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Sammanfattning 
Detta examensarbete är utfört hos Saab Automobile AB och är i allt väsentligt ämnat för 
konkurrentanalysgruppens arbete med trendanalyser. Målet med uppgiften är främst att 
ta fram en användbar arbetsmetod. Metoden skall fungera som stöd och riktlinje för 
tillvägagångssättet vid genomförande av tekniska trendanalyser berörande Saab 
Automobiles huvudkonkurrenter. Trendanalys är ett viktigt verktyg för 
produktutveckling inom bilindustrin. Verktyget kräver strukturerade rutiner för att 
fungera väl. Tidigare etablerade metoder för trendanalysarbete undersöks, sammanställs 
och utvärderas inom ett för sammanhanget lämpligt område. Resultatet är menat att 
användas tillsammans med ytterligare ett verktyg för lagring och visualisering av 
trender inom bilbranschen. Detta verktyg består i huvudsak av en Microsoft Excel-
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Förord 
Denna rapport har tillkommit hos konkurrentanalysgruppen vid Saab Automobile AB, 
från 19 januari till 26 mars 2004. 

Efter att tidigare ha genomfört praktikarbete i gruppen gavs möjlighet för mig att utföra 
mitt examensarbete inom samma genre. Jag vill därför rikta ett tack till handledare och 
arbetskamrater Jan Fredriksson och Kenneth Hansson. 

 

Trollhättan, mars 2004 

Fredrik Magnusson 
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Nomenklatur 
Orden nedan förekommer i texten och är då märkta med  * 

 

 

ABS Anti Blocking System = Låsningsfria bromsar 
ACC Adaptive Cruise Control = Adaptiv farthållare 
ASR Anti Spin Regulation = Antispinnsystem 
Brandpillar En för varumärket karaktäristisk egenskap eller kännetecken 
ESP Electronic Stability Program = Antisladdsystem 
Euro 4 Kommande emissionskrav för EU 
Feature Egenskap, kännetecknande drag 
Haldex Utvecklingsföretag för innovativ fordonsteknologi 
Head-up display Instrumentvisning projicerad i vindrutan 
Hybridbil Bil som drivs av förbränningsmotor kombinerat med alternativt bränsle, t.ex. el
Pedestrian protection Bilens karosstruktur anpassad för att skydda fotgängare 
SUV Sport Utility Vehicle = Stadsjeep 
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1 Inledning och bakgrund 
Vad är rätt att satsa på inför framtiden? Taktisk planering i god tid är av stor vikt för ett 
modernt tillverkningsföretag i bilbranschen. Att i förväg kunna veta exakt vad som är 
rätt att satsa på är förstås det ideala [1]. Att följa upp och aktivt delta i trender talas det 
mycket om i bilindustrin. Ordet trend förekommer frekvent i nedanstående text varför 
en beskrivning av uttrycket torde vara på sin plats. Med trend menas en långsiktig tydlig 
avvikelse eller förändring i samhället. Förändringen avser konsumtionsmönster, 
intressen, värderingar, ekonomi etc. [2]. För att i förväg kunna ana och dra nytta av 
dessa förändringar görs i företagen ofta långsiktiga prognoser. Större och oväntade 
avvikelser i en pågående trend kallas trendbrott. 

 

1.1 Historik 
Människors strävan efter att trendriktigt hänga med och vara moderna är i sig inget nytt. 
Trender visar sig idag mycket tydligt inom exempelvis bilindustrin. Trender, populära 
stilar och features*, har sedan bilens födelse florerat runt om i världen. Detta kan 
skönjas i allt ifrån 1930-talets linjesköna experimentvagnar, via 1950-talets krom- och 
fentyngda bilar, till dagens fokusering på exempelvis flexibilitet. Utan att fördjupa sig i 
saken kan det ändå konstateras att marknaden, dvs. kunden och användaren, står för 
efterfrågan på produkten. Är efterfrågan stor och varaktig på en ny produkt har troligtvis 
en trend skapats. Innan trenden är ett faktum försöker tillverkare och analytiker förutspå 
vad marknaden kan tänkas efterfråga och behöva. Detta kallas trendanalys och utförs för 
att man som producent i rätt tid skall kunna erbjuda marknaden rätt produkt, vilket är en 
förutsättning för företagets existens i det långa loppet [1]. Just långsiktigt tänkande 
torde vara av yttersta vikt för att bibehålla stabilitet i de flesta vinstorienterade 
verksamheter. Således kan konstateras att arbetet med att förutspå trender och att 
bevaka omvärlden i många fall är avgörande för ett företags framgång och resultat. 
Stora resurser läggs därför ned hos bilfabrikanterna på att effektivt försöka utröna hur 
bilars features* kommer att förändras med tiden [3]. Därmed inte sagt att man i och med 
detta arbete alltid lyckas med att förutspå framtiden. Det finns ett otal exempel på idéer 
och tekniska lösningar som floppat på ett tidigt stadium, trots att omfattande 
undersökningar gjorts för att säkra projektets framtida utdelning. 

 

1.1.1 Människa - bil 

Förhållandet mellan människa och bil är enligt många speciellt. Bilen betyder mycket 
för den moderna människans vardagsbestyr och bidrar i stor utsträckning till den höga 
levnadsstandard vi har idag. Det kan röra sig om allt ifrån entusiastfordon till rena 
bruksbilar, bilen väcker känslor hos de allra flesta. För många symboliserar bilen också 
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framgång och rikedom. Denna statussymbol vars grund murades för över etthundra år 
sedan står idag starkare än någonsin. De första bilarna var endast tillgängliga för en 
oerhört begränsad, exklusiv skara välbärgade människor. Makt, kontroll och välstånd 
kunde åskådliggöras genom detta fordon, då liksom idag. När bilen på 1920-talet blev 
mer tillgänglig för gemene man symboliserade den istället frihet och oberoende. 
Egenskaper som ligger i tiden för den moderna bilen idag är främst säkerhet, flexibilitet, 
design, miljö och prestanda. Kärleken till bilen har, kanske allra främst i USA, sedan 
dess bestått och vuxit sig starkare med tiden. Ett liv utan detta fordon kan för många te 
sig omöjligt. Med dagens alla storlekssegment, varianter och utrustningar kan man som 
kund oftast hitta en bil som matchar ens personlighet och livsstil perfekt. Således kan 
många numera identifiera sig själva genom sin bil. Bilen blir därmed ett verktyg för 
människan att visa det budskap han eller hon vill förmedla [4].  

1.1.2 Trendfaktorer 

Trender bygger dock inte enbart på identifikation. Bilens faktiska egenskaper bidrar till 
popularitet i ännu högre grad. Det kan röra sig om praktiska tillämpningar såväl som 
säkerhet och ekonomi. Flera av egenskaperna bestäms dessutom av lagar och 
förordningar som mer eller mindre styr utvecklingen av delsystem i bilarna [5]. Miljö är 
ett exempel på detta och har blivit en allt mer konkurrenskraftig faktor på senare tid. 
Detta eftersom fokus allt mer läggs på världens begränsade naturtillgångar, 
miljöpåverkan och utrymmesbristen på vissa ställen av jorden. Enligt de studier som 
hittills gjorts på Saab Automobile AB märks ett allt starkare intresse för hybridbilar på 
marknaden idag. Dock har inte tekniken med alternativa bränslen, elbilar m.m. slagit 
igenom på allvar och blivit trendskapande ännu. 

 

1.2 Bakgrund till projektet 
Saab Automobile AB bedriver, liksom de flesta övriga bilfabrikanter runt om i världen, 
omfattande studier för att försöka kartlägga kommande trender, nya teknologier m.m. i 
bilbranschen. Denna verksamhet pågår kontinuerligt och är tänkt att bidra med nyttig 
information i utvecklingsarbetet av nya teknologier och modeller i produktutbudet. 
Arbetet med att förutspå trender är tidskrävande och spänner över stora områden, både 
vad avser teknik och metodik. Eftersom utvecklingen av personbilar sker i en allt 
snabbare takt och nya teknologier ständigt avlöser varandra krävs ett rationellt och 
effektivt arbetssätt för att kunna hålla jämna steg med konkurrenterna. Med 
utgångspunkt från att det inom Saab Automobile AB inte tidigare funnits några fasta 
riktlinjer för hur trendanalyser bör utföras har underlag för detta examensarbete skapats. 
Tanken är att projektet skall bidra med anvisningar om på vilka huvudsakliga sätt 
analyser bör utföras. 
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1.3 Fokusering 
Arbetet i konkurrentanalysgruppen på Saab Automobile AB koncentreras i första hand 
på huvudkonkurrenterna och deras teknikområden. Trender inom dessa områden är 
oftast förankrade hos kunder och marknad men det är alltså inte där fokus på arbetet 
ligger. Inriktningen mot teknikanalys mer än marknadsanalys är viktig att betona 
eftersom kommande resonemang i texten utgår från detta tänkesätt. Redan i detta skede 
bör understrykas att man i arbetet med framtidsanalyser i allmänhet ej kan eller bör låsa 
upp sig till ett fåtal förutbestämda metoder. Arbetet varierar från fall till fall varför 
analysmetoderna mer är tänkta som grundläggande riktlinjer och stöttepelare för 
användaren än som regelverk och beslutsunderlag. De skall kunna ge användaren 
förslag till angreppsvinklar av problemet och leda arbetet en bit på väg i rätt riktning. 
Görs arbetet helt utan riktlinjer finns risken för total misstolkning av kommande trender. 
Metoderna skall hjälpa användaren att snäva in de möjliga utfallen och med tiden under 
arbetes gång leda analysen åt rätt håll. I alla analyser som berör möjliga framtida utfall 
kan resultatet aldrig garanteras vara till etthundra procent korrekt. Oförutsedda 
händelser som påverkar resultatet kan och kommer alltid att kunna inträffa. 

1.4 Syfte och mål 
Tanken bakom projektet är att skapa riktlinjer för hur man effektivt och rationellt kan 
utföra tekniska trendanalyser tillämpade på bilindustrin. Dessa riktlinjer kan ses som en 
arbetsmetod vilken bör följas vid arbete med omvärldsbevakning och trendanalys. 
Arbetsmetoden skall kunna appliceras på de områden inom vilka Saab Automobile AB 
bedriver analysarbete vad avser huvudkonkurrenternas teknikområden och modellutbud. 
Vidare skall metoden kunna bidra till informationsinsamling avsedd för den matris som 
skapats för att enkelt kunna överblicka konkurrenternas teknikområden och som är tänkt 
att kunna börja användas inom kort. 

2 Bevakning av trender 
Ser man tillbaka på tidigare gjorda trendprognoser märks tydligt osäkerheten i dessa. 
Redan 10-20 år tillbaka i tiden ansågs storskaligt användande av alternativa drivmedel 
såsom elektricitet, naturgas, etanol etc. ligga nära i tiden. Visserligen förekommer dessa 
drivmedel idag men inte i den omfattning som då ansågs vara möjlig. Går man tillbaka 
ett halvt sekel i tiden uppenbaras teorier om avancerade, svävande förarlösa fordon år 
2000. Verkligheten idag är som bekant något annorlunda och de gamla teorierna ter sig 
väl fantasifulla. För att på ett bättre och mer precist sätt kunna bedöma framtida 
innovationer krävs noggrant och omsorgsfullt analysarbete. Dagens trender med 
terränggående, bränsletörstiga och dyra bilar kan ur moralisk synvinkel utan tvekan 
ifrågasättas. Detta gäller speciellt om man studerar huruvida dessa fordon nyttjas på 
därför avsett sätt. Verkligheten avslöjar att merparten av bilisterna åker från punkt A till 
punkt B, på bra vägar och dessutom oftast ensamma i sina stora, bränsletörstiga SUV*: 
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ar [6]. Detta sker i tider då naturtillgångar och miljö förespråkar allt annat än just 
energislukande fordon. Utifrån grunder som detta kan studier om framtida 
trendförändringar påbörjas. 

 
 

2.1 Att först våga ta steget 
Ofta resulterar trender i att människor själva motiveras till ett begär av den vara eller 
tjänst som är efterfrågad av marknaden just för tillfället. Man vill vara modern och 
skaffar sig därför den produkt som för stunden råkar vara populär. Så är onekligen fallet 
med SUV* - trenden. Majoriteten av de människor som kör en stadsjeep utnyttjar sällan 
eller aldrig bilens terrängegenskaper. Man tillfredställs istället av andra egenskaper 
såsom trygghet och oberoende [6]. Ett annat exempel från bilindustrin som tydligt visar 
på trenders förmåga att styra människor är lackeringar. Daimler Chrysler AG:s statistik 
för år 2003 visar att 35 % av alla sålda Mercedes-Benz E-klass är lackerade i 
silvermetallic medan bara 6 % är gråa, 7 % blåa och 9 % svarta. Förmodligen förmedlar 
silverlacken den känsla av exklusivitet och elegans som den tänkta Mercedes-kunden 
förväntar sig. 

 
Det kan för en biltillverkare säkerligen kännas tryggt att slaviskt följa med marknadens 
trender och därmed inte riskera att satsa på fel koncept. Dock kan det te sig fördelaktigt 
att våga vara bland de första med nya teknologier och lösningar. Det är här utrymmet 
för trendanalyser finns [1]. Som exempel kan nämnas att flera biltillverkare visat 
konceptbilar med egenskaper från både minibussar, SUV*: ar och personbilar inrymt i 
en säker kaross med ekonomisk, lätthanterlig storlek. Flera av dessa koncept kommer 
dessutom att sättas i serieproduktion. Chrysler Pacifica och Mercedes-Benz GST Vision 
är exempel på dessa. På senare tid har allt fler tillverkare kommit med bilmodeller i 
detta segment. Är man tidigt ute och förutspår en sådan trend och dessutom lyckas få 
fram en bra bilmodell i rätt ögonblick kan det bidra till lönsam försäljning. 

 

 
 Mercedes-Benz GST Vision  Chrysler Pacifica 
 Figur 2-1 
 

4 



 Framtagning av arbetsmetod för teknisk trendanalys 
 

2.2 Teknikområden 
Idag kan sägas att teknisk bevakning inom bilindustrin, dvs. uppföljning av i huvudsak 
konkurrenters nya teknologier, sker inom framför allt sex huvudsakliga områden. Nedan 
följer dessa med exempel på applikationer. 

 
• Teknologi: Avancerad utrustning såsom head-up display*och ACC* införs i allt 

fler bilmodeller. 

 

• Design: Djärva former, nerdragna avrundade fronter med markerad identitet runt 
grill och lampor. Rena linjer, tighta spel och passningar. 

 

• Miljö: Partikelfilter, som uppfyller kommande Euro 4* krav, effektivare 
förbränning med vidareutvecklad och förfinad motorstyrning. Hybriddrift och 
återanvändbara material i såväl kompositer som metaller. Låg 
bränsleförbrukning med lågt luftmotstånd och reducerad vikt på karossen, 
naturligtvis med bibehållen eller förbättrad säkerhet. 

 

• Prestanda: Mer elastiska motorkaraktärer med kraft från botten. Körbarhet 
kombinerat med god karaktär och varvvillighet. Snabb utväxling men med bra 
omkörningsprestanda. 

 

• Säkerhet: Starka och lätta konstruktioner för kupéutrymmet, effektiva 
deformationszoner och Pedestrian Protection*. Hög aktiv säkerhet med bra 
grundegenskaper i chassi och bromsar. Detta förstärkt med effektiva anti-lock, -
spinn och –sladdsystem. 

 

• Ekonomi: Att erbjuda rätt produkt till rätt pris på rätt marknad i rätt tid. Bra 
logistik. I jämförelse med konkurrenterna skall värdet för kunden gentemot vad 
han/hon betalar vara minst lika högt. 

 
Lyckas man som tillverkare vara med i toppen inom dessa områden finns goda 
förutsättningar att lyckas. Dock krävs i de flesta fall rejält med underlag avseende 
omvärldsbevakning och trendanalys för att åstadkomma detta. 

5 
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3 Analysmetoder 
Att utföra trendanalyser inom teknisk utveckling av fordon är en oerhört omfattande 
verksamhet. Arbetet kan utföras på ett flertal sätt, beroende av situation, prioriteringar, 
mål osv. Dock kan det fastslås att det idag finns ett stort antal mer eller mindre 
vedertagna metoder runt om i världen. Vid informationsinsamling från personal vid 
Saab Automobile AB, interna rapporter, artiklar i tidningar och på Internet osv. 
återkommer flera synsätt och metoder som i stort liknar varandra. De metoder som i 
detta skede uppfattas vara mest relevanta för bilindustrin innefattas bra av följande fem 
(5) sammanställda synsätt på framtiden (Five Views of the Future) som presenteras i 
olika sammanhang bl.a. av Technology Futures Inc [7, 8] (Se även figur 3-1). Några av 
dessa metoder används redan idag på Saab Automobile AB i arbete med trendanalys. 
Exempel på dessa är extrapolering, mönsteranalys och intuition (Metoderna förklaras i 
nedanstående stycken). Problemet är att metoderna idag till stor del används omedvetet. 
Arbetet går säkerligen rätt till i många fall men lider viss brist på strukturering och 
alternativa infallsvinklar. Denna kartläggning och sammanställning av metoderna leder 
förhoppningsvis till en effektivisering av analysarbetet.  
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Figur 3-1 Five Views of the Future (Technology Futures Inc.) 

 

3.1 Extrapolation (Extrapolering)  
Detta synsätt står för att framtiden representerar en logisk förlängning av det förflutna. 
Ofrånkomliga krafter styr och bestämmer framtiden utifrån extrapolering av tidigare 
trender. Extrapolering är ett effektivt och användbart hjälpmedel som sedan länge 
brukas för tillämpningar inom trendanalys i bilindustrin. Inom detta synsätt finns olika 
metoder för utförande och studering av trendanalyser [7-9].  

 

3.1.1 Technology Trend Analysis  

Tekniken baseras på att framsteg i teknologi tenderar att följa en exponentiell 
förbättringsprocess. Med detta menas att förbättringar i processen sker med ett 
någorlunda konstant värde i ett långt tidsperspektiv [16]. Metoden använder sig av 
tidiga förbättringsdata för att upprätta framstegstakten och extrapolera den till att 
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projicera framstegsnivån i framtida varierande tider. Denna teknik producerar 
kvantitativa resultat och används i praktiken mestadels till utvecklingsprognoser rörande 
operationstid, prestandanivåer, kostnadsreduktion, kvalitetsförbättring och effektivitet i 
operationer. Metoden är användbar i dagens produktutveckling av den orsaken att 
mycket möda läggs på effektivisering och kostnadsreduktion av produkt och 
framtagningsprocess [7, 8]. 

 

3.1.2 Fisher-Pry analysis  

Detta är en matematisk teknik använd för att framhäva takten i vilken marknaden 
anpassar sig efter tekniskt överlägsna nya teknologier. I vissa fall beräknas även 
förluster av marknadsandelar beroende på kvarvarande gamla teknologier. Tekniken 
grundas på teorin om att marknaden normalt tar sig an nya teknologier utefter ett 
mönster, känt som Logistikkurvan. Denna matematiska metod visar med en funktion att 
tillväxten med avseende på kvantiteten är självhämmande. Beroende på mängdens 
storlek ändras tillväxttakten för att sedan avta vid ett visst mått på kvantiteten. I detta 
fall styrs mönstret av två parametrar, vilka bestämmer tiden för införandet av teknologin 
respektive acceptanstakten. Det slutliga resultatmönstret projicerar den tid då 
övertagandet av marknaden för teknologin når den optimala nivån. Även detta är en 
kvantitativ metod som används för prognoser som bland annat i vilken takt digital 
mätutrustning ersätter analog dito inom exempelvis bilplåtslageri. [7, 8]. 

 

3.1.3 Gompertz Analysis 

Metoden liknar i mångt och mycket Fisher-Pry analysen förutom att den bättre påvisar 
anpassningar drivna av teknisk överlägsenhet. Metoden nyttjas ofta för att beräkna 
anpassningstiden för konsumentprodukter såsom bilar, kameror eller liknande. Således 
möjlig att tillämpa i studier avseende marknadens acceptans gällande nya bilmodeller, 
koncept eller liknande. Med hjälp av metoden torde lämpliga lanseringstidpunkter etc. 
för ny teknik bättre kunna avgöras [7, 8]. 

 

3.1.4 Growth Limit Analysis (Tillväxtbegränsningsanalys)  

Denna analysform använder matematik för att visa hur befintliga teknologier närmar sig 
sin ekonomiskt eller tekniskt försvarbara slutgräns för vidareutveckling. Denna 
vetenskap är användbar i organisationer för att analysera forskningsmål men även för att 
bestämma nyttan med fortsatt spendering på utveckling av befintlig teknologi kontra 
möjligheter att med ny teknologi överbrygga nuvarande tekniska begränsningar [7, 17].  
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3.1.5 Learning Curve (Inlärningskurvan)  

Detta är ytterligare ett sätt att bedriva extrapolering på. Tekniken bygger på teorin om 
att en produkts tillverkningskostnad sjunker enligt ett förutsägbart mönster allt eftersom 
antalet producerade enheter ökar. Som generellt exempel kan antas att för varje 
fördubbling av antalet producerade enheter så reduceras kostnaden med ca 15 %. 
Tekniken används idag för att uppskatta pris- och prestandamål för utvecklingen av 
teknologier, speciellt i utvecklingsskedets mellanfas [7-9]. 

 

3.2 Pattern Analysis (Mönsteranalys) 
Anhängare av denna teori menar att framtiden kommer att framstå mer eller mindre som 
ett avspeglat avtryck av tidigare händelsemönster. En personlig tolkning av detta kan 
exempelvis vara segmentberoende införande av nya teknologier. Med detta menas att 
nya, avancerade och påkostade teknologier oftast till en början införs på de mest 
exklusiva bilmodellerna i programmet. Efter att teknologin där implementerats och 
förfinats introduceras den undan för undan i de mindre och billigare bilmodellerna i 
programmet. I och med att enheterna produceras i ett allt större antal sjunker 
tillverkningskostnaderna till nivåer lämpliga för respektive segment. Kopplat till 
mönsteranalysmetoden innebär detta att de nya innovationer som lokaliseras vid 
trendanalyser, troligtvis inom något år kommer att synas i tillverkarens toppmodell. 
Kraftfull återkoppling till samhället förenat med mänskliga drifter och behov kommer 
att skapa framtida trender i identifierbara cykler och förutsägbara mönster. Därför, 
menar dessa analytiker, förutspår man framtiden bäst genom att jämföra med 
motsvarande situationer från tidigare och relatera dessa till en trolig framtid [7-9]. Även 
i detta sammanhang finns ett antal redskap och verktyg att ta till för att bättre kunna 
tillämpa och förstå metoden och tekniken. Dessa är huvudsakligen representerade 
nedan. 

 

3.2.1 Analogy Analysis (Jämförelseanalys)  

Detta tillvägagångssätt baseras på teorin om att mönstret för teknisk utveckling och 
marknadsanpassning ofta liknar det för likartade tidigare innovationer. Genom att nyttja 
tekniken kan lämpliga jämförelser göras där analysering av likheter och skillnader sker. 
Vanligtvis är det önskvärt att identifiera mer än ett tillämpbart exempel för att minimera 
risken att välja en icke representativ jämförelse. Resultaten vid tillämpning av denna 
metod räknas som semikvantitativa och visas ofta som en serie av möjligheter istället 
för som en enda framställning [7]. 
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3.2.2 Precursor Trend Analysis (Föregångar – trendanalys)  

Detta förfarande går ut på att förutspå när redan exponerade teknologier kommer att gå i 
serieproduktion. När ett system visas upp i exempelvis en konceptbil tar det ofta en viss 
tid innan detta kommer i serieproduktion. Denna, ofta konstanta, fördröjning kan 
användas för att förutspå när avancerad teknik kommer att finnas tillgänglig för kunden 
i allmänhet [7-9]. 

3.3 Goal Analysis (Målanalys) 
Metoden bygger på att framtiden bestäms av enskilda människors övertygelse och 
handlingar. Framtiden är därför modifierbar och man styr den genom att själv lägga 
grunden för nya trender. Trendmakare och beslutsfattare studeras och utvärderas 
varefter man framkallar en prognos för vad de långsiktiga resultaten av deras handlingar 
blir. Genom att erbjuda egna starka produkter menar man sig kunna påverka trender och 
produktinriktning utan egentliga vägledningar och föregångare. De olika arbetssätt och 
tekniker som tillämpas i denna metod följer nedan [7-9]. 

 

3.3.1 Impact Analysis (Inverkansanalys)  

Inverkansanalys är en enkel metod som tar hänsyn till att trender, beslut och händelser i 
vårt komplexa samhälle kan få konsekvenser som varken är avsedda eller förutsägbara. 
Tekniken kombinerar användandet av höger och vänster hjärnhalva för att kunna 
fokusera på konsekvenser och inverkan av andra, tredje eller högre grad beroende av 
ovanstående trender och händelser. Metoden ger kvalitativa resultat och används för att 
analysera möjliga konsekvenser av tekniska landvinningar eller för att bestämma 
områden där tekniska prognoser bäst kan fördelas och utnyttjas. En ny teknisk 
innovation kan exempelvis påverka marknaden att konsumera en tidigare ointressant 
produkt. I förlängningen kan detta leda till nya trender som för med sig andra 
innovationer osv. [7-9]. 

 

3.3.2 Content Analysis (Innebördsanalys)  

Verktyget bygger på teorin om vikten av att sociala, ekonomiska, politiska och 
kommersiella frågor uppmärksammas i media. Genom att mäta förändringar i hur t.ex. 
en ny teknologi uppmärksammas över tiden kan man förutspå utveckling, riktning och 
takt hos en produkt. Antal artiklar i tidskrifter, minuter i televisionen eller träffar på 
Internet kan avslöja populära teknologier på uppåtgående likväl som växande 
marknadsintresse. Resultaten redovisas ofta kvantitativt men används för kvalitativa 
analyser [7, 8]. 
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3.3.3 Stakeholder Analysis (Intressentanalys)  

Detta är en formell metod för att ta hänsyn till det inflytande olika individer och 
institutioner har vad gäller vilka vägar framtidens utveckling tar. Den visar på vilka 
organisationer och människor som har intresse i speciella beslut och projekt etc. Den 
analyserar också vikten och inflytandet dessa organisationer och människor har som 
påverkar utvecklingen. Tekniken nyttjas även för att kontrollera giltigheten hos de 
prognoser som tidigare tagits fram. Inom bilindustrin kan metoden tillämpas för att 
utifrån pressmeddelanden, uttalanden från chefer etc. bedöma strategier i 
produktplaneringen [7, 8]. 

 

3.3.4 Patent Analysis (Patentanalys)  

Analysmetoden bygger på antagandet att ökat intresse i nya teknologier reflekteras i 
ökad aktivitet avseende Forskning & Utveckling. Detta, i sin tur, reflekteras i ökad 
patentaktivitet. Därför kan det antas att man både har möjlighet att identifiera nya 
tekniska potentialer samtidigt som man fastställer utvecklingsstadiet hos givna 
teknologier genom att analysera mönstret av patentansökningar inom tillämpbara 
områden [7, 8]. 

 

3.4 Counter Punch (Kontraslag) 
Detta är en metod behjälplig för att snabbt vara beredd att agera gentemot förändringar i 
branschen. Aktörerna anser att framtiden uppenbarar sig ur en serie av oförutsägbara 
och slumpvisa händelser och handlingar. Av den orsaken förutsäger man bäst framtiden 
genom att identifiera ett brett spektrum av möjliga trender och händelser. 
Identifikationen sker medelst noggrann bevakning av utvecklingen inom såväl tekniska 
som sociala sammanhang. En ytterligare förutsättning är att ständigt vara flexibel i 
arbetet med planeringsprocessen. På så vis är man alltid beredd på ett motdrag då 
konkurrenter lanserar nya teknologier. Även inom denna metod finns diverse redskap 
och teorier att förlita sig till [8, 9]. 

 

3.4.1 Scanning, Monitoring and Tracking (Avsöknings-, Övervaknings- och 
Spårningtekniker) 

Dessa metoder grundar sig på observationen att det ofta går åt en betydlig tid för att 
överbrygga gapet mellan koncept- och kommersialiseringsstadiet för de flesta nya 
teknologier. Därför finns möjligheter att bli varse ändringar i teknologier, marknader 
och andra viktiga faktorer i så pass god tid att man kan dra fördel av dem. Alla dessa tre 
metoder är instiftade för att identifiera och utvärdera utveckling som materiellt påverkar 
organisationens operationer och strategier. Även om metoderna verkar påminna om 
varandra så skiljer de sig påtagligt åt vad avser ändamål, metod och fokuseringsgrad [8]. 
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• Avsökning försöker identifiera alla trender och händelser som i stort kan tänkas 

påverka organisationen. Ett påtagligt intresse från marknaden vad gäller t.ex. 
fyrhjulsdrivna bilar kan vara en sådan trend. Metoden är därför i allt väsentligt 
ofokuserad. 

• Övervakning tillämpas för att följa generella trender inom mer specificerade 
områden och är därför i högre grad fokuserat än avsökning. Storleken och 
karosstypen på de populära fyrhjulsdrivna bilarna kan exemplifiera detta. 

• Spårning är skapat för att noggrant följa utvecklingen inom ett begränsat område 
och är följaktligen avsevärt mer fokuserat. Typ och konfiguration av drivsystem 
för biltypen är ett möjligt sådant område. 

 

 
 

3.4.2 Scenarios (Skiftande scenariotekniken)  

Denna teknik erbjuder ett strukturerat system för integrering av ett antal individuella 
prognoser till en serie av omfattande och genomförbara utsagor om hur framtiden kan 
komma att utvecklas. Den tillhandahåller ett verktyg som kombinerar ett flertal 
prognoser i ett format som tillåter beslutstagare att effektivt relatera till helhetsbilden av 
de samlade prognoserna. Fastän ett enskilt scenario kan ligga till grund för beslut så är 
användandet av en serie skiftande scenarion att föredra. Detta eftersom framtiden aldrig 
kan förutspås med säkerhet och för att bättre kunna bygga in flexibilitet i 
framtidsplanerna. Metoden är av sådan karaktär att den utan modifikation ej är väl 
lämpad för teknisk trendanalys med avseende på bilindustrin [7, 8]. 

 

3.4.3 Monte Carlo models (Monte Carlo modeller) 

Dessa databaserade modeller tar tydlig hänsyn till det faktum att all slags analys av 
framtida trender och aktiviteter i grund och botten bygger på sannolikhet. I denna teknik 
identifieras alla de steg som är involverade i utvecklingen av nya teknologier. Även 
stegens inbördes relationer tas hänsyn till. De olika händelserna tilldelas numeriska 
värden beroende av sannolikheten för att de skall inträffa och när det i så fall sker. 
Modellen körs upprepade gånger för att kunna bestämma sannolikheten för varierande 
överskådliga utfall. Resultaten för metoden är ytterst kvantitativa och används för att 
förutspå utvecklingstider och därtill även för att spåra utvecklingen av långt framskriden 
teknik [7, 8].  
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3.5 Intuition 
Denna egenskap bygger på en övertygelse om att framtiden formas utifrån en blandning 
av ofrånkomliga trender, slumpmässiga händelser samt handlingar utförda av 
nyckelpersoner och institutioner. På grund av denna komplexitet finns det ingen direkt 
rationell tillämpbar teknik för att effektivt skapa framtidsprognoser. Därför är den bästa 
metoden för antagande av framtida trender att samla på sig så mycket information som 
möjligt och därefter lita till sin instinktiva känsla och sin personliga intuition för att 
skapa användbara tolkningar. Flertalet av de analyser som görs idag på Saab 
Automobile AB bygger till stor del på denna metod. Verktyget är mycket användbart 
men kräver väl insatta medarbetare med känsla för branschen och produkten för att 
fungera. Även i detta sammanhang finns olika förfaranden att ta hjälp av [7-9]. 

 

3.5.1 Delphi Surveys (Delphi-granskningstekniken)  

Detta är en metod använd för att ta till vara på talang, erfarenhet och kunskap från ett 
flertal experter på ett strukturerat sätt. Den tillåter ett utbyte av avvikande åsikter mellan 
organisationer utan direkt konfrontation. Tekniken involverar inledande extrapolering 
av framtida tänkbara händelser. Deltagarna får sedan förklara skillnader mellan de 
möjliga utfallen. Arbetssättet används för att förutspå framtida teknik, marknader samt 
okonventionella idéer och koncept [8, 9]. 

 

3.5.2 Nominal Group Conferencing (Symboliska gruppmöten)  

Ordinära möten är en annan teknik för att ge struktur åt information från flera 
expertområden. Tekniken liknar i mångt och mycket ”brainstorming” men 
uppbyggnaden kräver att alla deltagare är aktivt delaktiga i processen. Den kräver även 
att deltagarna prövar på olika tankesätt, exempelvis att själva generera nya idéer, att 
enskilt värdera andras idéer liksom att prioritera tänkbara valmöjligheter. Metoden 
utnyttjas för att extrapolera framtida utveckling, åskådliggöra nya affärsmöjligheter 
såväl som att fastställa nya lösningar på gamla, redan kända problem [8, 9]. 

 

3.5.3 Structured and Unstructured Interviews (Strukturerade och 
ostrukturerade intervjuer) 

Intervjuer av diverse berörda parter kan vara en tillämplig metod för insamling och 
samkörning av tankar och åsikter angående framtiden. 

 
• Strukturerade intervjuer liknar traditionella opinionsundersökningar genom att 

de som utför undersökningen i förväg vet vilken information de söker och därför 
kan strukturera intervjun på ett så effektivt sätt som möjligt. Användandet av 
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muntliga intervjuer hellre än skriftliga dito minskar risken för misstolkningar. 
De kvantitativa resultaten används för att fastställa detaljer som potentiell 
marknadsstorlek, takten för teknisk avancering samt generella affärsfaktorer    
[8, 9]. 

 

• Ostrukturerade intervjuer, å andra sidan, används då ämnesområdet är mer 
otydligt definierat. Intervjuaren börjar varje session med endast en föraning om 
hur intervjun skall arta sig. I stort sett så bygger varje ny fråga på svaret på den 
föregående frågan. Intervjun är i allt väsentligt fritt upplagd och resultaten 
används för att exempelvis identifiera nyckelfrågor, klargöra generella koncept 
och formulera framtida strukturerade intervjuer och granskningar [8, 9]. 

 

3.6 Kontenta 
Det går inte att generellt urskilja en eller flera av ovanstående metoder som det optimala 
universala analysverktyget. I varje enskilt fall av trendanalysarbete skapas nya 
förutsättningar och mål som kräver individuella angreppssätt. En blandning av de flesta 
metoder förkommer frekvent i de flesta trendundersökningar. Det är just mångfalden av 
möjliga inkörsportar till problemlösning som möjliggör en väl förankrad bild av troliga 
framtidscenarion. Att i ett till synes låst läge kunna angripa uppgiften med hjälp av ett 
helt annat verktyg banar väg för en möjlig lösning. Riktlinjer som dessa verktyg hjälper 
användaren att smalna av spektrat av möjliga scenarion och leda denne på en 
någorlunda rätt kurs mot framtiden. I slutändan handlar ju trots allt verksamheten om att 
kunna erbjuda kunden rätt produkt till rätt pris i rätt tid. Således grundläggande logistik 
styrt av ett flertal sinsemellan vitt spridda faktorer.  

4 Tillämpning av metoder 
Samtliga fem metoder ovan har sammanställts ur ett digert material av information. De 
är alla mer eller mindre användbara inom bilindustrins trendanalysarbete. Dock lämpar 
de sig olika väl beroende på ämnesområde och målsättning. För att lära känna 
metoderna och kunna se dess möjligheter görs ett par praktiska tillämpningar inom 
utvalda teknikområden. Det första, adaptiv farthållare, är relativt nytt på marknaden 
medan det andra, fyrhjulsdriften, har funnits i serietillverkade personbilar under en 
period om ca 20 – 25 år. Med fyrhjulsdrivna personbilar avses i detta fall bilar 
utvecklade för i huvudsak landsvägskörning. Rena terrängbilar har funnits på 
marknaden betydligt längre. 
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4.1 Adaptive Cruise Control (ACC*) 

4.1.1 Funktion 

Adaptive Cruise Control, adaptiv farthållare, fungerar förenklat sett på följande vis:  

Den ordinära farthållaren hos en vanlig bil kommunicerar här med en radar i fronten på 
bilen, vanligen placerad i grillen. Radarn känner av ett område framför fordonet i 
riktning med bilens mittlinje plus/minus ca 4 grader. Radarn känner av avståndet till 
framförvarande bil eller föremål. Om farthållaren är inställd på en högre hastighet än 
hindret varnas föraren med ljud och/eller ljusfunktion samtidigt som fordonet retarderas 
[10, 11]. Systemets känslighet kan vanligtvis ställas in av föraren, endera med avseende 
på avståndet till framförvarande fordon alternativt med avseende på tiden till detsamma. 
Till en början görs minskning på gaspådraget och vid behov bromsas bilen fullt ut. 
Systemet fungerar dock vanligen endast i hastigheter över ca 40 km/h. Tekniken arbetar 
med relativ hastighetsberäkning vilket innebär att den inte varnar och bromsar för 
mötande trafik i kurvor eller för fordon som i en högre fart än det egna fordonet svänger 
in tätt framför [10-12]. Med denna typ av system erhålls en relativt jämn och ryckfri 
framfart. Med ett alltför känsligt system blir bilen säker, men framfarten ej så 
avslappnad och komfortabel då ständiga inbromsningar m.m. görs i exempelvis 
rusningstrafik. Adaptiv farthållning är tänkt att öka trafiksäkerheten och bidra till en 
lugnare framfart och jämnare rytm vid framförallt motorvägskörning. 

4.1.2 Bakgrund 

Studerar man vilka som under längst tid arbetat med utveckling av adaptiv farthållare så 
ligger två svenska företag i toppen tillsammans med bl.a. Mercedes-Benz och BMW. 
För de svenska företagen rör det sig dessutom inte bara om personbilar utan även om 
lastbilar. Volvo Lastvagnar och nu även Scania är två aktörer som satsat på denna 
innovation [10, 12]. För ett tiotal år sedan började somliga personbilsfabrikanter 
propagera för detta system. Då uppfattades idén av många som rena science fiction. 
Man hade inställningen att körning skall göras av föraren och inte överlåtas till 
elektroniken. Det ansågs riskabelt att låta bilens dator avgöra hastigheter och 
inbromsningar. Med smart konstruktion och säkra backup-system har tekniken visat att 
det idag t.o.m. är möjligt att använda sig av helelektronisk bromsöverföring (Brake by 
Wire). Konceptbilarna kom först från Mercedes-Benz, BMW m.fl. och det var också 
dessa som först satte tekniken i serieproduktion. Själva ingenjörskonsten kommer 
mestadels från underleverantörer såsom Bosch, Motorola osv. [10, 11]. 

 
Att denna teknik fått gehör och prioriterats så högt kan säkert tillskrivas viljan av att 
framhäva sitt tekniska kunnande och prestationsförmåga. Fungerande teknik som denna 
är starkt bidragande till bibehållen status, i synnerhet om den kan erbjuda någon form av 
förbättring ur säkerhetssynpunkt. Här skönjer man också tydligt mönstret att 
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konkurrenterna snabbt följer efter och har ögonen på vad som försiggår hos varandra. 
Nu, ca 5 år efter att systemet först introducerades erbjuder bilmärken som Nissan och 
Volvo utrustningen som tillval på vissa av sina modeller. Tekniken driver således 
utvecklingen framåt inom vissa områden. De som inte har de ekonomiska resurserna att 
själva vara pionjärer på teknikfronten följer oftast i kölvattnet efter de ledande 
företagen. Hur som helst så finns tekniken här idag och den är med all säkerhet här för 
att stanna. Priset för adaptiv farthållare ligger på ungefär det dubbla till tredubbla 
gentemot en klassisk ordinär farthållare enligt prislistor från bl.a. Mercedes-Benz. 

 
 

 
 
  Figur 4-1 Adaptiv farthållare (Daimler Chrysler AG) 

4.1.3 Framtid 

Adaptiv farthållare är en relativt ny företeelse på marknaden som ännu inte nått ut till 
den stora skaran av användare. Nästan uteslutande är det dyra lyxbilar som kan utrustas 
med systemet. Vid tillämpning av analysmetoderna på denna utrustning kan följande 
antaganden göras: 

• Extrapoleringsmetodens olika applikationer visar på att dyr och komplicerad 
teknik ofta förbättras och förenklas inom en överskådlig tidsperiod. Fischer-Pry 
och Gompertz analys beskriver även vikten av att introducera nya teknologier 
för att i längden kunna upprätthålla höga marknadsandelar. Även fenomenet att 
kunder och användare behöver en viss period av tid för att ta till sig och vänja 
sig vid den nya teknologin beaktas. Inlärningskurvan visar att 
tillverkningskostnaden för nya teknologier minskar kraftigt i samband med att 
antalet tillverkade enheter ökar. 
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• Mönsteranalysen ger en tydlig bild av hur nya teknologier först introduceras i 
prestigemodellerna för att senare, med lägre omkostnad, införas i billigare och 
enklare bilmodeller. Jämförs införandet av ACC* med den ordinära farthållarens 
så visar mönstret på samma sak. Efter att först bara funnits i dyra bilar hittar man 
numera farthållare i nästan alla bilar, åtminstone som tillbehör. Enligt denna 
teori bör alltså teknologin för ACC* finnas tillgänglig även i enklare bilar inom 
några år. 

 

• Inom målanalysen kan inverkansanalys tyda på att en ny funktion hos den 
traditionella farthållaren bidrar till ökat intresse och köpvilja hos konsumenten. 
Innebördsanalysen visar att teknologin kan komma att bli populär beroende på 
stort intresse från media osv. 

 

• Kontraslagsteorin tyder på att flera aktörer på marknaden kommer att anpassa 
sig efter ett ökat intresse och sug avseende de nya produkterna. Detta kan 
innebära att ACC* kommer att finnas hos flera tillverkare och i flera bilsegment 
inom en överskådlig tid. Under den tid det tar för teknologin att fasas in på 
marknaden hinner flertalet tillverkare förbereda och erbjuda en färdig produkt 
för att sedan föra in den i handeln vid rätt tidpunkt. 

 

• Med intuitionen som hjälpmedel ses stora möjligheter för ACC* att utvecklas 
och expandera på marknaden. Vidareutveckling av systemet till att automatiskt 
kunna hantera stopp och start i t.ex. kökörning ryktas det redan om idag. 
Eftersom den typen av funktion skulle lämpa sig väl i stadskörning ter sig detta 
system i småbilar inte långt borta. Införandet av ACC* i billigare bilar kan 
skönjas hos bl.a. Fiat som redan nu utvecklar systemet för sin modell Stilo [11]. 

 

Sammanfattningsvis pekar trenden således mot en expansion av ACC*, både vad avser 
antal sålda enheter i ett vidare spektrum av segment och dessutom vad avser funktion 
och förfining av systemet som helhet. Ett framtida lägre pris för konsumenten bidrar 
också till ökad tillämpning av teknologin. 
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4.2 Fyrhjulsdrift 

4.2.1 Historia 

Ett tydligt exempel på hur starkt image och livsstil påverkar marknaden och 
konsumenternas behov är den starkt växande trenden med fyrhjulsdrivna fordon. Med 
dessa avses inte enbart de på senare tid allt mer populära SUV*: arna utan även de mer 
ordinära personbilarna. För dryga tjugo år sedan bestod bilmarknaden i stort sett bara av 
stora bakhjulsdrivna sedaner och kombibilar tillsammans med små framhjulsdrivna 
bilar. Jeepar, minivans och andra s.k. livsstilsbilar var ännu obefintligt representerade på 
våra vägar. Fyrhjulsdrift för privat bruk var mycket ovanligt även om det förekom. Ett 
bilmärke som tidigt förespråkade denna typ av drivning var japanska Subaru. Dock var 
företaget ingen stor aktör på den utomasiatiska marknaden vid denna tidpunkt. Som 
med de flesta andra nya teknologier så fanns det heller i ett tidigt stadium ingen direkt 
efterfrågan från marknadens sida. Man klarade sig bra med bak- eller framhjulsdrift 
även uppe i kalla norden. Det var först under 1980-talets början när Audi började skörda 
rallysegrar med sin Quattro-modell med fyrhjulsdrift som systemet fick uppmärksamhet 
på allvar. Den prestige och image som följde med uppmärksamheten har för övrigt varit 
något av en grundpelare för Audis utveckling och för dess position inom bilvärlden på 
senare tid [13]. Med rallyframgångarna växte således intresset för fyrhjulsdrift. Audi 
lanserade flera Quattro-modeller i olika segment i början av 1980-talet. Dock var 
bilarna dyra och märket ännu inte etablerat i det s.k. premiumsegmentet. Branschen 
märkte dock marknadens sug efter denna typ av bilar och efter en tid kunde allt fler 
tillverkare erbjuda fyrhjulsdrift i åtminstone någon av sina modeller. Inte sällan hängde 
detta ihop med någon form av rallysatsning. Att framgångsrikt tävla med sina produkter 
är ett ypperligt sätt att marknadsföra sig på och inte minst den globala ”rallyfebern” 
under 1970-80-talen har visat på flera säljsuccéer för flertalet bilfabrikanter. De bilar 
som såldes med fyrhjulsdrift under mitten och slutet av 1980-talet var ofta mindre, 
sportiga bilar såsom Mazda 323 GT, Toyota Celica GT-Four och Audi Ur-quattro. Men 
undantag fanns. Toyota marknadsförde, förutom sina sportbilar och jeepar, även en 
mindre kombi baserad på Corolla-serien benämnd Tercel. Detta visade på en kommande 
brukstrend avsedd för användbarhet mer än sportighet. Under 1990-talets början hängde 
bl.a. Subaru på trenden med sin modell Legacy. Bilar som dessa blev populära inte 
minst som dragfordon för släp beroende på sina goda vägegenskaper och suveräna 
framkomlighet.  

4.2.2 Teknik 

Tekniken bakom fyrhjulsdriften varierar mellan bilmärken och segment nu som förr. 
Klart är att de dyrare bilarna har mer exklusiva lösningar vilket oftast ger en sofistikerad 
drivning. Tidigare var premiumbilarnas system påkostade med exklusiva 
fördelningslådor, differentialer och sensorer. Mercedes s.k. 4-Maticmodeller på 1980-
talet t.ex. var en mycket komplicerad och dyr historia, om än med ypperlig funktion och 
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driftsäkerhet. Systemet arbetade med sensorer och mekaniska differentialspärrar. Vid 
normal körning fördelades drivkraften med 35 respektive 65 % på fram- respektive 
bakaxeln. Vid försämrat väggrepp spärrades mellandifferentialen vilket gav en 50/50 
fördelning. Vid ytterligare försämrat grepp spärrades även bakaxeldifferentialen för 
ytterligare förbättrad drivförmåga. Numera använder sig många av det i grunden 
svenska Haldex*-systemet eller av ABS*-, ASR*- och ESP*-systemet i samverkan i 
stället för ordinära differentialbromsar och –spärrar [15]. I och med detta har tekniken 
blivit billigare vilket i sig leder till fördelaktigare priser för kunden. Detta har gjort 
fyrhjulsdriften mer tillgänglig för allmänheten. Prispåslaget för ett avancerat 
fyrhjulsdriftsystem jämfört med en ordinär bakhjulsdriven bil var uppemot 100 000: - i 
slutet av 1980-talet. Detta skall jämföras med dagens kanske 15000 - 30000: - för 
motsvarande utrustning. I kombination med ökad efterfrågan så har tekniken bidragit 
med att öka andelen fyrhjulsdrivna bilar avsevärt under de senaste tio åren. Idag 
erbjuder de flesta bilfabrikanter åtminstone ett fyrhjulsdrivet fordon någonstans i 
modellutbudet. Flera tillverkare erbjuder dessutom ett inom de flesta segmenten [14, 
15]. Dessa bilar har för övrigt i stort sett samma egenskaper som en normal 
tvåhjulsdriven bil avseende ekonomi, säkerhet, prestanda och driftsäkerhet. Imagen 
tillsammans med känslan av säkerhet och framkomlighet bidrar till framgången hos 
biltypen. Ett av argumenten i marknadsföringen av fyrhjulsdrift är också just 
säkerheten. Förmågan att undvika att hamna i farliga situationer belyses starkt till 
skillnad från tidigare då det mer handlade om förmågan att klara sig ur besvärliga 
förhållanden som prioriterades. 

4.2.3 Nya trender 

En förlängning av trenden med fyrhjulsdrivna fordon har blivit SUV*: arnas intåg på 
marknaden. Som så många andra trender så föddes även denna i USA. Där har biltypen 
varit högsta mode i ca 15 år. I Sverige har populariteten successivt ökat från att ha varit 
något av en statussymbol under 1990-talets början till att bli en starkt etablerad trend 
under andra halvan av samma decennium [6, 14].  

 
År 1997 såldes ca 6000 fyrhjulsdrivna personbilar runt om i Sverige. Det motsvarar 
ungefär 2,7 % av nybilsförsäljningen som detta år var dryga 225 000 bilar. De 
fyrhjulsdrivna bilarna var huvudsakligen stora bilar av kombimodell samt terrängbilar 
(SUV*: ar). Jämförs de siffrorna med senare års försäljning så ser man att 8,2 % av alla 
nya bilar har fyrhjulsdrift år 2002. Det totala antalet nyregistrerade bilar samma år 
uppgick till approximativt 250 000 och av dessa var således ca 21 000 fyrhjulsdrivna 
[14]. 
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Tabell 4-1 Försäljningsstatistik fyrhjulsdrivna bilar 

 
Nybilsförsäljning fyrhjulsdrivna personbilar i Sverige 
       
År 1997 2002     
Totalt antal 6072 20893     
Marknadsandel i % 2,7 8,2     
       
       

Märkessortering fyrhjulsdrivna bilar    
       

Placering Bilmärke År Antal Bilmärke År Antal 
1 Audi 1997 1365 Volvo 2002 4514 
2 Volvo 1997 1106 Audi 2002 2750 
3 Subaru 1997 1038 Hyundai 2002 2595 
4 Toyota 1997 559 Toyota 2002 2041 
5 Jeep 1997 462 VW 2002 1499 

       
Källa: Bilsweden       
 
 
 
Tabellen ovan visar tydligt att försäljningen av fyrhjulsdrivna personbilar ökar markant 
i Sverige. Officiella siffror för år 2003 finns vid detta tillfälle (mars – 2004) ännu ej 
tillgängliga men allting tyder på en fortsatt stark ökning. Betraktar man de märken som 
ligger i topp kan man urskönja en tendens till att de flesta av bilarna är stora. Volvos 
fyrhjulsdrivna modeller baseras på S60/V70 serien samt nya Volvo XC90. Detta är bilar 
i övre mellan- och storbilsklassen. Audis försäljning av fyrhjulsdrivna fordon är numera 
också huvudsakligen stora bilar. Hyundais försäljning baseras uteslutande på Santa Fe, 
en medelstor SUV*. Toyotas bästsäljare Land Cruiser är även den en SUV*. 
Volkswagen är troligtvis det märke av dessa som erbjuder bilar i flest segment, men 
även här väger försäljningen av större bilar över. Främst är det Golf- och 
Passatmodellerna som säljer bra men även nya SUV*: en Touareg väntas bli en 
storsäljare [5, 14]. Som parentes kan nämnas att traditionen med stora bilar överlag är 
mycket etablerad i Sverige jämfört med övriga Europa. Förmodligen hänger det ihop 
med den svenska historien att bygga stora bilar som Volvo och Saab varit sysselsatta 
med i åtskilliga år.  
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4.2.4 Fyrhjulsdrift i framtiden 

Är det möjligt att tillämpa de analysmetoder som redovisats ovan på exemplet med 
fyrhjulsdrift? Vilken metod är i så fall bäst att använda? Finns det möjligen en enda 
metod som alltid fungerar eller är det rentav så att någon metod alltid är förkastlig inom 
denna genre? Ett försök till tillämpning av metoderna görs med fyrhjulsdriften som 
exempel. 

 
• Vid extrapolering kan vissa antaganden göras. Tekniken för fyrhjulsdrift har 

under årens lopp blivit allt mer sofistikerad. Detta har inneburit att den för 
konsumenten blivit mer ett stöd för säker framfart än ett markerande 
kännetecken för aktiv körning. Fortsätter utvecklingen i samma riktning kan 
man räkna med att allt fler ordinära vardagsbetonade bilar får systemet. 
Ideologin medger också en teori om att tillverkningskostnaderna sjunker med 
tiden som en produkt tillverkas. Här ses redan ett tydligt mönster, utrustningen 
är relativt sett billigare idag än den tidigare varit. Delvis på grund av detta har 
acceptansen för systemet höjts och allt fler kan tänka sig investera i tekniken. 
Faktum är att fabrikanter på vissa marknader kan förlora andelar på att inte 
kunna erbjuda någon modell med fyrhjulsdrift. Vad avser ytterligare 
utvecklingsmöjligheter och potential hos systemet så finns goda möjligheter, 
inte minst vad gäller samutveckling och kombinering med annan teknik såsom 
ASR*, ESP* och ABS*. Även en kombination av olika drivmedel för 
fyrhjulsdrivna bilar är tänkbar inom kort tid. Hybriddrift* med elmotor och 
bensin- eller dieselmotor som kopplas in och ur beroende på drivförhållande etc. 
är exempel på detta. 

 
• Använder man istället mönsteranalysmetoden söker man finna framtiden som en 

reflektion av tidigare förlopp. Skulle exploateringen av fyrhjulsdriften upprepas 
så skulle det förmodligen ske i form av mindre personbilar i kombiformat. Allt 
pekar på att den moderna människans intressen och behov kopplat till samhällets 
krav leder till det. Även det faktum att många konceptbilar i detta segment visats 
under de senaste åren stöder teorin. Dessutom har de första produktionsbilarna 
funnits på marknaden en tid. Bland dessa finner man bl.a. Audi A4, Volvo V50, 
Alfa Romeo 156 m.fl. Jämförs mottagandet av dessa bilar med det för SUV*: 
arna, som fortfarande är oerhört populära, så kommer troligtvis inom något år en 
markant försäljningsuppgång att infinna sig.  

 
• Enligt målanalysmetoden kan individer själva styra hur framtiden huvudsakligen 

kommer att se ut. Nuvarande teknologiers konsekvenser granskas varpå möjliga 
förändringar förutspås. Dagens trender med SUV*: ar ger negativa konsekvenser 
på miljön och på säkerheten, framför allt hos medtrafikanterna. Detta i 
kombination med den extra känsla av personlig säkerhet och välbefinnande som 
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dessa fyrhjulsdrivna fordon ger, leder till ännu en öppning för de mindre, mer 
sofistikerade allhjulsdrivna bilarna. Även medias intresse i nya innovationer 
inverkar på trendpotentialen hos en ny produkt. Intresset för kompakta, säkra 
och högpresterande nischbilar är stort världen över. Den uppmärksamhet som 
fordonen ges bidrar i hög grad till möjligheten att skapa en trendsättare. 

 
• Enligt kontraslagsmetoden bör man bevaka en stor bredd av möjligheter när det 

gäller framtida trender eftersom trenden i sig sägs styras av oförutsedda och 
oförutsägbara händelser. Således skall man avsöka stora områden för att i tid 
upptäcka nya tendenser. Övervakning av de huvudsakliga intresseområdena bör 
även kompletteras med spårning av de allra mest intressanta objekten. 
Flexibilitet är av yttersta vikt för att hinna med att reagera på svängningarna hos 
marknaden. Sannolikheten för att en viss feature skall slå igenom är också en 
vetenskap att ta med i beräkningarna. På senare år har antalet kompakta 
fyrhjulsdrivna bilmodeller ökat allt snabbare vilket lett till att flera tillverkare 
gjort omprioriteringar och satsat mer på denna nisch. 

 
• Intuition, eller magkänsla, är en mycket viktig ingrediens i arbetet med 

trendanalyser. För att förebåda möjliga framtida trender studeras ett brett 
spektrum av material och teknologier. Intervjuer görs och åsikter från flera håll 
samlas in. I fallet med fyrhjulsdrivna fordon märker man av tillfredsställelsen 
med att kunna ta sig fram säkert och snabbt. Samtidigt oroar sig många för 
miljöpåverkan, bränsleförbrukning och säkerhet hos framförallt SUV*: ar. 
Kontentan blir även här att trenden går mot mindre fyrhjulsdrivna personbilar i 
kombiversion. Flera biltillverkare, bl.a. Volvo, Jaguar, Audi och Subaru, satsar 
stort på sina livsstilskombis med all wheel drive. 

 
Sammantaget kan man säga att inom fyrhjulsdrift verkar trenden gå emot mindre, 
bränslesnålare, säkra och attraktiva bilar. Helst då med någon form av kombikaross. 
Därmed inte sagt att den nuvarande trenden med stora fyrhjulsdrivna SUV*: ar är på väg 
att helt dö ut. Ser man t.ex. på USA, där försäljningen av denna kategori fordon ökar 
från år till år och där biltypen i fråga dessutom är marknadsledande, så verkar trenden 
på intet sätt mattas av. Men framförallt i Europa och synnerligen i Norden så finns ett 
sug efter mer hanterbara bilar som ändå skall vara möjliga att lastas och vara 
mångsidiga när andan faller på. 
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5 Matrisverktyget 
Metoderna för framtagning av trendanalyser är främst tänkta att användas för 
konkurrentanalysgruppens interna arbete med omvärldsbevakning. Detta arbete omfattar 
konkurrentbevakning i både kort och långt perspektiv. Denna tidsvariation innebär 
användningsområden för i stort sett samtliga rådande analysmetoder. Dock skall sägas 
att vissa av dessa i större utsträckning än andra kan vara tillämpbara inom området. De 
fakta som med hjälp av metoderna insamlas förs därefter in i ett nyutvecklat 
dataverktyg. Verktyget är Excel-baserat och fungerar som en matris i vilken information 
lagras. 

 
Matrisen är uppbyggd av konkurrentanalysgruppen och kollegor inom General Motors 
Europa (GME) och är tänkt att fungera som ett lättillgängligt verktyg för snabb och 
effektiv bevakning av våra huvudkonkurrenters teknikområden. Systemet bygger på att 
nya teknologier och lösningar sorteras i rader utefter s.k. brandpillars* och 
teknikområden inom GME. I matrisverktygets kolumner finns huvudkonkurrenternas 
namn och modeller representerade. På så sätt uppstår en rutmatris (Bilaga A:1). 
Respektive ruta fylls i om bilmärket redan har eller förväntas lansera teknologin som 
raden avser. I förtydligande syfte används olika färger för att lätt åskådliggöra statusen. 
Grönt för de teknologier som redan lanserats och gult för de som förväntas komma. I 
rutan skrivs även det årtal in då lansering av teknologin förväntas ske. Matriserna är 
vidare strukturerade utefter segment. Det finns således en helt egen matris för varje 
storlekssegment som kan tänkas vara relevant för GME. I matriserna skall man som 
användare, för att göra det hela mer pedagogiskt, kunna markera de teknikområden 
respektive det bilmärke eller segment man är intresserad av. På detta sätt visas endast de 
uppgifter man är intresserad av att se. Informationen kan visas antingen i form av tabell 
alternativt någon form av grafisk kurva. Man kan här även tyda hur en specifik 
teknologi utbretts och exploaterats med tiden i de olika segmenten. Tanken är att 
matrisverktyget och analysmetoderna skall samverka och bilda en användbar enhet. 
Genom att studera material i matrisen ges underlag för en vidare analys med hjälp av de 
olika metoderna. Detta skapar en uppfattning om framtiden för den valda teknologin i 
exemplet. Påpekas skall att arbetet med detta verktyg hos Saab Automobile AB i 
skrivande stund ännu befinner sig i startgroparna. Arbetssättet och metoderna är tänkta 
att växa fram med tiden allt eftersom vanan och rutinen med arbetsmetoden infinner sig.  

5.1 Utveckling av matrisen 
Den information som framgent kommer att finnas lagrad i matrisen är avsedd att 
uppdateras med tiden. Detsamma gäller för de teknikområden liksom övriga aktuella 
kategorier i matrisen. De nya teknologier som tillkommer kan enkelt läggas till i likhet 
med att de gamla, ej aktuella, enkelt kan tas bort. Detsamma gäller införande av nya 
segment osv. En av de fördelar som förväntas med matrisen är en omfattande 
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tidsbesparing för personalen i konkurrentanalysgruppen. Många av arbetsuppgifterna 
består i att ta fram konkurrentinformation åt olika instanser i företaget. Att ha den 
informationen samlad i en matris innebär ökad effektivitet jämför med dagens nästan 
kontinuerligt sökande i olika medier. Det skall påpekas att den information som lagras i 
rutorna ej kan garanteras vara till hundra procent korrekt eftersom det trots allt handlar 
om analyser av möjliga framtida utfall. I åtskilliga lägen kommer informationen från 
initierade källor men likväl kan saker och ting komma att revideras, i synnerhet 
uppgifter rörande långt framskridna lanseringsdatum. Informationen är tänkt att arbetas 
fram utifrån ovan nämnda analysmetoder för att ge en så bred bakgrund och 
uppbackning som möjligt. För att pröva och i viss mån kontrollera funktionen hos 
matrisverktyget utförs en fiktiv sammanställning med information rörande vissa 
teknikområden för olika bilmärken (Bilaga A:1). Detta för att skapa en möjlig bild av 
hur informationen i verktyget kan komma att presenteras. I exemplet visas ej matrisen 
med dess ordinarie datainnehåll i rader och kolumner p.g.a. sekretesskäl. Exemplet 
demonstrerar hur fokuseringen på respektive teknikområde förändras med tiden 
oberoende av bilmärke (Bilaga B:1). I denna tabell kan man tydligt se om branschen 
satsar på en viss teknologi vid en speciell tidpunkt. Ringarnas storlek symboliserar 
fokuseringen på respektive teknikområde. Den framtida satsningen på exempelvis 
ACC* inom de olika segmenten syns här tydligt. De större bilarna förväntas få denna 
utrustning tidigare än de något mindre och enklare modellerna. Exemplet visar även på 
hur bilfabrikanterna, inom respektive segment, satsar på olika teknikområden idag och i 
framtiden (Bilaga B:2 och B:3). X-axeln visar antalet features* och färgerna på 
staplarna står för respektive brandpillar*. 

6 Trender i produktionen 
Även internt inom produktionsutveckling och tillverkningsteknik kan tydliga trender 
idag skådas. I jakten på att leverera det marknaden efterfrågar tenderar en del av alla 
nya produkter på marknaden att mer eller mindre likna plagiat av konkurrenternas 
tidigare lösningar. Mest uppenbara för gemene man är de designmässiga likheterna 
mellan flera nya bilar. Men även andra detaljer och konstruktionslösningar blir alltmer 
standardiserade mellan olika modeller. Inom de allt större bilkoncernerna, bestående av 
ett flertal bilmärken, förekommer ett aktivt utbyte av teknologier och lösningar mellan 
divisionerna. Ett flertal olika bilmodeller byggs idag på liknande bottenplattor och med 
gemensamt motor- och drivlineutbud. Även elektronikkomponenter och 
funktionslösningar utnyttjas gemensamt hos tillverkarna. Begreppet kallas för ”carry 
over” och innebär förenklat en utbredd användning av standardiserade komponenter. I 
den snabba utvecklingstakt som råder idag är detta system en möjlighet att kunna hävda 
sig i konkurrensen och därmed i det långa loppet överleva på marknaden. 
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7 Resultat och slutsatser 
Målet med detta arbete är att åskådliggöra en generellt användbar arbetsmetod och 
lämpliga riktlinjer gällande teknisk trendanalys för Saab Automobile AB: s räkning. 
Trendanalysen riktas i första hand mot huvudkonkurrenterna samt deras nya teknologier 
och inte direkt mot slutkunderna och marknaden. Arbetet har fokuserats kring fem 
huvudsakliga tillvägagångssätt för analysarbetet. Genom att iaktta dessa 
tillvägagångssätt är förhoppningen att resultatet av arbetet med trendanalyser skall 
förbättras både vad avser kvalitet och effektivitet jämfört med tidigare. Handlingssättet 
torde i högre grad bli mer strukturerat. Vid praktisk tillämpning ter sig 
tillvägagångssätten vara olika verkningsfulla beroende på valt teknikområde och mål 
med analysen. Med dessa metoder kombinerade kan analysarbetet underlättas då 
användaren ges möjlighet till fler infallsvinklar på problemet och därmed kunna åberopa 
ett mer varierande tankesätt. Detta i sin tur leder till mindre risk för enkelspårighet. 
Återigen betonas dock vikten av att i stor omfattning nyttja och lita till erfarenheten som 
finns efter tidigare utförda analysarbeten. Denna egenskap kvarstår som mycket 
betydelsefull. Även om de övriga metoderna används med framgång krävs av 
användaren en god insikt och förståelse för ämnet för att korrekt kunna bedöma och 
uppskatta resultatets trovärdighet.  

 

Förhoppningen vad avser framtida bruk av metoderna är en stark integrering med 
matrisverktyget. Till en början kan säkerligen verktyget verka ovant och komplicerat för 
den oinvigde. Dock är förväntan att arbetsmetoden skall, allt eftersom verktygen lärs in 
och används, underlätta och höja kvaliteten på analysresultaten. Analysmetoderna är 
med all sannolikhet tillämpbara även i sammanhang utanför bilindustrin. Arbete med 
trender inom mode, byggnation, underhållning etc. bör kunna assisteras av dessa teorier. 
Beträffande den fortsatta utvecklingen av arbetsmetoden så krävs en utökad integrering 
med matrisverktyget och att det egentliga arbetet, trendanalysen, startas upp på allvar. 
Först då kan också den verkliga funktionen hos metoden bekräftas. I jämförelse med hur 
arbetet med konkurrentanalyser tidigare bedrivits på Saab Automobile AB finns vissa 
skillnader med dessa analysmetoder tillgängliga. Det huvudsakliga sättet att bedriva 
analysarbete på förändras säkerligen inte avsevärt. Känslan är att man redan tidigare 
arbetat på ett bra sätt med strävan i rätt riktning. Dock ges nu en möjlighet till 
bekräftelse av att arbetet går någorlunda korrekt till. Möjligheter till ett större spann av 
infallsvinklar är en annan viktig skillnad. Som tidigare nämnts befinner sig 
arbetsgruppen fortfarande i ett startskede vad gäller denna typ av trendanalysering och 
strukturering. Det kommer således troligtvis att dröja något innan utvärdering av 
arbetsmetoden kan presenteras. 
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A Datatabell 
 
Tabell över segment D (Saab 9-3 konkurrenter). OBS! P.g.a. sekretesskäl är alla data fingerade. 

        x x x x x x x x 
        Ford VW Audi BMW Mercedes Volvo Renault Peugeot
        Focus Golf A4 3-serie C-Class S40 Mégane 407 

Four Wheel Drive for non SUVs     x 2003 2005 2001 2000 2003 2004     
ACC, Adaptive Cruise Control     x   2006 2006 2006 2006 2005 2007 2005 
Side airbags rear     x                 
DVD player     x 2002 2004 2001 2003 2002 2002 2005 2004 
Integrated front- and rear bumper     x                 
Glass roof with solar panels     x   2006 2006 2006 2006   2005 2004 
Colourcoded door mouldings     x 2005 1998 2000 2005 2000 2004 2003 2004 
Soft Touch control levers     x     2000 1998 2004 2004   2004 
Colourcoded ceiling     x     2001 1999 2001       
                        
                        
                        
                        
                        

 
 
 
Tabell över segment E (Saab 9-5 konkurrenter) OBS! P.g.a. sekretesskäl är alla data fingerade. 

        x x x x x x x x 
        Ford VW Audi BMW Mercedes Volvo Renault Peugeot
        MondeoPassat A6 5 E-Class S80 Laguna 607 

Four Wheel Drive for non SUVs     x   1998 1995 2004 1998       
ACC, Adaptive Cruise Control     x   2005 2005 2003 2002 2005 2006 2006 
Side airbags rear     x 2002 2005 2000 2001 1997   2002 2004 
DVD player     x                 
Integrated front- and rear bumper     x                 
Glass roof with solar panels     x       2004 2002       
Colourcoded door mouldings     x 2001 1997 1998 2003 1995 2001 2001 2001 
Soft Touch control levers     x   2005 1998 1997 2002     2005 
Colourcoded ceiling     x     1998 1997 1999 2000     
                        
                        
                        
                        
                        

Bilaga A:1 
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B Fokusering på teknikområden 
Tabell över segment D (Saab 9-3 konkurrenter). OBS! P.g.a. sekretesskäl är alla data fingerade. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell över segment E (Saab 9-5 konkurrenter) OBS! P.g.a. sekretesskäl är alla data fingerade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga B:1 
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Diagrammet visar biltillverkarnas 

etablering inom de olika teknikområdena i  

dagsläget. Längden på staplarna symboliserar 

en viktning av satsningen på teknikområdet. 

 

 

 

 

Bilaga B:2 
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Diagrammet visar biltillverkarnas 

etablering inom de olika teknikområdena år  

2006 / 2007 (se även bilaga A:1). Längden på  

staplarna symboliserar en viktning av satsningen  

på teknikområdet. 

 

Bilaga B:3 
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Bilaga B:4 

 

 

 

 

 

 


	Inledning och bakgrund
	Historik
	Människa - bil
	Trendfaktorer

	Bakgrund till projektet
	Fokusering
	Syfte och mål

	Bevakning av trender
	Att först våga ta steget
	Teknikområden

	Analysmetoder
	Extrapolation (Extrapolering)
	Technology Trend Analysis
	Fisher-Pry analysis
	Gompertz Analysis
	Growth Limit Analysis \(Tillväxtbegränsningsan�
	Learning Curve \(Inlärningskurvan\)

	Pattern Analysis \(Mönsteranalys\)
	Analogy Analysis \(Jämförelseanalys\)
	Precursor Trend Analysis \(Föregångar – trenda�

	Goal Analysis \(Målanalys\)
	Impact Analysis (Inverkansanalys)
	Content Analysis \(Innebördsanalys\)
	Stakeholder Analysis (Intressentanalys)
	Patent Analysis (Patentanalys)

	Counter Punch (Kontraslag)
	Scanning, Monitoring and Tracking \(Avsöknings-�
	Scenarios (Skiftande scenariotekniken)
	Monte Carlo models (Monte Carlo modeller)

	Intuition
	Delphi Surveys (Delphi-granskningstekniken)
	Nominal Group Conferencing \(Symboliska gruppmö�
	Structured and Unstructured Interviews (Strukturerade och ostrukturerade intervjuer)

	Kontenta

	Tillämpning av metoder
	Adaptive Cruise Control (ACC*)
	Funktion
	Bakgrund
	Framtid

	Fyrhjulsdrift
	Historia
	Teknik
	Nya trender
	Fyrhjulsdrift i framtiden


	Matrisverktyget
	Utveckling av matrisen

	Trender i produktionen
	Resultat och slutsatser

