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Saab har genom iren gjort gjort en
rad allvarliga marknadsfiiringsmiss-
tag, skriver Patrik Nilsson vid Mark-
nadsstaben i Stockholm. I det hir
inligget beskriver han hur fiiretags-
kulturen inom f6retaget kan vara
grunden f6r problemen,

I f i kude nyhgen llsa om hur dmsk polis .rn
It v;inder Palmeurredningen som err ldronkr
! e-rempel over hur en polisurrednhg intr bc!r

skijtas. Inom alla disciplher 6ms exempel pi
misslyckanden och pi hur felakrigt agermde lett
till negariva konsekvenser for bide privata och
offenrliga organisationer och institurioner. EmeL-
lert id i i r  det vanl igt  art  personer och organisar io-
ner drar Idrdom av de erfarenleter de fir ftin
bide posit iva och negadva hendelser.  I  fal let  Saab

Saab - sko lexempel
pe m,sstyckad

marknadsfdrinS
Automobil synes der svin an spira nigon sldan
urlimirg uder de senasre Ni dece nruema.

Under en period av irra ir harjag tillsammans
med kollegor foljt Saab Auromobils uwecklhg
utiftAn eft markradsfdrhgsperspekriv. De slut-
satser som km dras udfian de betraktelser som vi
gon ger en allc ama in posrciv bild av Saabs
narkradsfdring. Eme)lenid ku derra bara till [-
ten del lastas Saabs marknadsavdelnhg, medan
det huwdsakliga problemet ligger pi ledringsni'
vi och i sista hand lgamivi.

Vad har skertl
Under 1976':7 arbetade telarikema pi Saab fe-

brilr med art ta iram en pSlidig och hanterbar rur-
bodriven motor till den di attraktiva Saab 99;an.
Saab. som alltid haft duktiga tekniker, Ioste pro-
blemen galanr och iret darpa kunde 99:an kopas i
tu.boversio! for etr matdigt pislag pi priset.
Saab hade lvckats presentera en rurbomatad,
serie tillverkad personbil lingt innan ens fomel 1-
cirkusen bdrjat experimentera med rurbo.

Fiir en marknadsforare miste Saabs fiamsteg
irom rurboLeknrken anses ha varir ert gylJene ti l l .
fille. Mcijligheten att ha ett attribut, turbo, som
ingen mm bilrillverkare hu. Dels kan mark-
nadsforaren havda sh produktsom unik och dels
fims urrfme atr hilla ett avsevlrt htigre pris.
Marknadsforaren har ocksi mojlighet an i kun-
dens medvetande trumma in Saab som Nr I i rur-
bogenren. Utan overdrift kan viil pistis am Saab
ilte riktigt klarade dessa marknadsfdringsutma-
ningar. Ardra bilar med rurbo dOk efter en tid
upp_utan an Saab humit sli mvnt av att vara lbrst
meo !urDo.

Efter det att 99:ms efterfoljare, Saab eoo, hade
uwecklats. ideddes arbetet med att ta liam en
stcine bil, niimligen Saab 9000. Nir bilen presen-
terades modell iret 1985 hade priset satts si 169r
att spekularion i Saab 9000 inleddes. Genom att
teckna sig fbr en ny Saab 9000 kunde vem som
helsc inhdsta kring 20 000 kronor eftersom priset
pi "gatm" lig cirka 20 000 kronor6ver Saabs eg€c
urpris. Tala om andrahandslirde! Representm-
ter ftir Saab slog sig fdr broster och talade om vil-

ken siiljflamging de hade med sir nya modell.
Emellenid erhcill Saab samridig vissa leverans-
problem eftersom efterfiigan var sn sror. l)erra
bidrog ocksi ti.ll art hilla det si kaliade "andra-
handspriser" uppe di de som ville ha sir bil ome-
delban 6ck betala 20 000 kronor i exrra preme
frir act fi en "begagnad" bil p{ en ging.

Med en lile nyktrare syn an den som pr5g.
lades av viss euforiska Saabrepresentanler
kan Eitt fdrsLe att Saab prisstte sin nya
gooo.modell pe tok f6r lagl. Och innu varre,
de gjorde ingel f6r att snabbt korrigera felel.
lsullet tillets leveranstiden skem ivag sa att
reella leveraDsproblem uppslod.

Introduktionen av Saab 9OOO Ar ett peda.
gogiskt mardriimssceBrio lii. varie matk-
nadstairare. Fair varje sild bil fitrlorade Saab
minsl 20 OOO kronor i alternalivintiikl. San.
noliki 25 OOO kronor eller mer. Dadill fttrlo.
rade Saab i ang4nde efte.som de inte kunde
leva spp till sina leyeransetaganden.
Modell 9000 uwecklade sig med tiden rill en

rikcigtbra och siikerbil som fick Folksams utm:ir
kelse Virldens siiknste bil. Saab har emellenrd al-
drig lvckats eller haft ntresse i an marknadsftira
sig sorr en siker bil. Volvo ddremot, iprincip lika
siiker, har lyckats truma in deca siikerhetsbud'
skap i kudemas medvetmde. I bcirjan av 90'talet
togVolvo fiam Sips- Side Impad Protecdon Sys-
tem, en system som i sin enklaste version funnirs
i Saabs bilar sedan I972. En av Saab vdl bevarad
hemlighet.

Sedemera, i bddan av 9o-talet, blev der akru-
ellt med en uppgradering av 900-modellen. Nu
hade man sneglat pi fomel t, inte wdrtom som
var fallet 1978, och uwecklat en vixellida utm
koppling. Man fir anta att detta attribut egenrli
sen var avsett f<ir de marknader dlr automatisk
uare[ed^ at fi.kuent, till exempel USA. Eller ska
detra artribut erbjudas europeiska marknaderna i
smyg och vara en viil bevarad hemlighet i likhet
med Saabs Sips? Prismaissigt hamnade nya 900
modellen aningen ligt, dock inte alls lika illa som
9000-missen 1985. Anlednhgen ti l  artpriserblev
mingen ligt kanha berott pi en resonemang om
att Saab absolut behdvde lyckas med den model'
len och att det amars skulle vara koil. Ftir art
vara helt sdkra pi an lyckas satres priset lig.
SjdlvkJan miste Saab lyckas med de bilmodeller
de tar fiam och detgiller hte bara for900'nodel-

len utan ltir varje aman modell som Saab ar
fiam. Det kivs hos Saab ocksi e n ilsik om att
ett fdr ldgt sata pris er ett misslyckande i sig. Der
imebir fbrlorade intakter. Dessurort iir det vdl.
digt svAn att i efterhand hcija priser, allra helst pi
en vikande marknad.

Ni, vari ligger problemet? Saab som rillhdr
Wallenbergsfiren genom Investor och sedeme-
ra GM har sitt ursprung i tradirioner ddr cir'il-
ingenjcirer och tekniker tillserrs pe poster av
marknadsekonomisk karaktir. Inret ont sast om
detra etiersom der gir arc ft;rulwa kunskap g<.
nom erfarenlet, emell€nid har Saab haft pro-
blem med denna inJdnhg under de wi gingna
decemiema.

GM som i srn struktur har mycket kompetent
folk inom omriden rcirande linga serier. pressa-
de priser ifrin USA-marknaden), koscnadsbespa-
ringar och srorskalgber gcjr lager ftlr Saab dnnu
sdmre. GM tror narurhgwis art problemet ar at!
Saab gor fdr {l bila!, varfdr produktionen miste
dkas dll 150 000 producerade bilar per ir.

Fiiliande t nkeexperiment belyser
GM;s tankebanor: Volvo producerar drygl
35O OOO bilar per ar men anser att de fii. all
6ve.leva mAste komma upp i en erlig produk-
tion pii 5OO OOO bilar, Saab som fair n5rya-
rande produce.ar cirka 1OO OOO bilar m6ste
komma upp i 15O ooo fair att iiverleva!

Men nar Saab nitl dithen lig8er de iu fort-
farande simre till an Volvo och varie annat
bilfii.eiag eltersom de er varldens minsta bil-
tillverkare. De flesta bilfdretag sdker iu fak-
tiskt 6kad produktion och detla nAr det redan
rider en retal 6yerproduktion pi en vikande
marknad.

Del er alltsa nlgot annat som ar lel och i
Saabs lall er det ytterst ledningens lankevur-
pa undersltidd av igarnas kullur och traditio-
ner. Saken blir dessyarre inte b6ttre av att
flera billabrikdrer tinker i samma banor.

Epilog
Nu iir det dags fdr en ny SaabmodelJ (e's) och

den miste ocksi lyckas precis som alla andra av
Saabs produktioner. Det 5r bara att cinska ac
Saab aven lvckas med marknadsfiiringen lor jag
wivlar inte det mirsta pi an Saab kan bygga bra
bilar. det irmre der detbrisrer.

I somma.komm€r S.abs n!. modell 9-5. (ommerSaab att lyckas bettre med f,a*nadsfddngef, den hdrgingen?
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SONY TAPE
audao-Yideo-data

Nu har yi aven en AnaloglDigital Betacam
Sony - DVW - ASOOP mm fair uthyrning.

Fiir fiirfrigan om pris, bokning och
information - kontakta

Kenneth furhagen AB
teh 08-73 | 55 3O eller fax: 08-73 | 5 I 60

Sandlund & Go O8-2O 5780


