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Generösa system för avgasmätningar har gyn-
nat fordonsindustrin. När det sedan avslöjas 
att ett av världens största märken tar sig för att 
manipulera mätningarna kan det få återverk-
ningar på hela industrin.

D et var inte magisk tysk ingenjörskonst. 
Det var bara vanligt lurendrejeri. Så 
skrev amerikanska motsvarigheten till 
Ny Teknik eller Illustrerad Vetenskap, 

Popular Mechanics, i veckan apropå hur Volks-
wagen lyckats få till stånd så låga utsläppsvär-
den med sina dieselmotorer utan att verka kom-
promissa med körglädje och annat. Avunden 
som funnits mot den tyska ingenjörskonsten 
och framgångssagan för landets märken har va-
rit stor i bilvärlden. Och här kommer det fram 
att det märke som är så stort att det har en slo-
gan som översätts med ”Bilen”(das Auto) har 
manipulerat de tester som gjort att de klarat 
amerikanska avgastester. 

Att det är allvarligt framkommer av uppgiften 
att det rör sig om i varje fall elva miljoner bilar 
och där premiummärket Audi också är indraget. 
Dieselmotorn med en tydlig miljöprofil är helt 
central för Volkswagenkoncernen – och det är 
just här manipuleringen har skett. För koncer-
nen som slagits med Toyota och General Motors 
om att vara världens största kommer dessa av-
slöjanden extremt olämpligt. 

Det kommer inte bara att bli dyrt med skade-
ståndsprocesser utan att kräva en hel del tek-
niskt arbete för att nå de utsläppsnivåer man re-
dan lovat myndigheter och marknadsfört stort 
bland kunder tillsammans med andra tekniska 
data; Audis slogan om att vara ledande inom 
teknik kommer väl till pass.

Nu är inte Volkswagenskandalen den första i 
bilvärlden. Toyota hade sitt stora problem med 
gaspedalerna för några år sedan, där de under-
låtit att skicka in viktig information till ameri-
kanska myndigheter. Och GM, till exempel, har 
också haft sina problem. 

Man kan också säga att ur ett konsumentper-
spektiv är det som kommit fram om Volkswagen 
på ett sätt inte lika allvarligt som en del andra 
problem som funnits med bilmärken bakåt. Det 
är inte ett omedelbart säkerhetsproblem att en 
bil släpper ut avgaser över de gränsvärden som 
är uppsatta, vilket däremot en dåligt fungeran-
de airbag eller gaspedal kan vara. 

Men för ett märke med en så tydlig miljöprofil 
är det förstås varumärkesmässigt mycket skad-
ligt att man blivit påkommen med att manipu-
lera tester – kunder kan börja undra om det är 
annat som märket undanhållit eller fifflat med.

En intressant diskussion som uppkommit i 
veckan rör också avgastesterna i stort. De ut-
släppsvärden som kommer fram i labben och 
som bilmärkena sedan marknadsför är ofta vä-
sentligt lägre än vad utsläppen blir vid verklig 
körning. Och det med myndigheters goda min-
nen. Om man översätter detta till livsmedel 
skulle man ha svårt att tänka sig att konsumen-
ter skulle acceptera en teoretiskt angiven andel 
fett i maten, säg fem procent, men en verklig 
som väsentligt högre. Det enda intressanta både 
när det gäller de kväveoxidnivåer VW nu åkte dit 
på och de koldioxidnivåer som påverkar klima-
tet är ju vad fordonen faktiskt släpper ut. 

I slutet av november inleds FN:s stora klimat-
möte i Paris, där vill man veta hur mycket växt-
husgaser som släpps ut i fysisk form inte i någon 
teoretisk modell som bara gäller i labbmiljö.

% För övrigt…

...så kom konsultföretaget 
McKinsey i veckan fram till att 
världsekonomin skulle tjäna 
12 000 miljarder dollar på ett 
jämställt arbets- och närings-
liv. Det ojämställda landet 
Indien kunde öka BNP med så 
mycket som 16 procent enligt 
rapporten.

...är fordonsindustrin knappast 
en föregångare när det gäller 
jämställdhet. Andelen kvinnor i 
ledningsgrupper och styrelser 
är till exempel fortfarande väl-
digt liten – SEB:s Annika Fal-
kengren är ett undantag, som 
lyckats hamna i styrelsen i 
extremt mansdominerade 
Volkswagen.

...så skulle det vara intressant 
att se en undersökning av led-
nings- och medarbetarstruk-
turen på företag och organisa-
tioner som drabbas av härvor. 
Man kan i varje fall misstänka 
att företag som leds av en 
homogen grupp människor 
riskerar dikeskörningar i högre 
grad. 
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Förslag om snabbjärnväg Borås-Herrljunga
En höghastighetsjärnväg 
mellan Borås och Herr-
ljunga skulle lösa infarkten 
mellan Göteborg och 
Stockholm och göra Land-
vetter tillgängligt för hela 
regionen. Det menar orga-
nisationen Företagarna. 

Borås/hErrljungA. Det 

kan låta som en utopi med 
en höghastighetsjärnväg 
mellan de båda Sjuhärads-
kommunerna. Men det är 
inte för Borås och Herr-
ljungas egen skulle Företa-
garna i Västra Götaland fö-
reslår en höghastighets-
järnväg för cirka åtta mil-

jarder kronor mellan de 
båda orterna, betonar de.

– Tanken är att med 
Herrljunga som nod knyta 
ihop de västra delarna av 
regionen med de mellersta 
och norra, säger Claes-
Henrik Martinsson, vice 
ordförande i organisatio-
nen.

Idén – som Företagarna 
lobbat för redan tidigare – 
är att möjliggöra en snabb 
förbindelse kopplat till 
Västra stambanan långt 
innan den omskrivna Gö-
talandsbanan står färdig i 
sin helhet.

– Även Närke och Värm-
land får närmare till den 

internationella flygplat-
sen Landvetter.

Att man nu med en färsk 
hemsida för Landvetter-
banan vill uppmärksam-
ma idén har bland annat 
att göra med nuvarande 
tågproblemen mellan 
Alingsås och Göteborg.
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Landvetterbanan

Dubbelspårig järnväg för 
höghastighetståg Borås-
landvetter. Knyter tillsam-
mans med sträckan 
Borås-landvetter-Göte-
borg ihop regionen.

Kostar cirka 8 miljarder 
kronor att bygga.


