Intervju | Håkan SamuelSSon

H

åkan Samuelsson överraskar. Först
intervjuar han oss. Sedan avslöjar
han helt frankt, detalj för detalj,
hela Volvos kommande modellprogram. Under två timmar förklarar
han också varför nästa V70 blir
längre samt hur många pluginbilar
Volvo ska bygga.
Han är öppenhjärtlig och frispråkig på ett sätt som ingen Volvochef
varit tidigare. Han döljer inte sin irritation över att Volvo inte
lyckats i Tyskland och han ger receptet till framgång – lika
öppet som han avslöjar vägen till premiumstatus, det tekniska
samarbetet med Geely eller förre vd:n Stefan Jacobys misstag.
Han sitter lugnt på en stol i den öde designhallen framför Volvos nya Concept Coupé. Det ger en talande bild. Volvo unplugged.
Ärligt, osminkat. Håkan Samuelsson är inte mycket för dimridåer
eller tillrättalagda pressmeddelanden. Om allt är åt helvete så
säg det. Sanningen kommer alltid ikapp till slut. Varför vänta?
Volvos nye chef har – på sitt milda och vänliga sätt – ruskat
om företaget, satt nya mål och inlett en förändringsprocess
som på sex, sju år ska fördubbla antalet sålda bilar.
Han är effektiv. Det tog honom bara några minuter att
skapa sig en klar bild över biltidningssegmentet i Sverige och
hans konklusioner är skarpa. Och eftersom vi redan var inne
på ämnet kan vi äntligen skjuta tillbaka. Så, vad tycker Volvos
vd om biltidningarnas roll i dagens samhälle?
”Den är inte bara att beskriva teknik och testa utan även
att göra bilar spännande samt förmedla människornas
känslomässiga intressen för bilar och bilägandet. Bilen är inte
bara en produkt som tar dig från A till B utan också något
som har ett värde för den som äger. Personbilar (till skillnad
mot lastbilar) har en enorm spännvidd i pris och utseende
samt prestanda. Personbilar förmedlar samtidigt ägarens
livsstil, precis som en kostym eller ett par skor.”

Samtalet glider därmed osökt in på ämnet image. Håkan Samuelsson kan Volvos varumärke, han pekar på säkerhet som en
hörnpelare. Han talar om modellfloran i bilbranschen idag men
avslöjar också sin tydliga analys att Volvo inte ska finnas i alla
segment – åtminstone inte under de närmsta fem åren.
”Det blir lite som idag. Vi kommer att finnas i suv-segmentet i
flera storlekar. En suv är en bra bil för familjer och en säker, praktisk bil. Den kan även vara snål, den behöver inte köras i hög fart
på motorvägen. Suven börjar bli familjebilen, inte bara i USA utan
även i europa. Vår XC60 säljer redan mycket bra och den ökar
men det behövs även en sjusitsig bil, XC90. Volvo bör också titta
på en mindre, en XC40, men den kommer inte nästa år … (leende).
Samtidigt är Sverige, precis som Tyskland så starkt blivit på senare
år, en kombibilsmarknad. Därför ska vi ha en herrgårdsvagn, som
V70, det är inget fel på kombibilar. De ser inte ut som
fiskhandlarbilar längre. Kombibilar är numera eleganta och de är smidiga och
sportiga, bara rymligare baktill.
kombibilarna blir alltså kvar,
en större och en mellanklass.
men vi behöver även en
mindre, V40 och frågan
är bara om den ska kallas
hatchback eller kombi. Jag
tror att vi stannar upp och
gör Golfkonceptet, alltså
en mindre bil med lucka
baktill, som kan fälla
baksätet och få en stor
lastyta. Och den ska göras
både som kombi och suv,
då täcker vi upp behoven i
den storleken.”
Pang. På några minuter har
vi fått Volvos modellprogram

VA D rör SiG i HU V UDe T På VOlVOS n y e CHeF, H å k A n S A mU el S SOn?

F R A M T ID S M A NNE N
Inte trodde vi att Håkan Samuelsson skulle avslöja
Volvos femårsplan. Men det gjorde han. Modellprogram,
teknisk utveckling, ekonomi. Volvo unplugged.
Text: Thomas Berggren | Foto: Anders Wejrot, BLR
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”Volvo måste
bli mer ’Want to
have’, något
grannen vill ha.”

de närmsta fem åren. I stora klassen blir
det suv, sedan och kombi (med modellsiffran 90), i övre mellanklassen suv plus
sedan och kombi (60-serien) och i Golfklassen en kompromiss där sedan och
kombi smälter samman till en ”hatchback”
(40-serien) vilken även byggs som suv.
Enkelt och överskådligt.
Frågan är då – blir det ingen P1800 (Concept Coupé) eller en småbil? Svaret från
Håkan Samuelsson är glasklart, tydligt.
”Små bilar är inget som vi kommer att
bygga. Vi måste få firman att gå runt och
en liten firma som vi är kan inte vara med
överallt, vi måste välja segment. Det vore
svårt att bli lönsamma om vi ger oss in under 40-serien, det finns inga sådana planer.
Ingen förväntar sig heller att vi ska kunna
erbjuda allt. Volvo måste koncentrera sin
utveckling till de segment där vi vill vara.”
Klara besked: Volvo ska finnas i
mainstream-segmenten. Det räcker, Volvo
orkar inte mer och Håkan Samuelsson påpekar att Volvos image inte innefattar småbilar.
”Volvos varumärke står för något, men
inte för småbilar. Volvo är designat runt
människor, med säkerhet och ’clever
functionality’. Det är viktigt med funktionalitet men även med design. Vi har fått
kritik för att ha offrat Volvos traditionella funktionalitet men
exempelvis V60 säljer väldigt bra. Jag har frågat många säljare
och kunderna vill ha kompromissen med form men utan att
man offrar för mycket. Jag tror inte man kan ha skåpbilsfunktionalitet som på 1980-talet, bilarna blir hela tiden lite mjukare,
mer aerodynamiska vilket i sig också ger en sorts funktionalitet
med en mer strömlinjeformad, snålare bil. Men lastkapacitet
och rymlighet, praktiskheten hos en Volvo blir kvar även med
rundare former. En V70 ska fortsätta att vara en rymlig bil som
klarar att köra familjen och prylarna till sommarstugan, men
med mer moderna linjer kanske bilen också måste vara lite
längre för att klara jobbet.”
Samuelsson lovar lite längre kombibilar som lastar lika mycket
som förr, och vi undrar om världen kommer att köpa tillräckligt
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många Volvo – med tanke på att marknaderna i många länder gått tillbaka.
Volvos vd svarar med att säga att totalt
sett, globalt, kommer vi få se ännu fler
bilar. Men Samuelsson påpekar att det
är i Sydamerika, Indien och Kina som
försäljningen ökar.
”… och det betyder att det blir fler bilar
totalt – om nu inte världen går in i en katastrofal recession. Men en radikal ökning
i Europa, nej, det tror jag inte man ska
räkna med. Samtidigt kommer bilmarknaden mer än tidigare att delas upp i två sorter, dels mer pragmatiska, enkla bilar bilar
som bara är transportlösningar och dels
dyrare, mer premiumpräglade bilar. Och
båda delarna kommer att öka. Bilismen i
Indien och Sydamerika ökar snabbt vilket
betyder massor av nya, enklare småbilar
– samtidigt ökar medelklassen, som vill
ha premiumbilar, hastigt i Kina. Vi vill ju
definitivt gå in i premiumsegmentet och
Volvo har alltid varit där, det är inte någon
massbil. Så vi börjar från en väldigt bra
bas, men vi måste försvara ett högre pris,
det är vår utmaning idag.”
Håkan Samuelsson nämner tre andra
starka varumärken i det premiumsegment
där han vill placera Volvo i framtiden – och
säger själv att Volvo är där, Volvo är ett premiumbilsalternativ.
”Vilka andra alternativ finns där? Ja, Lexus. Men vi har en
bra utgångspunkt. Vi är globala, vi är kända och har en substans i vårt varumärke. Vi är inte som Opel eller Renault och
det är flera som skulle vilja vara i den positionen Volvo är. Vi
har blivit kända för säkerhet och kvalitet, och det är en jättetillgång. Ska vi då inte ta vara på det och bygga vidare – en säker
bil ska väl också kunna se bra ut? Vi vill kombinera det med elegant, skandinavisk design samt lägga till smart funktionalitet.”
Håkan Samuelsson menar att detta arbete, denna förvandling pågår för fullt. Han påpekar att Volvo inte måste vara
den ”fyrkantiga funktionaliteten”. Volvo skulle istället kunna
innehålla ett superbt, elegant navigationssystem, superenkelt
att hantera med stora tydliga touchskärmar.

”… och då bygger vi bara vidare på den bas vi redan har, den
marknadsposition som vi har. Skandinavisk design, det kan
vi försvara, smart funktionalitet likaså. Men vi måste också
tänka i nya banor. Jag menar att en Volvo inte bara behöver vara
optimal för kylskåpstransporter eller hundburar. Vi måste lägga
till något annat.”
Håkan Samuelsson har redan en tydlig bild av vilken position
varumärket Volvo kommer att ha på bilmarknaden om fem år.
”Vår ambition är att vara en av världens fyra, fem absoluta
premiumvarumärken. Vi ska finnas i USA, i Kina och i Europa
i större grad än idag. Kina tycker jag är vad som funkar bäst
för tillfället, trots vissa startproblem. Men S60 säljer bra och
det gör XC60 också. Vi behöver inte anpassa våra produkter,
om man har en bra global produkt behövs det inte. iPhone ser
inte annorlunda ut i Kina jämfört med här. Ikea är ett annat
exempel, de har inte gjort om sina möbler, bokhyllan Billy säljer
lika bra i Kina. Självklart anpassar man små detaljer, färger och
nyanser, inte i övrigt.”
Volvos redan påbörjade ”klassresa” mot mer premium kommer att fortsätta med Håkan Samuelsson som chef. Men för att
kunna göra resan måste Volvo ta ut högre priser, investeringarna i utveckling kräver det. Volvo har nyligen tagit ett investeringsbeslut på runt elva miljarder kronor, en offensiv satsning.
”Vi satsar framåt. Och för att göra det måste vi kunna förbättra vår prissituation, det är absolut nödvändigt med lönsamhet för att kunna finansiera produktutveckling. Men man kan
inte bara höja priset, man måste samtidigt bygga in mer i bilen,
den måste bli mer ’want to have’ och grannen ska vilja ha den.
Självklart måste modern teknologi finnas i bilen men jag tycker
också att designen ska finnas med.”
Svårigheten för alla biltillverkare idag är att hinna med
produktutveckling, allt accelererar. Nya pengar måste genereras för investeringar – ett måste för att undvika att hamna i den
dåliga spiralen och upptäcka att
en modell plötsligt är för gammal.
Ett typexempel är Volvos XC90
som förnyas först nästa år, elva år
efter debuten.
Att Håkan Samuelsson helst
skulle ha sett att en ny XC90 redan
hade funnits på marknaden sedan
några år är tydligt. Han erkänner
faktum och lämnar kvickt ämnet.
På frågan om hur nära och hur
ofta han är med i utvecklingsarbetet svarar han: ”jag lägger mer tid
än vad någon tror, kanske.” Samt
tillägger att han är med på alla
viktiga möten.
”Vi har designövningar varannan vecka, designboard var
tredje vecka, jag går runt och
tittar, diskuterar. När det gäller
produktstrategierna är det enormt
viktiga frågeställningar. Vilka
modeller ska vi ha? Hur ska de se
ut, vilka motorer ska de ha? Ska
vi ha fyrcylindriga motorer eller
sexcylindriga? Fortfarande hänger
en del upp sig på fyra cylindrar
men vi kan leverera premium med
fyra cylindrar. Vi kommer att se T4
och T6 leverera åttacylindrig effekt
med raffinerade hybridlösningar.
En elmotor på bakaxeln och en
förbränningsmotor fram och bilen
har då en ’power unit’ på 400 hästar. Då har vi 4WD, vi har kraften
och ändå bara ett utsläpp på 50–60
gram CO2 och svaret på frågan om
man kan sälja premiumbilar med
’bara’ en fyrcylindrig motor är
naturligtvis: Ja, det kan vi.”
De subjektiva känslorna,
upplevelsen av raka sexor eller V8ljudet tror Håkan Samuelsson att

kunderna kommer att sakna – men, hävdar han, den kommer
att ersättas av stunderna då man kan susa fram i stan, eller på
landet, i stort sett ljudlöst. Att pluginbilarna kommer att öka i
antal är Samuelsson övertygad om. Och han avslöjar att cirka
tio procent av Volvos produktion är pluginbilar om fem år.
”Vi säljer 8 000 i år och med vårt tillväxtmål till 2020 blir
det kanske 80 000 pluginbilar. Jag tror att vi kommer att vara
ledande på området”, påpekar han.
Samtidigt som Volvo ökar produktionen med 50 000 bilar
varje år och närmast fördubblar antalet sålda bilar till år 2020
(”kanske 2019 redan …”) har Håkan Samuelsson fokus på
lönsamheten.
”Vi kan inte bygga fabriker i Kina, öka produktionen och
investera i framtiden utan att ha en lönsamhet som finansierar
tillväxten. Det vore fullständigt ologiskt att försöka nå målet
800 000 bilar om sju år utan att ha en stabil lönsamhet.”
Exakt hur Håkan Samuelsson som vd ska driva rörelsen
mot målet trots problem med valutor och regression på olika
marknader vill han inte gå in på i detalj. Men han försäkrar att
målet är realistiskt, även om han är bekymrad just nu.
”Jo, bekymrad ska man vara. Men jag har varit med ett tag
och sett marknader falla och komma tillbaka ett antal gånger.
När marknaden går ner gäller det att anpassa sig, man måste
vara förberedd, med tidbanker och annat – det tror jag vi
klarar. Dollarvalutan är ett lite knepigare problem för oss men
det viktigaste just nu är att bygga en struktur med produktion
och underleverantörer som gör att vi kommer att köpa mer
R&D samt detaljer i Kina.”
När Håkan Samuelsson analyserar konkurrenssituationen
med tre tyska premiumtillverkare kommer han inte riktigt till
samma slutsats som sin företrädare – att Volvo skulle hata Audi,
exempelvis. Samuelsson ler åt sin företrädares uttalande och
påpekar att under hans ledning ska ingen hata konkurrenterna.
”Tvärtom, vi ska respektera
dem och vad de gjort och gör.
Audi har gjort ett fantastiskt
jobb, de har gått från att vara
en liten tillverkare av mindre
bilar med tvåtaktsmotor till vad
de är idag. Audi står idag för
’försprång genom teknologi’,
det är väldigt tydligt. BMW står
för kördynamik, Mercedes för
superkvalitet och status och vi
ska vara ett fjärde alternativ med
’omtanke och smart funktionalitet’. Kunderna ska vara stolta
över att ha en Volvo.”
Håkan Samuelsson har en klar
agenda för hur Volvo ska drivas de
närmsta åren och medger att USA
får vänta lite, trots nedgången i
försäljning som idag är ungefär
hälften av vad den har varit.
”En fabrik i USA är inte viktigast just nu. Naturligtvis måste
vi tillbaka i USA, vi måste upp
i nivån 100 000 bilar, men det
första är inte att bygga en fabrik
i USA. Vi måste först bygga
organisationen, finansieringslösningarna för kunderna samt
erbjuda leasing och framtiden i
USA kan till viss del vara diesel –
men å andra sidan ser vi just nu
en trend i Europa åt andra hållet
där bensinmotorerna nu får
en verkningsgrad som närmar
sig dieselns. Men våra tyska konkurrenter arbetar åt dieselhållet
i USA, speciellt med sina stora
suvar och med pluginteknologi
kan det vara rätt väg att gå. Vi
tittar på det just nu, kan jag
säga. Men vi ska komma ihåg att
plugin kan vara med bensin-

”Elbilar levererar egentligen
bara bättre miljösamvete.
Små bensinbilar är bättre.”
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”Vi tar inga SMS-lån (skratt).
China Development Bank
lånar ut till lönsamma projekt”

motor också, det är hårda
miljökrav i olika stater.”
Samtalet fortsätter om
ekonomi i olika avseenden
och det blir alltmer tydligt
vilket pragmatiskt synsätt
Håkan Samuelsson anlägger
på Volvos ekonomi. Där hans
företrädare valde att spendera
mycket pengar på utveckling,
är Samuelsson mer försiktigt återhållsam och ogillar
snabba, dyra lösningar.
”Jag tycker Volvo måste
satsa framåt, vi måste självklart investera. Men det får
aldrig bli heliga mål som får
kosta vad de vill. Så är det
inte hemma i en hushållsbudget, så får det aldrig bli i ett
företag heller. Men kanske
kan vi jobba smartare, göra
mer saker själva, det behöver
inte vara konsulter som kostar
skjortan till allt.”
Vi växlar över till elbilar.
Håkan Samuelsson tror att
det finns utrymme på marknaden för mindre elbilar för kommunikation i städerna. Men han påpekar att andelen kanske
inte blir så stor, elbilar har begränsningar.
”Mindre elbilar för sträckor upp till 100 kilometer kommer.
Men vi ska inte tro att volymen elbilar blir så stor. Det är inte
realistiskt att ha en massa snabbladdningsstationer överallt,
den infrastrukturen finns inte och det finns även naturliga
begränsningar för hur snabbt man kan ladda. Snarare tror jag att
vi måste ha en ’range extender’ i någon form ombord, då funkar
elbilen. Vi har 100 rena elbilar ute som rullar (C30) men jag har
svårt att se någon större efterfrågan.”

Nyckeln (ovan) är ett exempel på att Volvo
ska kännas mer premium. Interiören i
Concept Coupé har fina material och en
stor pekskärm. Mycket ”vill ha”!
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Volvochefen fortsätter att
analysera marknaden för elbilar och pluginfordon och
påpekar att rena elbilar inte
klarar mer än små bensinbilar, snarare tvärtom.
”Små bensinbilar har
bättre värme, luftkonditionering, bättre räckvidd.
Elbilen levererar egentligen
bara ett bättre miljösamvete.
Men om man är miljövän är
det naturligtvis rätt – fast vi
ska komma ihåg att om vi
kollar var strömmen kommer ifrån, om man tittar på
det faktum att man släpar
runt tunga batterier (och
dess innehåll, red. anm.)
som kostar energi och så
vidare är kanske elbilen inte
lika miljövänlig som man
först trodde.”
Även när det gäller miljön är Håkan Samuelsson
alltså en pragmatiker. Han
ser till resultatet, helheten
och menar att diplom på miljömässor nog är bra men hellre
framsteg i verkligheten. Volvo ska vara miljövänligt, fast på
ett ärligt sätt.
”Det jag tror är rätt väg är pluginbilar som drar ner fossil
förbrukning och minskar CO2-utsläppen radikalt. Vi har sålt
8 000 stycken hittills och jag tror aldrig att vi hade kunnat
sälja 8 000 rena elbilar.”
När det gäller nischbilar, exempelvis en cabriolet, är Samuelsson också en försiktig general. Han vill naturligtvis att Volvo som
alla andra ska ha en så bred modellflora som möjligt. Men han är
en … pragmatiker.

periet förde inte det svenska
”Cabriolet …, nja, vi har ju den nya
märket framåt, anser Håkan
plattformen (SPA) men jag ser inte
Samuelsson, utvecklingen stanen cab som det första valet. Jag
nade av. Vad som är viktigt idag
skulle nog hellre se en liten suv. Om
är arbetet med att definiera vad
vi ska göra ytterligare en variant av
Volvo ska stå för i framtiden.
någon av våra modeller måste den
”Ingen har gjort detta på
gå att räkna hem ekonomiskt. Små
allvar. Allt snack om lyxury
volymer ger små tillskott men kosoch premium är väl bra men vi
tar ofta lika mycket att ta fram.”
ska jobba systematiskt med att
Återigen tecknar Håkan Samufylla bilarna med rätt innehåll.
elsson fem år framåt i tiden. Han
Säkerheten är det dyraste vi har,
säger att det blir sex grundmodeller
vi ska lägga på design och få
på SPA-plattformen (60+90-serien,
bilarna attraktiva och sedan ska
XC, V och S) och avslöjar att Volvo
vi bli världsmästare på ’smart
nu bestämt sig för att bygga en egen
funktionalitet’. Det vanliga när
arkitektur för 40-serien tillsammans
volymen ökar är att kompleximed Geely i Kina. Arbetet är i full
teten ökar linjärt och då ökar
gång redan och en bra bit på väg.
även kostnaderna – får du in en
”Vi kallar den för RCMA och Geely
miljard i vinsträkningen ökar
och Volvo delar på arkitekturen. De
samtidigt kostnaderna med lika
bygger en premiumbil i sin värld, vi
mycket och då har man inte
bygger en ny 40-serie i vår värld, och
vunnit något. Det är precis vad
jag tror att vi börjar sälja den inom
som hänt hos Volvo de senaste
fem år. Vi delar på kostnaderna, på
åren. Nyckeln är modularitet
vissa komponenter – men utan att
och utveckling av det starka
Volvo behöver kompromissa med
varumärket samt att undvika
egenskaperna så som man ofta ser
komplexiteten.”
när mindre tillverkare gör saker ihop
Håkan Samuelsson pekar ut
med en stor massbilstillverkare (läs
flera nödvändiga strategier för
Volvo-Ford). Tvärtom får vi en 40-seatt Volvo ska utvecklas åt rätt
rie som vi vill ha den och tack vare
håll och kunna växa och nå den
samarbetet blir den också lönsam.”
lönsamhet man måste.
Finansieringen av ett framtida modellprogram är en viktig frå”Framtiden är inte bara nya modeller. Vi måste också
ga. Var hämtas pengarna, ur egen kassa eller måste Volvo som liten
utnyttja våra fabriker mer effektivt, få ut mer av det vi redan
tillverkare låna upp kapital för att betala sitt utvecklingsprogram?
har. Vi måste göra mer själva, få ut mer timmar i fabriken. Vi
Håkan Samuelsson ler lite, frågan var kanske inte helt oväntad.
ska utnyttja vår kunskap bättre, vi måste vara mer flexibla,
”Ingen vd kommer någonsin att kunna säga att han har
kunderna köper fler bilar i mars än i oktober och vi måste lära
obegränsat med pengar. Jag tror att man alltid ska ha en viss
oss vara mer flexibla, följa verkliga behov. Vi kan inte bygga
hushållning, en viss knapphet. Det är inga problem för Volvo att
massor av bilar i januari och ställa dem på gården för att sälja
köra igenom det utvecklingsprogram vi har framför oss, om vi
i mars eller juni.”
jobbar lite smart och effektivt när vi investerar i nya maskiner
All utveckling sker genom ett företags personal. Efter en
och utrustning. Vi har en utvecklingsbudget på 6,5 miljarder
period av osäkerhet med ägarbyte är frågan hur allt påverkat
kronor per år som finansieras löpande i rörelsen – men ett
Volvo – och hur vägen till framgång ser ut?
nollresultat kräver att vi får ut 2014 års modeller i de volymer
”Vi måste bygga en stolthet internt. Viktigast är en framvi beräknat samt har hård koll på kostnadssidan. I övrigt gör vi
tidsbild, en framtidstro och en förståelse för vad vi måste göra,
som andra, vi finansierar en viss del med upplåning, det är norvi måste förklara målet och skaffa acceptens. Då börjar alla ta
malt med långsiktiga industrilån – vi tar inga SMS-lån (skratt) –
initiativ, jobba mot målet och glädjas åt det. Vad gäller Geely,
det är China Development Bank och Exportkreditnämnden som
vad som är viktigt att förstå är att Geely faktiskt kan hjälpa oss
lånar ut till lönsamma projekt.”
så vi kan få en win-win-situation med den mindre plattformen
Att försäljningen de närmsta åren ökar är alltså viktigt för
och viss kommunalitet. Exempelvis kan mindre motorer byggas
Volvo i en investeringsintensiv period. Håkan Samuelsson har
i Kina men vi kan använda dem här och de stora motorerna som
jobbat många år i Tyskland, den marknad som Volvo ännu inte
byggs i Skövde kan användas av Geely i Kina.
lyckats fullt ut i. Orsakerna till det är flera, menar Volvochefen.
Även om Volvo gasar fullt nu står inte världen stilla. Hur ser
”Jag vet att marknaden finns där för oss, kunderna väntar. Vi
konkurrensen ut framöver?
måste bli bättre, vi måste titta på hur vi kommunicerar Volvo,
”Ja, vi har tuff konkurrens. Titta bara på Korea, Kia är fanhur organisationen ser ut, hur vi når ut och naturligtvis måste
tastiskt duktiga. Japan kommer tillbaka, Toyota är redan på
produkten vara hundraprocentig. Vi har inte gjort rätt, det finns
väg tillbaka. Kineserna kommer till Europa men kanske inte
massor av kunder vars förstaval vid sidan av en Audi eller en BMW
just med Geely som siktar på andra marknader, Volvo finns ju
är Volvo. Ska vi bli starkare i Europa är Tyskland nyckeln. Tyskland
redan i Europa. Det blir tuffare konkurrens framöver.”
är en tredjedel av ekonomin i Europa – vi måste in där och vi är på
väg. Allt det vi gör just nu, med nya motorer, bättre kvalitet, mer elegans, bättre
passform, lägre förbrukning kommer att
VolVos tuffa försäljningsmål: en fördubbling till 2020
göra att vi har de produkter som tyska
Volvos mål är att sälja 800 000 enheter år 2020. Det är ett mycket tufft mål.
marknaden kräver.”
Sedan millennieskiftet har Volvo som bäst sålt 456 224 bilar på ett år (2004)
Det senaste decenniet har bilvärlden
och fjolårssiffran på 421 951 enheter måste i praktiken fördubblas.
kännetecknats av strukturrationalisering500 000
ar och nerlagda bilmärken, inte minst i
USA. Att så många tillverkare fortfarande
450 000
är kvar kan förvåna även en Volvochef.
”Ja, några tillverkare är överraskande
400 000
seglivade. Jag tror att utvecklingen mot
350 000
färre märken fortsätter i viss mån, det blir
konsolidering i större enheter när en del
300 000
märken kan slukas av större märken.”
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2020
Volvos period som del av Ford-im-

”Vi har påbörjat nästa
Volvo V40 tillsammans
med Geely.”
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