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Sammanfattning 
  

BT (Bygg och Transport ekonomi) är ett globalt företag som tillverkar olika handlyft och 
eldrivna truckar för industrin. Viktiga kunder är större företag inom livsmedelsindustrin, 
bilindustrin, läkemedel, möbel samt tredje parts logistik. Däremot är närvaron sämre 
bland små företag inom exempelvis tillverknings- industrin. Dessa kunder köper inte 
antalsmässigt så många truckar per order, men antalet företag är stort. För BT´s lyftvagn 
är detta speciellt tydligt. Målet är att i framtiden täcka även dessa kunders behov och då 
kan Internet-försäljning vara ett bra alternativ. 

Detta examensarbete kan betecknas om en miniförstudie till BT’s nya e-handel portal 
med siktet inställt på manuella lyftvagnar som säljs i Europa. Syftet med vår 
projektuppgift var inte att presentera en nyckelfärdig lösning, snarare att öka kunskapen 
hos BT och dessutom lyfta fram viktiga områden som företaget bör beakta vid en 
kommande lansering. Författarna fick i uppdrag av BT i Mjölby att studera fyra viktiga 
områden som kan vara avgörande för starten av denna e-handelskanal. De områden 
som vi bedömer väga tyngst vid starten av en ny webbportal är Prissättning, 
Marknadsföring & försäljning, Webbportalens utseende samt Logistik. De viktigaste 
faktorerna från resultatet av undersökningen, nämns i detalj. Dessa faktorer kräver i sin 
tur ganska omfattande förändringar inom företaget, något som gör projektet komplext 
och kräver en hel del förberedelser för BT´s del. Mer om våra slutsatser och 
rekommendationer går att läsa i kap 11 där även författarna föreslår möjliga steg för BT 
att ta närmast, både på kort och på lång sikt.  

Författarna till denna studie insåg ganska tidigt att införandet av en ny webbaserad 
säljkanal skulle ställa krav på genomgripande förändringar av BT´s arbetssätt och i viss 
mån även deras organisation. Detta gäller både centralt på huvudkontoret i Mjölby samt 
hos BT´s dotterbolag i Europa. Därför valde vi att, inom ramen för studien, teoretiskt 
fördjupa oss ytterligare inom området förändringsarbete. Tillsammans med värdföretaget 
konstaterade vi även att CRM (Customer Relationship Managment) är ett intressant 
område för BT att utveckla, inte minst genom införandet av en säljkanal on-line. Således 
ingår även detta perspektiv i vår teoretiska fördjupning.    

En genomgång av relevanta teorier och olika modeller presenteras även i detta 
examensarbete. Där betonas och redovisas Nyckelfaktorer vid ett förändringsprojekt, 
Business Process Reeingineering samt Sex-stegs modellen. Även olika 
datainsamlingsmetoder diskuteras. En relativt omfattande enkätundersökning och 
intervjuer gjordes på begäran av företaget med olika nyckelpersoner. Respondenterna 
hade olika kulturell bakgrund och besatt specialkompetens inom områden relevanta för 
vårt examensarbete. Dessutom har vi intervjuat personer på företaget SECTRA för att få 
deras syn på olika typer av förändringsarbete. Författarna redovisar resultatet av 
enkätundersökningarna och intervjuerna, samt ger rekommendationer till vad BT borde 
göra i närtid, för att påbörja ett E-handels införande i Europeisk skala.  
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Abstract 
 
BT is a global company within the lift truck industry. The main office is located in Mjölby. 
In Europe all sales and service activities are carried out by fully owned sales companies. 
I North America, BT RAYMOND develop and distribute trucks under a different brand. 
For the rest of the world BT works together with a distributor network, most of them are 
fully independent others BT has a small ownership in. BT is today own by TOYOTA 
material handling. 
 
This report is a study about BT’s possibilities to start an Electronic Commerce sales 
channel. At the beginning BT will most likely aim for a pilot project for Electronic 
Commerce for the Division Hand Trucks. The main reason is that the hand pallet truck is 
well suited for the web since it is rather standardized. This study can be an embryo for 
BT Europe to reach new customers who may discover BT’s products on-line. The goal 
for the future is to cover these customers in a better way and the Internet and Electronic 
Commerce could be one way of doing just that.  
 
We are not proposing a turnkey solution to BT. Instead this report aims to increase the 
knowledge within BT itself in this area. In addition we also try to highlight a number of 
important areas BT needs to address before an official launch of E-Commerce.   
 
Since a new on-line sales channel would impose major changes within BT we have also 
chosen to analyse important factors during a possible implementation phase. Together 
with our project company we have also decided to explore the CRM perspective with a 
new channel on the web. There seems to be possibilities for BT to improve their 
methods in this area and E-Commerce may be one tool to use.       
 
The authors focus on four important areas in this thesis. These are, Price, Sales and 
Marketing, Design of EC portal and Logistics. We also show several theoretical models 
like Key factors during a project process, Business Process Reeingineering and the  
Six-step model. The authors also discuss different forms of data collection methods. 
 
One key element of this report is the results of the questionnaire given to key people 
working for BT in Europe. There are also interviews from another company (SECTRA) 
about organisational change which can give the readers other perspectives in this area.  
 
At the end of this report (chapter 11) the readers could study our recommendations for 
BT in the event they will go through with implementing an E-Commerce channel. Those 
recommendations are summarized in both a long term and a short term perspective.  
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Förord 
Det här examensarbetet är utfört på uppdrag av företaget BT i Mjölby.                                            
Vår uppdragsgivare på företaget har varit divisionschef Sven Wirenhammar och marknadschef 
Markus Furhoff, vilka även bidragit med sina erfarenheter under arbetets gång. 

Vi vill tacka våra handledare på HIG, Jonas Molin och Lars-Torsten Eriksson, för deras  
handledning under hela kursen.  

Samtidigt vill vi även tacka alla personal på BT Europe och Sectra AB, som bidrog till att 
möjliggöra våra enkäter och intervjuer.  

Linköping 2006-11-26 

Amir Mirbashiri, Jonas Jaurell 
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1 Inledning  
 
BT är ett globalt företag, verksamt inom truck branschen med huvudsäte i Mjölby. Inom 
Europa äger företaget sina egna dotterbolag, ca 20st som självständigt, på varje enskild 
marknad, sköter både försäljning och service. I Nordamerika utgår all verksamhet ifrån ett BT 
förvärvat företag vid namn RAYMOND. I övriga världen sker BT´s försäljning via distributörer, 
vissa av dem äger BT en liten del av. Hela BT ägs idag av TOYOTA. 
 
I Mjölby finns två fabriker. Dels huvudfabriken som tillverkar eldrivna lagertruckar, dels 
lyftvagnsfabriken som producerar manuella lyftvagnar. Bolaget är en egen division inom 
koncernen och benämns Division Hand Trucks (DHT). När det gäller manuella truckar finns 
nu ett intresse att utveckla ett webbaserat försäljningssystem. Produkten innehåller få val för 
kunden och skulle därför passa väl för denna typ av försäljning.   
 
1.1 Bakgrund 
BT har historiskt haft tydliga kopplingar till livsmedelsindustrin och ägdes under en tid av KF i 
Sverige. Denna fokus finns fortfarande kvar och företaget är extremt starkt bland dessa 
kunder. Andra viktiga kunder är större företag inom bilindustrin, läkemedel, möbel samt tredje 
parts logistik. Däremot är närvaron sämre bland små företag inom exempelvis tillverknings 
industrin. Dessa kunder köper inte antalsmässigt så många truckar per order men antalet 
företag är stort. För BT´s lyftvagn är detta speciellt tydligt. Målet är att i framtiden täcka även 
dessa kunders behov och då kan Internet försäljning vara en väg.          

1.2 Syfte  
Projektet syftar till att identifiera viktiga faser för att via Internet, marknadsföra och sälja BT´s 
lyftvagn ute i Europa. I korthet skall vår uppsats innehålla följande grundstenar: 
 

– En analys av möjligheten att sälja BT´s lyftvagn över Internet   
– För BT, illustrera möjligheter såväl som potentiella risker med en etablering av 

webbaserad försäljning. 
– Definiera viktiga förberedelser samt nyckelfrågeställningar som BT´s organisation bör 

beakta innan en eventuell lansering av E-handel. 
 
Ett införande av E-handel kommer ha en väsentlig påverkan på BT´s organisation, både i 
Mjölby och globalt, i Europa. Vår rekommendation är därför att BT, efter detta 
examensarbete, i det fall man vill introducera en ny webbaserad försäljningskanal, tillsätter 
en projektorganisation som har till uppgift att förbereda denna förändring.  
      
Examensarbetets leverabel är en slutrapport som skall kunna nyttjas som ett 
referensdokument den dagen BT bestämmer sig för att gå vidare i processen.  
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1.2.1 Fokuserade områden 
Att införa en ny webbaserad försäljningskanal, i ett globalt företag som BT, är en stor och 
omfattande uppgift”. Enligt syftes beskrivningen ovan gör vi inte anspråk på att leverera en 
nyckelfärdig lösning. Vår ambition är istället att öka förståelsen inom BT för vilka möjligheter, 
såväl som svårigheter, ett E-handelssystem för med sig.  
 
Mot denna bakgrund har vi identifierat två områden som, på olika sätt, och enligt vår egen 
samt BT´s bedömning, kommer påverka såväl potentiella risker samt möjligheter med att 
införa E-handel på BT: 
 
1. Förändringsarbete i en organisation 
2. Customer Relationship Managment, CRM  
  
Vi bestämde redan från början att projektet skall ha en flexibel syn på delar som kan tänkas 
adderas alternativt förändras under arbetets gång. Att fördjupa sig inom ämnet 
organisationsförändring var något vi själva, ganska omgående, insåg skulle vara en viktig 
framgångsfaktor för BT. När vi sedan började arbeta mer intensivt med vårt projektföretag så 
började BT själva se en större potential än vad man initialt räknade med. Inledningsvis var 
BT´s fokus försäljning via nätet. Något senare började man inse att denna nya webbportal 
även skulle kunna nyttjas för en bättre kundkommunikation, både med nya och befintliga 
kunder. Detta engagemang från BT´s sida uppfattade vi som positivt för projektets helhet och 
således valde vi att inkludera CRM perspektivet i vår fördjupning. Vi valde då att titta på hur 
BT skulle kunna nyttja portalen för olika CRM tillämpningar. Tonvikten ligger därmed med 
avsikt mer åt det empiriska hållet snarare än åt det teoretiska.  
 
Nedan följer en kort ingress till respektive område som även innehåller ytterligare motiv till 
varför just dessa ämnesval gjordes. För att läsa den fullständiga analysen, v.v. gå till kap 7. 
 
◊ Förändringsarbetet – en risk att ta på allvar 
Under projektets utförande har vi haft kontakter med olika människor med erfarenhet inom 
detta område. Vi har bland annat pratat med Fredrik Bergström, numera konsult på WM data 
med tidigare erfarenhet av att införa ett E-handelsystem på Atlas Copco. Han sa exempelvis: 
 
”Att införa E-handel påverkar en väsentlig del av företaget, speciellt ett globalt företag som 
BT med verksamheter i olika länder. Exempel på funktioner som påverkas är sälj och 
marknads funktioner, orderhantering och leverans, produktion samt lagerhållning etc. 
Behovet av att förändra företagets processer är således stort, centralt samt lokalt ute på 
marknadsbolagen. Många människor kommer att påverkas av detta nya sätt att förse 
marknaden med produkter. En del kommer att uppfatta det som en positiv förändring, och 
aktivt stötta ett införande. Andra kommer att se det som ett hot, kanske mot sin egen 
legitimitet i företaget och därför motarbeta hela förändringsprocessen”    

 
◊ Customer Relationship Management, CRM – en möjlighet att beakta   
Försäljning handlar mycket om kundrelationer och hur leverantören skapar ett högt 
förtroendekapital. För att kunna skapa detta förtroende måste man bland annat veta kundens 
behov och vilka prioriteringar kunden gärna gör. BT ser en ny E-handels kanal som ett 
potentiellt verktyg för detta. Många av de tilltänkta besökarna är inte kunder hos BT idag och 
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man känner dåligt till denna kundgrupps allmänna önskemål avseende produkter & tjänster. 
Genom att öppna upp denna kommunikationskanal ser BT nya möjligheter, kanske främst i 
dialogen med ”icke existerande” BT kunder men även för att lära känna sina befintliga kunder 
ännu bättre.      

1.3 Kategorisering av ämnen 
Med hänsyn till uppgiftens breda omfattning har vi gjort en indelning av ämnesområden som 
vi bedömer kommer att bidra till uppsatsens fördjupning (se 1.2.1) Dessa områden (se 
nedan) kommer även vara basen för vår datainsamling, i vårt fall utförd genom en 
enkätundersökning. Nedan följer en kort beskrivning. Kryssmarkeringen markerar ämnets 
koppling till vår teoretiska fördjupning: 
 
1.3.1 Webbportalens utseende    Org.förändr  CRM 
Hur skall portalen utformas för att bäst attrahera köpare  
och samtidigt passa in med övriga befintliga webb      X 
lösningar på BT? Genom att exempelvis relatera  
till andra branscher – hur skapar man förtroende hos  
potentiella kunder på bästa vis?   
 
1.3.2 Marknadsföring & försäljning     
Skall marknadsföringen ske centralt eller lokalt? Ledstjärna  
är ”easy to buy” och hur skall då BT informera sina kunder  
och vilka kontaktvägar behövs mellan kund och BT?                 X   X 
Vilka hänsyn behöver tas till sökmotorers makt?   
Situationen för BT säljaren kommer att förändras, hur  
bör kommissions- och bonusupplägg utformas mot  
bakgrund av detta? Vilka volymstillskott är realistiska? 
 
1.3.3 Prisproblematik   
Säljbolagens prisnivå varierar, hur sätter vi e-business priset?  
Hur ser vi till att produkterbjudandet och prisbild inte störs  
mellan traditionell kanal och ny kanal?           X 
Behöver produkten anpassas på något vis? 
 
1.3.4 Logistik  
Hur bör lyftvagnens orderprocess förenklas för att passa                  
föreslagen lösning? Idag ser processen lika ut oavsett          X 
truck typ. Skall orderadministration ske centralt eller lokalt?  

 

2 Projektbeskrivning  
 
Med samarbete från BT´s ledning och andra dotterbolag i koncernen skall denna 
projektuppgift utföras. Målet är att öka förståelsen inom företaget och tydliggöra vilka 
grundfundament som krävs för att marknadsföra och sälja BT´s lyftvagn via Internet i Europa. 
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2.1 Omfattning  
 

• Projektet omfattas av de områden som beskrivs under pkt 1.2, 1.2.1 samt 1.3.   
• En huvudfrågeställning är ”hur skall vi nå kunderna på bästa och enklaste sätt”?  
• Referera till lämplig referenslitteratur och koppla teori till uppgiftens empiri   
• Relatera till lärdomar och erfarenheter från olika typer av företag i olika branscher 
• Identifiera viktiga förberedelser innan en E-handels kanal kan initieras i BT´s 

organisation 

2.2 Avgränsning  
Fokus för uppgiften är lyftvagnar som säljs under BT´s varumärke. Geografiskt målområde är 
truckmarknaden i Europa. För mer information kring specifika ämnen som ingår, v.v läs under 
pkt 1.2, 1.2.1 samt 1.3.  

2.3 Tidplan  
Startdatum: 2006-02-18  
Stoppdatum: 2006-12-01 
 
Milstolpar:  
– Kartläggning/förstudie som syftar till att pröva idéer och kontrollera projektplanen, finslipa 
tids och aktivitetsplanen, skapa samsyn.  
– Analys av nuläget  
– Behovsanalys 
– Informations samling 
– Teorier och fakta  
– Interaktion HIG och övriga projektgrupper i Det Digitala Klivet 
– Intervjuer och sammanställning/analys 
– Identifiering av risker och möjligheter 
– Projektrapport samt redovisning
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2.4 Kostnad  
Dessa studier blir på fritid och en del resor till BT huvud kontor i Mjölby. Eventuella 
ersättningar för resor eller övrigt klarläggs först med BT´s uppdragsgivare.  

2.5 Avslutskriterier  
Vid projektavslut kommer en slutrapport att lämnas till projekt ägaren som beslutar om 
eventuell fortsättning.  

2.6 Projektavvikelser  
Avvikelser i projektet hanteras genom dialog med projektbeställaren (BT) samt HIG. En 
omprioritering eller reviderade mål hanteras på samma sätt.  

3 Projektorganisation  
 
Projektorganisationen består av:  
Projekt ägare BT: Fattar beslut inom ramen för uppdraget. 
Projektens X-jobb medlemmar: Driver arbetet framåt enligt uppsatta kriterier för 
uppdraget  
Projektgrupp: Nyckel personer t.ex. för intervjuer osv.  
Projektledare HIG: Coacha och handleda X-jobb medlemmar. 

3.1 Resurser  

3.1.1 Uppdragsgivare  
Sven Wirenhammar/BT  
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3.1.2 Projektägare respektive projektledare Högskola  
Sven Wirenhammar/BT, Jonas Molin/HIG 

3.1.3 Resurspersoner  
Antal nyckel personer som ingår i intervjuer. De flesta är anställda genom BT Europe. 

3.1.3 Referens litteratur 
E- Business and E- Commerce, Dave Chaffey 
Contemporary Strategy Analysis, Robert M. Grant 
Digital Marketing Strategy, Glen L. Urban 
Logistik i försörjningskedjor, Stig-Arne Mattsson 
Information Rules, Carl Shapiro and Hal R. Varian 
De nya Affärsmodellerna, Lars Torsten Eriksson Pernilla Hultén 
Elektroniska affärer, Peter Fredholm 
Information Systems, Steven Alter 
Call to Action, Bryan & Jeffrey Eisenberg 
 
 

4 Genomförande  
 
Inom ramen för datainsamlingsfasen skall vi göra en kartläggning där det ingår en 
kvalitativ och en kvantitativ del. Den kvalitativa delen bygger på enkäter med nyckel 
personer. Den kvantitativa bygger på analys och jämförelse av aktuell faktasamling och 
teorier.  
 

5 Intressenter  
 
Förutom de personer och enheter som ingår i projektet så har bland annat följande 
identifierats som intressenter till projektet:  
Högskolan i Gävle, BT, Sectra AB 

6 Rapportering  
 
Rapportering kommer att ske genom regelbundna informationsträffar med projekt ägare 
från BT och projektledare från HIG. Delrapporter kommer att produceras med 
kontinuerligt under projektet gång och efter varje genomförd undersökning. Under 
arbetets gång kommer material att presenteras för Högskolan Gävle. Efter projektet 
kommer en slutrapport att levereras.  
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7 Teoriavsnitt 
I detta kapitel har vi valt en fördjupning (se även pkt 1.2.1) inom två områden som, på 
olika sätt, har en påverkan på en eventuell framtida lansering av E-handel hos BT. 
Dessa är: 
 
1. Förändringsarbete i en organisation 
2. Customer Relationship Management, CRM 
 
Den kanske viktigaste framgångsfaktorn för BT, likväl som den största risken, är 
företagets förmåga att förändra sin organisation när väl beslutet är taget att gå vidare. 
Som komplement till förändringsperspektivet har BT själva, i inledningen av projektet, 
identifierat ytterligare affärsvärden med en E-handels portal. Förutom en ökad 
försäljningsvolym ser man även potential inom området kundkommunikation. Med detta 
nya sätt att göra affärer på, hur skulle metoder och verktyg kunna utvecklas ytterligare?  

 

7.1 Förändringsarbete i en organisation 
 
”Det finns ingenting så svårt att ta i tu med, ingenting så väldigt att leda, ingenting med 
så osäker framgång, som att införa en ny tingens ordning; ty den som försöker har 
nämligen alla dem till fiender som drog fördel av den gamla ordningen och han har 
endast ljumma försvarare i dem som drar fördel av den nya” (Niccoló Machiavelli i 
Fursten, 1513). 
 
 
Då man inom dagens näringsliv diskuterar införande av E-handel kommer man 
omedelbart in på ämnet förändringsarbete. Många organisationer, både i kund - och 
leverantörs ledet är idag inte rustade för att hantera den teknikförändring som ett nytt 
webb baserat ordersystem innebär. Som en konsekvens av detta måste alltid en strategi 
finnas för hur förändringen skall kommuniceras till organisationen samt vilka strukturella 
förändringar som är nödvändiga. Tar man inte seriöst i detta område, vi talar ofta om 
människor ”av kött och blod” vars arbetssituation ändras drastiskt, kommer man med 
största sannolikhet misslyckas i införandefasen. Vår projektuppgift syftar till är att 
identifiera viktiga fundament inför ett framtida webb baserat försäljningssystem hos BT 
Industries i Mjölby. Mot bakgrund av detta och citatet ovan vill vi här ta chansen att 
fördjupa oss inom ämnet förändringsarbete. Vår förhoppning är att BT, den dagen man 
beslutar sig för att köra igång, står väl rustat inför den förändring som medföljer 
introduktionen av ett nytt E-handels system.  
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7.1.1 Teoretiska modeller & projektföretagets perspektiv        
Detta avsnitt inleds med en kartläggning över några modeller som känns relevanta att 
diskutera i samband med vår uppgift hos BT Industries. Dock finner vi att det kan finnas 
anledning att anpassa en modell så att den passar just vårt projektföretag. Det finns, 
sannolikt i många företag, alltid kulturella och historiska ”arv” att ta hänsyn till när man 
pratar förändring. Vi väljer därför att föreslå en egen modell som vi tror skulle passa BT 
Industries vid ett införande. Denna modell presenteras i slutet av detta kapitel.    
 
7.1.2 Sex-stegs modellen 
I boken Fredholm, Peter 2002, sid 225, Elektroniska affärer beskrivs en modell i sex 
steg hur ett förändringsprojekt skall genomföras. De olika faserna i projektet är: 
 

 Förankring – Ledningens engagemang är en förutsättning för att projekt skall 
kunna genomföras. Det räcker dock inte med endast med högsta ledningen, 
även chefer på mellannivå samt andra nyckelpersoner i företaget måste 
involveras. Risken är annars att genomförandet bromsas och i värsta fall, rent av 
motarbetas. Utbildning och tydliggörande av syftet med förändringen är två andra 
viktiga parametrar för att nå konsensus kring förändringen.  

 
 Diagnos – Kan även benämnas som en förstudie där dagens situation gås 

igenom. Här vill man identifiera de delar inom företaget som är ”mest sjuka” och 
där fokus bör ligga. Efter diagnosfasen skall beslut tas om projektet skall 
genomföras och vilka mål som gäller. 

 
 Processdefinition – Syftet är att se framåt mot den nya affärsprocessen och hur 

den skall utformas. Öppenhet och deltagande från samtliga berörda delar av 
företaget är nyckelord. Dessutom är det viktigt att diskussionerna drivs i en 
kreativ anda där man inte låser sig vid gamla inbyggda kund-leverantörs 
motsättningar. 

 
 Processförnyelse – Här behandlas de strukturella förändringar som anses 

nödvändiga. Exempel på frågeställningar är hur organisationen skall se ut, 
förändringar i lokaliteter etc. En central fråga är också de befintliga IT systemen. 
Hur integreras det nya systemet på bästa sett och hur bibehåller man flexibilitet 
inför framtida uppgraderingar är några nyckelfrågor som skall besvaras under 
denna fas. 

 
 Genomförande – Med detta går startskotten för själva införandet och en 

projektorganisation skall finnas på plats med en stark projektledare i spetsen. 
Budget samt tidplan skall vara beslutat av ledningen. Lämpligt är att starta med 
ett pilotprojekt som kanske endast inbegriper en del av företagets verksamhet. 
Det är viktigt att första piloten blir framgångsrik, så att detta kan nyttjas som 
referens vid kommande projekt. En annan central aktivitet här är utbildning till 
personalen. Det är kanske först nu medarbetarna börjar förstå vad som håller på 
att hända och det är naturligt att en viss oro uppstår. Att då kontinuerligt 
informera om projektets mål och status blir då ett sätt att förankra idéer och 
samtidigt säkerställa människors engagemang för fortsättningen. 
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 Uppföljning – Stora förändringar måste följas upp. Nådde vi det vi hoppades på, 

vilka parametrar gick sämre än väntat etc. Detta är oerhört viktigt för att på bästa 
sett utnyttja den investering som trots att är gjord samt dra viktiga slutsatser för 
framtiden. 

* * * 
 
Denna modell ger på ett logiskt och strukturerat sätt riktlinjer för strukturella tekniker & 
affärsprocess förändringar som planeras i små och stora organisationer. I vår  
projektuppgift hos BT kommer vi endast att gå igenom de två första stegen . När det 
gäller att definiera & förnya företagets processer så kommer vi bara att snudda vid detta. 
Alla delar av företaget ingår inte i vår studie, exempelvis IT avdelningen, som måste 
involveras vid steg 3 & 4. Genomförandet och efterföljande uppföljning ligger således 
heller inte inom vårt uppdrag. När det gäller förankringen hos ledningen så är den klart 
uttalad. Både divisionschef samt marknadschef sponsrar projektet och vi kommer även 
att involvera folk lokalt ute på våra säljkontor. Ett idé uppslag som finns är att, innan den 
stora lanseringen, först köra en pilot inom ett begränsat produktområde. Detta är också 
accepterat av vår uppdragsgivare. Projektet kommer att appliceras på en begränsad del 
av BT´s produktportfölj, på produkter som bedöms särskilt lämpliga för E-handel. Därför 
är chansen stor att introduktionen blir lyckosam och därmed finns goda möjligheter att 
BT senare kan följa upp piloten med ett system som inbegriper resten av deras 
produkter.    
 
När det gäller projektmetodik för stora förändringar beskriver Fredholm Peter 2002, 
Elektroniska affärer, sid 224, två olika angreppssätt. Den så kallade ”white sheet 
approach” innebär att projektet skall börja från början och bygga något helt nytt. 
Alternativet, benämnt ”step by step model” innebär istället en stegvis förändring. I vårt 
fall passar det senare vårt företag bättre, och det är också därför BT föreslår en pilot 
först. BT är ett traditionellt verkstadsföretag med en företagskultur där samtliga 
marknadsbolag i Europa är väldigt självständiga. Devisen ”all business is local” lever i 
allra högsta grad och det är sällan som man från centralt håll tvingar fram 
marknadslösningar.  
Därför bör processen tas ”steg för steg” och där man under arbetets gång är noga med 
att förankra idéer med marknadsorganisationerna på respektive marknad.      
 

7.1.3 Business Process Reeingineering, Michael Hammer  
Ett koncept som blev väldigt omtalat under 1990-talet var Business Process 
Reeingineering, BPR.  
 
Definitionen för ”reengineering” brukar anges som: 
”Radikal förändring av affärsprocesser för att uppnå dramatiska förbättringar som kan 
mätas i kostnader, kvalitet, kapital, service och/eller tid.”   
 
Idéerna lanserades av den amerikanska management konsulten Michael Hammer i 
slutet av 1980-talet. Grundtanken är att förändrings målet skall sättas så högt så att det 
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inte går att uppnå målen genom att tillämpa vanlig rationaliserings mål som besparingar, 
exempelvis 5 %. Säger man istället att ledtiderna skall minska med 60 % så tvingas 
organisationen arbeta på ett annat sätt. I boken Grant Robert M 2002,Contemporary 
strategy analysis listas ett antal kriterier, av Hammer och James Champy, som kan 
anses som ledstjärnor inom BPR: 
 

 Addera flera uppgifter inom samma tjänst 
 Tillåta personalen att ta egna beslut 
 Göra saker i en naturlig ordningsföljd 
 Inse att samma process kan ha flera utgåvor och föreslå lösningar utifrån detta. 
 Införa processer baserat på verkligheten och sunt förnuft 
 Minska kontrollaktiviteter generellt, skall vara ekonomiskt motiverat 
 Minimera beteendet att alla skall försonas och vara överens 
 Utse en processansvarig som skall vara gränssnitten mellan olika processer  
 Uppmuntra decentraliserade beslut där övergripande koordinering sker via 

informations spridning.  
 
Poängen är att ledningen på detta vis trycker fram effektiviseringar, personalen måste 
se över sitt arbetssätt helt och hållet. En av lösningarna kan exempelvis vara, det vi i vår 
projektuppgift tittar på, nämligen att införa ett nytt webbaserat ordersystem. Just 
tankarna kring att förändringarna skall vara dramatiska är ofta omdiskuterat. En del 
menar att bästa medlet är att riva ned organisationen, IT strukturer etc och bygga något 
från början. Andra menar istället att en mer sansad ”steg för steg” process ger bättre 
resultat.  
 
Det är också intressant att konstatera att Michael Hammer, själva grundaren till BPR-
teorierna, i slutet av 1996 meddelande att han börjat ändra sitt synsätt.  
Han medgav då att tankarna varit en aning för ingenjörsmässiga och inte tagit hänsyn till 
den mänskliga aspekten vid själva förändringen. Detta bekräftas ju även av vårt företags 
synsätt, se avslutande reflektion.      
 
De finns även alternativa begrepp (se tabell nedan) som i vissa fall är mer lämpliga vid 
en stor förändring av organisationen. I boken CHAFFEY DAVE 2004, E-Business and E-
commerce Management beskrivs såväl BPI, Business process improvement som BPA, 
Business process automation. Med BPI optimeras de existerande processerna, oftast 
med hjälp av IT baserade system.  
Med BPA menas att verksamhetens manuella arbetsmetoder skall automatiseras med 
hjälp av informationsteknologi. Nedan finns en jämförelse teorierna emellan: 
 
Teori Innehåll Avsikt Risk för 

misslyckande 
BPR Fundamental 

förändring av 
företagets 
huvudprocesser 

Stora 
produktivitetsförbättringar
(> 100 %) 

 Stor 

BPI Fokus på 
nyckelprocesser 

Mellanstora 
produktivitetsförbättringar

Mellanstor 
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(< 50 %) 
BPA Automatisera 

befintliga 
processer  

Mindre 
produktivitetsförbättringar
(< 20 %) 

Låg 

 
 
   * * * 
 
Avslutningsvis levereras här en reflektion kring vår projektuppgift. Ett E-handels system 
hos BT kommer förhoppningsvis att innebära både radikalt minskade kostnader samt 
ökat kapital i form av ökade försäljningsintäkter. Man kan däremot inte säga att BT´s 
ledning använt sig av reengineering begreppet för att ”tvinga fram” en förändring. Det 
finns inga extrema mål, såsom exempelvis öka försäljningsvolym med 70 % eller 
minskade administrationskostnader med 80 %. Snarare har man bedömt potentialen 
som intressant och att det kan vara värt att testa systemet på marknaden. Strategin är 
snarare steg för steg där resultatet skall verifieras noga innan nya pengar tillsätts för en 
eventuell utbyggnad av systemet. En annan drivande faktor är vad konkurrenterna hittar 
på och här finns en oro hos BT att bli akterseglad.  
 

7.1.4 Nyckelfaktorer vid ett förändringsprojekt/Chaffey 
”Vad vi förutspår sker sällan, det vi minst förväntar oss händer oftast” (B. Disraeli) 
 
I boken CHAFFEY DAVE 2004, sid 427, E-Business and E-commerce Management 
beskrivs en model kring de nyckelfaktorer som finns i ett förändringsprojekt:  

  
  
   * * * 
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Delar av denna modell är relevant även för vår projektuppgift hos BT. Hos oss är det 
marknaden, i detta fall specifikt mindre kunder som BT inte når i den utsträckning man 
önskar, som är den viktigaste drivande faktorn. Man kan även säga att en mer effektiv 
organisation också är ett önskemål för framtiden. Detta innebär egentligen att BT vill öka 
antal producerade truckar per anställd. Med ett webbaserat system kan man frilägga 
rutinmässiga arbetsuppgifter, exempelvis vid orderläggning och därmed flytta en ut en 
del uppgifter till kunden själv. Dessutom kan antalet säljare bibehållas samtidigt som 
försäljningsvolymen ökar genom att företaget räknar med att nå nya kundgrupper via 
nätet. Då det gäller personalens långsiktiga medverkan, så gäller det att BT tar detta på 
allvar när man presenterar förändringen. Mycket handlar om att ”sälja in” idéer och 
tydliggöra, både fördelar, men även eventuell konsekvenser av att inte agera över 
huvudtaget. En positiv effekt från personalens horisont är att arbetsinnehållet med 
denna nya teknik borde öka. Mindre rutinmässig orderhantering, istället krävs kreativitet 
från personalen för att få den nya E-handels portal att utvecklas så bra som möjligt.        
 
Analyserar man BT´s situation kan det fastslås att flera av framgångsfaktorerna i 
modellen finns på plats. Framförallt gäller detta ledningens engagemang och i viss mån 
insikten av att en stark projektorganisation kommer att krävas för att ro detta i land. 
Företaget har insett att detta på lång sikt handlar om överlevnad och att inte komma 
efter sina konkurrenter. Med denna insikt kommer arbetet att löpa mycket lättare även 
om det säkert inte kommer att bli friktionsfritt. 
  
7.1.5 Hype-kurvan - de olika förändringsstadierna/Eriksson, Hultén   
I boken Eriksson LT, Hultén P, 2001, sid 120, De nya affärsmodellerna, beskrivs den 
förändring som en ny teknik för med sig och de förändringsfaser som 
marknadsaktörerna går igenom vid införande av en ny teknologi. Hjärnan bakom denna 
så kallade ”Hype kurva” är konsultföretaget Gartner.    

  
 
                       
Följande fem steg är identifierade: 
 
1) Trigger stadiet, när tekniken går från laboratoriet till produkt 
2) Topp stadiet, maximal hype och uppmärksamhet för tekniken 
3) Desillusionerade stadiet, blandning av baksmälla och tillnyktring 
4) Upplysningsstadiet, tekniken får ett ökat praktiskt genomslag 
5) Produktivitetsstadiet, tekniken ingår i företagets naturliga affärsverksamhet 

1 2 3 4 5 
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   * * * 
 
Författarna till boken ger i samband med kurvan ovan ett antal råd till dem som står inför 
det Digitala Klivet, i vårt fall BT Industries i Mjölby. Med avseende på det 
förändringsarbete som skall genomföras noteras följande uppmaningar: 
 

 Förändringstakten bör inte anpassas till tekniken utan snarare till människan. De 
är kunderna och de som jobbar i företaget som till sist bestämmer hur fort man 
kan gå fram! 
 
– Vi har tidigare beskrivit hur förändringen på BT bör skötas ”steg för steg” vilket 
styrks av detta påstående. BT´s truckkunder börjar nu också visa tecken på att 
vara redo och dessutom borde det finnas en mognad bland personalen. Privat 
köper människor mer och mer på nätet och detta gör saker lättare för BT nu när 
denna nya affärsmodell håller på att värka fram. 

 
 Förbered företaget på en långsiktig utveckling & förändring snarare än en snabb 

revolution. 
 

– BT är ett företag som funnits i över 60 år, man värnar gärna om detta arv både 
internt och mot kunderna. Därför ligger det i företagets natur att jobba långsiktigt, 
inte minst sedan TOYOTA gick in som ägare för ca 3 år sedan. 

   
 Tro inte att du kan stå utanför förändringarna! När väl den första ”hypen” lagt sig 

kring de aktuella förändringarna, kan man kanske förledas att tro att man kan 
avstå från att vara med i den nya processen. Poängen är att det är oftast hela 
samhället som förändras och det är knappast påverkbart av den enskilde 
företagaren.      

 
– Året är nu 2006 och nu existerar en helt annan verklighet för BT än för bara 5 år 
sedan. Nu finns, starkare än någonsin tidigare, yttre faktorer (konkurrenter, 
kundönskemål, teknikmognad etc) som driver på BT att agera.  
  

7.1.6 E-stegen en förändringsmodell/Eriksson, Hultén     
En annan teoretisk modell som beskriver ett företags digitala kliv illustreras även den i 
boken Eriksson LT, Hultén P, 2001, sid 32, De nya affärsmodellerna.   
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Den så kallade ”e-stegen” beskriver de faser ett företag går igenom då det förändras 
mot att ha en mer digitalt anpassad affärsmodell.  

 
 
• e-information – Innebär användning av IT främst för informationsspridning. 
 
• e-kommunikation – Här inleds en interaktiv fas med exempelvis kunder där en 

tvåvägskommunikation upprättas. 
 
• e-transaktion – I detta läge används Internet även för beställning och betalning.  
 
• e-företag – Nästa steg är att förbereda övriga funktioner i företaget så att dessa 

integreras i den nya tekniken.     
  

• e-bransch – Innebär att hela sektorn förändras. Leverantörer som står utanför den 
digitala tekniken får då stora problem att hitta kunder 

 
• e-kultur – I detta stadium har hela samhället förändrats mot den digitala tekniken   
 

* * * 
 
En reflektion kring vår valda projektuppgift säger att BT befinner sig nu i  
”e-kommunikations fasen” där viss tvåvägskommunikation sker mellan företagets 
webbsida och kunderna. När ett webbaserat försäljningssystem är infört kommer BT att 
ha klättrat ytterligare ett steg till ”e-transaktion”. Där kommer troligtvis företaget att 
stanna relativt länge. Sannolikt kommer tjänsterna på nätet utvecklas och förfinas 
kontinuerligt och inom några år även integreras med andra funktioner. Det är knappast 
troligt, men vem vet (?), att hela truckbranschen kommer att förändras mot totala digitala 
köp beteenden. Anledningen till denna slutsats är att trucksektorn måste betecknas som 
en traditionell bransch där många köp föregås av fysiska demonstrationer i lagret, 
truckförare som vill provköra trucken etc. Det troliga är således att en viss del av 
branschen kommer att hantera digitala mönster, övriga delar drivs med mera 
traditionella säljmönster.  

  

e-kommunikation 
e-transaktion 

e-företag
e-bransch

e-kultur 

e-information 
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7.1.7 Mänsklig dimension/Chaffey samt vikten av ledningens stöd/Schein 
I boken CHAFFEY DAVE 2004, E-Business and E-commerce Management beskrivs hur 
viktigt det är att man inte glömmer bort den enskilda medarbetaren i förändringsarbetet. 
För chefer/projektledare är det viktigt att definiera vilka positiva effekter som blir 
resultatet för den enskilda. För att utföra detta krävs uppbackning från den högsta 
ledningen som även handgripligen måste visa sitt engagemang och stöd. Ständig 
information och kommunikation krävs också så att de medarbetare som berörs av 
förändringen förstår hur deras arbetsuppgifter kommer att se ut i framtiden. 
 
Det låter väldigt enkelt när man beskriver vad som behöver göras. Tyvärr glöms detta 
ibland bort eller så bortprioriteras information & utbildning till förmån för andra ”viktigare” 
uppgifter. Detta är ett kortsiktigt tänkande och kan mycket väl straffa sig i långa loppet. 
Att ständigt ha en motvillig kärna av medarbetare som inte ställer upp på förändringen 
kan stjälpa vilket projekt som helst. Detta alldeles oavsett om ledningen backar upp det 
till hundra procent. 
 
Få högsta ledningens stöd    
Som beskrivits tidigare så börjar allting med ledningen i företaget, deras stöd och 
engagemang. Hur får man då detta på bästa vis?  
 
Schein (1992) en av de ledande strategerna inom området organisatoriska förändringar 
har kommit fram till tre viktiga variabler som måste vara på plats för att lyckas med en 
organisatorisk förändring: 
 

1. Förutsättningar måste finnas för att ledningen kan bryta mot gamla invanda 
mönster 

2. Ledningen måste sedan tidigare förstå betydelsen av förändring 
3. Högsta chefen (VD) måste aktivt medverka i förändringsprocessen 

 
Både pkt 1 och 3 involverar chefsskiktet på senior nivå och här gäller det att se upp. Det 
är inte ovanligt, i dagens näringsliv, att just dessa människor saknar relevant kunskap 
om olika typer av IT lösningar. I värsta fall kan de vara rent fientligt inställda till ny teknik 
och detta kan omöjliggöra en stor framtida satsning. Viktigt är även att generella 
affärsplaner för företaget innehåller riktlinjer för tekniska satsningar, exempelvis inom 
informationsteknologi. Det får heller inte bli så att tekniken i ledningens ögon, mer 
betraktas som en stödfunktion och lämnas ”vind för våg” till IT avdelningen. 
 
   * * * 
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Då det gäller BT´s verklighet finns det anledning att höja ett varningens finger. Ju större 
företaget är, desto större risk att informationsspridningen inte fungerar. Vi talar här om 
ett företag med ca 8000 anställda, spridda geografiskt över hela Europa (i viss mån 
ännu längre bort). Tyvärr är det ganska vanligt i sådana organisationer (BT är inget 
undantag) att projekt startas ”vid sidan om” och helt plötsligt, i personalens ögon, 
lanseras något som inget har haft en aning om. Då det gäller ledningens stöd så finns 
detta helt klart hos BT, även om detta inte är en fråga på koncernchefsnivå. Det finns 
även risk för lite ”politiska” komplikationer mellan cheferna där olika delar av företaget 
tävlar om att vara först ut med en ny idé. Även på BT finns sådana spänningar bland 
personer i ledningen som kan resultera i att tidplanen skjuts längre på framtiden.     

7.1.8 Ändring av organisation vid elektroniska affärer/Parsons et al 
Då ett företag, exempelvis BT förbereder sig för ett E-handels system kan det ibland 
innebära att den rådande organisationen måste anpassas/förändras för att passa mot 
den nya affärsmodellen. I boken CHAFFEY DAVE 2004, E-Business and E-commerce 
Management beskrivs de fyra steg (enligt Parsons et al, 1996) som en ny organisation 
anpassad för E-handel växer fram: 
 
1. ”Ad hoc” aktiviteter – I denna första fas finns ingen formell organisation för det nya 
arbetssättet. Ofta är marknadsaktiviteter på nätet inte synkroniserade med den vanliga 
marknadsföringen och därför blir företagets budskap utåt sett otydligt. 
 
2. Fokusera insatserna – Här påbörjas vissa aktiviteter för att börja styra och 
kontrollera den verksamhet som pågår via företagets externa webbsida. Ofta sker detta 
via en senior styrgrupp där inblandade avdelningar finns representerade. 
 
3. Formalisering – I detta skede har en kritisk massa nåtts där aktiviteterna på nätet 
börjar bli frekvent. Här kan exempelvis en affärsenhet få ett tydligt och dedikerat ansvar 
& ägandeskap av webb portalen.    
 
4. Institutalisering av funktionen – En formell gruppering kring E-handel bildas inom 
företaget. Nu existerar även formella band mellan den digitala marknadsföringen och 
bolagets kärnaktiviteter. Beroende av företagets storlek kan nu en separat avdelning 
bildas som hanterar dessa frågor. Är företaget litet däremot är detta knappast rimligt och 
även större företag kan tycka att det räcker med dedikerade personer eller exempelvis 
”team” som arbetar inom området.   
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Nedan följer en jämförelse mellan olika organisationsmodeller (enligt CHAFFEY): 
 
Organisationsmodell Omständigheter  Fördelar Nackdelar 
Ingen formell 
organisation 

Tidigt skede av 
utvecklingen 

Snabba reaktioner 
på problem  

Dålig kvalitet på 
tjänsten i sin helhet 

En separat avdelning 
ansvarar och 
koordinerar aktiviteter 
inom området   

Identifiering av 
problem och 
åtgärder kopplat 
till den icke 
formella 
organisationen 

Budget 
koordinering samt 
resursallokering 
möjlig    

Svårt att få olika 
avdelningar att 
leverera feedback 
till organisationen 

En separat 
affärsenhet med egen 
budget 

Bidraget från 
Internet är möjligt 
att uppskatta  
(> 20 %) 

Egna mål kan 
sättas och man 
förfogar över egna 
resurser 

Kan uppstå 
intressekonflikter 
med företagets 
övergripande mål  

Ett separat bolag helt 
dedikerat till E-handel 

Större delen av 
intäkterna hämtas 
från E-handel. Vill 
skilja sig från 
moderbolaget. 

Egna resurser 
samt kan 
maximera den 
marknadspotential 
som finns 

Hög risk ifall 
marknaden har 
överskattats, hög 
start upp kostnad  

   * * * 
 
I BT´s fall så kommer sannolikt inte en helt ny avdelning bildas vid införande. Projektet 
gäller ju inledningsvis endast en division på företaget. Sannolikt kommer någon eller 
några i Mjölby att direkt involveras och få ett tydligt ansvar för exempelvis webb 
portalens utseende och funktion. Dessutom måste rutiner etableras för hur systemet 
skall underhållas vid eventuella fel. I BT´s fall finns även en viktig lokal koppling till 
företagets säljbolag ute i Europa. På varje enskilt bolag bör det finnas en 
Produktansvarig för denna tjänst. Någon som där är ansvarig för marknadserbjudanden 
och övrig kundkommunikation på just den marknaden (CRM).     
 
7.1.9 Förslag till BT anpassad förändringsmodell 
När nu BT står inför denna förändring är det viktigt att företaget följer en modell som 
passar in i deras globala värld. Vi har valt att rekommendera en enkel 3 stegs modell 
som på ett överskådligt vis stakar ut vägen mot en färdig, och idrifttagen lösning. Vårt 
examensarbete kommer att lämna en slutrapport som vi hoppas kan utgöra ett 
ingångsdokument till ”Designa fasen” (dvs en förstudie). Det är viktigt att den inledande 
studien görs på ett strukturerat vis och att samtliga stakeholders är med och utformar 
den framtida inriktningen. Det är också extremt viktigt att någon representant från BT´s 
högsta ledning finns representerad i projektet, exempelvis via en styrgrupp. Nedan 
presenteras modellens innehåll:     
     
 
 
 
 
 

1.Designa 2. Bygga 3. Driva 
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7.2 Customer Relationship Management, CRM 

 

7.2.1 Inledning 
I arbetet med vårt projektföretag BT så började projektägaren och dennes intressenter 
(stakeholders) i marknadsbefattningar se en större potential än vad man till en början 
räknade med. Avsikten initialt med en ny kanal via nätet var en ökad truckvolym in till 
fabriken i Mjölby. Något senare började dock BT inse att denna nya webbportal även 
skulle kunna nyttjas för andra tillämpningar. En intressant sådan var interaktion med 
marknaden. 
 
Vi valde då att titta på hur BT skulle kunna nyttja portalen för olika CRM tillämpningar. 
Denna del av vår studie inleds med en definition av själva begreppet, sedan följer ett 
antal teoretiska referenser och modeller relevanta för ämnet. Avsnittet avslutas med 
idéer hur BT skulle kunna tillämpa en ny E-handels portal för ökad kundinteraktion.      
 

Designa - få BT att göra rätt sak 
Fasen Design handlar om att tidigt fånga BT´s specifika behov samt hjälpa 
företaget självt att förstå samt att beskriva behoven. Viktigt i denna fas är att 
översätta behoven till konceptuella lösningar. Samtliga berörda enheter inom BT 
skall vara representerade i denna fas. Resultatet är oftast en pappersprodukt i 
form av en förstudie, en strategi, osv. Detta ger BT en möjlighet att fokusera på 
att det är rätt lösning som levereras och att förutsättningarna för ett lyckat resultat 
säkerställs.  
 
Bygga - implementera lösningar 
När BT nu förhoppningsvis vet, som ett resultat av ett genomfört projekt i 
Designa-fasen vad de vill ha så inleds nästa fas. I Bygga-fasen realiseras 
lösningar, baserade på en kombination av egna och/eller tredjepartsprodukter. 
Rekommenderat är att BT då väljer en s.k ”Best Practice”-metodik som är 
beprövat och verifierat från andra kunder i andra branscher. Systemutveckling 
påbörjas i tätt samarbete med BT´s IS/IT avdelning. 
 
Driva - långa, stabila åtaganden  
Denna fas handlar om förvaltning av BT´s redan implementerade lösning eller 
tillhandahållande av en lösning som främst bygger på en funktion. I 
förvaltningsfasen ingår att kontinuerligt förbättra BT´s lösning genom att komma 
med proaktiva förslag. Det ingår även att addera eventuell funktionalitet som BT 
saknar, behov som kanske dykt upp då systemet varit i drift ett tag.  
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7.2.2 Definition CRM 

CRM är en förkortning av Customer Relationship Management. Customer Relationship 
Management (CRM) är en affärsstrategi för att hantera kunder. Den har olika metoder 
och verktyg och har varit aktuellt en längre tid. CRM är en viktig faktor för företagets 
framgångar i olika affärsverksamheter. Den har flera användingsområdet t. ex CRM-
strategi, Analytisk CRM, Operativ CRM, Interaktiv CRM och så vidare. I dagens 
moderna IT-samhälle ser vi att CRM-produkter mest arbetar med försäljning. En del 
företag vill använda den inom kundservice och en del vill samla alla kundkontakter med 
CRM-teknik över webben. 

I en lyckad affärsprocess gäller det inte bara att genomföra affärstransaktioner. 
Företaget vill också skapa en långvarig affärsstrategi, där kundlojalitet står i centrum. 
CRM utgår ifrån att använda sig av olika tekniker och processer för att uppnå en 
långsiktig kundrelation. Fokus är den befintliga kundbasen och därigenom skapa 
långsiktiga affärsrelationer. Dock kan information som samlas från befintliga 
kundsegment med framgång även användas för att attrahera andra målgrupper.  

Exempel på viktiga aktiviteter inom ramen för CRM 1 

• Customer acquistion: känna igen nya kundkretsar. 
• Customer retention: tekniken att upprätthålla relation med befintliga kunder. 
• Customer extension: tekniken att uppmuntra kunderna att blir mer involverade i 

verksamheten. 
• Customer Selecktion: tekniken att urskilja en kund från andra kunder.1 
• Försöka att leda kunden i en interaktiv miljö, t ex i en webbplats, och låta kunden 

tala om hur han/hon vill bli behandlad. 
• Hitta skräddarsydda lösningar för varje kund specifikt. 
• Attrahera och behålla de lönsamma kunderna 
• Erbjuda och ge kunden god service. 

CRM system och flödet 

Alla som är involverade i en CRM baserad verksamhet har kontakt med kunder. De 
måste hålla reda på en stor mängd information för att uppdatera CRM systemet. En 
databas är ett kraftfullt verktyg för att spara alla dessa uppgifter om kunden. Relationen 
till databasen möjliggör en knytning av olika uppgifter till en specifik kund.  
Databas-verktyget brukar vara designat för att ta hand om försäljning, marknadsföring 
och kundservice. Efter en tid brukar säljarna se vilka kunder som bör kontaktas.  Då 
planerar marknadsavdelningen olika typer av aktiviteter. Andra avdelningar t.ex. 
tillverkning, distribution och kundsupport, kan ta del av samma information. Detta flöde 
förbättrar företagsledningens överblick av hela kundprocessen.  
 

                                                 
1 Dave Chaffey, E-Business and E-Commerce p 368 
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Detta är bara en kort beskrivning av vad CRM system kan göra. Det hjälper framförallt 
företaget att känna till kundens behov och att förbättra företagets relation med 
kunderna.2. Nedan illustreras de olika CRM stegen i en cirkelmodell, där steg 1 är att 
identifiera, steg 2 attrahera, steg 3 engagera och avslutningsvis bibehålla relationen  
 

 
Figur 1 CRM cirkel 
http://www.oracle.com/crmondemand/crm/why-is-crm-important.html 

7.2.3 Fördelar och effekten av CRM  
Ofta blir företagets organisation effektivare efter ett CRM införande. En integrerad 
kunddatabas innebär att det blir lätt att identifiera kunden och därmed slå fast i vilket 
segment denne befinner sig. Några andra fördelar: 

• CRM leder ofta till att administrativa kostnader kan reduceras 
• Systemet skapar ett effektivt kundbemötande 
• Kunderna blir ofta nöjdare de får vad de förväntade sig av företaget 
• Kundbasen ökar 
• Effektiv support och service till marknaden 
• Ökad marknadsinformation och bättre koll på konkurrenter 
• Långsiktig lönsamhet och stabilitet för organisationen 

Till sist är det viktigt att förstå de vitala delarna i ett CRM införande i en organisation för 
att kunna upprätthålla bra kvalitet i alla processer. 3 
 
 
 

                                                 
2 http://www.dpu.se/utbildning/crm/?gclid=CITC3YG544UCFSSsQgodoVHTXQ 

  

3 http://www.businessballs.com/crmcustomerrelationshipmanagement.htm 
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7.2.4 Reklamens påverkan - studie av Godin 
I boken CHAFFEY DAVE 2004, E-Business and E-commerce Management, s369, 
beskrivs det om en studie. I slutet av 90-talet gjorde Seth Godin en undersökning, vilken 
visade att vi människor i västvälden blir bombarderade med reklam från olika media upp 
till 500 gånger per dag (idag upp till 3000 gånger). Hans undersökning visade att kunden 
till slut ända inte visar intresse för dessa ofrivilliga reklamer. Permission marketing är ett 
annat nytt begrepp som kommit från Seth Godin 1999. Meningen med detta är att få 
kundernas tillstånd för att skapa en kundrelation med företaget. Det betyder att företaget 
aktivt söker upp kunderna och om kunden lämnar sitt samtycke för eventuell reklam eller 
information skapas en kundportal (ex CRM). Denna relation kan till exempelvis byggas 
med nyheter från företaget via email från kund databasen.4 
Konversion koncept for marketing är en sorts marknadens kommunikationsmedel för att 
nå en potential kund. Ett av dessa kommunikationsmedel är företagets webbsida, vilken 
är ett mycket effektivt marknadsföringsmedel i dagen IT samhälle.  
 
7.2.5 CRM som individuell marknadsföringsmetod  
Kundhanteringen inom CRM baseras i stora delar på one-to-one marketing. Detta 
bygger på att man behandlar kunder olika och därmed får ett mer individualiserat sätt att 
se kunden och skapa mer lojalitet. American Airlines webbsida tillåter inloggning för  
2 miljoner passagerare samtidigt med kundernas egna profiler. Tidigare var det omöjligt 
att ens tänka på denna omfattning av kund- anpassningar. Internet, databaser och olika 
tekniker förverkligade denna CRM- dröm.5 
 
Tidigare så användes ofta den så kallade push-metoden. Detta innebär att information 
går från en källa till många mottagare. Nu används i stället pull, där kunden istället själv 
bestämmer när och var hon får information och känner på så sätt en större delaktighet. 
Ett exempel på push är television och ett exempel på pull är webb. I kursboken (E-
Business and E-commerce) tas flera andra viktiga punkter upp vad det gäller 
kommunikation mellan mottagaren och informationssändaren t.ex. one-to-one, där en 
sändare (företag) har kontakt med enbart en mottagare(kund). Ett exempel är e-bay där 
varje användare har ett eget konto med specifik information per kund.6 
 
Individualiserad marknadsföring kallas även för one-to-one konceptet. Det bygger på 
CRM metodiken och denna metod kompletterar flera olika IT-tekniker. Några exempel är 
call centers, säljautomation, databas och extranät. Varje kund kan med sitt lösenord 
komma in i systemet och när kundens beteende registreras kan systemet dra slutsatser 
till nästa gång. På detta sätt går det att bättre urskilja kundsegmenten och anpassa 
erbjudandet efter kundens beteende och smak.7 
 
 
                                                 
4 Dave Chaffey, E-Business and E-Commerce p 369 

5 Chen & Popovich (2003) “Understanding customer relationship management (CRM): People, 

process and technology”, Business Process Management Journal, Vol 9, Nr 5 

 
6 Chaffey Dave, E-Business and E-commerce, 2004 
7 Peter Fredholm, Elektroniska affärer s 67 
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7.2.6 Segmenteringsmodellen – ett instrument för CRM  
I boken ”De nya affärsmodellerna” av LT Eriksson nämns olika segmenteringsmodeller. 
Dessa hjälper företaget att, på ett strukturerat vis, samla nyttig information om olika 
kunders beteende. Senare utnyttjas detta för att skapa en långsiktig och djup relation till 
kunden. Nedan följer en kortfattad presentation: 
 

1. Segmentnivå 1: I denna fas pågår identifiering av kundsegment och tonvikten är 
på kundidentifiering exempelvis var kunderna bor eller vilket kön, ålder, lön, 
utbildning och befattning de har. 

 
2. Segmentnivå 2: I denna fas ligger tonvikten på differentiering av kundrelationer. 

Här ska relationen mellan säljare och kunden bli starkare. Relationsanalys är 
mycket viktig i detta segment. I detta segment kan olika former of kampanjer 
förekomma t ex på företagets webbplats eller e-post. Det är här som man kan 
differentiera om kunden är en provkörare, reguljär kund som ibland byter 
leverantör eller en stamkund som köper av samma leverantör. 

  
3. Segmentnivå 3: I denna fas skapas det individuella kundrelationer. En kund-

databas är här av stor vikt. I stora företag försöker man att klassificera kunderna 
och dela dem i olika karriärsteg.8 

 
Det är viktigt att påpeka att ett CRM-system i sig inte löser hanteringen av 
kundrelationer. För att nå ett bra resultat måste det även kombineras med 
arbetsprocesser som är anpassade efter företagets förutsättningar.              
 
 
7.2.7 AIDAS modellen  
I boken Jacobsson, P. (1995). Internet – i marknadsföring och marknadskommunikation, 
Studentlitteratur, Lund beskrivs en modell för marknadsföring. 
AIDAS teorin är en annan intressant modell som utformades redan i slutet av 1800-talet 
av amerikanen E. Lewis. Modellen är kognitiv och hjälper dig som säljare att skapa ett 
tydligt budskap i din marknadsföring. Med lätthet kan den även tillämpas vid 
utformningen av företagets CRM strategi. Den kan symboliseras vid en trappa som 
köparen stegvis går igenom för att verkställa köpet: 
 
  

• A står för ”Attention” vilket innebär att väcka uppmärksamhet.  
• I betyder ”Interest” och avser förmågan att skapa intresse för företaget och produkten.  
• D ”Desire” anger vilken önskan du väcker för den tjänst du erbjuder.   
• A ”Action” att leda kunden till handling.  
• S ”Satisfaction” få kunden att känna sig nöjd. 
 
 
 

                                                 
8 Eriksson LT, Hultén P, 2001, De nya affärsmodellerna, Zink Media, Stockholm 
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Denna metodik är relevant både på reklam och säljteknikområdet. Oavsett om du träffar 
kunden i ett direkt säljmöte eller kommunicerar indirekt via marknadsföring (ex via en  
E-handels portal) kan AIDAS hjälpa dig att vara övertygande. Framförallt fungerar den 
som en katalysator för att möta konsumentens sociala och emotionella behov. 
 
   * * * 
      
 
 
7.2.8 Hur BT kan nyttja E-handel som ett CRM verktyg 
För att förstå BT´s entusiasm kring en eventuell utveckling inom CRM-området så måste 
man först reflektera över företagets historia och nuvarande position på marknaden. 
    
BT har historiskt haft tydliga kopplingar till livsmedelsindustrin och ägdes under en tid av 
KF i Sverige. Denna fokus finns fortfarande kvar och företaget är extremt starkt bland 
dessa stora kunder inom dagligvaruhandeln. Ofta har dessa företag mer än 3000 
anställda. Även utanför Sverige och Norden, då företagen istället heter Ahold, 
Sainsburys, REWE etc är BT´s varumärke väldigt starkt och marknadsandelen är hög. 
Av naturliga skäl har det, under de 60 åren BT varit verksamt byggts upp en enorm 
kunskap kring dessa kunder inom företaget. Säljarna söker sig gärna till dessa kunder 
då detta betecknas som ”mammas gata” och kunskap kring hur dessa kunders 
önskemål ser ut strömmar kontinuerligt tillbaka till centrala BT. Detta påverkar i sin tur 
både produktutveckling och marknadsfunktionerna som gärna anpassar sig till kraven 
som råder i detta kundsegment.      
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Förutom dagligvaror så har BT traditionellt även fokuserat på andra stora företag inom 
exempelvis bilindustrin, läkemedel, möbel samt tredje parts logistik. Även där med 
ganska stor framgång vilket har lett till mycket faktainsamling som fyllt på 
kunskapsbanken i Mjölby. Alltså existerar inga större problem bland dessa kundgrupper.    
 
Däremot är närvaron klart sämre bland små och medelstora företag. Det finns massor 
av företag som köper truckar som inte har över 3000 anställda! Exempelvis inom 
tillverknings industrin där potentialen är enorm. Dessa kunder köper inte antalsmässigt 
så många truckar per order men antalet företag är stort. För BT´s lyftvagn, som detta 
examensarbete gäller, är detta speciellt tydligt och illustreras av bilden nedan (se det 
inringade gråa området). BT finns alltså inte i denna stora del av marknaden, mycket 
pga. av tradition och att tillräcklig information saknas om dessa kunders behov. 

 
 
 
 
En ytterligare aspekt varför inte säljarna i dagsläget bearbetar detta kundsegment är helt 
enkelt brist på tid. Man hinner bara täcka ett antal kunder per dag och då måste man 
prioritera volymkunderna först. Nu kan läget förhoppningsvis förändras i och med 
möjligheten med Internet baserad försäljning. Då behöver plötsligt säljaren inte längre 
åka ut och besöka kunden för att få en order.     
  
Denna situation leder då fram till BT´s förhoppning om att en framtida webbaserad 
försäljningskanal även kan nyttjas för s.k market intelligence. Nya kunder kan 
identifieras, kategoriseras och differentieras enklare i ett CRM system. I dagsläget 
behöver BT kartlägga alltifrån namnet på företaget, antal anställda, antal ägda truckar till 
fabrikatet på deras nuvarande truckpark. Informationen kan sedan användas av  
BT för att: 
 

 Anpassa/utveckla utbudet av produkter och tjänster 
 Initiera speciella riktade kampanjer till dessa kunder 
 Genomföra kundenkäter, bla för att kartlägga behov och köp mönster  
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 Skicka ut marknadsmaterial via e-post eller reguljär post 
 Mäta kund tillfredställelse och lojalitet hos kunden 
 Bedöma & följa BT´s marknadsandel bland dessa kunder 
 Kartlägga hur mycket pengar kunden omsätter hos BT 
 Bilda bonussystem, exempelvis där varje köpt truck ger 100SEK gratis 

reservdelar   
 
Kommunikation med kunderna (många som BT inte ens känner namnet på idag) kan 
ske på ett smidigt och kontinuerligt vis. Det är också sannolikt med en viss mer 
försäljning. Med detta menas exempelvis att en ny kund, som via webben köper sin 
första truck av BT, 2veckor senare köper en helt annan truck typ av BT. Det behöver inte 
vara via webben det kan lika vara kunden som ringer till BT nästa gång då företaget nu 
är känt. En annan positiv effekt kan vara att BT, pga. av E-handels portal, även får sälja 
servicetjänster och reservdelar nästa gång det blir aktuellt. 
 
Det finns även andra intressanta områden att fundera över nu när BT ändå har kunden 
”på tråden” dvs. inloggad på deras webbtjänst. Olika typer av information kan också 
spridas denna väg, exempelvis produktinformation, företagsinformation, kundreferenser 
etc.  
  
Sammantaget öppnar sig här ovärderliga möjligheter för BT att öka kunskapen och 
framförallt dialogen med nya och befintliga kunder.  
 
   * * * 
 
 

8. Resultatet vid en stor förändring – en Gävle studie 
Med koppling till vår uppgift redovisas här en studie som utförts med hjälp av ett antal 
företag i Gävle regionen. Den belyser bland annat, vikten av ledningens engagemang 
vid en stor förändring samt betydelsen av människors deltagande i 
förändringsprocessen. BT står inför en liknande IT förändring. Även om företaget till 
storleken är större så kan/bör man med intresse studera resultatet.    
 
Hur företag presterar i olika sammanhang beror ofta både på attityder inom företaget 
såväl som faktorer kopplade till verkligheten utanför. Säga att någondera har större eller 
mindre betydelse går inte. Däremot bör bägge ”gå i takt” för att slutresultatet skall bli så 
bra som möjligt.  
 
När det gäller satsningar inom IT området finns studier som visar på väldiga 
resultatskillnader kopplat till interna faktorer. Utfallet är ofta beroende av personalens 
allmänna inställning och engagemang gentemot den nya tekniken.  
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1999 utfördes en studie9 av 14st Gävle företag där deras förväntningar på den nya 
tekniken undersöktes. En handlingsplan gjordes upp och 5år senare gjordes en 
uppföljning av resultatet. Tolkar man studieresultatet framstår ett antal inhemska 
företeelser som oerhört viktiga för det uppnådda resultatet: 
 
• Förankring i ledningen 

Med en engagerad ledning som ser möjligheterna med den nya tekniken är utsikterna 
mycket bättre att lyckas. 
 

• Organisationsförändringar 
Att införa nya IT rutiner i företaget handlar mycket om förändringsarbete. För att 
lyckas i detta arbete krävs att människor kontinuerligt driver denna process. Flera 
exempel i studien visar på magra resultat p.g.a. att människor lämnat organisationen.  

 
• Administrativa system 

En faktor som dyker upp relativt ofta i studien är företagens nuvarande datasystem. 
Många företag hävdar att deras föråldrade system försvårat utvecklingen och därför 
har IT satsningen uppvisat magrare resultat än förväntat.  
 

Om vi istället vänder blicken utanför företaget så visar Gävle studien, såväl som andra 
exempel på ett antal viktiga externa faktorer: 
 
• Kundernas engagemang 

Får att nå framgång krävs naturligtvis en accept från marknaden. Gävle studien 
visade tydligt att de företag som först genomfört en ordentlig marknadsanalys hade 
störst chans att lyckas.   
 
 
 

• Marknadens mognadsgrad 
Tekniken och ingenjörerna får inte styra ditt erbjudande, det skall efterfrågan göra! 
Inom telekomindustrin fanns i slutet av 90-talet en tro att marknaden följer ny teknik 
likt hästen som alltid följer moroten. 
 

• Infrastruktur 
För att lyckas i lanseringen av ny teknik är det nödvändigt att infrastrukturen finns på 
plats innan. Ofta är detta kopplat till statliga åtaganden där exempelvis myndigheter 
fördelar radiolicenser eller bygger ut bredband i lansbygden.   

 

9. Metodutkast 
I detta stycke beskrivs på vilket sätt vi har strukturerat datasamlingen för att nå syftet 
med vår uppsats. Inledningsvis försöker vi presentera och kort motivera forskning och 

                                                 
9 Studien heter ”ett projekt i backspegeln” och utfördes av Högskolan i Gävle. Arbetet inleddes 1999 och en uppföljning gjordes 
2004. 
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undersökningsansatsen. I denna ingår att utförligt beskriva vår utvecklingsprocess 
gällande enkätundersökningen. Därefter presenteras och motiveras val av 
fallstudiepersoner. Vi följer sedan upp val av datasamlingsmetodik, dessutom försöker vi 
även nämna vilka konsekvenser, fördelar och nackdelar vår studie kan ha. Mot slutet 
berättar vi om validitet, reliabilitet samt potentiella risker kopplat till vår studie. 
Avslutningsvis redogör vi för hur vi avser att analysera och tolka resultatet av våra 
intervjuer.   

9.1 Forskningsansats 
Nya kanaler såsom E-handels försäljning är en strategisk aktivitet idag hos många 
företag. BT´s ledning inser möjligheterna men även förändringsbehovet ifall man 
sjösätter denna nya kanal. Företaget har också funderat i dessa banor under några år 
men tiden har ej varit mogen. För ett multikontinentalt företag som BT, kräver dock 
denna nya säljstrategi en lång tid av planering och undersökningar.  
 
Tanken med uppsatsens syfte är att analysera möjligheten att marknadsföra BT´s 
lyftvagnar i Europa. Bakom syftet ligger mycket viktiga aspekter såsom att tänka på nya 
kundmarknader, nya kulturer och nya kundgrupper. Med tanke på dessa aspekter och 
de nya kundsegmenten, krävs utnyttjande av ett kraftfullt CRM-verktyg.  
Detta verktyg tillämpar olika hjälpapplikationer med databashantering av nya kunder för 
att bättre nå den nya gruppens behov och krav. Hantering av nya säljkanaler och 
tillhörande verktyg kräver ofta förändringar av organisationen. Den andra 
undersökningsansatsen var själva organisationsförändringen, vilken berör alltifrån själva 
logistiken på BT till den anpassning marknadsfunktionen måste genomgå för att dra 
nytta av en framtida E-handel. Vi kan här nämna några exempel på organisations och 
processförändringar t ex centrallagerlokalisering, orderhantering och leverans, 
säljansvar samt marknadsbearbetning. 
 
Efter några personliga möten med vår uppdragsgivare på BT Mjölby kunde vi träffa en 
större grupp nyckelpersoner, som gav oss idéer på hur vi skulle angripa 
undersökningen. Givet BT´s storlek och struktur var vi tvungna att tänka i ett Pan 
Europeiskt perspektiv. Via projektägaren fick vi en lista på duktiga medarbetare och 
nyckelpersoner som arbetade på olika avdelningar inom BT Europe. Samtliga hade olika 
erfarenhet och bakgrund. Vi efterlyste specifikt även yngre människor med, som vi 
bedömde, större möjlighet att tänka i nya banor och som dessutom redan besitter en 
god teknikkunskap.   
 
Nyckelpersonerna var lokaliserade i olika geografiska länder i Europa. De var i olika 
åldrar och de hade olika ansvarsområden. Vi bestämde oss för att göra en 
enkätundersökning för att nå dessa människor. Tanken med detta undersökningssätt var 
att effektivisera undersökningen med tanke på tidsperspektivet och att minimera 
reskostnader. Våra nyckelpersoner, som var våra experter, kunde i denna undersökning 
bidra exempelvis med tendenserna i marknaden, kunskap om logistiska processer etc. 
Vi försökte att skala av frågorna för att kunna se svaren på ett så tydligt sätt som möjligt. 
Samtidigt kunde vi se skillnaderna på nyanserna på svaren mellan dessa människor. Vi 
försökte att hålla ord och textförståelse på relativt enkel nivå i enkäten och vi har också 
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försökt att undvika komplicerade fackuttryck. Svåra ord kan ofta göra läsaren osäker på 
frågorna.10 
 
Som komplement till enkätundersökningen genomför vi även ett mindre antal 
djupintervjuer. Ämnesvalet för dessa är förändringsarbete där vi intervjuar människor vid 
företaget SECTRA, ett företag verksamt inom ämnet medicinteknik i Linköping.  Avsikten 
är att samtala med människor som har erfarenhet av stora förändringsprojekt, liknande 
det som BT står inför.   

9.2 Undersökningsansats 

9.2.1 Enkäter – från ax till limpa 
Att utforma en enkätstudie kräver noga förberedelser samt eftertänksamhet. För oss var 
det en ganska lång process där vi, steg för steg, förfinade frågornas utformning. Vi hade 
från början en väldigt öppen attityd där vi både rådfrågade människor i vår närhet samt 
även ”provtryckte” innehållet med personer inom vårt projektföretag. Det vi insåg då var 
att vårt första utkast inte var så fulländat som vi inledningsvis trodde!   
Vi har fått förslag och råd bl.a. av Jonas Jaurells far Urban Jaurell. Han är pensionerad 
VD från ett bilföretag (DIN BIL i Södertälje) och har stor erfarenhet av marknadsföring 
och försäljning. 
 
Hans råd till oss var att försöka att hålla balans mellan undersökningens grundläggande 
syfte och samtidigt göra frågorna enkla att förstå. I detta fall rekommenderade han oss 
att vara väldigt konkret när vi genomför enkäten. På så vis kan man förhoppningsvis 
undvika att respondenterna missuppfattar eller misstolkar frågorna. Urban Jaurell bidrog 
även med specifika frågeuppslag som han, med sin bakgrund tyckte var relevanta. 
Framförallt rörde detta hur BT´s försäljningsorganisation eventuellt skulle påverkas samt 
vilken grad av styrning som lär bli nödvändig (från centralt håll) när/om BT väljer att gå 
vidare med E-handel. Slutligen var Urbans förslag att vi i den slutgiltiga rapporten11 skall 
presentera ett antal ”viktiga frågeställningar”. Dessa saknar sannolikt svar i dagsläget 
men vi/projektet bör dock lyfta dessa och signalera tydligt till BT att detta måste beaktas 
innan en eventuell introduktion påbörjas. 
 
Själva ramen för fallstudiens områden togs fram i samråd med vår uppdragsgivare Sven 
Wirenhammar. Sven har även lämnat synpunkter på frågorna och vi har även stämt av 
dessa mot andra viktiga stakeholders på BT, exempelvis mot BT´s centrala 
marknadsavdelning. Denna process, tillsammans med erhållna kommentarer från HIG 
har varit nyttig och den har hjälpt oss att förfina vårt enkätinnehåll. Sven har även, av 
politiska skäl, blandat in andra funktioner inom BT så att ingen skall känna sig 
”ifrånsprungen”. Det faktum att fler grupper blivit informerade och fått chans att tycka till, 
kommer att vara viktigt längre fram då den verkliga introduktionen kommer.  
 
Man skall inte underskatta just den här aspekten dvs vikten av att informera, 
kommunicera samt hitta allierade. Speciellt gäller detta i stora företag med komplexa 

                                                 
10 Bo Wärneryd "Att fråga?" s 208 
11 Personlig intervju med Urban Jaurell 
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organisationer. Bra idéer finns ofta, men förmågan att få dem realiserade beror mycket 
på hur duktig man varit i förankringsprocessen. Tyvärr finns ofta mycket prestige och 
revir tänkande i stora organisationer, detta är något vi har konstaterat även hos BT. 
Nästan alla vi pratat med inledningsvis har varit positiva till E-handel och projektet. Dock 
är detta inte samma sak som om att man tänkt backa upp saker och ting i ett senare 
skede. Det är just här förankringen är så extremt viktig. Det gäller att börja engagera och 
informera ”rätt” nyckelpersoner på företaget så att fortsatt stöd kan garanteras. Det 
sämsta man kan göra är att försöka hemlighålla och ”smyga in” förändringar. Vi har 
istället märkt på BT att en öppens strategi är mycket bättre. Då människor känner sig 
informerade och delaktiga i något nytt är man mycket mer benägen att stödja och hjälpa 
till. Detta fenomen har vi försökt att utnyttja till vår fördel, även för själva enkät 
undersökningen.    
 
En reflektion vi gjort efter denna process är att vi inledningsvis underskattade arbetet 
med att få till en spetsig och effektiv enkät. Vår inställning var snarare att detta kan ju 
inte vara så speciellt komplicerat, hur skulle vi kunna misslyckas med att ställa några 
frågor? I själva verket bildar ju enkäten själva fundamentet för vårt kommande 
projektresultat och misslyckas vi här kommer detta prägla hela vår slutrapport! Nu 
efteråt är vi glada att vi lät processen ta den tid som behövdes. Devisen ”som man 
frågar får man svar” blir speciellt aktuell även här och det har varit en nyttig fas att gå 
igenom. Vi har tvingats till eftertanke och insett betydelsen av att ta in feedback från 
olika oberoende källor. Genom det kommentarer vi fått från HIG har vi även utvecklat 
oss då det gäller utformningen av respondenternas svarsalternativ. Dessutom satte 
skolan mycket riktigt fingret på en annan viktig aspekt, nämligen hur svaren sedan skall 
analyseras.  
 
Sammantaget har vi lärt och förkovrat oss inom detta specifika område! Vi har insett 
betydelsen av att, dels lyssna på andra med erfarenheter, dels studera relevant litteratur 
och därigenom nå ett systematiskt tänkande genom hela processen.     
 
9.2.2 Val av intervjupersoner i BT enkäten 
Valet av fallstudie är att ett 30-tal personer som kommer att svara på enkäter. 
Vi har också en uppdelning på olika ämnesområden. De områden som presenteras i 
enkäten är webbportalens utseende, marknadsföring & försäljning, prisproblematik och 
logistik. Varje enkät består av ett 10-tal frågor och varje person svarar på en eller flera 
enkäter. Möjlighet finns även att skriva in ytterligare kommentarer till varje fråga om så 
önskas. 
 
9.2.3 Djupintervjuer på SECTRA 
För att kunna erbjuda en fördjupad analys kring ett av våra huvudområden ville vi även 
komplettera enkätundersökningen med ett mindre antal djupintervjuer, 6 st. Tanken var 
att välja ett antal erfarna personer på ett annat företag som med sin kompetens och 
bakgrund skulle kunna ge viktiga erfarenheter vid olika typer av förändringsarbete. 
Personerna behöver inte ha varit med om att introducera ett  
E-handels system, däremot gärna någon annan strategisk förändring i företaget. Av 
naturliga skäl så sökte vi här mer erfarna människor, snarare än unga och oprövade.             
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9.3 Metodsval 
En av de bättre metoderna för att samla viktiga informationer är enkätundersökningar, 
telefonintervjuer, personlig intervjuer eller en kombination av alla dessa metoder. 
I vår studie har vi just försökt att använda oss av en kombination av alla metoderna. Vi 
har dels valt enkäter men som ytterligare komplement även djupare intervjuer hos ett 
annat värd företag, SECTRA. I början av projektet rörde sig vår datainsamlingsmetodik 
mest om personliga intervjuer på BT och ibland även kompletterat med 
telefonkonferenser. För att göra en ännu djupare insamling av data behövde vi nå alla 
experterna i Europa. Vi valde då att göra en enkätundersökning bland utpekade 
nyckelpersoner. Det som kan hjälpa oss vid vår datainsamling är olika angreppssätt. Det 
finns skriftiga källor, Internet källor, intervju och enkäter.  
Inom ämnet datainsamling, talas det ofta om kvantitativa och kvalitativa metoder.  
De kvantitativa metoderna, som utförs i större skala, innehåller ofta ett formaliserande 
och en strukturerande avsnitt. De kan ses som en tydligt definierande 
utvärderingsprocess och användningen av siffror och statistik är mycket vanlig vid 
utnyttjande av denna metod. En kvantitativ metod brukar vara mindre noggrann och 
mindre kvalitetsinriktad. I denna metod presenteras intressanta och tänkbara svar utifrån 
den aktuella frågeställningen till den som ska bli intervjuad. Denna metod är en selektiv 
metod och intervjuaren ser avståndet till informationskällan. Utifrån svarens giltighet kan 
det sedan formaliseras och analyseras på bästa sätt. (Holme & Solvang, 1997). 
I den kvantitativa forskningen använder man sig av de naturvetenskapliga källorna, där 
tyngden ligger på prövning av teorier. Metoden betonar kvantifiering vid insamling och 
analys av data. 
 
Inom den kvalitativa metoden är målet att, med en riklig information, gå på djupet t ex 
med ostrukturerade observationer eller djupintervjuer. I denna metodik är fokus på 
intresse av struktur, förståelse och sammanhang. 12 
 
Vi har valt att i vår enkätundersökning ha en balans mellan den kvalitativa och 
kvantitativa metodiken. Frågorna är nämligen utformade så att intervjupersonerna har 
viss frihet att lägga till egna kommentarer. Vi har valt att nå våra personer på elektroniskt 
sätt, för att nå relativt stora grupper av nyckelpersoner som har erfarenhet och 
kunskaper inom olika områden. 
 
Dock måste framhållas att enkäter har tyngdpunkten mot kvantitet och för att kvalitativt 
väga upp detta genomför vi även ett mindre antal djupintervjuer. På så sätt förenar vi 
fördelarna från bägge metoderna och samtidigt ger vi vår studie mer tyngd i 
analysfasen.  

9.3.1 Datainsamlingsmetoder 
I vår datasamling använder vi ”mixed mode” för undersökningar, vilket innebär att vi 
använder mer än en metod för datasamling. Målet är att förbättra svarsfrekvensen och 
kvaliteten. 

                                                 
12 Idar Holme Solvang, Bernt Krohn Solvan, Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
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Det har även funnits möjlighet för oss att intervjua andra nyckelpersoner personligt eller 
per telefon.13 Genom figur 1 (se nedan) har vi grafiskt beskrivit våra modeller val i 
projektet.  

 
 Figur 1 

 

9.3.2 Fördelar med olika metoder 
 
Besöksintervjuer 

• Genomförs ganska snabbt.    
• Är i kontrollerad form.   
• Är mer tillämpad för komplicerande frågor. 
• Intervjuaren kan lättare följa upp frågor. 
• Det kan skapas förtroende mellan intervjuare och intervjuad.  

 
Telefonintervjuer 

• Genomförs snabbt. 
• Har hög svarsfrekvens. 
• Låg kostnad. 
• Intervjuaren kan lättare följa upp frågor.  

 
Enkät 

• Mer tillämpad för långa svarsalternativ 
• Låg kostnad. 
• Bra intervjueffekt. 
• Känsligare frågor kan ställas i denna metod. 
• Det går att vissa bilder, diagram och skalor. 
 

                                                 
13 Statistiska centralbyrån, Fråga rätt! 2001 
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9.3.1 Nackdelar med olika metoder 
 
Besöksintervjuer 

• Höga kostnader för resor. 
• Under intervjun kan den intervjuade och intervjuaren påverkas av varandra. 
• Svårt att ställa känsliga frågor 
• Svårt att få intervjutid. 
 

Telefonintervjuer 
• Det går inte att vissa bilder och diagram. 
• Det går inte att ställa svåra och komplicerad frågor. 
• Det är svårt att ställa känsliga frågor. 
• Ibland kan intervjuaren ha negativ påverkan på den som blir intervjuad.  

Enkät 
• Det bli ofta låg svarsfrekvens. 
• Det svårt att kontroller vem som svarar på enkäten. 
• Ibland är det svårt att följa upp frågorna.14 
 

9.4 Tillvägagångssätt vid analys och resultat 
Martyn Denscombe, föreslår en ansats och datainsamlingsmetodik på frågeformulär, 
intervjuer, observationer och skriftliga källor. Han föreslår användningen av skriftliga 
källor för att de kan innehålla mycket stora datamängder och att denna sort av 
information samtidigt är mycket kostnadseffektiv.  
För att för svar på vårt syfte kommer vi också att använda oss av samma 
datasamligmetoder som Denscombe föreslår i sin bok, det vill säga intervjuer, 
frågeformulär (enkät) och skriftliga källor.15 

9.5 Metod problem 
När det talas om operationalisering menas det att visa på vilket sätt som teoretiska 
föreställningar överförs i form av modeller och begrepp till empiriska observationer. 
Denna överföring är det inte så enkel och det talas om två andra viktiga begrepp i 
utredningsarbete, validitet och reliabilitet. Med validitet avses de saker som går att 
mätas och det som är relevant i sammanhanget medan det med reliabilitet avses att 
någon mäter på ett tillförlitligt sätt. Generellt bör det alltid strävas efter en hög validitet 
och reliabilitet.16 

9.5.1 Validitet 
I boken ”Att utreda, forska och rapportera” nämns att det går att mäta saker som är 
mätbara t ex med ett mätinstruments. Inför ett val till riksdagen kan det mätas vilket 
politiskt parti som opinionen tror vinner valet. När vi talar om inre validitet menas 

                                                 
14 Lars Torsten Eriksson och Finn Wiedersheim Att utreda Forska och rapportera s 86 
15 Martyn Denscombe, Forskningshandboken, 2000 
16 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm 
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överensstämmelsen mellan begrepp och den operationella (mättbara) definitionen. För 
att mäta inre validitet behövs det inte insamlas empiriska data. 
Vi kan föreställa oss att validitet handlar om att använda rätt verktyg vid rätt tillfälle. Ett 
exempel är när en person köper ett busskort som är användbart i vissa zoner och under 
en begränsad tid. Validitet förklaras därför mycket noggrant under olika 
forskningsformer. Inom forskningen handlar det om att kunna ange i vilken situation och 
förhållande för vilken population resultaten är accepterad.  
 

9.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar mest om att kunna lita på någon eller någonting. Pålitlighet är 
tungvikten i reliabilitet. Utifrån olika mätningar kan det dras slutsatser och beslut. 
Det finns ingen självklarhet vid hög reliabilitet, att det i sin tur kan orsaka hög validitet. 
Ett exempel på detta är en undersökning av fetma hos elever i en skola. Mätning sker 
noggrant av fot storlek hos eleverna istället för mätning av längd och vikt för att räkna ut 
”body mass” index eller BMI.  
I den första mätningen som inte var relevant, talas det om låg reliabilitet. En låg 
reliabilitet i mätningen brukar alltid medföra låg validitet. Det finns två regler som kan 
observeras i dagliga mätningar inom forskning och utredningar: 
 
1. Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet. 
2. Hög validitet förutsätter hög reliabilitet.17  
 
I BT’s enkätundersökning försöker vi att nå nyckelpersoner för att öka trovärdigheten i 
våra opinionsmätningar om företagets nya e-handels kanal. Då det gäller våra 
djupintervjuer på temat strategiska förändringar försöker vi att hitta människor hos 
SECTRA med relevanta erfarenheter.    
 

9.6 Riskanalys 
Under detta kapitel sammanfattas några risker med de metoder vi valt för vår 
undersökning: 
 

• Dålig respons och svar på vår elektroniska enkätundersökning. 
• Misstolkning av frågor hos intervjupersonerna. 
• Svårt att analysera kommentarer. 
• Den intervjuade och intervjuaren kan påverkas av varandra. 
• Svårt att knyta relationer och kunna motivera intervjupersoner för en intervju. 
• Svårt att kunna analysera intervjufrågor i jämförelse med enkätförsök. 
• Ökad risk för försenade svar. 

 

9.7 Tänkt utvärderingsmetod 

                                                 
17 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm 
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Det är viktigt att vi efter vår enkätundersökning kan analysera och fastställa det reella 
resultatet av studien. I BTs fall ska vår analys täcka fyra områden, nämligen 
webbportalens utseende, marknadsföring & försäljning, prisproblematik samt logistik. 
Enkäten är uppdelad i en ren kryss del samt en fritext del där respondenten har 
möjlighet att med ord ytterligare motivera sitt svar och eventuellt lägga till fler 
synpunkter. Vi avser att åskådliggöra samtliga kryssvar i ett grafiskt gränssnitt (7 
alternativ från ”strongly agree” till ”strongly disagree”). I vår presentationsbild kommer vi 
att presentera vart svars-grupperingarna ligger för respektive fråga. Därigenom hoppas 
vi kunna ange trender där vissa frågeställningar har en tydlig tyngdpunkt åt något håll. 
Andra frågor kommer kanske ha en mer spretig svarsbild och blir därmed svårare att 
tolka. De eventuella skriftliga kommentarer som kommer in redovisas separat och där 
har vi för avsikt att speciellt lyfta fram synpunkter som återkommer flera gånger.    
 

 

9.8 Diagnosmetoder – vårt angreppssätt med BT 

Att säga att BT är sjukt företag är måhända att överdriva en hel del (!). I själva verket är 
företaget både välskött och lönsamt men inom vissa områden är man inte lika 
framgångsrik. Ett exempel på ett sådant område är förmågan att nå mindre 
enstyckskunder hos mindre/medelstora företag. Det är i den utgångspunkten som vi 
inleder vår analys om vad som behöver göras och svaret kan mycket väl stavas  
E-handel. Därigenom kan man faktiskt säga att vi försöker ställa en diagnos kring denna 
”småförkylda” del hos BT.  
 
Metodmässigt gör vi följande koppling: 
En god diagnos skall klargöra problemet och hur den har kommit fram till det. Det kan 
liknas vid en läkare som ställer viktiga frågor till en patient för att kunna ställa rätt 
diagnos. Han vill komma åt det grundläggande problemet som har orsakat sjukdomen. 
Läkaren litar inte bara på de synliga symtomen/problemen t ex patientens blekhet och 
feber, denne måste även undersöka de grundläggande orsakerna till problemen.  
 
Även vi skall, genom vår enkätundersökning, gå till botten med BTs problematik att nå 
den marknadstäckning man eftersträvar. Vi har konstaterat genom kurslitteraturen, att 
en systematisk problemanalys är ett viktig steg efter det att våra enkätundersökningar 
och intervjuer är genomförda. Det finns olika metoder att ställa diagnos och vi kan 
nämna några av dem: 
 
1. Identifiering av problemklasser 
Betyder att symtomen kan sammanfattas i klasser av problem t. ex personalproblem, 
försäljningsproblem osv. Vi räknar med att vi genom våra enkätsvar kan identifiera 
möjliga problemområden som BT senare bör beakta. 
 
2. Identifiera systemfel  
I denna metod söks efter bristande överensstämmelse mellan olika delsystem som 
kallas för misfits. För oss skulle ett sådant kunna vara att det råder olika uppfattningar 
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från BT centralt respektive BT lokalt. Exempelvis kan det röra vad som anses behövs 
göras och vem, som har det övergripande ansvaret att detta blir genomförbart. 
 
3. Identifiera onda cirklar,  
Är en typ av diagnostisk analys som är bunden till systemsynsättet. Här identifieras de 
fenomen som kan förstärka varandra och resultatet av detta kan vara en försämring eller 
förbättring av effekten i helheten. För oss kan det exempelvis röra en eventuell 
introduktions fas för BT. En risk är exempelvis är att motiven bakom  
E-handel inte kommuniceras ut ordentligt inom organisationen och därför blir en del 
medarbetare motståndare till själva förändringen.   
 
 
4. Lojalitetseffekten,  
Är en sort god cirkel som kan attrahera t. ex kunder och personal på ett företag. 
Systematisk problemanalys går till på detta vis, hitta och definiera problemen, förstå 
problemens storlek och omfattning och sist hitta orsaken till dessa problem.18 För BT 
finns idag ett stort antal lojala kunder och detta är ett fenomen BT förmodligen kan nyttja 
den dagen man inför E-handel.   
 
   * * * 
 
Vår avsikt är således att utnyttja denna diagnos metodik när vi arbetar vidare med vårt 
projektföretag. Resultaten kommer att sammanställas grafiskt, med anvisande av 
trender och grupperingar. Enskilda kommentarer från respondenterna redovisas 
separat, särskilt poängterade blir eventuella synpunkter som återkommer oberoende av 
varandra, vid upprepande tillfällen. Avslutningsvis kommer vi att, baserat på enkätsvar 
och djupintervjusvar ange en diagnos kring BT´s oförmåga att nå den marknadstäckning 
man önskar. Vi kommer då att välja någon/några av de fyra diagnoser modeller som 
nämns ovan. Vilken som väljs kommer vi att ta ställning till när vi sett resultatet av våra 
intervjuer samt även fört diskussioner med HIG samt vårt värdföretag.     
     
 

10. Resultat 

10.1 Intervjuunderlag på Sectra  
 
Vi kom överens om intervjuer med några mellanchefer och specialister på Sectra Imtec 
och Sectra Skandinavien. Vi informerade dem om själva examensarbetet och syftet med 
dessa intervjuer. Informationen lämnades per mail, per telefon och muntligt på Sectra. 
När vi fått deras samtycke kom vi överens om en intervjutid. Eftersom en av oss 
arbetade på företaget försökte vi att skapa en vänlig atmosfär inför intervjun. Vi försökte 
att välja våra intervjupersoner utifrån kön och arbetskategorier. De flesta ville vara 
anonyma och därför anges endast deras kön och befattning. Merparten av de 

                                                 
18 Ulf Lundal och Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s221 
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intervjuade hade varit med om någon form av organisationsförändring. I sina berättelser 
pekade de på brisfälliga informationer och kommunikationsmedel, men samtidigt att de 
inte var emot en organisationsförändring. På fråga 1 utrycker sig en manlig gruppchef 
positivt på detta sätt: ”Ja, jag tror förändring är en drivkraft”. 
 
Många av de intervjuade svarade på frågan om centrala aspekter inför en förändring 
med att information och målsättning var viktigt. En kvinnlig projektledare svarade på 
fråga 3 om viktiga aspekter; ”Information om bakomliggande orsaker till förändringen 
och tänkt mål”. Ett stort antal av de intervjuade hade fått information via stormöten på 
företaget. En kvinnlig applikationsspecialist menar att det är viktigt att alla anställda får 
information och att de även ges möjlighet till att få visa sin reaktion på förändringar, 
vilket betyder att ledningen bör lyssna på reaktionerna. Hon svarade även detta på fråga 
5; ”Det är viktigt att alla får information eftersom samtliga i organisationen påverkas på 
något sätt. Ett bra sätt är att samla dem som berörs av förändringen och låta samtliga få 
informationen samt ge utrymme för reaktioner på förändringen”. 
 
En annan viktig aspekt var de kulturella skillnaderna inför en förändring. De flesta 
intervjuade påpekade att vissa skillnader existerar och att det ska tas på allvar.  
 
De flesta av intervjupersonerna har på något sätt varit till hjälp för att minska den 
negativa attityden hos personal inför en förändring. En gruppchef säger att det ska vara 
respekt för alla attityder och att negativa attityder kan vara bättre än ingen reaktion alls. 
Han sade; ”Även i motstånd finns det kraft att hämta”. 
 
 De flesta intervjuade talade om vikten av ärlighet från ledningen inför en förändring och 
de viktigaste pelarna inför en förändring beskrivs med orden information, lyhördhet, 
beslutsamhet och att förstå värdet av förändringen. Ledningen ska kunna beskriva för 
medarbetarna hur förändringen ska ske och beskriva värdet av den för att alla ska 
medverka till förändringen. En kvinnlig projektledare säger att det är viktigt att involvera 
personalen som ska vara med i en förändring och att lyssna och ge dem ansvar. De kan 
annars tolkas att de ge falska förhoppningar; ”Involverad innan, om det är så att jag har 
möjlighet att påverka annars är det att ge falska förhoppningar”. 
 
De flesta intervjuade påpekar att rätt information i ett tidigt skede samt utbildning, kan 
minska stora farhågor inför en förändring. En mellanchef säger också att; ”dålig 
förankring mellan ledning och bristande information är de största farorna”.  En annan 
intervjuad talade om vikten av rätt information och utbildning. Hon berättade för oss att 
personal med dålig information och bristfällig kunskap inte kan genomföra en förändring. 
De kommer istället att arbeta vidare efter sina gamla rutiner. ”Det finns en risk att 
medarbetare fortsätter att arbeta utifrån de gamla rutinerna då de inte förstår eller 
känner till de nya vilket leder till en ineffektiv organisation”. Det kan finnas risk att 
personal, som har fått dålig information och utbildning, tappa sitt förtroende för 
ledningen och att detta in sin tur kan försvåra kommande nya förändringar. ” 
Medarbetarna tappar förtroendet för ledningen. Det kan bli svårare att i framtiden 
genomföra förändringsarbeten.” 
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Många intervjuade hade en positiv inställning till en uppföljning av organisations 
förändringar. Det är viktigt att de genomförs i organisationen. 
 
Vi har dragit några viktiga slutsatser och egna erfarenheter av våra intervjuer på Sectra. 
Här nedan nämns de viktigaste och mest gemensamma punkterna. 
- En förändring är en problemlösning, en driftkraft med avsikt att leda till förbättringar 
vilket ofta kan vara nödvändigt. 
- Tidig information till samtliga anställda. Förstudie inför en förändring och utbildning. 
Kulturella skillnader är en viktig aspekt att beakta och de ska tas med i planeringen. 
Negativa attityder kan bekämpas med tydlig information om orsaken till förändringarna, 
en ärlig presentation till förändringsplanen samt att involvera medarbetarna. E-mail, 
stormöte och information från linjechefer är ett bra alternativ för informationsspridning. 
- En organisationsgrupp som ska arbeta med förändringar, kan inhämta information om 
tidigare liknande förändringar. De ska förstå dagens problem, förstå hur förändringen 
ska ske och förstå värdet av förändringen. 
 - Riskerna vid en förändring ska studeras noga. En av dessa är att implementeringen 
inte går igenom och personal fortsätter arbeta som tidigare. Följden blir att de anställda 
tappar förtroende för ledningen och detta orsakar ett sämre utgångsläge inför nästa 
förändring. 
- En uppföljning av organisationsförändringen är viktig och ledningen kan då se sina 
misstag och utvärdera genomförandet. 
- Gruppen bör belönas efter ett lyckat organisations genomförande.  

10.2 Enkätundersökning BT Europa 
En ganska omfattande enkätundersökning genomfördes på BT Europe. På 
rekommendation från BT skickades 40 enkäter till nyckelpersoner runt om i Europa. 
Sammantaget fanns en positiv attityd till elektronisk handel hos de flesta respondenter. 
Kanske var det därför responsen från personerna var mycket hög då 93 % av dem 
svarade på enkäterna, vilket var en hög siffra. Fokus i enkätundersökningar var fyra 
områden; marknadsföring & försäljning, webbportalens utseende, prisproblematik och 
logistik. Kärnkompetensen hos respondenterna var inom områdena sälj, marknad och 
logistik.  
 
Här nedan kommer en sammanfattning av resultatet på undersökningarna. Författarna 
redovisar respondenternas svar på frågorna.  

10.2.1 Prissättning  
Respondenterna är överens om: 

• Det finns inget behov av produktdifferentiering för e-handel med truckar. 
• Priser för e-handel truckar måste vara konkurrenseffektiva. 
• Det bli svårt att pressa priser utan mänsklig inverkan i e-handeln.  
• Det ska vara enkelt att köpa varor i BTs e-handel och detta är viktigare än låga 

priser. 
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Respondenterna är inte överens om: 
• Samma prisnivå som den normala säljkanalen. 
• Varierande priser i Europa. 
• Pris är den kritiska faktorn för affärsframgång. 
• Prissättningen i marknaden generellt ändras om BT lanserar e-handel. 
• En e-handel strategi måste klargöras för BT/TOYOTA innan en eventuell 

introduktion. 
• Vårt goda rykte och anseende, kan förändras med en e-handels kanal. 
 

10.2.2  Marknadsföring & försäljning 
Respondenterna är överens om: 

• Marknadsföring bör huvudsakligen drivas från BT centralt. 
• Informera kunderna med direkt kommunikation. 
• Utforma e-handel portal med samma bas, dock med lokala 

anpassningsmöjligheter. 
• Det finns inte något stort behov av en e-handel på min marknad idag. 
• BT kan också använda denna e-handelportal för CRM aktiviteter. 
• Det finns utan tvekan risker med introduktion av e-handel. 
 

Respondenterna är inte överens om: 
• Bör säljare ha bonus eller inte. 
• Med hjälp av e-handel ökar BT sin försäljningsvolym med % 25. 
• Med hjälp av e-handel ökar BT sin press på konkurrenterna. 

10.2.3 Webbportalens utseende 
Respondenterna är överens om: 

• Detaljerad och teknisk data bör presenteras på Webbportalen.  
• Information bör presenteras i portalen om leveranstid, garanti, support och övrigt. 
• Information om företaget bör finnas på webbportalen. 
• Kontinuerlig uppdatering av webbenportalen är viktig. 
• Det är viktigt att hålla kunderna kvar i webbportalen och att interaktiva finesser 

bidrar till detta. 
• Information om uthyrning och begagnade truckar är nästa steg i webben. 
 

Respondenterna är inte överens om: 
• Den nya webbportalen ska ha samma utseende som bt-forklift.com 
• Egen webb adress är viktig, men den ska vara tillgänglig från bt-forklift.com 
• Informationen på webben skall skräddarsys beroende av kundgrupp. 
• Varje användare ska ha en egen logg in för att komma in i webbportalen. 

 
 

 
 



 48

 

10.2.4 Logistik 
Respondenterna är överens om:  

• Det finns möjligheter att reducera ledtider med e-handel. 
• Enklare orderprocesser och mindre administration. 
• E-handel kan inte minska transport tid från fabrik till slutkund. 
• E-handel ökar inte riskerna ur logistisk synvinkel. 
 

Respondenterna är inte överens om: 
• Transport direkt till slutkund från fabrik 
• Var centrallagret för e-handel truckar ska finnas. 
• Ansvarsfördelning säljbolag respektive BT centralt då det gäller  

order-leverans. 
• Ska kunden sätta ihop varan (produkten) själv, som t ex Ikeas möbler. 
• Behovet av organisationsförändringar pga e-handel lokalt/centralt. 

 

Viktiga kommentarer från respondenter 
• Vi behöver EC och denna teknik kan hjälpa oss att växa ännu mer på marknaden. 
• Ge speciella erbjudanden till medlemsgrupper i Europa.  
• Närvaro på marknaden är en viktig faktor annars kan BT inte konkurrera  
• Att lägga upp prisinformation, leverans villkor etc, ökar risken för konkurrenter att 

tillskansa sig skadlig information om BT 
• Det finns risk för att våra konkurrenter kopierar vårt recept från EC snabbt. 
• EC portal måste vara en del av den befintliga och existera på BT’s webbsida. 
• Viktigt att ha en enkel webbadress ”Easy to find”. 
• Leveransgaranti är en viktig faktor för BT’s EC kunder. 
• Standardprodukter bör levereras från närmaste hub. 
• Stora risker finns med integration mot befintliga system.  
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11. Slutsatser och rekommendationer 

11.1 Långsiktig väg till införande av BTs e-handel  
Baserat på personlig erfarenhet samt den kunskap författarna byggt på sig under 
projektets gång presenteras här ett antal rekommendationer för framtiden. Vi har försökt 
koncentrera oss på de områden, vi tror, är vitala för att BT skall nå framgång med denna 
nya säljkanal. Vi presenterar inga givna svar däremot lyfter vi fram de frågeställningar 
BT måste adressera vid en eventuell utveckling och implementerings fas. Förutom 
områdena nedan finns naturligtvis andra ”viktiga” parametrar för en lyckad e-handel men 
dessa bedömer vi vara de mest kritiska:    
 
Ansvarsområdet 

• Vem ska göra vad, BTs lokala sälj kontor kontra BT centralt? 
• Exempel på områden som måste definieras är orderhantering, leverans, 

marknadsföring samt underhåll och utveckling av webblösning. 
• När BT internt har satt roll fördelningen gäller det att stringent följa den för att 

undvika lokala lösningar.  
 
Skapa engagemang lokalt 

• Viktigt att säljavdelningarna samt ledningen på respektive säljbolag ser det 
positiva med denna nya kanal. Utan deras stöd kommer projektet misslyckas.  

• Under utvecklingsfasen måste det finnas chans för deltagare från dotterbolagen 
att påverka tjänstens utformning. Ständig kommunikation och information är 
viktigt. 

• Vid säljstart bör det utnämnas en lokal ansvarig för tjänsten, med mandat och 
uppgift att maximera säljvolymer, driva kampanjer etc 

 
Easy to Buy  

• Före lanseringen måste alla detaljer kring köp processen vara fastslagna i detalj. 
Exempel på sådana områden är leveransvillkor, betalningssystem, logg in, 
kreditprövning samt garantier och support. 

• Missar BT detta från början kommer kundens misstroende innebära att chansen 
är borta för många år framöver. 

• Viktigt är att intervjua ett antal slutkunder för att verifiera vad som är viktigt ur 
deras perspektiv. 

 
Bonus 

• Av stor vikt är att klara ut ifall denna försäljning skall omfattas av bonus eller ej. 
• Information och kommunikation till BTs säljkår måste bedrivas på ett sätt så att 

fördelarna med e-handel tydliggörs med eftertryck.    
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Förändringsarbete  
Nedan följer ett antal generella råd BT bör beakta, i det fall man bestämmer sig för 
att implementera e-handel i stor skala:   
 
• En förändring är en problemlösning, en driftkraft med avsikt att leda till 

förbättringar vilket ofta kan vara nödvändigt. 
• Tidig information till samtliga anställda. Förstudie inför en förändring och 

utbildning. 
• Kulturella skillnader är en viktig aspekt att beakta och de ska tas med i 

planeringen. 
• Negativa attityder kan bekämpas med tydlig information om orsaken till 

förändringarna, en ärlig presentation till förändringsplanen samt att involvera 
medarbetarna. 

• E-mail, stormöte och information från linjechefer är ett bra alternativ för 
informationsspridning. 

• Riskerna vid en förändring ska studeras noga. En av dessa är att 
implementeringen inte går igenom och personal fortsätter arbeta som tidigare. 
Följden blir att de anställda tappar förtroende för ledningen och att detta orsakar 
ett sämre utgångsläge inför nästa förändring. 

• En uppföljning av organisationsförändringen är viktig och ledningen kan då se 
sina misstag och utvärdera genomförandet. 

• Gruppen bör belönas efter ett lyckat organisationsgenomförande.   

 

11.2 Rekommenderade steg i närtid om beslut tas att gå vidare 
Nedan följer några konkreta åtgärder BT bör vidta i direkt anslutning till vårt avslutade 
examensarbete:   
 

• Verifiera Business Case 
1. Bedöm investeringskostnad samt möjliga intäkter 
2. Slå fast vilken nivå av systemintegration som är nödvändig från början och 

vad som kan vara aktuellt i framtiden t ex MOVEX, C:M osv. 
 

• Definiera projektet   
1. Vem/vilket forum skall ta beslut om utvecklingsfas  
2. Vilken funktion inom BT skall äga projektet 
3. Involvera andra avdelningar i projektet t ex IS/IT-funktionen. 
4. Tydligt definiera leveransinnehåll och mål för en eventuell förstudie samt 

pilot. 
5. Bestäm ifall externa konsulter skall involveras eller ej. 
6. Tillsätt styrgrupp samt referensgrupp för projektet 
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•      Införande processen 
Nedan presenteras en grafisk illustration över möjliga steg för BT vid ett 
införande: 
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12.2 Artiklar 
Chen I.J.; Popovich K. Understanding customer relationship management (CRM): People, 
process and technology, Business Process Management Journal, Volume 9, Number 5, 2003 
 

Studien heter ”ett projekt i backspegeln” och utfördes av Högskolan i Gävle. Arbetet inleddes 
1999 och en uppföljning gjordes 2004.  
 

 

12.3 Internet 
http://www.dpu.se/utbildning/crm/?gclid=CITC3YG544UCFSSsQgodoVHTXQ 
http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm 
http://www.businessballs.com/crmcustomerrelationshipmanagement.htm 
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13. Bilagor 
 
Svar från våra respondenter redovisas här i originalform. 

 

Introduction to this survey 
 
Historically there have been strong links between BT and the daily goods industry. At one time BT was owned by 
KF, a Swedish supplier of food and dinks. That link still exists and as a reason BT is very strong in this section of the 
market. Other important segments for BT are big companies in the car, pharmaceutical, furniture and logistical 
industry. In other segments of the market BT has less coverage and lower market share. One example is small 
companies in the manufacturing industry. Those “less qualified” customers usually buy fewer trucks per order 
however the number of companies out there is quite substantial. For BT´s hand pallet truck this is especially true and 
is illustrated by the picture below (see the coverage potential). The goal for the future is to cover these customers in a 
better way and the Internet could be one way of doing just that. Using E-commerce as a sales tool for BTs Minirange 
could be one way however first, we need to increase the awareness in the company. That is why we reach out to you.   
 
When we talk E-commerce, the appearance and design of the web page is worth while thinking about. After all, we 
talk about human beings that should be able to use this tool so it has to be both informative and easy to use. That’s 
why this is the topic for today’s questionnaire. What kind of information should be available at the web and, in what 
way, should it be presented to the user?  
  
We hope you would like to contribute in this short activity. By doing that you will hopefully help us reaching our 
goal for the future. 
 
This survey consists of 11 questions and should take around 30 minutes to conclude. Please e-mail your answers 
back to me on jonas.jaurell@accalon.com. We would very much appreciate if this could be done no later than 
October 15th. 
 
 
Many thanks in advance,  
 
Regards Jonas Jaurell 

mailto:jonas.jaurell@accalon.com
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Answer by choosing only one alternative in each of the 11 statements below. Please indicate by making the box into a separate 
colour. The easiest way is to mark it then go to “format”, “figure” then choose a different colour. An indication to the left of the 
scale represents a strong approval. An indication to the right represents a strong disapproval.  
 
In addition, please also motivate your answer using the space available. 
  
Design of the BT “E-commerce” web portal” 
 
1. The new E business portal must have the same “look and feel” as the existing   
bt-forklift.com 
    x       
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
  
Motivation:     
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
2. The new E-commerce portal should have its own address (“www.bt_trucksales.com”) on the web however you 
should be able to reach it, by a short cut from bt-forklift.com    
    x        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
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__________________________________________________________________________ 
  
3. I believe that detailed technical information should be displayed on a new E-commerce portal for BT´s minirange.  
    x       
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
4. Different customer groups (ex small workshops versus large daily goods companies) prioritise differently and 
should therefore have access to customized information on the  
E-commerce portal   
    x        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
__________________________________________________________________________ 
 
5. Information about the delivery time, warranty issues, support details (phone, mail) and general terms has to be 
included in the E-commerce portal.      
                                              x        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:  
 If you want to use the E-commerce Web portal as a web shop: NO!  
If you want to use it similar to the parts shop: Yes! But don’t mix it up!!!!!!  
__________________________________________________________________________ 
       
  
6. The E-commerce portal should also include general information about BT as a company 
                         x     
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
  Only very short information. A link to bt-forklifts.com is sufficiently  
__________________________________________________________________________ 
 
7. To maintain customer trust, it is very important that the E-commerce portal continuously (weekly) is being 
updated with new information    
                                                       x      
  
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
   Don’t mix the E-commerce portal with bt-forklift.com 
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__________________________________________________________________________ 
 
8. In order to keep potential customers logged on as long as possible, it is important to include interactive features in 
the portal (ex. video clips)  
                                             x       
  
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
   Video clips maybe helpful to explain the function of the Prolifter.  But once again, it’s a web shop and not a 
homepage  
__________________________________________________________________________ 
 
9. A natural development of the E-commerce portal would be to include rental –and used trucks information   
                                            x       
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     

Used: Yes.                    Rental: Just to make them curious  
____________________________________________________________ 

 
10. Each user externally should be equipped with a personal log in and password to access the BT E-commerce 
portal 
                                                      x      
  
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
  
Motivation:     
 
You have to decide. Web shop for every one or customer portal for selected customers! 
__________________________________________________________________________ 
 
11. If you have more comments within this particular area, please feel free to add this here. 
 
Please act in line with the activities around the bt-forklift.com 
Introduction to this survey 
 
Historically there have been strong links between BT and the daily goods industry. At one time BT was owned by 
KF, a Swedish supplier of food and dinks. That link still exists and as a reason BT is very strong in this section of the 
market. Other important segments for BT are big companies in the car, pharmaceutical, furniture and logistical 
industry. In other segments of the market BT has less coverage and lower market share. One example is small 
companies in the manufacturing industry. Those “less qualified” customers usually buy fewer trucks per order 
however the number of companies out there is quite substantial. For BT´s hand pallet truck this is especially true and 
is illustrated by the picture below (see the coverage potential). The goal for the future is to cover these customers in a 
better way and the Internet could be one way of doing just that. Using E-commerce as a sales tool for BTs Minirange 
could be one way however first, we need to increase the awareness in the company. That is why we reach out to you.   
 
When we talk E-commerce, the appearance and design of the web page is worth while thinking about. After all, we 
talk about human beings that should be able to use this tool so it has to be both informative and easy to use. That’s 
why this is the topic for today’s questionnaire. What kind of information should be available at the web and, in what 
way, should it be presented to the user?  
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We hope you would like to contribute in this short activity. By doing that you will hopefully help us reaching our 
goal for the future. 
 
This survey consists of 11 questions and should take around 30 minutes to conclude. Please e-mail your answers 
back to me on jonas.jaurell@accalon.com. We would very much appreciate if this could be done no later than 
October 15th. 
 
 
Many thanks in advance,  
 
Regards Jonas Jaurell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Answer by choosing only one alternative in each of the 11 statements below. Please indicate by making the box into a separate 
colour. The easiest way is to mark it then go to “format”, “figure” then choose a different colour. An indication to the left of the 
scale represents a strong approval. An indication to the right represents a strong disapproval.  
 
In addition, please also motivate your answer using the space available. 
  
Design of the BT “E-commerce” web portal” 
 
1. The new E business portal must have the same “look and feel” as the existing   
bt-forklift.com 
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
  
Motivation:     
It has no means to build a different environment! Than benefit from Brand recognition, Consumer trust (BT 
Brand is reliable) and of course the ‘well known’ sites in BT-forklifts costume fuel this. Another part is efficient 
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spending of marketing promotion budget. Promoting a site also from SeO and SeM perspective is a costy thing, so 
also from cost perspective a thing to remember. Also to integrate it in the site makes it more easier to market it all 
over and benefit from all the other things in the site for cross selling and up selling activities. People can come from 
several angles to BT sites and in there they find multi solutions to their answers and whishes. It is stated that BT-
forklifts web should be a place for finding knowledge, answers and solutions on material handling needs. From IT 
perspective we can integrate a lot of things if they are in the same site. With direct urls’s or campaign url’s we can 
always re-direct with deep links into the site. 
__________________________________________________________________________ 
 
2. The new E-commerce portal should have its own address (“www.bt_trucksales.com”) on the web however you 
should be able to reach it, by a short cut from bt-forklift.com    
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
No. 
Of course we can market it via this way as you describe with an own url, which is these days in Online marketing 
only done with (short term) campaign sites. It is a BT-forklifts functionality in my eyes, but deserves just like other 
campaigns a easy url, which we easily can solve via marketing direct urls like www.BT-forklifts.com/e-shop. I see 
this E-commerce part is an extension of solutions we have to offer in the near future within BT-forklifts, central and 
local. Also same comments as stated in 1, brand recognition, (BT-forklifts), Trust etc etc have to do with this. See 
also answers question 1. 
 
__________________________________________________________________________ 
  
3. I believe that detailed technical information should be displayed on a new E-commerce portal for BT´s minirange.  
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
Undisputed! If you want to buy something online you want to be convinced that everything you need to know is 
available in there to have faith in the purchase you are about to make. From technical detailed informations to 
detailed content on warranty, guarantee, prices, payment structure, terms of delivery etc etc. Therefore I believe in 
the fact that we need to integrate this with a truck wizard as starting point (thus in BT-forklifts) and actually follow 
the same questions a normal sales person would ask, only we show it with clips, pictures, choices all integrated in a 
sort of configurator….. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
4. Different customer groups (ex small workshops versus large daily goods companies) prioritise differently and 
should therefore have access to customized information on the  
E-commerce portal   
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
I don’t fully understand this question. Do you mean that after the visitor has filled in a profile he can view it in a 
different way? I don’t think it should be this complicated.  
__________________________________________________________________________ 
 
5. Information about the delivery time, warranty issues, support details (phone, mail) and general terms has to be 
included in the E-commerce portal.      
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  

http://www.bt-forklifts.com/e-shop
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Motivation:  
No question about this, otherwise no E-commerce,    
__________________________________________________________________________ 
       
  
6. The E-commerce portal should also include general information about BT as a company 
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
Don’t know what your idea is with a E-commerce portal but it will and must be a part of the existing web page, so 
yes there is/will be always general BT info available. 
    
__________________________________________________________________________ 
 
7. To maintain customer trust, it is very important that the E-commerce portal continuously (weekly) is being 
updated with new information    
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
That’s the whole idea of working with web. No interesting of not updated content, no visitors or returning visitors. 
Also part of the commercial part and trust part, it is not a book! 
    
__________________________________________________________________________ 
 
8. In order to keep potential customers logged on as long as possible, it is important to include interactive features in 
the portal (ex. video clips)  
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
I think in here we should give them as fast as possible the info’s and feelings they can easily buy from us via the 
web. So in basic they should be able to go to the check out a.s.a.p. but If they need more info’s than yes of course 
interactive media should be offered to explain the product or explain the ordering process etc etc    
__________________________________________________________________________ 
 
9. A natural development of the E-commerce portal would be to include rental –and used trucks information   
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
Could be interesting to offer directly the rental info, but requires a new rental approach, smells like financial lease. 
The remark about used I am a bit doubtfull, could be a starting question. See how Amazon works with this, the idea 
is great, but needs more thinking within BT.   
__________________________________________________________________________ 
 
10. Each user externally should be equipped with a personal log in and password to access the BT E-commerce 
portal 
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
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Motivation:     
It should be as easy as possible, so for the first time they can follow the whole process, but when close to the check 
out we need some info, thus is used for the username and password but more too view later on the order process, 
their purchasing history, preferences etc etc. I think we should copy the Amazon process. When it comes to paying 
online that is  normally done in https. 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
11. If you have more comments within this particular area, please feel free to add this here. 
 
     
 
 
__________________________________________________________________________ 
Introduction to this survey 
 
Historically there have been strong links between BT and the daily goods industry. At one time BT was owned by 
KF, a Swedish supplier of food and dinks. That link still exists and as a reason BT is very strong in this section of the 
market. Other important segments for BT are big companies in the car, pharmaceutical, furniture and logistical 
industry. In other segments of the market BT has less coverage and lower market share. One example is small 
companies in the manufacturing industry. Those “less qualified” customers usually buy fewer trucks per order 
however the number of companies out there is quite substantial. For BT´s hand pallet truck this is especially true and 
is illustrated by the picture below (see the coverage potential). The goal for the future is to cover these customers in a 
better way and the Internet could be one way of doing just that. Using E-commerce as a sales tool for BTs Minirange 
could be one way however first, we need to increase the awareness in the company. That is why we reach out to you.   
 
When we talk E-commerce, the appearance and design of the web page is worth while thinking about. After all, we 
talk about human beings that should be able to use this tool so it has to be both informative and easy to use. That’s 
why this is the topic for today’s questionnaire. What kind of information should be available at the web and, in what 
way, should it be presented to the user?  
  
We hope you would like to contribute in this short activity. By doing that you will hopefully help us reaching our 
goal for the future. 
 
This survey consists of 11 questions and should take around 30 minutes to conclude. Please e-mail your answers 
back to me on jonas.jaurell@accalon.com. We would very much appreciate if this could be done no later than 
October 15th. 
 
 
Many thanks in advance,  
 
Regards Jonas Jaurell 

mailto:jonas.jaurell@accalon.com
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Answer by choosing only one alternative in each of the 11 statements below. Please indicate by making the box into a separate 
colour. The easiest way is to mark it then go to “format”, “figure” then choose a different colour. An indication to the left of the 
scale represents a strong approval. An indication to the right represents a strong disapproval.  
 
In addition, please also motivate your answer using the space available. 
  
Design of the BT “E-commerce” web portal” 
 
1. The new E business portal must have the same “look and feel” as the existing   
bt-forklift.com 
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
  
Motivation: If the existing one is modifyied in the way to be more attractive and easy to find desired information.    
__________________________________________________________________________ 
2. The new E-commerce portal should have its own address (“www.bt_trucksales.com”) on the web however you 
should be able to reach it, by a short cut from bt-forklift.com    
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation: The existing web name is so difficult for non-english speaking countries that  

this would prevent from using it as we expect.    
__________________________________________________________________________ 
3. I believe that detailed technical information should be displayed on a new E-commerce portal for BT´s minirange.  
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     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation: Together with pro-sales oriented interactive presentations, sales killing   
 arguments with detailed explanations and, e.g. truck configurator similar to  

the one car dealers use on their pages.    
__________________________________________________________________________ 
4. Different customer groups (ex small workshops versus large daily goods companies) prioritise differently and 
should therefore have access to customized information on the  
E-commerce portal   
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation: Special site for IKA with special pricing and smoother order procedure is   
  important. 
__________________________________________________________________________ 
5. Information about the delivery time, warranty issues, support details (phone, mail) and general terms has to be 
included in the E-commerce portal.      
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation: Delivery time only when we are sure it is our strength. 
   _________________________________________________________________________ 
        
6. The E-commerce portal should also include general information about BT as a company 
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:    The statemnets does not need any add-ons. 
   
__________________________________________________________________________ 
7. To maintain customer trust, it is very important that the E-commerce portal continuously (weekly) is being 
updated with new information    
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
   _________________________________________________________________________ 
 
8. In order to keep potential customers logged on as long as possible, it is important to include interactive features in 
the portal (ex. video clips)  
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
   __________________________________________________________________________ 
 
9. A natural development of the E-commerce portal would be to include rental –and used trucks information   
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:  And use machines trade market.   
  __________________________________________________________________________ 
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10. Each user externally should be equipped with a personal log in and password to access the BT E-commerce 
portal 
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
  
Motivation: Only for specific area. Vast majority should be opened to attract potential  

clients to try/use BT. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
11. If you have more comments within this particular area, please feel free to add this here. 
 
No.     
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Introduction to this survey 
 
Historically there have been strong links between BT and the daily goods industry. At one time BT was owned by 
KF, a Swedish supplier of food and dinks. That link still exists and as a reason BT is very strong in this section of the 
market. Other important segments for BT are big companies in the car, pharmaceutical, furniture and logistical 
industry. In other segments of the market BT has less coverage and lower market share. One example is small 
companies in the manufacturing industry. Those “less qualified” customers usually buy fewer trucks per order 
however the number of companies out there is quite substantial. For BT´s hand pallet truck this is especially true and 
is illustrated by the picture below (see the coverage potential). The goal for the future is to cover these customers in a 
better way and the Internet could be one way of doing just that. Using E-commerce as a sales tool for BTs Minirange 
could be one way however first, we need to increase the awareness in the company. That is why we reach out to you.   
 
Pricing is a sensitive area when we discuss E-commerce and that’s why this is the topic for today’s questionnaire. 
How should our pricing strategy look like to achieve the best result on the web? Are there any potential risks we 
need to address when it comes to pricing, for example in relation to the normal “street price level” on existing 
channels? 
 
We hope you would like to contribute in this short activity. By doing that you will hopefully help us reaching our 
goal for the future. 
 
This survey consists of 11 questions and should take around 30 minutes to conclude. Please e-mail your answers 
back to me on jonas.jaurell@accalon.com. We would very much appreciate if this could be done no later than 
October 15th. 
 
Many thanks in advance, 
 
Best regards Jonas Jaurell  

mailto:jonas.jaurell@accalon.com
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Answer by choosing only one alternative in each statement below. Please indicate by making the box into a separate colour. The 
easiest way is to mark it then go to “format”, “figure” then choose a different colour. An indication to the left of the scale 
represents a strong approval. An indication to the right represents a strong disapproval.  
 
In addition, please also motivate your answer using the space available. 
  
Price issue dealing with E-commerce 
 
1. The “price on-line” for BTs mini range should be the same as the level customers pay through normal channels  
        
 
    I strongly agree        I strongly disagree  
  
Motivation: Customers through this channel would most likely pay more for shorter leadtimes and availability of 
information (compare catalogue) 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
2. BT needs to differentiate the mini range products (new colour, options, specification etc) sold over the web so that 
they will be distinguished from trucks sold through normal channels.  
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree  
  
Motivation: If it’s BT brand it could be the same colour, perhaps different name and specifications (very basic).    
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__________________________________________________________________________ 
  
3. If/when E-commerce is introduced, BT should continue to apply various pricing on different markets (Germany 
versus UK etc)  
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation: Not necessarily (you can always start by going with the highest price levels.    
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
4. The actual E-commerce price level represents a crucial success factor for these types of products      
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation: Depending on the competition on line.    
 
__________________________________________________________________________ 
 
5. An E-commerce concept would be an effective way for BT to compete against the increasing numbers of low cost 
manufacturers on the market  
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation: Depending on the customer segments we are heading for…    
 
 
__________________________________________________________________________ 
6. The overall market price level on minirange products will be strongly influenced if BT launches sales over the 
web 
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation: Compare with catalogue price levels in France for instance. No cannibalism!    
 
    
__________________________________________________________________________ 
 
7. With no human interaction with sales people, it will be more difficult for BT customers to negotiate low prices 
when they buy over the Internet  
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation: That’s the point! Walk away price… If the potential customer wants he can always contact BT sales. 
  
   
__________________________________________________________________________ 
 
8. Before BT starts to deliver trucks through this new channel, there has to be a well established plan, with regard to 
E-commerce, for all brands in the BT/Toyota world 
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     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation: A plan yes, but you can always start with a pilot to benchmark with. Long term you definitely need also 
a strategy (this is only BT yet). 
 
    
__________________________________________________________________________ 
 
9. Making it “easy” for customers to buy through Internet, is more important than always offer the lowest price  
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation: To be found is no 1, second to that is easiness!    
    
 
__________________________________________________________________________ 
 
10. If BT starts to compete stronger on price with “E-commerce” our reputation as a high quality brand will change 
among the average customer 
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation: I don’t see price as the issue (see above).     
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
11. If you have more comments within this particular area, please feel free to add this here. 
It’s important to make clear to everyone what we mean by E-business v.s. E-commerce, furthermore I think we need 
to have a vew of the whole logistic chain. Will this be done via the global site/central supply or local sites/local 
supply? 
     
 
 _________________________________________________________________________ 
Introduction to this survey 
 
Historically there have been strong links between BT and the daily goods industry. At one time BT was owned by 
KF, a Swedish supplier of food and dinks. That link still exists and as a reason BT is very strong in this section of the 
market. Other important segments for BT are big companies in the car, pharmaceutical, furniture and logistical 
industry. In other segments of the market BT has less coverage and lower market share. One example is small 
companies in the manufacturing industry. Those “less qualified” customers usually buy fewer trucks per order 
however the number of companies out there is quite substantial. For BT´s hand pallet truck this is especially true and 
is illustrated by the picture below (see the coverage potential). The goal for the future is to cover these customers in a 
better way and the Internet could be one way of doing just that. Using E-commerce as a sales tool for BTs Minirange 
could be one way however first, we need to increase the awareness in the company. That is why we reach out to you.   
 
If we should introduce E-commerce we know that this will affect BTs logistical set-up. It is important to start 
thinking early about this and therefore we have picked the area as topic for today’s questionnaire. What changes do 
you believe is necessary and how can we make our processes more effective?  
 
We hope you would like to contribute in this short activity. By doing that you will hopefully help us reaching our 
goal for the future. 
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This survey consists of 11 questions and should take around 30 minutes to conclude. Please e-mail your answers 
back to me on jonas.jaurell@accalon.com. We would very much appreciate if this could be done no later than 
October 15th. 
 
Many thanks in advance, 
 
Best regards Jonas Jaurell 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Answer by choosing only one alternative in each statement below. Please indicate by making the box into a separate colour. The 
easiest way is to mark it then go to “format”, “figure” then choose a different colour. An indication to the left of the scale 
represents a strong approval. An indication to the right represents a strong disapproval.  
 
In addition, please also motivate your answer using the space available. 
  
Logistics with E-commerce 
 
1. Truck deliveries ordered through E-commerce should be carried out “point to point” from the factory in Mjölby 
directly out to the end user (no Scoy involvement) 
         
 
    I strongly agree        I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
 
 _Engagements from the factory/loading stuff and I think the quality will be better. 
( Avoid unloading and loading again)  
_______________________________________________________________________ 
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2. All E-commerce ordered trucks should be stored (pre delivery) in one central warehouse location somewhere in 
Europe  
         
 
    I strongly agree        I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
 
________________See answer at point 1 
,I think it is better to improve the lead times at the factories(special line) 
__________________________________________________________ 
  
3. It is not necessary to involve the local sales company, in any way, during the delivery of the truck   
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
I agree if we can take care of the customs clearance for example Norway and Switzerland. 
__________________________________________________________________________ 
 
4. It is not necessary to involve the local sales company, in any way, during the ordering process of the truck   
         
 
    I strongly agree         I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
 
__I  don’t think the small end user will communicate in English.(own Languish is necessary)  
( If you find a solution for that so will I strongly agree.) 
__________________________________________________________________________ 
 
5. BT can most likely reduce total lead time, order – delivery, with a new E-commerce channel  
         
 
     I strongly agree         I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
 
The e-commercial solution must communicate together with our production system.  
Also improve the assembly process. 
__________________________________________________________________________ 
       
6. The order process (order administration, orders to production etc), between the end user and the factory, can be 
simplified using E-commerce for BTs Minirange 
         
  
     I strongly agree         I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
    
_ The e-commercial solution must communicate together with our production system.  
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Also improve the assembly process. 
_________________________________________________________________________ 
 
7. With E-commerce BT will be able to reduce, compared to today, the transport time from the factory to the 
customer     
         
 
     I strongly agree         I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
   I don´t think the transport time is the most important thing when you order a machine. 
The most important thing is to look at the hole picture (order+lead time and transport) plus at hold what you have 
promise the customer.(We deliver) 
__________________________________________________________________________ 
 
8. If the customer could do the final hand pallet truck assembly themselves (like IKEA concept with furniture’s) BT 
would be able to reduce a lot of cost from the supply process   
         
 
    I strongly agree         I strongly disagree  
  
Motivation:     
    
_New thinking is good but the machine must be very easy to assemble.
 ____________________________________________________________________ 
 
9.  The current organisation (staff within order processing BT centrally & BT sales companies) needs major changes 
if BT starts to deliver trucks through the web 
         
 
    I strongly agree           I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
    It is very important to set up rules and also test the tools carefully before you start up the process. 
__________________________________________________________________________ 
 
10. From a logistical point of view there are a lot of risks with introducing a new sales channel like this 
         
 
     I strongly agree         I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
_Could be difficult if you don´t have informed everyone in the chain and been clear enough with your rules and 
wishes. _______________________________________________________________________ 
 
11. If you have more comments within this particular area, please feel free to add this here. 
 
     
 
 _________________________________________________________________________ 
     
 
 
Introduction to this survey 
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Historically there have been strong links between BT and the daily goods industry. At one time BT was owned by 
KF, a Swedish supplier of food and dinks. That link still exists and as a reason BT is very strong in this section of the 
market. Other important segments for BT are big companies in the car, pharmaceutical, furniture and logistical 
industry. In other segments of the market BT has less coverage and lower market share. One example is small 
companies in the manufacturing industry. Those “less qualified” customers usually buy fewer trucks per order 
however the number of companies out there is quite substantial. For BT´s hand pallet truck this is especially true and 
is illustrated by the picture below (see the coverage potential). The goal for the future is to cover these customers in a 
better way and the Internet could be one way of doing just that. Using E-commerce as a sales tool for BTs Minirange 
could be one way however first, we need to increase the awareness in the company. That is why we reach out to you.   
 
Sales and marketing is a key area within E-commerce and therefore chosen as topic for today’s questionnaire. 
Questions like what are the necessary steps if BT decides to go ahead, how will the sales and marketing organisation 
be affected etc needs to be addressed.   
 
We hope you would like to contribute in this short activity. By doing that you will hopefully help us reaching our 
goal for the future. 
 
This survey consists of 11 questions and should take around 30 minutes to conclude. Please e-mail your answers 
back to me on jonas.jaurell@accalon.com. We would very much appreciate if this could be done no later than 
October 15th. 
 
Many thanks in advance, 
 
Best regards Jonas Jaurell   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coverage potential

Q
ua

lifi
ed

 c
us

to
m

er
s

Pr
em

ium
 o

ffe
rs

Un
qu

ali
fie

d 
cu

sto
m

er
s

M
ed

ium
, l

ow
of

fe
rs

Fo
od

 s
tu

ff

In
du

st
ry

Sm
all

 in
du

st
ry

, o
th

er

mailto:jonas.jaurell@accalon.com


 71

Answer by choosing only one alternative in each statement below. Please indicate by making the box into a separate colour. The 
easiest way is to mark it then go to “format”, “figure” then choose a different colour. An indication to the left of the scale 
represents a strong approval. An indication to the right represents a strong disapproval.  
 
In addition, please also motivate your answer using the space available.  
  
Sales and marketing 
 
1. Marketing and promotion of a new E-commerce service should be carried out and driven, mainly from BT 
centrally (BT in Mjölby)  
x        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
  
Motivation: 
__The WCS concept demands a common approach to the market by the scoys you can only      control this 
effectively centrally_ _______________________________________________________________________ 
 
2. Customers should initially be informed of this new E-commerce service through direct communication from BT 
(by mail or letter). 
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
 
Direct from BT, a corporate approach 
_______________________________________________________________________ 
  
3. If the salesman is not directly involved in the E-commerce order he/she will not receive any commission.      
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
 
__This depends on if the account is a sales mans selected account, needs further discussion. 
________________________________________________________________________ 
 
4. There must be possibilities to adjust the content of the E-commerce portal, depending on which market it is (for 
example to initiate certain campaigns locally) 
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
_____Fully agree, local management must be able to run locally motivated campaigns 
_____________________________________________________________________ 
       
           
5. In order to cut cost within BT, we should also offer the hand pallet truck, so that final assembly can be done by the 
customer (similar as to when customers buy furniture’s from IKEA)  
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
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Motivation: 
     
___This happens already to a small extent in the UK, frame and forks sold seperately 
_______________________________________________________________________ 
6. Realistically we should expect, for BTs Minirange, an added volume of more than 25% if sales over the Internet 
were introduced.   
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
    
__I agree sales could increase but I am not sure by that large amount. 
________________________________________________________________________ 
 
7. I believe there is a strong need for an E-commerce service (BTs Minirange) in my market today.      
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
   I cannot comment 
__________________________________________________________________________ 
 
8. By introducing a new E-commerce channel on the Minirange, BT would increase the pressure on the competition.   
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
    
__Probably, but I believe they also do it already. 
________________________________________________________________________ 
 
9. Besides increasing the sales volume on the Minirange, BT can also use E-commerce for CRM activities (Customer 
Relationship Management) 
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
    
__This is really worth exploring 
________________________________________________________________________ 
 
10. Without any doubt there are market related risks with introducing sales over the Internet for BT 
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
 
Motivation: 
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Only in the short term, when people are used to it, it will be accepted  
 
     
_________________________________________________________________________ 
 
11. If you have more comments within this particular area, please feel free to add this here. 
 
  
 
Interesting subject but hard to discuss in deatail through this medium. 
__________________________________________________________________________  
 
Introduction to this survey 
 
Historically there have been strong links between BT and the daily goods industry. At one time BT was owned by 
KF, a Swedish supplier of food and dinks. That link still exists and as a reason BT is very strong in this section of the 
market. Other important segments for BT are big companies in the car, pharmaceutical, furniture and logistical 
industry. In other segments of the market BT has less coverage and lower market share. One example is small 
companies in the manufacturing industry. Those “less qualified” customers usually buy fewer trucks per order 
however the number of companies out there is quite substantial. For BT´s hand pallet truck this is especially true and 
is illustrated by the picture below (see the coverage potential). The goal for the future is to cover these customers in a 
better way and the Internet could be one way of doing just that. Using E-commerce as a sales tool for BTs Minirange 
could be one way however first, we need to increase the awareness in the company. That is why we reach out to you.   
 
Pricing is a sensitive area when we discuss E-commerce and that’s why this is the topic for today’s questionnaire. 
How should our pricing strategy look like to achieve the best result on the web? Are there any potential risks we 
need to address when it comes to pricing, for example in relation to the normal “street price level” on existing 
channels? 
 
We hope you would like to contribute in this short activity. By doing that you will hopefully help us reaching our 
goal for the future. 
 
This survey consists of 11 questions and should take around 30 minutes to conclude. Please e-mail your answers 
back to me on jonas.jaurell@accalon.com. We would very much appreciate if this could be done no later than 
October 15th. 
 
Many thanks in advance, 
 
Best regards Jonas Jaurell  

mailto:jonas.jaurell@accalon.com
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Answer by choosing only one alternative in each statement below. Please indicate by making the box into a separate colour. The 
easiest way is to mark it then go to “format”, “figure” then choose a different colour. An indication to the left of the scale 
represents a strong approval. An indication to the right represents a strong disapproval.  
 
In addition, please also motivate your answer using the space available. 
  
Price issue dealing with E-commerce 
 
1. The “price on-line” for BTs mini range should be the same as the level customers pay through normal channels  
        
 
    I strongly agree        I strongly disagree  
  
Motivation:     
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
2. BT needs to differentiate the mini range products (new colour, options, specification etc) sold over the web so that 
they will be distinguished from trucks sold through normal channels.  
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree  
  
Motivation:     
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__________________________________________________________________________ 
  
3. If/when E-commerce is introduced, BT should continue to apply various pricing on different markets (Germany 
versus UK etc)  
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation:     
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
4. The actual E-commerce price level represents a crucial success factor for these types of products      
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation:     
 
__________________________________________________________________________ 
 
5. An E-commerce concept would be an effective way for BT to compete against the increasing numbers of low cost 
manufacturers on the market  
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation:     
 
 
__________________________________________________________________________ 
6. The overall market price level on minirange products will be strongly influenced if BT launches sales over the 
web 
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation:     
 
    
__________________________________________________________________________ 
 
7. With no human interaction with sales people, it will be more difficult for BT customers to negotiate low prices 
when they buy over the Internet  
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation:     
  
   
__________________________________________________________________________ 
 
8. Before BT starts to deliver trucks through this new channel, there has to be a well established plan, with regard to 
E-commerce, for all brands in the BT/Toyota world 
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     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation:     
 
    
__________________________________________________________________________ 
 
9. Making it “easy” for customers to buy through Internet, is more important than always offer the lowest price  
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation:     
    
 
__________________________________________________________________________ 
 
10. If BT starts to compete stronger on price with “E-commerce” our reputation as a high quality brand will change 
among the average customer 
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation:     
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
11. If you have more comments within this particular area, please feel free to add this here. 
 
     
 
 _________________________________________________________________________ 
Introduction to this survey 
 
Historically there have been strong links between BT and the daily goods industry. At one time BT was owned by 
KF, a Swedish supplier of food and dinks. That link still exists and as a reason BT is very strong in this section of the 
market. Other important segments for BT are big companies in the car, pharmaceutical, furniture and logistical 
industry. In other segments of the market BT has less coverage and lower market share. One example is small 
companies in the manufacturing industry. Those “less qualified” customers usually buy fewer trucks per order 
however the number of companies out there is quite substantial. For BT´s hand pallet truck this is especially true and 
is illustrated by the picture below (see the coverage potential). The goal for the future is to cover these customers in a 
better way and the Internet could be one way of doing just that. Using E-commerce as a sales tool for BTs Minirange 
could be one way however first, we need to increase the awareness in the company. That is why we reach out to you.   
 
When we talk E-commerce, the appearance and design of the web page is worth while thinking about. After all, we 
talk about human beings that should be able to use this tool so it has to be both informative and easy to use. That’s 
why this is the topic for today’s questionnaire. What kind of information should be available at the web and, in what 
way, should it be presented to the user?  
  
We hope you would like to contribute in this short activity. By doing that you will hopefully help us reaching our 
goal for the future. 
 
This survey consists of 11 questions and should take around 30 minutes to conclude. Please e-mail your answers 
back to me on jonas.jaurell@accalon.com. We would very much appreciate if this could be done no later than 
October 15th. 
 

mailto:jonas.jaurell@accalon.com
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Many thanks in advance,  
 
Regards Jonas Jaurell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Answer by choosing only one alternative in each of the 11 statements below. Please indicate by making the box into a separate 
colour. The easiest way is to mark it then go to “format”, “figure” then choose a different colour. An indication to the left of the 
scale represents a strong approval. An indication to the right represents a strong disapproval.  
 
In addition, please also motivate your answer using the space available. 
  
Design of the BT “E-commerce” web portal” 
 
1. The new E business portal must have the same “look and feel” as the existing   
bt-forklift.com 
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
  
Motivation:     
To enhance and maximize the effect of the BT brand and avoid confusing the customers – it is totally natural and 
logical that an e-business portal should look and work in the same way as our main website. A separate and different 
website would also cost more to set up, maintain and market. 
__________________________________________________________________________ 
 
2. The new E-commerce portal should have its own address (“www.bt_trucksales.com”) on the web however you 
should be able to reach it, by a short cut from bt-forklift.com    
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     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
Can not see any reason why not follow BT standard in this case. I see the webshop as an integrated part of bt-
forklifts.com and therefore the address should be www.bt-forklifts.com/shop or similar. For marketing reasons, there 
is always the possibility to use a shorter/more simple address if necessary, like www.bt-trucksales.com 
__________________________________________________________________________ 
  
3. I believe that detailed technical information should be displayed on a new E-commerce portal for BT´s minirange.  
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
When you buy something on the web you usually want a lot of information about  
the product, to feel safe in your purchase and your choice of supplier. All product information must of course be 
presented in a customer-friendly and attractive way. 
__________________________________________________________________________ 
 
4. Different customer groups (ex small workshops versus large daily goods companies) prioritise differently and 
should therefore have access to customized information on the  
E-commerce portal   
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
If we for certain know that some information only is necessary for certain customers, then we can of course 
customize. But since hand trucks are not so complicated products I can not really see the need and use for it. 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. Information about the delivery time, warranty issues, support details (phone, mail) and general terms has to be 
included in the E-commerce portal.      
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:  
Undoubtedly we need to give the customers this necessary information if we want them to do purchases online.   
__________________________________________________________________________ 
       
  
6. The E-commerce portal should also include general information about BT as a company 
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
As an integrated part of bt-forklifts.com, the webshop will automatically have general corporate information.  
__________________________________________________________________________ 
 
7. To maintain customer trust, it is very important that the E-commerce portal continuously (weekly) is being 
updated with new information    
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  

http://www.bt-forklifts.com/shop
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Motivation:     
Updates are always good, but they must be relevant. New products should of course be highlighted. 
__________________________________________________________________________ 
 
8. In order to keep potential customers logged on as long as possible, it is important to include interactive features in 
the portal (ex. video clips)  
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
As long as BT do not earn money by commercial ads/banners, there is no point trying to keep visitors logged on as 
long as possible. Good interactive features should be used only in the purpose to make it easier for the customer to 
buy our products.    
__________________________________________________________________________ 
 
9. A natural development of the E-commerce portal would be to include rental –and used trucks information   
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
To maximize customer and business value of an e-commerce portal, I think it should be possible to buy and rent both 
new and used trucks online. 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
10. Each user externally should be equipped with a personal log in and password to access the BT E-commerce 
portal 
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
  
Motivation:     
In general, I think it is much better to have an open web to attract as many customers as possible. If you have to 
apply for a personal account before you can see what BT offers,  
we will loose some potential customers. If login is the only way to handle pricing complexity, i.e to ensure that right 
prices are shown to right customers, then it is acceptable,  
otherwise not. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
11. If you have more comments within this particular area, please feel free to add this here. 
 
     
 
 
__________________________________________________________________________ 
Introduction to this survey 
 
Historically there have been strong links between BT and the daily goods industry. At one time BT was owned by 
KF, a Swedish supplier of food and dinks. That link still exists and as a reason BT is very strong in this section of the 
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market. Other important segments for BT are big companies in the car, pharmaceutical, furniture and logistical 
industry. In other segments of the market BT has less coverage and lower market share. One example is small 
companies in the manufacturing industry. Those “less qualified” customers usually buy fewer trucks per order 
however the number of companies out there is quite substantial. For BT´s hand pallet truck this is especially true and 
is illustrated by the picture below (see the coverage potential). The goal for the future is to cover these customers in a 
better way and the Internet could be one way of doing just that. Using E-commerce as a sales tool for BTs Minirange 
could be one way however first, we need to increase the awareness in the company. That is why we reach out to you.   
 
When we talk E-commerce, the appearance and design of the web page is worth while thinking about. After all, we 
talk about human beings that should be able to use this tool so it has to be both informative and easy to use. That’s 
why this is the topic for today’s questionnaire. What kind of information should be available at the web and, in what 
way, should it be presented to the user?  
  
We hope you would like to contribute in this short activity. By doing that you will hopefully help us reaching our 
goal for the future. 
 
This survey consists of 11 questions and should take around 30 minutes to conclude. Please e-mail your answers 
back to me on jonas.jaurell@accalon.com. We would very much appreciate if this could be done no later than 
October 15th. 
 
 
Many thanks in advance,  
 
Regards Jonas Jaurell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Answer by choosing only one alternative in each of the 11 statements below. Please indicate by making the box into a separate 
colour. The easiest way is to mark it then go to “format”, “figure” then choose a different colour. An indication to the left of the 
scale represents a strong approval. An indication to the right represents a strong disapproval.  
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In addition, please also motivate your answer using the space available. 
  
Design of the BT “E-commerce” web portal” 
 
1. The new E business portal must have the same “look and feel” as the existing   
bt-forklift.com 
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
  
Motivation:     
 
Need to be totally interactive (but We can say that BT Europe improved a lot the web portal and the trend is very 
good) 
__________________________________________________________________________ 
 
2. The new E-commerce portal should have its own address (“www.bt_trucksales.com”) on the web however you 
should be able to reach it, by a short cut from bt-forklift.com    
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
I’m in the middle of the bridge. I think for communication it’s better to have only one site and for sales I think that 
we need 2 separately  
 
__________________________________________________________________________ 
  
3. I believe that detailed technical information should be displayed on a new E-commerce portal for BT´s minirange.  
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
In fact we need information that is necessary for a client to buy 
 
__________________________________________________________________________ 
 
4. Different customer groups (ex small workshops versus large daily goods companies) prioritise differently and 
should therefore have access to customized information on the  
E-commerce portal   
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
The interest of e commerce is that is customized 
________________________________________________________________________ 
 
5. Information about the delivery time, warranty issues, support details (phone, mail) and general terms has to be 
included in the E-commerce portal.      
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation: we have to give an answer for each question from client   
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__________________________________________________________________________ 
       
  
6. The E-commerce portal should also include general information about BT as a company 
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
E commerce is to sell but it depend the well-known of the brand all round the world 
    
__________________________________________________________________________ 
 
7. To maintain customer trust, it is very important that the E-commerce portal continuously (weekly) is being 
updated with new information    
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
It’s the interest and the differentiation between catalogue and Web always update 
    
__________________________________________________________________________ 
 
8. In order to keep potential customers logged on as long as possible, it is important to include interactive features in 
the portal (ex. video clips)  
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
  It’s the basement for me INTERACTIVE  
__________________________________________________________________________ 
 
9. A natural development of the E-commerce portal would be to include rental –and used trucks information   
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
  Every that is mature can be to this portal 
__________________________________________________________________________ 
 
10. Each user externally should be equipped with a personal log in and password to access the BT E-commerce 
portal 
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
  
Motivation:     
I don’t know need more investigation 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
11. If you have more comments within this particular area, please feel free to add this here. 
Interactive is essential, answer the vital question to buy, 
Attractive is the main word, quick delivery is the sense of the web  
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__________________________________________________________________________ 
Introduction to this survey 
 
Historically there have been strong links between BT and the daily goods industry. At one time BT was owned by 
KF, a Swedish supplier of food and dinks. That link still exists and as a reason BT is very strong in this section of the 
market. Other important segments for BT are big companies in the car, pharmaceutical, furniture and logistical 
industry. In other segments of the market BT has less coverage and lower market share. One example is small 
companies in the manufacturing industry. Those “less qualified” customers usually buy fewer trucks per order 
however the number of companies out there is quite substantial. For BT´s hand pallet truck this is especially true and 
is illustrated by the picture below (see the coverage potential). The goal for the future is to cover these customers in a 
better way and the Internet could be one way of doing just that. Using E-commerce as a sales tool for BTs Minirange 
could be one way however first, we need to increase the awareness in the company. That is why we reach out to you.   
 
When we talk E-commerce, the appearance and design of the web page is worth while thinking about. After all, we 
talk about human beings that should be able to use this tool so it has to be both informative and easy to use. That’s 
why this is the topic for today’s questionnaire. What kind of information should be available at the web and, in what 
way, should it be presented to the user?  
  
We hope you would like to contribute in this short activity. By doing that you will hopefully help us reaching our 
goal for the future. 
 
This survey consists of 11 questions and should take around 30 minutes to conclude. Please e-mail your answers 
back to me on jonas.jaurell@accalon.com. We would very much appreciate if this could be done no later than 
October 15th. 
 
 
Many thanks in advance,  
 
Regards Jonas Jaurell 

 
 
 
 
 
 

Coverage potential

Q
ua

lifi
ed

 c
us

to
m

er
s

Pr
em

ium
 o

ffe
rs

Un
qu

ali
fie

d 
cu

sto
m

er
s

M
ed

ium
, l

ow
of

fe
rs

Fo
od

 s
tu

ff

In
du

st
ry

Sm
all

 in
du

st
ry

, o
th

er

mailto:jonas.jaurell@accalon.com


 84

 
 
 
 
 
Answer by choosing only one alternative in each of the 11 statements below. Please indicate by making the box into a separate 
colour. The easiest way is to mark it then go to “format”, “figure” then choose a different colour. An indication to the left of the 
scale represents a strong approval. An indication to the right represents a strong disapproval.  
 
In addition, please also motivate your answer using the space available. 
  
Design of the BT “E-commerce” web portal” 
 
1. The new E business portal must have the same “look and feel” as the existing   
bt-forklift.com 
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
  
Motivation:     
 
Finns bättre alternativ, skall dessa övervägas. 
__________________________________________________________________________ 
 
2. The new E-commerce portal should have its own address (“www.bt_trucksales.com”) on the web however you 
should be able to reach it, by a short cut from bt-forklift.com    
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
 
__________________________________________________________________________ 
  
3. I believe that detailed technical information should be displayed on a new E-commerce portal for BT´s minirange.  
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
Naturligtvis.  
__________________________________________________________________________ 
 
4. Different customer groups (ex small workshops versus large daily goods companies) prioritise differently and 
should therefore have access to customized information on the  
E-commerce portal   
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
Skall det inte finnas möjlighet för nya kunder? 
__________________________________________________________________________ 
 
5. Information about the delivery time, warranty issues, support details (phone, mail) and general terms has to be 
included in the E-commerce portal.      
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     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:  
    
__________________________________________________________________________ 
       
  
6. The E-commerce portal should also include general information about BT as a company 
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
    
__________________________________________________________________________ 
 
7. To maintain customer trust, it is very important that the E-commerce portal continuously (weekly) is being 
updated with new information    
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
    
__________________________________________________________________________ 
 
8. In order to keep potential customers logged on as long as possible, it is important to include interactive features in 
the portal (ex. video clips)  
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
    
__________________________________________________________________________ 
 
9. A natural development of the E-commerce portal would be to include rental –and used trucks information   
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
  __________________________________________________________________________ 
 
10. Each user externally should be equipped with a personal log in and password to access the BT E-commerce 
portal 
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
  
Motivation:     
 
 
För ex HPT produktern borde det finnas möjlighet att beställa utan registrerad med egen login . 
__________________________________________________________________________ 
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11. If you have more comments within this particular area, please feel free to add this here. 
 
     
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Introduction to this survey 
 
Historically there have been strong links between BT and the daily goods industry. At one time BT was owned by 
KF, a Swedish supplier of food and dinks. That link still exists and as a reason BT is very strong in this section of the 
market. Other important segments for BT are big companies in the car, pharmaceutical, furniture and logistical 
industry. In other segments of the market BT has less coverage and lower market share. One example is small 
companies in the manufacturing industry. Those “less qualified” customers usually buy fewer trucks per order 
however the number of companies out there is quite substantial. For BT´s hand pallet truck this is especially true and 
is illustrated by the picture below (see the coverage potential). The goal for the future is to cover these customers in a 
better way and the Internet could be one way of doing just that. Using E-commerce as a sales tool for BTs Minirange 
could be one way however first, we need to increase the awareness in the company. That is why we reach out to you.   
 
Pricing is a sensitive area when we discuss E-commerce and that’s why this is the topic for today’s questionnaire. 
How should our pricing strategy look like to achieve the best result on the web? Are there any potential risks we 
need to address when it comes to pricing, for example in relation to the normal “street price level” on existing 
channels? 
 
We hope you would like to contribute in this short activity. By doing that you will hopefully help us reaching our 
goal for the future. 
 
This survey consists of 11 questions and should take around 30 minutes to conclude. Please e-mail your answers 
back to me on jonas.jaurell@accalon.com. We would very much appreciate if this could be done no later than 
October 15th. 
 
Many thanks in advance, 
 
Best regards Jonas Jaurell  
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Answer by choosing only one alternative in each statement below. Please indicate by making the box into a separate colour. The 
easiest way is to mark it then go to “format”, “figure” then choose a different colour. An indication to the left of the scale 
represents a strong approval. An indication to the right represents a strong disapproval.  
 
In addition, please also motivate your answer using the space available. 
  
Price issue dealing with E-commerce 
 
1. The “price on-line” for BTs mini range should be the same as the level customers pay through normal channels  
        
 
    I strongly agree        I strongly disagree  
  
Motivation:     
Buying over WEB gives normally some extra features, benefits 
Maybe same price but free transports? 
Alos depending upon BT brand, Liftrite or others 
 
__________________________________________________________________________ 
 
2. BT needs to differentiate the mini range products (new colour, options, specification etc) sold over the web so that 
they will be distinguished from trucks sold through normal channels.  
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree  
  
Motivation:     
The best way is to have Liftrite – not BT – and a medium spec HPT 
 
__________________________________________________________________________ 
  
3. If/when E-commerce is introduced, BT should continue to apply various pricing on different markets (Germany 
versus UK etc)  
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation:     
As long as ever possible 
Selling over public WEB is country by country; not on one web address 
Compare WEB for USED trucks  
 
__________________________________________________________________________ 
 
4. The actual E-commerce price level represents a crucial success factor for these types of products      
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
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Motivation:     
The package is important; cost, transport, warranties etc 
Buying with limited effort and maximise the result 
__________________________________________________________________________ 
 
5. An E-commerce concept would be an effective way for BT to compete against the increasing numbers of low cost 
manufacturers on the market  
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation:     
Medium spec needed to be price competteive 
 
__________________________________________________________________________ 
6. The overall market price level on minirange products will be strongly influenced if BT launches sales over the 
web 
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation:     
Over a longer period; might be 
But during a 5 years period no big impact 
Medium spec needed 
    
__________________________________________________________________________ 
 
7. With no human interaction with sales people, it will be more difficult for BT customers to negotiate low prices 
when they buy over the Internet  
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation:     
 Frequent buyers could have a  discount 
One of the reasons to introduce on the WEB is that there will be less people involved in the  
Buying process 
   
__________________________________________________________________________ 
 
8. Before BT starts to deliver trucks through this new channel, there has to be a well established plan, with regard to 
E-commerce, for all brands in the BT/Toyota world 
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation:     
HPT has to develop their own distribution partly independent from the rest of BT /TOYOTA 
    
__________________________________________________________________________ 
 
9. Making it “easy” for customers to buy through Internet, is more important than always offer the lowest price  
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation:     
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   Some customers are going only on price but for HPT it is important that it is the most easy company to buy from 
including Quality and transports 
 
__________________________________________________________________________ 
 
10. If BT starts to compete stronger on price with “E-commerce” our reputation as a high quality brand will change 
among the average customer 
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation:     
Depending upon branding 
My proposal is it should be a Liftrite brand 
 
__________________________________________________________________________ 
 
11. If you have more comments within this particular area, please feel free to add this here. 
 
     
During one of the highest and longest business cycles we have had; BT has 2 HPT factories going for about 60% 
capacity each 
Further more Toyota volumes have been added 
 
For staying in the market the volumes have to be significant higher with new distribution networks 
 
Medium spec is good enough for 90 of the users 
 
There is a lot more to be said but … 
 _________________________________________________________________________ 
 
Introduction to this survey 
 
Historically there have been strong links between BT and the daily goods industry. At one time BT was owned by 
KF, a Swedish supplier of food and dinks. That link still exists and as a reason BT is very strong in this section of the 
market. Other important segments for BT are big companies in the car, pharmaceutical, furniture and logistical 
industry. In other segments of the market BT has less coverage and lower market share. One example is small 
companies in the manufacturing industry. Those “less qualified” customers usually buy fewer trucks per order 
however the number of companies out there is quite substantial. For BT´s hand pallet truck this is especially true and 
is illustrated by the picture below (see the coverage potential). The goal for the future is to cover these customers in a 
better way and the Internet could be one way of doing just that. Using E-commerce as a sales tool for BTs Minirange 
could be one way however first, we need to increase the awareness in the company. That is why we reach out to you.   
 
Sales and marketing is a key area within E-commerce and therefore chosen as topic for today’s questionnaire. 
Questions like what are the necessary steps if BT decides to go ahead, how will the sales and marketing organisation 
be affected etc needs to be addressed.   
 
We hope you would like to contribute in this short activity. By doing that you will hopefully help us reaching our 
goal for the future. 
 
This survey consists of 11 questions and should take around 30 minutes to conclude. Please e-mail your answers 
back to me on jonas.jaurell@accalon.com. We would very much appreciate if this could be done no later than 
October 15th. 
 
Many thanks in advance, 
 

mailto:jonas.jaurell@accalon.com
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Best regards Jonas Jaurell   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Answer by choosing only one alternative in each statement below. Please indicate by making the box into a separate colour. The 
easiest way is to mark it then go to “format”, “figure” then choose a different colour. An indication to the left of the scale 
represents a strong approval. An indication to the right represents a strong disapproval.  
 
In addition, please also motivate your answer using the space available.  
  
Sales and marketing 
 
1. Marketing and promotion of a new E-commerce service should be carried out and driven, mainly from BT 
centrally (BT in Mjölby)  
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
  
Motivation:     
To have a global approach to the European market 
__________________________________________________________________________ 
 
2. Customers should initially be informed of this new E-commerce service through direct communication from BT 
(by mail or letter). 
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     

Coverage potential
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In Italy dealers usually take care of small and medium customers. For these ones it will be impossible, due to the 
exclusive agreement we signed with our network.  
Direct customers are usually very big customers and we deal with them directly. In this case, this concept could be a 
winning point. 
__________________________________________________________________________ 
  
3. If the salesman is not directly involved in the E-commerce order he/she will not receive any commission.      
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
__________________________________________________________________________ 
 
4. There must be possibilities to adjust the content of the E-commerce portal, depending on which market it is (for 
example to initiate certain campaigns locally) 
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
Becoming glocal 
__________________________________________________________________________ 
       
           
5. In order to cut cost within BT, we should also offer the hand pallet truck, so that final assembly can be done by the 
customer (similar as to when customers buy furniture’s from IKEA)  
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation: 
Not BT branded models (because of the dealers)    
__________________________________________________________________________ 
6. Realistically we should expect, for BTs Minirange, an added volume of more than 25% if sales over the Internet 
were introduced.   
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
Internet might be a good channel but high quality products need to be introduced to customers by person 
__________________________________________________________________________ 
 
7. I believe there is a strong need for an E-commerce service (BTs Minirange) in my market today.      
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
 Italian market is a quite traditional market, not so open-minded to E-commerce 
__________________________________________________________________________ 
 
8. By introducing a new E-commerce channel on the Minirange, BT would increase the pressure on the competition.   
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
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Motivation:     
Then the competition would be on price levels  
 __________________________________________________________________________ 
 
9. Besides increasing the sales volume on the Minirange, BT can also use E-commerce for CRM activities (Customer 
Relationship Management) 
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
Becoming glocal 
 __________________________________________________________________________ 
 
10. Without any doubt there are market related risks with introducing sales over the Internet for BT 
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
 
Motivation: 
Pressure on price levels 
   _________________________________________________________________________ 
 
11. If you have more comments within this particular area, please feel free to add this here. 
 
  
 
 
__________________________________________________________________________  
 
Introduction to this survey 
 
Historically there have been strong links between BT and the daily goods industry. At one time BT was owned by 
KF, a Swedish supplier of food and dinks. That link still exists and as a reason BT is very strong in this section of the 
market. Other important segments for BT are big companies in the car, pharmaceutical, furniture and logistical 
industry. In other segments of the market BT has less coverage and lower market share. One example is small 
companies in the manufacturing industry. Those “less qualified” customers usually buy fewer trucks per order 
however the number of companies out there is quite substantial. For BT´s hand pallet truck this is especially true and 
is illustrated by the picture below (see the coverage potential). The goal for the future is to cover these customers in a 
better way and the Internet could be one way of doing just that. Using E-commerce as a sales tool for BTs Minirange 
could be one way however first, we need to increase the awareness in the company. That is why we reach out to you.   
 
Sales and marketing is a key area within E-commerce and therefore chosen as topic for today’s questionnaire. 
Questions like what are the necessary steps if BT decides to go ahead, how will the sales and marketing organisation 
be affected etc needs to be addressed.   
 
We hope you would like to contribute in this short activity. By doing that you will hopefully help us reaching our 
goal for the future. 
 
This survey consists of 11 questions and should take around 30 minutes to conclude. Please e-mail your answers 
back to me on jonas.jaurell@accalon.com. We would very much appreciate if this could be done no later than 
October 15th. 
 
Many thanks in advance, 
 
Best regards Jonas Jaurell   

mailto:jonas.jaurell@accalon.com
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Answer by choosing only one alternative in each statement below. Please indicate by making the box into a separate colour. The 
easiest way is to mark it then go to “format”, “figure” then choose a different colour. An indication to the left of the scale 
represents a strong approval. An indication to the right represents a strong disapproval.  
 
In addition, please also motivate your answer using the space available.  
  
Sales and marketing 
 
1. Marketing and promotion of a new E-commerce service should be carried out and driven, mainly from BT 
centrally (BT in Mjölby)  
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
  
Motivation:     
The fact that’s is on the web means that we should implement everywhere the same strategy. 
This means it should be covered centrally 
 
__________________________________________________________________________ 
 
2. Customers should initially be informed of this new E-commerce service through direct communication from BT 
(by mail or letter). 
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
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Motivation:     
Depending on the database. We do have a number of customers that we can inform via email using the PDA of after 
sales. The other prospects should be selected and indeed informed in another way. 
 
__________________________________________________________________________ 
  
3. If the salesman is not directly involved in the E-commerce order he/she will not receive any commission.      
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
Today our salesmen get a commission on every truck sold in their area but I agree it is not correct to continue this 
way. It’s a first step to change that policy. 
The only risk is that they will not talk anywhere anymore about the low end…. But do they today? 
We should use a system where they can link an order to them if they have indicated in sales+ that they have had a 
conversation about hpt…… No easy but possible. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
4. There must be possibilities to adjust the content of the E-commerce portal, depending on which market it is (for 
example to initiate certain campaigns locally) 
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
It’s the only way to follow up the activity and adapt the strategy if needed 
__________________________________________________________________________ 
       
           
5. In order to cut cost within BT, we should also offer the hand pallet truck, so that final assembly can be done by the 
customer (similar as to when customers buy furniture’s from IKEA)  
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation: 
We present ourselves as quality suppliers, the risk that this quality is not guaranteed because of wrong assembly is 
not acceptable. The gain for the end user is even that low that if would not improve our margin.     
__________________________________________________________________________ 
6. Realistically we should expect, for BTs Minirange, an added volume of more than 25% if sales over the Internet 
were introduced.   
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
It’s depending on the coverage of every scoy in the market. I fully believe, in our market, we would not increase 
sales with more than 5% (which means >1% SOM overall WHT and this is still very positive!). 
__________________________________________________________________________ 
 
7. I believe there is a strong need for an E-commerce service (BTs Minirange) in my market today.      
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
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 We are pushing very very hard to get our salesmen back in the office of the customer. We want 50% more visits. No 
phoning, no mailing but first a visit! Selling is a mostly question of relationship.   
__________________________________________________________________________ 
 
8. By introducing a new E-commerce channel on the Minirange, BT would increase the pressure on the competition.   
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
I think the competition is stronger on E-commerce than we are. We do have the best product and we try to sell at the 
highest price. Via E-commerce quality is difficult to prove and defending the price is impossible. 
    
__________________________________________________________________________ 
 
9. Besides increasing the sales volume on the Minirange, BT can also use E-commerce for CRM activities (Customer 
Relationship Management) 
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
Using E-commerce to get the salesmen at the customers’ site is surely a very important point. 
It is surely one of most easy tools for marketing the company. 
  _________________________________________________________________________ 
 
 
 
10. Without any doubt there are market related risks with introducing sales over the Internet for BT 
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
 
Motivation: 
It’s lowering the average street price 
It’s makes all advantages open for competitors 
It’s destroying the relationship 
You only get the negative feedback never the positive that would allow cross selling activities. 
     
_________________________________________________________________________ 
 
11. If you have more comments within this particular area, please feel free to add this here. 
 
  
 
 
__________________________________________________________________________  
Introduction to this survey 
 
Historically there have been strong links between BT and the daily goods industry. At one time BT was owned by 
KF, a Swedish supplier of food and dinks. That link still exists and as a reason BT is very strong in this section of the 
market. Other important segments for BT are big companies in the car, pharmaceutical, furniture and logistical 
industry. In other segments of the market BT has less coverage and lower market share. One example is small 
companies in the manufacturing industry. Those “less qualified” customers usually buy fewer trucks per order 
however the number of companies out there is quite substantial. For BT´s hand pallet truck this is especially true and 
is illustrated by the picture below (see the coverage potential). The goal for the future is to cover these customers in a 
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better way and the Internet could be one way of doing just that. Using E-commerce as a sales tool for BTs Minirange 
could be one way however first, we need to increase the awareness in the company. That is why we reach out to you.   
 
If we should introduce E-commerce we know that this will affect BTs logistical set-up. It is important to start 
thinking early about this and therefore we have picked the area as topic for today’s questionnaire. What changes do 
you believe is necessary and how can we make our processes more effective?  
 
We hope you would like to contribute in this short activity. By doing that you will hopefully help us reaching our 
goal for the future. 
 
This survey consists of 11 questions and should take around 30 minutes to conclude. Please e-mail your answers 
back to me on jonas.jaurell@accalon.com. We would very much appreciate if this could be done no later than 
October 15th. 
 
Many thanks in advance, 
 
Best regards Jonas Jaurell 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Answer by choosing only one alternative in each statement below. Please indicate by making the box into a separate colour. The 
easiest way is to mark it then go to “format”, “figure” then choose a different colour. An indication to the left of the scale 
represents a strong approval. An indication to the right represents a strong disapproval.  
 
In addition, please also motivate your answer using the space available. 
  
Logistics with E-commerce 
 
1. Truck deliveries ordered through E-commerce should be carried out “point to point” from the factory in Mjölby 
directly out to the end user (no Scoy involvement) 

Coverage potential
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    I strongly agree        I strongly disagree  
 
Motivation:     
We would prefer that all equipment supplied in the UK came through Rolatruc 
 
__________________________________________________________________________ 
 
2. All E-commerce ordered trucks should be stored (pre delivery) in one central warehouse location somewhere in 
Europe  
         
 
    I strongly agree        I strongly disagree  
 
Motivation: 
As long as above happens,we do not have a problem with the location of the ‘warehouse’     
 
 
__________________________________________________________________________ 
  
3. It is not necessary to involve the local sales company, in any way, during the delivery of the truck   
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
As 1 
__________________________________________________________________________ 
 
4. It is not necessary to involve the local sales company, in any way, during the ordering process of the truck   
         
 
    I strongly agree         I strongly disagree  
 
Motivation:     
As 1 
 
__________________________________________________________________________ 
 
5. BT can most likely reduce total lead time, order – delivery, with a new E-commerce channel  
         
 
     I strongly agree         I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
We deliver next day to the UK mainland.I don’t see how that can be reduced. 
__________________________________________________________________________ 
       
6. The order process (order administration, orders to production etc), between the end user and the factory, can be 
simplified using E-commerce for BTs Minirange 
         
 
     I strongly agree         I strongly disagree  
 
Motivation:     
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__________________________________________________________________________ 
 
7. With E-commerce BT will be able to reduce, compared to today, the transport time from the factory to the 
customer     
         
 
     I strongly agree         I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
   See 5 
__________________________________________________________________________ 
 
8. If the customer could do the final hand pallet truck assembly themselves (like IKEA concept with furniture’s) BT 
would be able to reduce a lot of cost from the supply process   
         
 
    I strongly agree         I strongly disagree  
  
Motivation: Rolatruc process is not a heavy cost but would depend on number of orders affected    
    
__________________________________________________________________________ 
 
9.  The current organisation (staff within order processing BT centrally & BT sales companies) needs major changes 
if BT starts to deliver trucks through the web 
         
 
    I strongly agree           I strongly disagree  
 
Motivation:     
Would depend on how many orders went through this channel 
     
__________________________________________________________________________ 
 
10. From a logistical point of view there are a lot of risks with introducing a new sales channel like this 
         
 
     I strongly agree         I strongly disagree  
 
Motivation: 
     
 
__________________________________________________________________________ 
 
11. If you have more comments within this particular area, please feel free to add this here. 
 
     
 
 _________________________________________________________________________ 
     
 
 
Introduction to this survey 
 
Historically there have been strong links between BT and the daily goods industry. At one time BT was owned by 
KF, a Swedish supplier of food and dinks. That link still exists and as a reason BT is very strong in this section of the 
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market. Other important segments for BT are big companies in the car, pharmaceutical, furniture and logistical 
industry. In other segments of the market BT has less coverage and lower market share. One example is small 
companies in the manufacturing industry. Those “less qualified” customers usually buy fewer trucks per order 
however the number of companies out there is quite substantial. For BT´s hand pallet truck this is especially true and 
is illustrated by the picture below (see the coverage potential). The goal for the future is to cover these customers in a 
better way and the Internet could be one way of doing just that. Using E-commerce as a sales tool for BTs Minirange 
could be one way however first, we need to increase the awareness in the company. That is why we reach out to you.   
 
Sales and marketing is a key area within E-commerce and therefore chosen as topic for today’s questionnaire. 
Questions like what are the necessary steps if BT decides to go ahead, how will the sales and marketing organisation 
be affected etc needs to be addressed.   
 
We hope you would like to contribute in this short activity. By doing that you will hopefully help us reaching our 
goal for the future. 
 
This survey consists of 11 questions and should take around 30 minutes to conclude. Please e-mail your answers 
back to me on jonas.jaurell@accalon.com. We would very much appreciate if this could be done no later than 
October 15th. 
 
Many thanks in advance, 
 
Best regards Jonas Jaurell   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Answer by choosing only one alternative in each statement below. Please indicate by making the box into a separate colour. The 
easiest way is to mark it then go to “format”, “figure” then choose a different colour. An indication to the left of the scale 
represents a strong approval. An indication to the right represents a strong disapproval.  
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In addition, please also motivate your answer using the space available.  
  
Sales and marketing 
 
1. Marketing and promotion of a new E-commerce service should be carried out and driven, mainly from BT 
centrally (BT in Mjölby)  
X        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
  
Motivation:     
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
2. Customers should initially be informed of this new E-commerce service through direct communication from BT 
(by mail or letter). 
X        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
 
__________________________________________________________________________ 
  
3. If the salesman is not directly involved in the E-commerce order he/she will not receive any commission.      
 X       
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
4. There must be possibilities to adjust the content of the E-commerce portal, depending on which market it is (for 
example to initiate certain campaigns locally) 
 X       
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
All business is local an there are always things to consider locally 
__________________________________________________________________________ 
       
           
5. In order to cut cost within BT, we should also offer the hand pallet truck, so that final assembly can be done by the 
customer (similar as to when customers buy furniture’s from IKEA)  
     X   
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation: 
     
Is there a customer need? If so we should evaluate the possible benefits and concerns 
__________________________________________________________________________ 
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6. Realistically we should expect, for BTs Minirange, an added volume of more than 25% if sales over the Internet 
were introduced.   
    X    
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
   This is completely depending on how our competitors act. I believe ther is a good opportunity for commodity 
products to gain volume through Internet 
__________________________________________________________________________ 
 
7. I believe there is a strong need for an E-commerce service (BTs Minirange) in my market today.      
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
   ?? Local question 
__________________________________________________________________________ 
 
8. By introducing a new E-commerce channel on the Minirange, BT would increase the pressure on the competition.   
      X      
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
Possibly for a while, but it is not rocket science, and will be easily copied. 
    
__________________________________________________________________________ 
 
9. Besides increasing the sales volume on the Minirange, BT can also use E-commerce for CRM activities (Customer 
Relationship Management) 
        X       
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
   Yes, if we have a portal or similair that supports it well 
__________________________________________________________________________ 
 
10. Without any doubt there are market related risks with introducing sales over the Internet for BT 
 X       
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
 
Motivation: 
 
Prices will be very transparent an easily monitored by our competition 
     
_________________________________________________________________________ 
 
11. If you have more comments within this particular area, please feel free to add this here. 
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__________________________________________________________________________  
Introduction to this survey 
 
Historically there have been strong links between BT and the daily goods industry. At one time BT was owned by 
KF, a Swedish supplier of food and dinks. That link still exists and as a reason BT is very strong in this section of the 
market. Other important segments for BT are big companies in the car, pharmaceutical, furniture and logistical 
industry. In other segments of the market BT has less coverage and lower market share. One example is small 
companies in the manufacturing industry. Those “less qualified” customers usually buy fewer trucks per order 
however the number of companies out there is quite substantial. For BT´s hand pallet truck this is especially true and 
is illustrated by the picture below (see the coverage potential). The goal for the future is to cover these customers in a 
better way and the Internet could be one way of doing just that. Using E-commerce as a sales tool for BTs Minirange 
could be one way however first, we need to increase the awareness in the company. That is why we reach out to you.   
 
When we talk E-commerce, the appearance and design of the web page is worth while thinking about. After all, we 
talk about human beings that should be able to use this tool so it has to be both informative and easy to use. That’s 
why this is the topic for today’s questionnaire. What kind of information should be available at the web and, in what 
way, should it be presented to the user?  
  
We hope you would like to contribute in this short activity. By doing that you will hopefully help us reaching our 
goal for the future. 
 
This survey consists of 11 questions and should take around 30 minutes to conclude. Please e-mail your answers 
back to me on jonas.jaurell@accalon.com. We would very much appreciate if this could be done no later than 
October 15th. 
 
 
Many thanks in advance,  
 
Regards Jonas Jaurell 
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Answer by choosing only one alternative in each of the 11 statements below. Please indicate by making the box into a separate 
colour. The easiest way is to mark it then go to “format”, “figure” then choose a different colour. An indication to the left of the 
scale represents a strong approval. An indication to the right represents a strong disapproval.  
 
In addition, please also motivate your answer using the space available. 
  
Design of the BT “E-commerce” web portal” 
 
1. The new E business portal must have the same “look and feel” as the existing   
bt-forklift.com 
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
  
Motivation:  
__________________________________________________________________________ 
 
2. The new E-commerce portal should have its own address (“www.bt_trucksales.com”) on the web however you 
should be able to reach it, by a short cut from bt-forklift.com    
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:  
 
 
__________________________________________________________________________ 
  
3. I believe that detailed technical information should be displayed on a new E-commerce portal for BT´s minirange.  
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation: Yes, anything that will help the user make up his mind should be there. He might want to order the truck 
at 03.00 in the morning. 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
4. Different customer groups (ex small workshops versus large daily goods companies) prioritise differently and 
should therefore have access to customized information on the  
E-commerce portal   
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation: Large customers have their own contracts and thus will need customized information. Unknown users 
should be able to use the public pages, then register and pay with credit cards etc. Through campaigns people could 
log in with separate codes to get nice-price (?), participate in actions, get a free teddy elk etc.  
 
__________________________________________________________________________ 
 
5. Information about the delivery time, warranty issues, support details (phone, mail) and general terms has to be 
included in the E-commerce portal.      
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     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation: Anything needed to convince a person to buy a truck on the Internet needs to be there.  
    
__________________________________________________________________________ 
       
  
6. The E-commerce portal should also include general information about BT as a company 
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation: No opinion.  
 
    
__________________________________________________________________________ 
 
7. To maintain customer trust, it is very important that the E-commerce portal continuously (weekly) is being 
updated with new information    
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation: Must be a dynamic page, ex special offers, campaigns, and interesting articles 
 
    
__________________________________________________________________________ 
 
8. In order to keep potential customers logged on as long as possible, it is important to include interactive features in 
the portal (ex. video clips)  
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation: On demand, yes definitely. But navigation must be rapid. No need to have people logged on as long as 
possible. 
    
__________________________________________________________________________ 
 
9. A natural development of the E-commerce portal would be to include rental –and used trucks information   
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation: An E-solution would fit the purpose for both new and used equipment, but if we want to reach new 
segments for the Minirange I believe they should be separated in some way to avoid “disturbing” each other. I think 
used equipment works fine for manufacturing, WH etc but not for hospitals, offices, public org’s etc. 
__________________________________________________________________________ 
 
10. Each user externally should be equipped with a personal log in and password to access the BT E-commerce 
portal 
        
 
     I strongly agree          I strongly disagree  
  
Motivation: To access site no, to place order I guess it is necessary. 
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__________________________________________________________________________ 
 
11. If you have more comments within this particular area, please feel free to add this here. 
 
     
 
 
 
* Many low-end competitor products are available on sites where lots of other products are offered too, such as carts, 
shelves, office products, ect. For BT, with a stand-alone site, it can be difficult to compete, also due to the price 
level. We need to offer something more. Perhaps it would be possible to guarantee X-hour delivery time for online 
orders in/for some regions/products? I believe for example a line manager facing an unexpected peak in production is 
willing to spend 100-150 € more (compared with a competitor truck) if he knows he will get the best HPT on the 
market within 24 hours. Ok, the margin could shrink but it would not look like BT is dumping the price, it would still 
be a high-end product and it would surely contribute to the BT image.   
 
* Could the Ergomover be considered for the Minirange? I guess common applications for HPT, Pro M, Highlifter 
are manufacturing, hospitals, light picking, internal distribution, large offices etc - so in some cases we are talking 
about the same customers as for EM. Besides, it has difficulties to get enough attention from the sales force (similar 
to the Minirange?). 
 
* One idea is to have an interface more consumer-product-like. If awareness of the BT HPT increased among 
ordinary people (not traditional forklift target group; WH mgrs, purchasers etc) I think end users could start to push 
within their companies and organizations for to purchasing the most safe and ergonomic working tool (then lifetime 
guarantee and superior quality will convince managers, SME owners etc). The HPT should be for workers what 
Kellogg’s Corn Flakes are for breakfast, John Deere is for farmers; Linde hydrostat is for forklift operators; the 
natural choice even if the price is the double : ) 
To attract this group the site should be modern, dynamic and fast. Messages and info communicated in an interesting 
and fresh package. 
 
Introduction to this survey 
 
Historically there have been strong links between BT and the daily goods industry. At one time BT was owned by 
KF, a Swedish supplier of food and dinks. That link still exists and as a reason BT is very strong in this section of the 
market. Other important segments for BT are big companies in the car, pharmaceutical, furniture and logistical 
industry. In other segments of the market BT has less coverage and lower market share. One example is small 
companies in the manufacturing industry. Those “less qualified” customers usually buy fewer trucks per order 
however the number of companies out there is quite substantial. For BT´s hand pallet truck this is especially true and 
is illustrated by the picture below (see the coverage potential). The goal for the future is to cover these customers in a 
better way and the Internet could be one way of doing just that. Using E-commerce as a sales tool for BTs Minirange 
could be one way however first, we need to increase the awareness in the company. That is why we reach out to you.   
 
Sales and marketing is a key area within E-commerce and therefore chosen as topic for today’s questionnaire. 
Questions like what are the necessary steps if BT decides to go ahead, how will the sales and marketing organisation 
be affected etc needs to be addressed.   
 
We hope you would like to contribute in this short activity. By doing that you will hopefully help us reaching our 
goal for the future. 
 
This survey consists of 11 questions and should take around 30 minutes to conclude. Please e-mail your answers 
back to me on jonas.jaurell@accalon.com. We would very much appreciate if this could be done no later than 
October 15th. 
 
Many thanks in advance, 

mailto:jonas.jaurell@accalon.com
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Best regards Jonas Jaurell   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Answer by choosing only one alternative in each statement below. Please indicate by making the box into a separate colour. The 
easiest way is to mark it then go to “format”, “figure” then choose a different colour. An indication to the left of the scale 
represents a strong approval. An indication to the right represents a strong disapproval.  
 
In addition, please also motivate your answer using the space available.  
  
Sales and marketing 
 
1. Marketing and promotion of a new E-commerce service should be carried out and driven, mainly from BT 
centrally (BT in Mjölby)  
        
           X 
      I strongly agree          I strongly disagree  
  
Motivation: I feel that any price information put out to the Internet is an open invitation for competition to easily 
fight against the BT operation      
 
__________________________________________________________________________ 
 
2. Customers should initially be informed of this new E-commerce service through direct communication from BT 
(by mail or letter). 
        
       X 
      I strongly agree          I strongly disagree  
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Motivation: Yes because this should really be kept in tight closed information line directly given to customer  
 
 
__________________________________________________________________________ 
  
3. If the salesman is not directly involved in the E-commerce order he/she will not receive any commission.      
        
       X 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
I do not believe that easy money handed out will innovate salesman to sell more. 
__________________________________________________________________________ 
 
4. There must be possibilities to adjust the content of the E-commerce portal, depending on which market it is (for 
example to initiate certain campaigns locally) 
        
   X 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation: Yes there needs to be the flexibility to adjust E-commerce to different markets having different 
marketing levels. 
__________________________________________________________________________ 
       
           
5. In order to cut cost within BT, we should also offer the hand pallet truck, so that final assembly can be done by the 
customer (similar as to when customers buy furniture’s from IKEA)  
        
            X 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation: I think in this case we would be risking a lot of liability accident cases.  
    __________________________________________________________________________ 
6. Realistically we should expect, for BTs Minirange, an added volume of more than 25% if sales over the Internet 
were introduced.   
        
             X 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:    I am not sure I do not have an experience, but I would doubt that such result can be achieved. (I 
might be wrong) 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
7. I believe there is a strong need for an E-commerce service (BTs Minirange) in my market today.      
        
           X  
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:    See point 1 
 
    
__________________________________________________________________________ 
 
8. By introducing a new E-commerce channel on the Minirange, BT would increase the pressure on the competition.   
        
             X 
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      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:    I do not think so, but again I have no such experience that is why I have put my mark in the middle    
__________________________________________________________________________ 
 
9. Besides increasing the sales volume on the Minirange, BT can also use E-commerce for CRM activities (Customer 
Relationship Management) 
        
    X 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation: Yes I believe that could be used for. 
    
__________________________________________________________________________ 
 
10. Without any doubt there are market related risks with introducing sales over the Internet for BT 
        
    X 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
 
Motivation: 
 
     
_________________________________________________________________________ 
 
11. If you have more comments within this particular area, please feel free to add this here. 
 
  
 
 
__________________________________________________________________________  
 
Introduction to this survey 
 
Historically there have been strong links between BT and the daily goods industry. At one time BT was owned by 
KF, a Swedish supplier of food and dinks. That link still exists and as a reason BT is very strong in this section of the 
market. Other important segments for BT are big companies in the car, pharmaceutical, furniture and logistical 
industry. In other segments of the market BT has less coverage and lower market share. One example is small 
companies in the manufacturing industry. Those “less qualified” customers usually buy fewer trucks per order 
however the number of companies out there is quite substantial. For BT´s hand pallet truck this is especially true and 
is illustrated by the picture below (see the coverage potential). The goal for the future is to cover these customers in a 
better way and the Internet could be one way of doing just that. Using E-commerce as a sales tool for BTs Minirange 
could be one way however first, we need to increase the awareness in the company. That is why we reach out to you.   
 
Pricing is a sensitive area when we discuss E-commerce and that’s why this is the topic for today’s questionnaire. 
How should our pricing strategy look like to achieve the best result on the web? Are there any potential risks we 
need to address when it comes to pricing, for example in relation to the normal “street price level” on existing 
channels? 
 
We hope you would like to contribute in this short activity. By doing that you will hopefully help us reaching our 
goal for the future. 
 
This survey consists of 11 questions and should take around 30 minutes to conclude. Please e-mail your answers 
back to me on jonas.jaurell@accalon.com. We would very much appreciate if this could be done no later than 
October 15th. 
 

mailto:jonas.jaurell@accalon.com
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Many thanks in advance, 
 
Best regards Jonas Jaurell  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Answer by choosing only one alternative in each statement below. Please indicate by making the box into a separate colour. The 
easiest way is to mark it then go to “format”, “figure” then choose a different colour. An indication to the left of the scale 
represents a strong approval. An indication to the right represents a strong disapproval.  
 
In addition, please also motivate your answer using the space available. 
  
Price issue dealing with E-commerce 
 
1. The “price on-line” for BTs mini range should be the same as the level customers pay through normal channels  
        
 
    I strongly agree        I strongly disagree  
  
Motivation:     
 
 
It depends on the situation! Hard to know for the moment! 
_________________________________________________________________________ 
 
2. BT needs to differentiate the mini range products (new colour, options, specification etc) sold over the web so that 
they will be distinguished from trucks sold through normal channels.  
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree  
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Motivation:     
 
Can be an alternative! 
__________________________________________________________________________ 
  
3. If/when E-commerce is introduced, BT should continue to apply various pricing on different markets (Germany 
versus UK etc)  
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation:     
 
I think that different pricelevels can create problems on the market. Some price differences can be Ok! 
_ _________________________________________________________________________ 
 
4. The actual E-commerce price level represents a crucial success factor for these types of products      
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation:     
I think that the avaiblilty is the crucial point. BT can never compete with prices against for example Chinese 
products 
__________________________________________________________________________ 
 
5. An E-commerce concept would be an effective way for BT to compete against the increasing numbers of low cost 
manufacturers on the market  
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation:     
I think BT can compete against low cost manufactures, but also the other compititors. 
Coverage, Quick deliveries,Service, Quality,.Easy to order etc =Important     
 
__________________________________________________________________________ 
6. The overall market price level on minirange products will be strongly influenced if BT launches sales over the 
web 
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation:     
 
  We should not have to much of differences! Important to keep the price quite similar to normal selling methods  
__________________________________________________________________________ 
 
7. With no human interaction with sales people, it will be more difficult for BT customers to negotiate low prices 
when they buy over the Internet  
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation:     
  
 An Idea: Create a BT members club! Then BT can maybe have some price offers to selective 
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customers groups. 
__________________________________________________________________________ 
 
8. Before BT starts to deliver trucks through this new channel, there has to be a well established plan, with regard to 
E-commerce, for all brands in the BT/Toyota world 
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation:     
 
  Hard to say! Maybe start with some pilot! Or only BT products?  
__________________________________________________________________________ 
 
9. Making it “easy” for customers to buy through Internet, is more important than always offer the lowest price  
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation:     
    
Yes! Can be some price offers also. It depends on products and the situation. 
__________________________________________________________________________ 
 
10. If BT starts to compete stronger on price with “E-commerce” our reputation as a high quality brand will change 
among the average customer 
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree 
 
Motivation:     
 
Ít can be dangerous!. You must be careful when You start this kind of project 
__________________________________________________________________________ 
 
11. If you have more comments within this particular area, please feel free to add this here. 
 
     
 
 _________________________________________________________________________ 
Introduction to this survey 
 
Historically there have been strong links between BT and the daily goods industry. At one time BT was owned by 
KF, a Swedish supplier of food and dinks. That link still exists and as a reason BT is very strong in this section of the 
market. Other important segments for BT are big companies in the car, pharmaceutical, furniture and logistical 
industry. In other segments of the market BT has less coverage and lower market share. One example is small 
companies in the manufacturing industry. Those “less qualified” customers usually buy fewer trucks per order 
however the number of companies out there is quite substantial. For BT´s hand pallet truck this is especially true and 
is illustrated by the picture below (see the coverage potential). The goal for the future is to cover these customers in a 
better way and the Internet could be one way of doing just that. Using E-commerce as a sales tool for BTs Minirange 
could be one way however first, we need to increase the awareness in the company. That is why we reach out to you.   
 
If we should introduce E-commerce we know that this will affect BTs logistical set-up. It is important to start 
thinking early about this and therefore we have picked the area as topic for today’s questionnaire. What changes do 
you believe is necessary and how can we make our processes more effective?  
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We hope you would like to contribute in this short activity. By doing that you will hopefully help us reaching our 
goal for the future. 
 
This survey consists of 11 questions and should take around 30 minutes to conclude. Please e-mail your answers 
back to me on jonas.jaurell@accalon.com. We would very much appreciate if this could be done no later than 
October 15th. 
 
Many thanks in advance, 
 
Best regards Jonas Jaurell 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Answer by choosing only one alternative in each statement below. Please indicate by making the box into a separate colour. The 
easiest way is to mark it then go to “format”, “figure” then choose a different colour. An indication to the left of the scale 
represents a strong approval. An indication to the right represents a strong disapproval.  
In addition, please also motivate your answer using the space available. 
  
Logistics with E-commerce 
 
1. Truck deliveries ordered through E-commerce should be carried out “point to point” from the factory in Mjölby 
directly out to the end user (no Scoy involvement) 
        
 
    I strongly agree        I strongly disagree  
 
Motivation:     
Standard products, in high volume, should be delivered from the nearest hub. There should be a Kanban system 
between the hub and the factory. I think the transport cost will be too high if we dispatch assembled HPT or ship too 
small volumes from the factory. 

Coverage potential
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__________________________________________________________________________ 
 
2. All E-commerce ordered trucks should be stored (pre delivery) in one central warehouse location somewhere in 
Europe  
         
 
    I strongly agree        I strongly disagree  
 
Motivation:     
Maybe, but I think there should be more than one hub if this will be a success. 
But – standard products, in high volume, from the hub and low volume versions from the factory (if they are allowed 
in e-commerce?) 
__________________________________________________________________________ 
  
3. It is not necessary to involve the local sales company, in any way, during the delivery of the truck   
        
 
     I strongly agree         I strongly disagree  
 
Motivation:     
The supply org. should handle this. The Scoy should concentrate on sales by salesmen. But if a service man is 
needed to “install” the product, the SCOY must be involved. 
__________________________________________________________________________ 
 
4. It is not necessary to involve the local sales company, in any way, during the ordering process of the truck   
         
 
    I strongly agree         I strongly disagree  
 
Motivation:     
I agree, but it depends on the logistic set up. 
If the Scoy should have some revenue (to cover e.g. warranty, service etc.) from this business it should just be a 
finance transaction between the systems. 
__________________________________________________________________________ 
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5. BT can most likely reduce total lead time, order – delivery, with a new E-commerce channel  
         
 
     I strongly agree         I strongly disagree  
 
Motivation:     
Maybe, but it depends on the logistic set up and the system integration within the process. 
But available product range might be a bit wider with a hub and that should reduce the general leadtime. 
__________________________________________________________________________ 
       
6. The order process (order administration, orders to production etc), between the end user and the factory, can be 
simplified using E-commerce for BTs Minirange 
         
 
     I strongly agree         I strongly disagree  
 
Motivation:     
Yes, but should be supplemented with a Kanban system between the hubs and the factory.    
__________________________________________________________________________ 
 
7. With E-commerce BT will be able to reduce, compared to today, the transport time from the factory to the 
customer     
         
 
     I strongly agree         I strongly disagree  
 
Motivation:     
It is the logistic set up that affects the transport leadtime not the e-commerce itself.   
__________________________________________________________________________ 
 
8. If the customer could do the final hand pallet truck assembly themselves (like IKEA concept with furniture’s) BT 
would be able to reduce a lot of cost from the supply process   
         
 
    I strongly agree         I strongly disagree  
  
Motivation:     
Reduce cost, yes – but will the profitability be better?  
I think the product must be redesigned to make such a solution possible and does the customer really like the idea? If 
I got my office furniture in peaces I would definitely not assemble them myself. I have better things to do at work. 
__________________________________________________________________________ 
 
9.  The current organisation (staff within order processing BT centrally & BT sales companies) needs major changes 
if BT starts to deliver trucks through the web 
         
 
    I strongly agree           I strongly disagree  
 
Motivation:     
The hub org. should be in place, but I don´t think it will be a big change for the rest of the organization. The Scoy 
should not be involved and for the factory it will be some new tasks but no big changes.   
__________________________________________________________________________ 
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10. From a logistical point of view there are a lot of risks with introducing a new sales channel like this 
         
 
     I strongly agree         I strongly disagree  
 
Motivation:     
Yes, maybe some risk from a logistics perspective, BUT I think the big risk comes in the system integration. Here 
you need dedicated people to build and support the solution. 
__________________________________________________________________________ 
 
11. If you have more comments within this particular area, please feel free to add this here. 
The web portal should work in connection with a product configurator to secure the order intake. 
The interface towards the factory system C:M must be manually from start due to lack of resources with C:M 
knowledge in this area. 
Other questions… responsibility and procedures for claims? 
How to handle transfer prices must be analyses. 
_________________________________________________________________________ 
 
Introduction to this survey 
 
Historically there have been strong links between BT and the daily goods industry. At one time BT was owned by 
KF, a Swedish supplier of food and dinks. That link still exists and as a reason BT is very strong in this section of the 
market. Other important segments for BT are big companies in the car, pharmaceutical, furniture and logistical 
industry. In other segments of the market BT has less coverage and lower market share. One example is small 
companies in the manufacturing industry. Those “less qualified” customers usually buy fewer trucks per order 
however the number of companies out there is quite substantial. For BT´s hand pallet truck this is especially true and 
is illustrated by the picture below (see the coverage potential). The goal for the future is to cover these customers in a 
better way and the Internet could be one way of doing just that. Using E-commerce as a sales tool for BTs Minirange 
could be one way however first, we need to increase the awareness in the company. That is why we reach out to you.   
 
Sales and marketing is a key area within E-commerce and therefore chosen as topic for today’s questionnaire. 
Questions like what are the necessary steps if BT decides to go ahead, how will the sales and marketing organisation 
be affected etc needs to be addressed.   
 
We hope you would like to contribute in this short activity. By doing that you will hopefully help us reaching our 
goal for the future. 
 
This survey consists of 11 questions and should take around 30 minutes to conclude. Please e-mail your answers 
back to me on jonas.jaurell@accalon.com. We would very much appreciate if this could be done no later than 
October 15th. 
 
Many thanks in advance, 
 
Best regards Jonas Jaurell   

mailto:jonas.jaurell@accalon.com
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Answer by choosing only one alternative in each statement below. Please indicate by making the box into a separate colour. The 
easiest way is to mark it then go to “format”, “figure” then choose a different colour. An indication to the left of the scale 
represents a strong approval. An indication to the right represents a strong disapproval.  
 
In addition, please also motivate your answer using the space available.  
  
Sales and marketing 
 
1. Marketing and promotion of a new E-commerce service should be carried out and driven, mainly from BT 
centrally (BT in Mjölby)  
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
  
Motivation:     
Both operations should be done locally as well as centrally it depends what sort of objective we want to 
achieve. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
2. Customers should initially be informed of this new E-commerce service through direct communication from BT 
(by mail or letter). 
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
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Motivation:     
We are in the spirit of E-commerce so my recommendation is to do it by E-communication. 
 
__________________________________________________________________________ 
  
3. If the salesman is not directly involved in the E-commerce order he/she will not receive any commission.      
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
He/she must remain the principal contact for customers with significant potential and may be also in case of 
problem generated by E - business deal. I feel any salary for any job. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
4. There must be possibilities to adjust the content of the E-commerce portal, depending on which market it is (for 
example to initiate certain campaigns locally) 
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
See answer above for question 1 
__________________________________________________________________________ 
       
           
5. In order to cut cost within BT, we should also offer the hand pallet truck, so that final assembly can be done by the 
customer (similar as to when customers buy furniture’s from IKEA)  
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation: 
Why not but this operation needs special tools and practice and seems difficult to be done by the customer 
consequently especially when this operation is not so regular for him.  
Warranty is also another point to take into consideration.  
     
__________________________________________________________________________ 
6. Realistically we should expect, for BTs Minirange, an added volume of more than 25% if sales over the Internet 
were introduced.   
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
I don’t think so ( < 10% ). I feel monitoring the figures of catalogue selling companies for this kind of products 
could be already a good indication.  
    
__________________________________________________________________________ 
 
7. I believe there is a strong need for an E-commerce service (BTs Minirange) in my market today.      
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
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__________________________________________________________________________ 
 
8. By introducing a new E-commerce channel on the Minirange, BT would increase the pressure on the competition.   
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
This competition probably does already exist with actual distribution channels 
    
__________________________________________________________________________ 
 
9. Besides increasing the sales volume on the Minirange, BT can also use E-commerce for CRM activities (Customer 
Relationship Management) 
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
Of course E-business is also E-communication. However i feel this more efficient only I we are going to 
investigate many ways of E-communication ( direct mail; E market places; customer portal etc… ) 
__________________________________________________________________________ 
 
10. Without any doubt there are market related risks with introducing sales over the Internet for BT 
        
 
      I strongly agree          I strongly disagree  
 
 
Motivation: 
 
May be but on the other hand it could be also a good way to first introduce new prospects. Local organizations 
may have the grip on a second step for further business.      
_________________________________________________________________________ 
 
11. If you have more comments within this particular area, please feel free to add this here. 
 
  
Definitively we have to go also this way of business communication  
 
__________________________________________________________________________  
Introduction to this survey 
 
Historically there have been strong links between BT and the daily goods industry. At one time BT was owned by 
KF, a Swedish supplier of food and dinks. That link still exists and as a reason BT is very strong in this section of the 
market. Other important segments for BT are big companies in the car, pharmaceutical, furniture and logistical 
industry. In other segments of the market BT has less coverage and lower market share. One example is small 
companies in the manufacturing industry. Those “less qualified” customers usually buy fewer trucks per order 
however the number of companies out there is quite substantial. For BT´s hand pallet truck this is especially true and 
is illustrated by the picture below (see the coverage potential). The goal for the future is to cover these customers in a 
better way and the Internet could be one way of doing just that. Using E-commerce as a sales tool for BTs Minirange 
could be one way however first, we need to increase the awareness in the company. That is why we reach out to you.   
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If we should introduce E-commerce we know that this will affect BTs logistical set-up. It is important to start 
thinking early about this and therefore we have picked the area as topic for today’s questionnaire. What changes do 
you believe is necessary and how can we make our processes more effective?  
 
We hope you would like to contribute in this short activity. By doing that you will hopefully help us reaching our 
goal for the future. 
 
This survey consists of 11 questions and should take around 30 minutes to conclude. Please e-mail your answers 
back to me on jonas.jaurell@accalon.com. We would very much appreciate if this could be done no later than 
October 15th. 
 
Many thanks in advance, 
 
Best regards Jonas Jaurell 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Answer by choosing only one alternative in each statement below. Please indicate by making the box into a separate colour. The 
easiest way is to mark it then go to “format”, “figure” then choose a different colour. An indication to the left of the scale 
represents a strong approval. An indication to the right represents a strong disapproval.  
 
In addition, please also motivate your answer using the space available. 
  
Logistics with E-commerce 
 
1. Truck deliveries ordered through E-commerce should be carried out “point to point” from the factory in Mjölby 
directly out to the end user (no Scoy involvement) 
x       
 
    I strongly agree        I strongly disagree  
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Motivation: Shorter leadtime, reduced logistics costs 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
2. All E-commerce ordered trucks should be stored (pre delivery) in one central warehouse location somewhere in 
Europe  
x        
 
    I strongly agree        I strongly disagree  
 
Motivation: Cost reduction, avsailibility 
 
 
__________________________________________________________________________ 
  
3. It is not necessary to involve the local sales company, in any way, during the delivery of the truck   
     x  
 
     I strongly agree         I strongly disagree  
 
Motivation: Information necessary to Scoys 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
4. It is not necessary to involve the local sales company, in any way, during the ordering process of the truck   
      x  
 
    I strongly agree         I strongly disagree  
 
Motivation: Scoys are responsible for customer contacts 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
5. BT can most likely reduce total lead time, order – delivery, with a new E-commerce channel  
x         
 
     I strongly agree         I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
 
__________________________________________________________________________ 
       
6. The order process (order administration, orders to production etc), between the end user and the factory, can be 
simplified using E-commerce for BTs Minirange 
 x       
 
     I strongly agree         I strongly disagree  
 
Motivation: If we stock Minimover centrally 
 
    
__________________________________________________________________________ 
 



 121

7. With E-commerce BT will be able to reduce, compared to today, the transport time from the factory to the 
customer     
 x       
 
     I strongly agree         I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
    
__________________________________________________________________________ 
 
8. If the customer could do the final hand pallet truck assembly themselves (like IKEA concept with furniture’s) BT 
would be able to reduce a lot of cost from the supply process   
 x       
 
    I strongly agree         I strongly disagree  
  
Motivation: Cost and leadtime reduction. Practical? Quality? 
    
__________________________________________________________________________ 
 
9.  The current organisation (staff within order processing BT centrally & BT sales companies) needs major changes 
if BT starts to deliver trucks through the web 
 xx      
 
    I strongly agree           I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
     
__________________________________________________________________________ 
 
10. From a logistical point of view there are a lot of risks with introducing a new sales channel like this 
      x  
 
     I strongly agree         I strongly disagree  
 
Motivation:     
 
__________________________________________________________________________ 
 
11. If you have more comments within this particular area, please feel free to add this here. 
 
     
 
 _________________________________________________________________________ 
     
 

Intervjuunderlag 

 

Inledning 
Detta intervjuunderlag baserar sig på sammanställningarna från de inledande intervjuer som 
hållits i början av projektet.  
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Syfte 
Syftet med intervju - underlaget är att ge en gemensam sammanställning över de frågeställningar 
som vårt examensarbete tycket att de är relevanta för enkätundersökning. Underlaget skall 
förutom detta stå som en grund i de ”ostrukturerade” intervjuer som skall hållas. 

Intervjumetod 
Intervjuerna skall hållas på en ostrukturerad bas där den intervjuade i huvudsak får beskriva hur 
organisationsförändringar i företaget Sectra har gått till. Vilka attityder finns hos anställda för 
organisationsförändringar. Efter detta skall de punkter som finns beskrivna i nedanstående 
intervjulista stämmas av med den intervjuade. 

Intervju rapport 
Rapporten skall i huvudsak samla de intryck som kommit upp under intervjun i samma struktur 
som frågeformuläret är strukturerat. 
 
 
 

Intervjuunderlag 
 
Intervjun skall på ett enkelt och ostrukturerat diskutera följande huvudämnen med 
fördjupningar enligt respektive huvudområde. 
 

• Förberedelser 
• Grad av organisationsförändring 
• Information – Kommunikation till berörda 
• Tidsperspektivet 
• Mänskliga perspektivet – hur får man människor med på förändringen 
• Ledarskap 

 
Förberedelser för organisationsförändringar 

• Strategi – Analys 
• Motiv – Planering 
• Politiska värderingar 

 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
Hur skall förändringen förberedas på bästa sätt, vilken strategi krävs, vilka bör vara 
inblandade från början etc. Hur skall ”politiska” minor undvikas dvs att människor slår vakt 
om det gamla ist för att se fördelar med det nya? 
 
Grad av organisationsförändringar 

• Storlek 
• Motiv 
• Typ av förändring 
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Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
Kort kartlägga vilken typ av förändring intervjupersonen har erfarenhet av (för att kunna 
relatera till andra intervjuresultat m andra personer). Hur stor var förändringen, motivet 
bakom, vilken typ etc. 
 
Information – Kommunikation under förändringsfasen 

• Hur hanterar man känslig information 
• Slutenhet – öppenhet 

 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 

• Information = envägskommunikation 
• Kommunikation, förutsätter att minst två parter utbyter information eller intressen. 
 
Vilken information som skall ges internt och externt är beroende från fall till fall. 

 
Tidsperspektiv för organisationsförändring 

• Vad är bråttom ? 
• Vad bör få verka ? 

 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 

• Vilken typ av information skall ges så snabbt som möjligt 
• Vilka saker måste få ”verka ut” under organisationsförändring. 

 
 
 

Mänskliga perspektivet – hur får man människor med på 
förändringen 

 
 
Diskussionsfrågor vid djupintervjun: 
 
1) Har du en positiv inställning till ordet "förändring" eller ej? 
I grunden en positiv inställning men även lite misstänksam.  
Varför? Viktigt att snabbt få reda på vilka konsekvenserna av förändringen blir för min egen 
del. 
2) Har du varit med om organisationsförändringar på ditt företag?  
Ja 
3) Vilka aspekter tycker du är viktiga inför en förändring t ex information? 
Information är A och O. Denna information ska vara tydlig och komma tidigt samt vara 
presenterad på ett sådant sätt att den inte upplevs som negativ hos dem som förändringen 
berör. 
3) Hur fick ni information, utbildning och kännedom inför en organisationsförändring 
 t ex om den nya organisationen? 
Genom avdelningsgemensamma informationsmöten. 
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4) Hur såg du på företagets planering i samband med organisationsförändringen? 
Ofta reagerar organsationen på en yttre förändring genom att genomföra en 
organisationsförändring. Så länge de yttre faktorerna är gynnsamma för organisationen mottas 
förändringen mer positivt till skillnad mot när organsationen svarar mot en yttre förändring 
som leder till neddragningar eller inskränkningar för organisationen. 
5) Har du haft erfarenhet av nyttiga kommunikationsmedel inför en förändring i ditt arbete?  
Det är viktigt att alla får information eftersom samtliga i organisationen påverkas på något 
sätt. Ett bra sätt är att samla dem som berörs av förändringen och låta samtliga få 
informationen samt ge utrymme för reaktioner på förändringen. 
6) Hur kan kulturella skillnader påverka en förändring t ex samarbete mellan kontor på olika 
geografiska platser 
Jag antar att det är beroende av vilket förhållande man har mellan de olika kontoren innan 
förändringen genomförs. Men samtidigt tror jag att kulturella skillnader spelar stor roll främst 
beroende på om man har en platt eller en hierarkisk struktur i organisationen. I en hierarkisk 
organisationsstruktur tror jag att det kan vara svårare att låta den enskilda medarbetaren 
komma till tals i en föränddringssituation. 
7) Har du själv någon gång varit drivande i en förändring t ex ett projekt ?  
Nej 
8) Hur kan man som en ledare övervinna den negativa attityden inför en förändring i en 
grupp? 
Det viktigaste är att presentera förändringen på ett tydligt och ärligt sätt samt att involvera 
medarbetarna att göra det bästa av den nya situationen. 
9) Om du kan ge oss de tre absolut viktigaste pelarna inför en förändring, vilka är de? 
Information, ärlighet och tydlighet. 
10) Föredrar du att bli involverad och tillfrågad innan en stor förändring träder i kraft eller ska 
ledningen införa detta direkt? 
Om jag kan tillföra något i beslutsfattandet vill jag gärna bli tillfrågad, annars inte.  
11) Tror du på att en förstudiegrupp bör undersöka en planerad implementering av stora 
förändringar i en organisation t ex införande av ett nytt dokumenthanteringssystem? 
Ja, framförallt se på konsekvenserna och ha en detaljerad konsekvensbeskrivning vilken man 
kan utgå från för att kunna möta förändringen på bästa sätt. 
12) Har du hjälpt andra personer (t ex kunder) som själva varit inne i en förändringsfas? 
Ja 
13) Vad var dina erfarenheter av dessa kunder innan, under och efter ett förändringsarbete t ex 
implementering av digitala system istället för äldre analoga system på röntgenavdelningar? 
Mina erfarenheter är att ledningen ofta har ett mål men att de sitter långt från medarbetarna 
och därför är omedvetna om den situation som medarbetarna befinner sig i just nu. Med detta 
menar jag att en organisatorisk förändring innebär mycket mer än att genomföra en 
förändring, det gäller även att skapa förutsättningar för att kunna genomföra förändringen, att 
avsätta resurser för den samt att tydligt utkommunicera de mål som finns med förändringen.  
14) Vilka råd har du för en organisationsgrupp som ska implementera stora förändringar för 
sina anställda? 
Gör en förstudie där de som kommer att beröras av förändringen identifieras, skapa möjlighet 
för dessa medarbetare att skapa nya kommunikationsmönster med hjälp av tydliga rutiner 
samt tilldela personella och ekonomiska resurser att genomföra förändringen så att den får 
genomslagskraft i hela organisationen. 
15) Vilka faror finns för en eventuell stor förändring i en organisation t ex bristande 
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planering, utbildning och tillräcklig information? 
Det finns en risk att medarbetare fortsätter att arbeta utifrån de gamla rutinerna då de inte 
förstår eller känner till de nya vilket leder till en ineffektiv organisation. 
16) Vilka faror kan finnas om ett förändringsarbete misslyckas? 
Medarbetarna tappar förtroendet för ledningen. Det kan bli svårare att i framtiden genomföra 
förändringsarbeten. 
17) Kan en uppföljning av ett förändringsprojekt bidra till ett bättre arbete? Motivera på vilket 
sätt. 
Då man i en uppföljning har möjlighet att utvärdera genomförandet av ett förändringsprojekt 
bör detta absolut göras. En annan viktig faktor är att en uppföljning kan fånga upp eventuellt 
missnöje eller missförstånd vilket direkt leder till ett ”bättre” arbete.  
 
 
Ledarskap för organisationsförändringar 
 

• Projektledning 
• Grad av styrning 
• Beakta kultur 
• Policy – värderingar 

 
 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
 
Hur organiserar man sig, hur hårt skall man styra, behövs en projektorganisation, hur hanterar 
man kulturella skillnader, skilda värderingar etc. 
 
 
 
”Integrationsgenomförande” organisation mm. 
 
Organisationen och ansvaret för de olika faserna i organisationsförändringar är viktigt att 
diskutera  
 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
Hur bör organisationen se ut, före samt efter, beroende av storlek på själva förändringen 
Vikten av att få kontinuitet över hela integrationsprocessen? (ändra till förändringen). 
 

Intervjuunderlag 

 

Inledning 
Detta intervjuunderlag baserar sig på sammanställningarna från de inledande intervjuer som 
hållits i början av projektet.  
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Syfte 
Syftet med intervju - underlaget är att ge en gemensam sammanställning över de frågeställningar 
som vårt examensarbete tycket att de är relevanta för enkätundersökning. Underlaget skall 
förutom detta stå som en grund i de ”ostrukturerade” intervjuer som skall hållas. 

Intervjumetod 
Intervjuerna skall hållas på en ostrukturerad bas där den intervjuade i huvudsak får beskriva hur 
organisationsförändringar i företaget Sectra har gått till. Vilka attityder finns hos anställda för 
organisationsförändringar. Efter detta skall de punkter som finns beskrivna i nedanstående 
intervjulista stämmas av med den intervjuade. 

Intervju rapport 
Rapporten skall i huvudsak samla de intryck som kommit upp under intervjun i samma struktur 
som frågeformuläret är strukturerat. 
 
 
 

Intervjuunderlag 
 
Intervjun skall på ett enkelt och ostrukturerat diskutera följande huvudämnen med 
fördjupningar enligt respektive huvudområde. 
 

• Förberedelser 
• Grad av organisationsförändring 
• Information – Kommunikation till berörda 
• Tidsperspektivet 
• Mänskliga perspektivet – hur får man människor med på förändringen 
• Ledarskap 

 
Förberedelser för organisationsförändringar 

• Strategi – Analys 
• Motiv – Planering 
• Politiska värderingar 

 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
Hur skall förändringen förberedas på bästa sätt, vilken strategi krävs, vilka bör vara 
inblandade från början etc. Hur skall ”politiska” minor undvikas dvs att människor slår vakt 
om det gamla ist för att se fördelar med det nya? 
 
Grad av organisationsförändringar 

• Storlek 
• Motiv 
• Typ av förändring 
 

Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
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Kort kartlägga vilken typ av förändring intervjupersonen har erfarenhet av (för att kunna 
relatera till andra intervjuresultat m andra personer). Hur stor var förändringen, motivet 
bakom, vilken typ etc. 
 
Information – Kommunikation under förändringsfasen 

• Hur hanterar man känslig information 
• Slutenhet – öppenhet 

 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 

• Information = envägskommunikation 
• Kommunikation, förutsätter att minst två parter utbyter information eller intressen. 
 
Vilken information som skall ges internt och externt är beroende från fall till fall. 

 
Tidsperspektiv för organisationsförändring 

• Vad är bråttom ? 
• Vad bör få verka ? 

 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 

• Vilken typ av information skall ges så snabbt som möjligt 
• Vilka saker måste få ”verka ut” under organisationsförändring. 

 
 
 

Mänskliga perspektivet – hur får man människor med på 
förändringen 

 
 
Diskussionsfrågor vid djupintervjun: 
 
1) Har du en positiv inställning till ordet "förändring" eller ej? Varför? 
2) Har du varit med om organisationsförändringar på ditt företag?  
3) Vilka aspekter tycker du är viktiga inför en förändring t ex information? 
3) Hur fick ni information, utbildning och kännedom inför en organisationsförändring 
 t ex om den nya organisationen? 
4) Hur såg du på företagets planering i samband med organisationsförändringen? 
5) Har du haft erfarenhet av nyttiga kommunikationsmedel inför en förändring i ditt arbete?  
6) Hur kan kulturella skillnader påverka en förändring t ex samarbete mellan kontor på olika 
geografiska platser 
7) Har du själv någon gång varit drivande i en förändring t ex ett projekt ? 
8) Hur kan man som en ledare övervinna den negativa attityden inför en förändring i en 
grupp? 
9) Om du kan ge oss de tre absolut viktigaste pelarna inför en förändring, vilka är de? 
10) Föredrar du att bli involverad och tillfrågad innan en stor förändring träder i kraft eller ska 
ledningen införa detta direkt?  



 128

11) Tror du på att en förstudiegrupp bör undersöka en planerad implementering av stora 
förändringar i en organisation t ex införande av ett nytt dokumenthanteringssystem? 
12) Har du hjälpt andra personer (t ex kunder) som själva varit inne i en förändringsfas? 
13) Vad var dina erfarenheter av dessa kunder innan, under och efter ett förändringsarbete t ex 
implementering av digitala system istället för äldre analoga system på röntgenavdelningar? 
14) Vilka råd har du för en organisationsgrupp som ska implementera stora förändringar för 
sina anställda? 
15) Vilka faror finns för en eventuell stor förändring i en organisation t ex bristande 
planering, utbildning och tillräcklig information? 
16) Vilka faror kan finnas om ett förändringsarbete misslyckas? 
17) Kan en uppföljning av ett förändringsprojekt bidra till ett bättre arbete? Motivera på vilket 
sätt. 
 
 
Ledarskap för organisationsförändringar 
 

• Projektledning 
• Grad av styrning 
• Beakta kultur 
• Policy – värderingar 

 
 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
 
Hur organiserar man sig, hur hårt skall man styra, behövs en projektorganisation, hur hanterar 
man kulturella skillnader, skilda värderingar etc. 
 
 
 
”Integrationsgenomförande” organisation mm. 
 
Organisationen och ansvaret för de olika faserna i organisationsförändringar är viktigt att 
diskutera  
 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
Hur bör organisationen se ut, före samt efter, beroende av storlek på själva förändringen 
Vikten av att få kontinuitet över hela integrationsprocessen? (ändra till förändringen). 
 

 

Intervjuunderlag 

 

Inledning 
Detta intervjuunderlag baserar sig på sammanställningarna från de inledande intervjuer som 
hållits i början av projektet.  
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Syfte 
Syftet med intervju - underlaget är att ge en gemensam sammanställning över de frågeställningar 
som vårt examensarbete tycket att de är relevanta för enkätundersökning. Underlaget skall 
förutom detta stå som en grund i de ”ostrukturerade” intervjuer som skall hållas. 

Intervjumetod 
Intervjuerna skall hållas på en ostrukturerad bas där den intervjuade i huvudsak får beskriva hur 
organisationsförändringar i företaget Sectra har gått till. Vilka attityder finns hos anställda för 
organisationsförändringar. Efter detta skall de punkter som finns beskrivna i nedanstående 
intervjulista stämmas av med den intervjuade. 

Intervju rapport 
Rapporten skall i huvudsak samla de intryck som kommit upp under intervjun i samma struktur 
som frågeformuläret är strukturerat. 
 
 
 

Intervjuunderlag 
 
Intervjun skall på ett enkelt och ostrukturerat diskutera följande huvudämnen med 
fördjupningar enligt respektive huvudområde. 
 

• Förberedelser 
• Grad av organisationsförändring 
• Information – Kommunikation till berörda 
• Tidsperspektivet 
• Mänskliga perspektivet – hur får man människor med på förändringen 
• Ledarskap 

 
Förberedelser för organisationsförändringar 

• Strategi – Analys 
• Motiv – Planering 
• Politiska värderingar 

 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
Hur skall förändringen förberedas på bästa sätt, vilken strategi krävs, vilka bör vara 
inblandade från början etc. Hur skall ”politiska” minor undvikas dvs att människor slår vakt 
om det gamla ist för att se fördelar med det nya? 
 
Grad av organisationsförändringar 

• Storlek 
• Motiv 
• Typ av förändring 
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Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
Kort kartlägga vilken typ av förändring intervjupersonen har erfarenhet av (för att kunna 
relatera till andra intervjuresultat m andra personer). Hur stor var förändringen, motivet 
bakom, vilken typ etc. 
 
Information – Kommunikation under förändringsfasen 

• Hur hanterar man känslig information 
• Slutenhet – öppenhet 

 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 

• Information = envägskommunikation 
• Kommunikation, förutsätter att minst två parter utbyter information eller intressen. 
 
Vilken information som skall ges internt och externt är beroende från fall till fall. 

 
Tidsperspektiv för organisationsförändring 

• Vad är bråttom ? 
• Vad bör få verka ? 

 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 

• Vilken typ av information skall ges så snabbt som möjligt 
• Vilka saker måste få ”verka ut” under organisationsförändring. 

 
 
 

Mänskliga perspektivet – hur får man människor med på 
förändringen 

 
 
Diskussionsfrågor vid djupintervjun: 
 
1) Har du en positiv inställning till ordet "förändring" eller ej? Varför? 
Svar: Ja, en en förändring för ofast med sig något postivt, ny kunskap/erfarenhet om inte 
annat. Om en förändring inte ger avsedd effekt, får man överväga at göra en ny förändring. 
2) Har du varit med om organisationsförändringar på ditt företag? 
Svar:Ja  
3) Vilka aspekter tycker du är viktiga inför en förändring t ex information? 
Svar: Syftet måste vara klart och vad man vill nå med förändring. En ”organisationsöversikt” i 
allmänna ordalag inger mer rädsla och negativa käsnlor än om man har ett tydligt syfte. 
Organisationsförändringar skapar alltid en oro hos en del. 
3) Hur fick ni information, utbildning och kännedom inför en organisationsförändring 
 t ex om den nya organisationen? 
Svar: Minns det som lite vagt, och att det kopplades ihop med att Philips sagt upp avtal med 
Sectra, och att vi måste minska kostnaderna. Det var nog lite luddigt, och tolkades som om 
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skälet var att säga upp ett antal medarbetare. 
4) Hur såg du på företagets planering i samband med organisationsförändringen? 
Svar: Förändringen tog mycket lång tid, minns ej att vi fick så mycket information. 
Organisationen skulle gälla från 1 maj, men mot slutet märktes det mest att personer fysiskt 
flyttade ur sina kontorsrum, nya namn kom upp på rummen etc. Men informationen var 
otydlig eller saknades. Tror att de som var involverade tyckte att förändringen var så liten att 
det inte fanns något att informera om, men det skapade oro hos många som inte visset hur stor 
förändringen skulle bli.  
5) Har du haft erfarenhet av nyttiga kommunikationsmedel inför en förändring i ditt arbete? 
Svar: Vet ej.  
6) Hur kan kulturella skillnader påverka en förändring t ex samarbete mellan kontor på olika 
geografiska platser 
Svar: Man måste aktivt arbeta på att få en gemensam kultur inom företaget. Det går inte av sig 
självt. På Sectra är det stora skillnader mellan kontoren i Örebro och Linköping t.ex., och det 
görs inga aktiva åtgärder för att ändra det.  
7) Har du själv någon gång varit drivande i en förändring t ex ett projekt ? 
Svar: ja, i alla leveransprojekt kommer man mer eller mindre in på förändringar som rör 
organisationen, t.ex. när 2 eller flera röntgenavdelningar ska ha gemensam databas. Har man 
ett gemensamt system måste man kunna samarbete om gemensamma funktioner. 
8) Hur kan man som en ledare övervinna den negativa attityden inför en förändring i en 
grupp? 
Svar: Genom att lyssna på vari den negativa attidyden beror, kanske är det oro, och då jobba 
på att att minska oron. 
9) Om du kan ge oss de tre absolut viktigaste pelarna inför en förändring, vilka är de? 
Svar: Tydligt syfte med föndringen, rak kommunikation/information, regelbunden 
information.  
10) Föredrar du att bli involverad och tillfrågad innan en stor förändring träder i kraft eller ska 
ledningen införa detta direkt?  
Svar: Alla kan inte/behöver vara med och tycka, det kan man mycket väl överlåta på en 
projektgrupp, men alla behöver nformation. 
11) Tror du på att en förstudiegrupp bör undersöka en planerad implementering av stora 
förändringar i en organisation t ex införande av ett nytt dokumenthanteringssystem? 
Svar: Ja, abolut 
12) Har du hjälpt andra personer (t ex kunder) som själva varit inne i en förändringsfas? 
Svar: Ja, t.ex. vid införande av nya system. 
13) Vad var dina erfarenheter av dessa kunder innan, under och efter ett förändringsarbete t ex 
implementering av digitala system istället för äldre analoga system på röntgenavdelningar? 
Svar: Har erfarenhet både av att man ser förändring som större än vad den senare blir, och 
tvärtom att man tar lite för lätt på införandet av ett nytt digitalt system, och blir 
jättestestressad när förändringen är ett faktum. 
14) Vilka råd har du för en organisationsgrupp som ska implementera stora förändringar för 
sina anställda? 
Svar: Var tydlig mot alla som berörs av förändringen, och även de som inte berörs, men 
kanske tror att de kommer att göra det. Informera regelbundet, antingen det finns något att 
informera om eller inte. Inga nyheter kan också vara nyheter 
15) Vilka faror finns för en eventuell stor förändring i en organisation t ex bristande 
planering, utbildning och tillräcklig information? 
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Svar: Arbetsglädjen och effektiviteten i grupper minskar.  
16) Vilka faror kan finnas om ett förändringsarbete misslyckas? 
Svar: Förtroende för ledningen minskar, personal ”tappar sugen”, personal försvinner. 
17) Kan en uppföljning av ett förändringsprojekt bidra till ett bättre arbete? Motivera på vilket 
sätt. 
Svar: Ja, att ganska snart efter en genomförd förändring följa upp med en enkätundersökning. 
 
 
Ledarskap för organisationsförändringar 
 

• Projektledning 
• Grad av styrning 
• Beakta kultur 
• Policy – värderingar 

 
 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
 
Hur organiserar man sig, hur hårt skall man styra, behövs en projektorganisation, hur hanterar 
man kulturella skillnader, skilda värderingar etc. 
 
 
 
”Integrationsgenomförande” organisation mm. 
 
Organisationen och ansvaret för de olika faserna i organisationsförändringar är viktigt att 
diskutera  
 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
Hur bör organisationen se ut, före samt efter, beroende av storlek på själva förändringen 
Vikten av att få kontinuitet över hela integrationsprocessen? (ändra till förändringen). 
 

 

Intervjuunderlag 

 

Inledning 
Detta intervjuunderlag baserar sig på sammanställningarna från de inledande intervjuer som 
hållits i början av projektet.  
 

Syfte 
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Syftet med intervju - underlaget är att ge en gemensam sammanställning över de frågeställningar 
som vårt examensarbete tycket att de är relevanta för enkätundersökning. Underlaget skall 
förutom detta stå som en grund i de ”ostrukturerade” intervjuer som skall hållas. 

Intervjumetod 
Intervjuerna skall hållas på en ostrukturerad bas där den intervjuade i huvudsak får beskriva hur 
organisationsförändringar i företaget Sectra har gått till. Vilka attityder finns hos anställda för 
organisationsförändringar. Efter detta skall de punkter som finns beskrivna i nedanstående 
intervjulista stämmas av med den intervjuade. 

Intervju rapport 
Rapporten skall i huvudsak samla de intryck som kommit upp under intervjun i samma struktur 
som frågeformuläret är strukturerat. 
 
 
 

Intervjuunderlag 
 
Intervjun skall på ett enkelt och ostrukturerat diskutera följande huvudämnen med 
fördjupningar enligt respektive huvudområde. 
 

• Förberedelser 
• Grad av organisationsförändring 
• Information – Kommunikation till berörda 
• Tidsperspektivet 
• Mänskliga perspektivet – hur får man människor med på förändringen 
• Ledarskap 

 
Förberedelser för organisationsförändringar 

• Strategi – Analys 
• Motiv – Planering 
• Politiska värderingar 

 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
Hur skall förändringen förberedas på bästa sätt, vilken strategi krävs, vilka bör vara 
inblandade från början etc. Hur skall ”politiska” minor undvikas dvs att människor slår vakt 
om det gamla ist för att se fördelar med det nya? 
 
Grad av organisationsförändringar 

• Storlek 
• Motiv 
• Typ av förändring 
 

Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
Kort kartlägga vilken typ av förändring intervjupersonen har erfarenhet av (för att kunna 
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relatera till andra intervjuresultat m andra personer). Hur stor var förändringen, motivet 
bakom, vilken typ etc. 
 
Information – Kommunikation under förändringsfasen 

• Hur hanterar man känslig information 
• Slutenhet – öppenhet 

 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 

• Information = envägskommunikation 
• Kommunikation, förutsätter att minst två parter utbyter information eller intressen. 
 
Vilken information som skall ges internt och externt är beroende från fall till fall. 

 
Tidsperspektiv för organisationsförändring 

• Vad är bråttom ? 
• Vad bör få verka ? 

 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 

• Vilken typ av information skall ges så snabbt som möjligt 
• Vilka saker måste få ”verka ut” under organisationsförändring. 

 
 
 

Mänskliga perspektivet – hur får man människor med på 
förändringen 

 
 
Diskussionsfrågor vid djupintervjun: 
 
1) Har du en positiv inställning till ordet "förändring" eller ej? Varför? 
Svar: Huvudsakligen positiv. Förhoppningsvis leder förändringen till en förbättring, samtidigt 
som det kan innebära viss inkörningstid för nya rutiner. 
2) Har du varit med om organisationsförändringar på ditt företag?  
Svar: Endast mindre. 
3) Vilka aspekter tycker du är viktiga inför en förändring t ex information? 
Svar: Information är viktigt, alla berörda måste vara informerade om vad förändringen 
innebär konkret och vilken avsikt företaget har med den. Tydliga riktlignjer för hur man ska 
arbeta under och efter förändringen.  
3) Hur fick ni information, utbildning och kännedom inför en organisationsförändring 
 t ex om den nya organisationen? 
Svar: Muntligen, det handlade om en mindre förändring.  
4) Hur såg du på företagets planering i samband med organisationsförändringen? 
Svar: Bra grundtanke. Kunde ha varit tydligare i information mot berörda parter. 
5) Har du haft erfarenhet av nyttiga kommunikationsmedel inför en förändring i ditt arbete? 
Svar: Nej. 
6) Hur kan kulturella skillnader påverka en förändring t ex samarbete mellan kontor på olika 
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geografiska platser 
Svar: Oenighet i organisatoriska frågor. Samspel/samarbete mellan ansällda i allt från 
företagsledning och projekt till dagligt kollegialt samarbete. 
7) Har du själv någon gång varit drivande i en förändring t ex ett projekt ? 
Svar: Nej. 
8) Hur kan man som en ledare övervinna den negativa attityden inför en förändring i en 
grupp? 
Svar: Lyfta fram fördelarna med förändringen. Har inget bra svar. 
9) Om du kan ge oss de tre absolut viktigaste pelarna inför en förändring, vilka är de? 
Svar: Målet med förändringen. Information till alla berörda. Direktiv under och efter 
förändringen. 
10) Föredrar du att bli involverad och tillfrågad innan en stor förändring träder i kraft eller ska 
ledningen införa detta direkt?  
Svar: Skulle inte vilja vara med och planera/driva igenom en större förändring. 
11) Tror du på att en förstudiegrupp bör undersöka en planerad implementering av stora 
förändringar i en organisation t ex införande av ett nytt dokumenthanteringssystem? 
Svar: Ja. 
12) Har du hjälpt andra personer (t ex kunder) som själva varit inne i en förändringsfas? 
Svar: Nej,endast perifiert. 
13) Vad var dina erfarenheter av dessa kunder innan, under och efter ett förändringsarbete t ex 
implementering av digitala system istället för äldre analoga system på röntgenavdelningar? 
Svar: Har inte varit med i en sådan utsträckning att jag kan sägas ha dessa erfarenheter. 
14) Vilka råd har du för en organisationsgrupp som ska implementera stora förändringar för 
sina anställda? 
Svar: Viktigt att tänka på det som jag skrev i fråga 3. (det finns 2 st fråga 3, den första av dem 
☺) 
15) Vilka faror finns för en eventuell stor förändring i en organisation t ex bristande 
planering, utbildning och tillräcklig information? 
Svar: Har inget bra svar, saknar erfarenhet av större organisationsförändringar.  
16) Vilka faror kan finnas om ett förändringsarbete misslyckas? 
Svar: Missnöjda anställda - ”det var bättre innan förändringen”, ger försämrat förtroende till 
organisationsledningen. Försämrad kvalité på produkter och tjänster. 
17) Kan en uppföljning av ett förändringsprojekt bidra till ett bättre arbete? Motivera på vilket 
sätt. 
Svar: Absolut. Man får möjlighet att presentera de positiva effekter förändringen har medfört, 
men även av vad som inte fungerat lika bra och vad man kan/bör jobba mer på. Dessutom 
viktig erfarenhet till ev. framtida förändringar. 
 
 
Ledarskap för organisationsförändringar 
 

• Projektledning 
• Grad av styrning 
• Beakta kultur 
• Policy – värderingar 
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Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
 
Hur organiserar man sig, hur hårt skall man styra, behövs en projektorganisation, hur hanterar 
man kulturella skillnader, skilda värderingar etc. 
 
 
 
”Integrationsgenomförande” organisation mm. 
 
Organisationen och ansvaret för de olika faserna i organisationsförändringar är viktigt att 
diskutera  
 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
Hur bör organisationen se ut, före samt efter, beroende av storlek på själva förändringen 
Vikten av att få kontinuitet över hela integrationsprocessen? (ändra till förändringen). 
 

 

Intervjuunderlag 

 

Inledning 
Detta intervjuunderlag baserar sig på sammanställningarna från de inledande intervjuer som 
hållits i början av projektet.  
 

Syfte 
Syftet med intervju - underlaget är att ge en gemensam sammanställning över de frågeställningar 
som vårt examensarbete tycket att de är relevanta för enkätundersökning. Underlaget skall 
förutom detta stå som en grund i de ”ostrukturerade” intervjuer som skall hållas. 

Intervjumetod 
Intervjuerna skall hållas på en ostrukturerad bas där den intervjuade i huvudsak får beskriva hur 
organisationsförändringar i företaget Sectra har gått till. Vilka attityder finns hos anställda för 
organisationsförändringar. Efter detta skall de punkter som finns beskrivna i nedanstående 
intervjulista stämmas av med den intervjuade. 

Intervju rapport 
Rapporten skall i huvudsak samla de intryck som kommit upp under intervjun i samma struktur 
som frågeformuläret är strukturerat. 
 
 
 

Intervjuunderlag 
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Intervjun skall på ett enkelt och ostrukturerat diskutera följande huvudämnen med 
fördjupningar enligt respektive huvudområde. 
 

• Förberedelser 
• Grad av organisationsförändring 
• Information – Kommunikation till berörda 
• Tidsperspektivet 
• Mänskliga perspektivet – hur får man människor med på förändringen 
• Ledarskap 

 
Förberedelser för organisationsförändringar 

• Strategi – Analys 
• Motiv – Planering 
• Politiska värderingar 

 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
Hur skall förändringen förberedas på bästa sätt, vilken strategi krävs, vilka bör vara 
inblandade från början etc. Hur skall ”politiska” minor undvikas dvs att människor slår vakt 
om det gamla ist för att se fördelar med det nya? 
 
Grad av organisationsförändringar 

• Storlek 
• Motiv 
• Typ av förändring 
 

Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
Kort kartlägga vilken typ av förändring intervjupersonen har erfarenhet av (för att kunna 
relatera till andra intervjuresultat m andra personer). Hur stor var förändringen, motivet 
bakom, vilken typ etc. 
 
Information – Kommunikation under förändringsfasen 

• Hur hanterar man känslig information 
• Slutenhet – öppenhet 

 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 

• Information = envägskommunikation 
• Kommunikation, förutsätter att minst två parter utbyter information eller intressen. 
 
Vilken information som skall ges internt och externt är beroende från fall till fall. 

 
Tidsperspektiv för organisationsförändring 

• Vad är bråttom ? 
• Vad bör få verka ? 

 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
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• Vilken typ av information skall ges så snabbt som möjligt 
• Vilka saker måste få ”verka ut” under organisationsförändring. 

 
 
 

Mänskliga perspektivet – hur får man människor med på 
förändringen 

 
 
Diskussionsfrågor vid djupintervjun: 
 
1) Har du en positiv inställning till ordet "förändring" eller ej? Varför? 
Jag tycker att ordet förändring har en positiv klang och att det ofta kan vara nödvändigt med 
förändringar. 
2) Har du varit med om organisationsförändringar på ditt företag?  
Ja, i huvudsak en gång. 
3) Vilka aspekter tycker du är viktiga inför en förändring t ex information? 
Jag tycker det är viktigt med information till samtliga anställda så tidigt som möjligt. 
3) Hur fick ni information, utbildning och kännedom inför en organisationsförändring 
 t ex om den nya organisationen? 
Vi fick mestadels information från vår närmaste chef och i ett ganska sent skede. 
4) Hur såg du på företagets planering i samband med organisationsförändringen? 
Det kunde varit bättre och det kom lite hastigt. 
5) Har du haft erfarenhet av nyttiga kommunikationsmedel inför en förändring i ditt arbete?  
Email är ett bra medel då det når alla även de som inte har möjlighet att vara med på möte. 
Om inte annars en sammanfattning av mötet per email. 
6) Hur kan kulturella skillnader påverka en förändring t ex samarbete mellan kontor på olika 
geografiska platser 
Speciellt behövs mer information på kontor som inte är huvudkontor. 
7) Har du själv någon gång varit drivande i en förändring t ex ett projekt ? 
Absolut vad det gäller omplaneringar vid projekt i ett sent skede. 
8) Hur kan man som en ledare övervinna den negativa attityden inför en förändring i en 
grupp? 
En förändring måste framföras som positiv och i ett så tidigt skede som möjligt. 
9) Om du kan ge oss de tre absolut viktigaste pelarna inför en förändring, vilka är de? 
Information  
Delaktighet 
Medbestämmande 
10) Föredrar du att bli involverad och tillfrågad innan en stor förändring träder i kraft eller ska 
ledningen införa detta direkt? 
Ledningen måste bestämma men grupper måste informeras.  
11) Tror du på att en förstudiegrupp bör undersöka en planerad implementering av stora 
förändringar i en organisation t ex införande av ett nytt dokumenthanteringssystem? 
Grundlig förstudie bör göras av tex en grupp (extern eller intern) 
12) Har du hjälpt andra personer (t ex kunder) som själva varit inne i en förändringsfas? 
Speciellt i digitalisering av röntgenavdelning har jag fått vara med och svara frågor etc.  
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13) Vad var dina erfarenheter av dessa kunder innan, under och efter ett förändringsarbete t ex 
implementering av digitala system istället för äldre analoga system på röntgenavdelningar? 
Ett väldigt invant flöde som kan vara svårt att förändra och förstå meningen med att förändra. 
 
14) Vilka råd har du för en organisationsgrupp som ska implementera stora förändringar för 
sina anställda? 
Göra en bra förstudie och information är speciellt viktigt. 
15) Vilka faror finns för en eventuell stor förändring i en organisation t ex bristande 
planering, utbildning och tillräcklig information? 
Att de som det berör ”sparkar bakut” och inte samarbetar -> misslyckad förändring.  
16) Vilka faror kan finnas om ett förändringsarbete misslyckas? 
Man får ett mycket sämre utgångsläge vid nästa förändring. 
17) Kan en uppföljning av ett förändringsprojekt bidra till ett bättre arbete? Motivera på vilket 
sätt. 
Man kan lära sig genom sina misstag och gör ett bättre jobb nästa gång. 
 
 
Ledarskap för organisationsförändringar 
 

• Projektledning 
• Grad av styrning 
• Beakta kultur 
• Policy – värderingar 

 
 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
 
Hur organiserar man sig, hur hårt skall man styra, behövs en projektorganisation, hur hanterar 
man kulturella skillnader, skilda värderingar etc. 
 
 
 
”Integrationsgenomförande” organisation mm. 
 
Organisationen och ansvaret för de olika faserna i organisationsförändringar är viktigt att 
diskutera  
 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
Hur bör organisationen se ut, före samt efter, beroende av storlek på själva förändringen 
Vikten av att få kontinuitet över hela integrationsprocessen? (ändra till förändringen). 
 

 

Intervjuunderlag 
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Inledning 
Detta intervjuunderlag baserar sig på sammanställningarna från de inledande intervjuer som 
hållits i början av projektet.  
 

Syfte 
Syftet med intervju - underlaget är att ge en gemensam sammanställning över de frågeställningar 
som vårt examensarbete tycket att de är relevanta för enkätundersökning. Underlaget skall 
förutom detta stå som en grund i de ”ostrukturerade” intervjuer som skall hållas. 

Intervjumetod 
Intervjuerna skall hållas på en ostrukturerad bas där den intervjuade i huvudsak får beskriva hur 
organisationsförändringar i företaget Sectra har gått till. Vilka attityder finns hos anställda för 
organisationsförändringar. Efter detta skall de punkter som finns beskrivna i nedanstående 
intervjulista stämmas av med den intervjuade. 

Intervju rapport 
Rapporten skall i huvudsak samla de intryck som kommit upp under intervjun i samma struktur 
som frågeformuläret är strukturerat. 
 
 
 

Intervjuunderlag 
 
Intervjun skall på ett enkelt och ostrukturerat diskutera följande huvudämnen med 
fördjupningar enligt respektive huvudområde. 
 

• Förberedelser 
• Grad av organisationsförändring 
• Information – Kommunikation till berörda 
• Tidsperspektivet 
• Mänskliga perspektivet – hur får man människor med på förändringen 
• Ledarskap 

 
Förberedelser för organisationsförändringar 

• Strategi – Analys 
• Motiv – Planering 
• Politiska värderingar 

 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
Hur skall förändringen förberedas på bästa sätt, vilken strategi krävs, vilka bör vara 
inblandade från början etc. Hur skall ”politiska” minor undvikas dvs att människor slår vakt 
om det gamla ist för att se fördelar med det nya? 
 
Grad av organisationsförändringar 



 141

• Storlek 
• Motiv 
• Typ av förändring 
 

Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
Kort kartlägga vilken typ av förändring intervjupersonen har erfarenhet av (för att kunna 
relatera till andra intervjuresultat m andra personer). Hur stor var förändringen, motivet 
bakom, vilken typ etc. 
 
Information – Kommunikation under förändringsfasen 

• Hur hanterar man känslig information 
• Slutenhet – öppenhet 

 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 

• Information = envägskommunikation 
• Kommunikation, förutsätter att minst två parter utbyter information eller intressen. 
 
Vilken information som skall ges internt och externt är beroende från fall till fall. 

 
Tidsperspektiv för organisationsförändring 

• Vad är bråttom ? 
• Vad bör få verka ? 

 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 

• Vilken typ av information skall ges så snabbt som möjligt 
• Vilka saker måste få ”verka ut” under organisationsförändring. 

 
 
 

Mänskliga perspektivet – hur får man människor med på 
förändringen 

 
 
Diskussionsfrågor vid djupintervjun: 
 
1) Har du en positiv inställning till ordet "förändring" eller ej? Varför? – Ja, jag tror 
förändring är en drivkraft. 
2) Har du varit med om organisationsförändringar på ditt företag? – Ja. 
3) Vilka aspekter tycker du är viktiga inför en förändring t ex information? – Att få med alla i 
båten. 
3) Hur fick ni information, utbildning och kännedom inför en organisationsförändring 
 t ex om den nya organisationen? – Information på stormöte. 
4) Hur såg du på företagets planering i samband med organisationsförändringen? – Medvetet 
kaotisk för att inte verka som en påtryckning. 
5) Har du haft erfarenhet av nyttiga kommunikationsmedel inför en förändring i ditt arbete? – 
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Förstår inte frågan. 
6) Hur kan kulturella skillnader påverka en förändring t ex samarbete mellan kontor på olika 
geografiska platser? – Om förändringen berör olika delar av organisationen i olika stor 
utsträckning, kan ett utanförskap skapas. 
7) Har du själv någon gång varit drivande i en förändring t ex ett projekt ? – Ja. 
8) Hur kan man som en ledare övervinna den negativa attityden inför en förändring i en 
grupp? – En attityd, oavsett om den är ”negativ” eller ”positiv”, är alltid bättre än ingen 
reaktion alls. Även i motstånd finns det kraft att hämta. I likgiltighet finns inget. 
9) Om du kan ge oss de tre absolut viktigaste pelarna inför en förändring, vilka är de? – 1. Tro 
inte att just du slipper undan. 2. Engagera organisationen att påverka processen istället för att 
påverkas av nåt som någon annan hittat på. 3. Låt inte ett utstakat slutmål vara så stelt att 
verksamheten går under för att uppnå det. 
10) Föredrar du att bli involverad och tillfrågad innan en stor förändring träder i kraft eller ska 
ledningen införa detta direkt? – Jag tror på att involvera folk. 
11) Tror du på att en förstudiegrupp bör undersöka en planerad implementering av stora 
förändringar i en organisation t ex införande av ett nytt dokumenthanteringssystem? – Ja. 
12) Har du hjälpt andra personer (t ex kunder) som själva varit inne i en förändringsfas? – Ja. 
13) Vad var dina erfarenheter av dessa kunder innan, under och efter ett förändringsarbete t ex 
implementering av digitala system istället för äldre analoga system på röntgenavdelningar? – 
Att vi tillsammans ingick i samma organisation under hela processen. 
14) Vilka råd har du för en organisationsgrupp som ska implementera stora förändringar för 
sina anställda? – Leta fram ett liknande case och ta del av erfarenheter från det. 
15) Vilka faror finns för en eventuell stor förändring i en organisation t ex bristande 
planering, utbildning och tillräcklig information? – Att personalen och organisationen inte 
passar ihop längre. 
16) Vilka faror kan finnas om ett förändringsarbete misslyckas? – Att framtida förändring blir 
svårare. 
17) Kan en uppföljning av ett förändringsprojekt bidra till ett bättre arbete? Motivera på vilket 
sätt. – Ja. Peka ut bra och dåliga erfarenheter så personalen inte känner att just jag är unikt 
missnöjd med nåt specifikt. 
 
 
Ledarskap för organisationsförändringar 
 

• Projektledning 
• Grad av styrning 
• Beakta kultur 
• Policy – värderingar 

 
 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
 
Hur organiserar man sig, hur hårt skall man styra, behövs en projektorganisation, hur hanterar 
man kulturella skillnader, skilda värderingar etc. 
 
 



 143

 
”Integrationsgenomförande” organisation mm. 
 
Organisationen och ansvaret för de olika faserna i organisationsförändringar är viktigt att 
diskutera  
 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
Hur bör organisationen se ut, före samt efter, beroende av storlek på själva förändringen 
Vikten av att få kontinuitet över hela integrationsprocessen? (ändra till förändringen). 
 

 

Intervjuunderlag 

 

Inledning 
Detta intervjuunderlag baserar sig på sammanställningarna från de inledande intervjuer som 
hållits i början av projektet.  
 

Syfte 
Syftet med intervju - underlaget är att ge en gemensam sammanställning över de frågeställningar 
som vårt examensarbete tycket att de är relevanta för enkätundersökning. Underlaget skall 
förutom detta stå som en grund i de ”ostrukturerade” intervjuer som skall hållas. 

Intervjumetod 
Intervjuerna skall hållas på en ostrukturerad bas där den intervjuade i huvudsak får beskriva hur 
organisationsförändringar i företaget Sectra har gått till. Vilka attityder finns hos anställda för 
organisationsförändringar. Efter detta skall de punkter som finns beskrivna i nedanstående 
intervjulista stämmas av med den intervjuade. 

Intervju rapport 
Rapporten skall i huvudsak samla de intryck som kommit upp under intervjun i samma struktur 
som frågeformuläret är strukturerat. 
 
 
 

Intervjuunderlag 
 
Intervjun skall på ett enkelt och ostrukturerat diskutera följande huvudämnen med 
fördjupningar enligt respektive huvudområde. 
 

• Förberedelser 
• Grad av organisationsförändring 
• Information – Kommunikation till berörda 
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• Tidsperspektivet 
• Mänskliga perspektivet – hur får man människor med på förändringen 
• Ledarskap 

 
Förberedelser för organisationsförändringar 

• Strategi – Analys 
• Motiv – Planering 
• Politiska värderingar 

 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
Hur skall förändringen förberedas på bästa sätt, vilken strategi krävs, vilka bör vara 
inblandade från början etc. Hur skall ”politiska” minor undvikas dvs att människor slår vakt 
om det gamla ist för att se fördelar med det nya? 
 
Grad av organisationsförändringar 

• Storlek 
• Motiv 
• Typ av förändring 
 

Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
Kort kartlägga vilken typ av förändring intervjupersonen har erfarenhet av (för att kunna 
relatera till andra intervjuresultat m andra personer). Hur stor var förändringen, motivet 
bakom, vilken typ etc. 
 
Information – Kommunikation under förändringsfasen 

• Hur hanterar man känslig information 
• Slutenhet – öppenhet 

 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 

• Information = envägskommunikation 
• Kommunikation, förutsätter att minst två parter utbyter information eller intressen. 
 
Vilken information som skall ges internt och externt är beroende från fall till fall. 

 
Tidsperspektiv för organisationsförändring 

• Vad är bråttom ? 
• Vad bör få verka ? 

 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 

• Vilken typ av information skall ges så snabbt som möjligt 
• Vilka saker måste få ”verka ut” under organisationsförändring. 

 
 
 

Mänskliga perspektivet – hur får man människor med på 
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förändringen 
 
 
Diskussionsfrågor vid djupintervjun: 
 
1) Har du en positiv inställning till ordet "förändring" eller ej? Varför? 
Positivt inställd om den känns som en lösning på ett problem. 
2) Har du varit med om organisationsförändringar på ditt företag? 
Ja  
3) Vilka aspekter tycker du är viktiga inför en förändring t ex information? 
Information är viktigt annars sprids rykten. 
3) Hur fick ni information, utbildning och kännedom inför en organisationsförändring 
 t ex om den nya organisationen? 
Informationen var dålig. Det mesta kom via sk Imtec-möten av Tobbe. Mer riktad infor hade 
varit önskvärt av linjechefen. 
4) Hur såg du på företagets planering i samband med organisationsförändringen? 
Jag tycket att man inte tog hänsyn till flaskhalsar som fanns i idag och som skulle bli ännnu 
större i den nya organisationen eftersom den nya integrerade verksamheten skulle behöva mer 
stöd på bekostnad av den nuvarande. 
5) Har du haft erfarenhet av nyttiga kommunikationsmedel inför en förändring i ditt arbete?  
Vet ej 
6) Hur kan kulturella skillnader påverka en förändring t ex samarbete mellan kontor på olika 
geografiska platser 
Attityd som ”så här har vi alltid gjort” kan ge stora problem . 
7) Har du själv någon gång varit drivande i en förändring t ex ett projekt ? 
Ja 
8) Hur kan man som en ledare övervinna den negativa attityden inför en förändring i en 
grupp? 
Förklara värdet och vinsterna. 
9) Om du kan ge oss de tre absolut viktigaste pelarna inför en förändring, vilka är de? 
Förstå dagens problem 
Förstå hur förändringen ska ske 
Förstå värdet av förändringen 
10) Föredrar du att bli involverad och tillfrågad innan en stor förändring träder i kraft eller ska 
ledningen införa detta direkt? 
Vet ej  
11) Tror du på att en förstudiegrupp bör undersöka en planerad implementering av stora 
förändringar i en organisation t ex införande av ett nytt dokumenthanteringssystem? 
Ja 
12) Har du hjälpt andra personer (t ex kunder) som själva varit inne i en förändringsfas? 
Ja 
13) Vad var dina erfarenheter av dessa kunder innan, under och efter ett förändringsarbete t ex 
implementering av digitala system istället för äldre analoga system på röntgenavdelningar? 
Bra ledning är det viktigaste. 
14) Vilka råd har du för en organisationsgrupp som ska implementera stora förändringar för 
sina anställda? 
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Se till att ledningen ger sitt full stöd. 
15) Vilka faror finns för en eventuell stor förändring i en organisation t ex bristande 
planering, utbildning och tillräcklig information? 
Dålig förankring och ledninge och bristande information är de största farorna. 
16) Vilka faror kan finnas om ett förändringsarbete misslyckas? 
Att ”va  vad det jag sa” sägarna får rätt och situationen blir värre än innan. 
17) Kan en uppföljning av ett förändringsprojekt bidra till ett bättre arbete? Motivera på vilket 
sätt. 
Ja det finn alltid saker som tex informationsspridning som kan bli bättre. 
 
Ledarskap för organisationsförändringar 
 

• Projektledning 
• Grad av styrning 
• Beakta kultur 
• Policy – värderingar 

 
 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
 
Hur organiserar man sig, hur hårt skall man styra, behövs en projektorganisation, hur hanterar 
man kulturella skillnader, skilda värderingar etc. 
 
 
 
”Integrationsgenomförande” organisation mm. 
 
Organisationen och ansvaret för de olika faserna i organisationsförändringar är viktigt att 
diskutera  
 
Diskussionsfråga vid djupintervjun: 
Hur bör organisationen se ut, före samt efter, beroende av storlek på själva förändringen 
Vikten av att få kontinuitet över hela integrationsprocessen? (ändra till förändringen). 
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