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Forkortelser	og	Definitioner		
	

Forkortelser:		

EAL	 			Erstatningsansvarsloven(Lovbekendtgørelse	21-03-2014	nr.	266)		

EU	 			Den	Europæiske	Union		

EURO	6	 			Euronorm	6		

KBL	 			Købeloven(Lovbekendtgørelse	17-02-2014	nr.	140)	

VW	 			Volkswagen	Group	A/S	

	

Definitioner	og	forklaringer:		

Strategisk	alliance:		

En	 strategisk	 alliance	 er	 en	 samarbejdsaftale	 mellem	 to	 virksomheder,	 der	 besidder	

komplementære	 styrker.	 Det	 er	 således	 formålet	 med	 den	 strategiske	 alliance,	 at	 opnå	

konkurrencemæssige	fordele	og	mindske	omkostningerne	herved.		

	

Euronorm	6:		

Euronormer	sætter	en	grænse	for,	hvor	meget	en	bil	må	forurene	af	miljøskadelige	stoffer.	

Euronorm	6	er	det	seneste	EU-direktiv,	hvor	grænseværdien	er	fastsat	på	80	mg/km.		

	

Partneringaftale:		

Partnering	er	en	aftalestruktur,	som	stammer	fra	USA	og	Storbritannien.	Partnering	bygger	

på	 forudsætningen	 om,	 at	 stimulere	 kooperativ	 adfærd	 ved	 hjælp	 af	

kontraktbestemmelser,	som	fører	til	en	”vind-vind”	tilgang.		

	

Traditionel	aftale:			

Den	 traditionelle	 aftale	 underbygger	 en	 aftalestruktur,	 som	 fokuserer	 på	 den	 juridiske	

baggrundsret,	 som	 har	 til	 formål,	 at	 mindske	 diverse	 risici	 for	 virksomhederne.	 Dette	

betyder	at	kontraktbestemmelserne,	fører	til	en	”vind-tab”	tilgang.		
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Abstract	
	

This	 master	 thesis	 is	 about	 the	 Volkswagen	 scandal.	 September	 18th	 2015,	 the	

Environmental	 Protection	 Agency	 (EPA)	 found	 that	 VW	 had	 intentionally	 programmed	 a	

software	 device	 in	 diesel	 cars	 to	 activate	 emissions	 controls	 during	 laboratory	 emissions	

testing.	 The	 programming	 caused	 the	 diesel	 cars’	 NOx	 output	 to	 meet	 the	 regulatory	

standards.	VW	put	 this	programming	 in	90.927	diesel	 cars	 in	Denmark.	 The	EU	 regulates	

the	quality	of	air	through	the	directive	Euro	6	and	it	allows	an	output	of	NOx	for	a	diesel	car	

in	EU,	80	mg/km.	

	

VW	has	marketed	their	diesel	car	to	meet	the	standards	of	Euro	6,	which	has	been	proven	

to	not	be	the	case.	This	questions	the	legal	position	of	VW	against	a	consumer	who	maybe	

has	 bought	 the	 car	 under	 deceptive	 premises.	 It	 is	 important	 to	 investigate	 VW’s	 legal	

position	if	provided	that	there	is	a	breach	of	contract.		

	

The	 global	 automotive	 industry	 is	 a	 fast-paced	 industry	 driven	 by	 innovation.	 A	 strategic	

alliance	 is	an	effective	source	of	acquiring	 innovation.	The	choice	of	strategy	 is	 important	

for	 the	 overall	 performance	 of	 the	 strategic	 alliance.	 The	 question	 is	 can	 the	 choice	 of	

strategy	have	had	significance	in	VW	programming	the	software	device	and	if	so,	should	it	

be	reevaluated.	

	

At	 last	 the	thesis	will	present	suggested	solutions	to	VW,	which	should	be	considered	for	

the	future	so	VW	can	still	be	in	the	top	three	of	all	automotive	manufactures	in	the	world.		
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Kapitel	1		

Problemstilling		

1.1 Indledning			

18.	September	2015	er	en	dato,	Volkswagen	(herefter	VW)	sent	kommer	til	at	glemme	og	

er	starten	på	navnet	VW-skandalen.	Den	amerikanske	miljøstyrelse	EPA	meddeler,	at	VW	

har	 installeret	 en	 software	 i	 flere	 bilmodeller,	 der	 er	 indrettet	 specifikt	 til	 at	 snyde	 de	

amerikanske	emissionstests.	I	Danmark	drejer	det	sig	om	90.927	biler,	hvoraf	52.738	er	af	

mærket	 Volkswagen.1	De	 resterende	 er	 fra	 de	 øvrige	 mærker	 fra	 Volkswagen	 gruppen.	

Disse	biler	er	produceret	i	årene	2009	til	2015	og	er	dieselbiler	med	motorvolumen,	1.2,	1.6	

og	2.0	liter.2				

Dieselbilen	 er	 blevet	 udstyret	 med	 en	 software,	 som	 i	 test	 begrænser	 udledningen	 af	

miljøskadelige	stoffer.	Specifikt	er	der	snydt	med,	hvor	stor	udledningen	af	NOx-gasserne3	i	

virkeligheden	 er	 fra	 deres	 biler.	 Det	 betyder,	 at	 dieselbilen	 forurener	 mere,	 end	 den	 er	

tilladt	til.	Disse	er	direkte	sundhedsfarlige,	og	begge	kvælstofoxider	er	hovedårsag	til	store	

helbredsskader.4	Hvert	 år	 dør	 op	mod	 en	 halv	 million	 europæere	 for	 tidligt	 på	 grund	 af	

luftforurening.5		

EU	 regulerer	 luftkvaliteten	 gennem	 et	 antal	 af	 direktiver,	 der	 implementeres	 i	

medlemsstaterne,	 og	 derved	 bliver	 til	 national	 lov.	 Euro	 6(gældende	 fra	 2014)	 regulerer	

udledningen	af	NOx	og	grænseværdien	for	en	dieselbil,	i	EU,	er	80	mg/km.		

Problematikken	ligger	i,	at	VW	har	markedsført	dieselbilen	til	at	opfylde	Euro	6,	hvilket	ikke	

stemmer	 overens	 med	 virkeligheden	 qua	 af	 softwarens	 installering.	 Dette	 efterlader	 et	

																																																								
1	http://www.vwdieselinfo.dk/faq.aspx	
2	http://www.vwdieselinfo.dk/faq.aspx	
3	NOx	er	en	samlet	betegnelse	for	to	stoffer,	de	såkaldte	kvælstofilter,	kvælstofdioxid	 (NO2)	og	kvælstofoxid	

(NO).	
4	Press-Kristensen	m.fl.	(2013)	s.	9		
5	Ibid	s.	6.		
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indtryk	 af	 at,	 forbrugeren	 har	 købt	 dieselbilen	 på	 forkerte	 præmisser.	 Det	 er	 i	 den	

forbindelse	 væsentligt	 at	 undersøge,	 hvordan	 VW’s	 retsstilling	 foreligger,	 såfremt	 der	 er	

tale	om	et	aftalebrud.		

Den	globale	bilindustri	er	en	teknologisk	industri,	og	innovation	er	et	fundamentalt	element	

i	 skabelsen	af	en	stærk	konkurrenceevne.	Bilproduktionen	er	præget	af	høj	 risiko	og	høje	

F&U6	omkostninger.	 I	den	globale	bilindustri	er	et	strategisk	parameter,	at	bilproducenter	

sjældent	står	alene	om	at	skabe	innovation.		

På	 baggrund	 af	 dette	 indgår	 VW	 i	 strategiske	 alliancer	 med	 konkurrenter	 og	 tech-

virksomheder.	Det	er	interessant	at	undersøge	strategivalget	i	en	sådan	strategisk	alliance,	

for	at	 finde	ud	af	om	denne	kan	have	haft	betydning	 for	 installeringen	af	 softwaren.	Det	

kan	tænkes,	at	aftalestrukturen	forskubber	fokusset	i	den	strategiske	alliance.		

Frembringelserne	 i	den	 retsdogmatiske	 samt	økonomiske	analyse,	vurderes	og	diskuteres	

for	derved	at	sammenstille	løsningsforslag	til	VW	for	fremtiden.			

Formålet	 med	 denne	 afhandling,	 er	 at	 komme	med	 løsningsforslag	 ud	 fra	 en	 tværfaglig	

analyse	af	det	juridiske	samt	det	økonomiske	analyse.				

	

1.2 Problemformulering	

Afhandlingen	søger	at	svare	på	følgende	problemformulering:			

	

1. Hvordan	 foreligger	 VW’s	 retsstilling,	 over	 for	 forbrugeren,	 i	 tilfælde	 af	 at,	 der	

foreligger	et	aftalebrud?		

	

2. Hvilket	 strategivalg	 i	 en	 strategisk	 alliance	 kan	 have	 haft	 betydning	 for	 VW’s	

installering	af	softwaren	og	i	forlængelse	heraf,	bør	denne	ændres?			

	

3. Hvilke	løsningsforslag	bør	VW	overveje	i	fremtiden?		

																																																								
6	Forskning	&	Udvikling.		
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1.3	Synsvinkel		

Denne	 afhandling	 tager	 udgangspunkt	 i	 de	 overvejelser	 VW	 bør	 holde	 sig	 for	 øje,	 ved	

håndteringen	af	denne	skandale.	Synvinklen	vil	være	VW	Group,	der	ønsker	løsningsforslag.	

Denne	synsvinkel	anlægges	ud	 fra	det	 faktum,	at	VW	står	over	 for	den	største	skandale	 i	

virksomhedens	historie,	og	dennes	håndtering	kan	blive	afgørende	for	fremtiden.			

	

1.4	Afgrænsning		

Af	 relevansmæssige	 og	 strukturelle	 årsager	 samt	 for	 at	 sikre	 en	 dybdegående	 analyse	 af	

problemstillingen,	har	det	været	nødvendigt	at	begrænse	afhandlingens	bredde.		

	

1.4.1	Juridisk	afgrænsning		

Det	 antages,	 at	 der	 foreligger	 en	 gyldig	 aftale	 mellem	 forbrugeren	 og	 VW	 dersom	

aftaleretlige	problemstillinger	ikke	vil	blive	behandlet.		

	

Denne	afhandling	 tager	 sigte	på,	 at	 analysere	et	 indenlandsk	 køb	 i	Danmark	dersom	den	

internationale	købelov	ikke	vil	blive	behandlet.	Der	vil	ikke	blive	foretaget	en	retsdogmatisk	

analyse	 af	 erhvervskøb	 eller	 civilkøb,	 da	 afhandlingen	 udelukkende	 fokuserer	 på	

forbrugerkøb.		

	

Den	retsdogmatiske	analyse	omfatter	kun	dieselbiler	omfattet	af	Euro	6,	hvilket	betyder	at	

de	er	produceret	fra	2014-2015.		

		

Der	 vil	 ikke	 blive	 foretaget	 en	 analyse	 af,	 om	 forbrugeren	 kan	 rette	 et	 direkte	 krav	mod	

andre	end	VW.	Der	foretages	ikke	en	behandling	af,	om	forbrugeren	kan	kræve	erstatning	

efter	EAL.		

	

Denne	 afhandling	 tilsigter	 en	 analyse	 af	 det	 civilretlige	 perspektiv	 og	 derved	 vil	

markedsføringsretten	 ikke	 blive	 behandlet.	 Den	 retsdogmatiske	 analyse	 omfatter	 ikke	 en	
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analyse	 af	 den	 gennemsnitlige	 forbruger,	 da	 forbrugeren	 antages	 at	 være	 meget	

miljøbevidst.		

	

1.4.2	Økonomisk	afgrænsning		

Coase	 teoremet	 vil	 i	 denne	 afhandling	 ikke	 blive	 behandlet	 i	 den	 økonomiske	 analyse,	

grundet	 en	 anvendelse	 af	 transaktionsomkostningsteorien	 som	 tilsigter	 et	 strategisk	

perspektiv.	

		

Ydermere	vil	transaktionsomkostningerne	ikke	blive	estimeret	i	kroner	og	øre,	da	analysen	

kun	vil	sandsynliggøre	om,	de	er	høje	eller	lave.						

	

Den	spilteoretiske	analyse	vil	ikke	behandle	de	økonomiske	konsekvenser	af	strategien	for	

konkurrenten/tech-virksomheden,	da	afhandlingen	henlægger	en	VW-synsvinkel,	 jf.	afsnit	

1.4.	Der	foretages	ikke	en	dybdegående	analyse	af	andre	bilproducenter.		

	

Der	vil	 ikke	i	den	økonomiske	analyse	blive	taget	højde	for	automobilorganisationers	eller	

andre	landes	holdning/perspektiv.		

	

Der	 foreligger	 ikke	 en	 analyse	 af	 strategivalgenes	modsvar	 over	 for	 hinanden,	 da	 det	 er	

indvirkningen	 på	 den	 strategiske	 alliance	 som	 er	 interessant,	 at	 undersøge	 i	 denne	

afhandling.	Redegørelsen	af	markedsformen	tilsigter	at	beskrive	den	globale	bilindustri,	og	

ikke	vurdere	den	markedsmæssige	interaktion	over	for	hinanden.			

	

Den	 spilteoretiske	 analyse	 foretages	 med	 henblik	 på	 den	 mikroøkonomiske	 tilgang,	 og	

derfor	vil	adfærdsøkonomiens	antagelser	samt	metodiske	anvendelse	ikke	blive	behandlet	i	

denne	afhandling.			

1.4.3	Interdisciplinær	afgrænsning	

Der	 foretages	 ikke	 en	 retspolitisk	 analyse.	 Frembringelserne	 i	 den	 juridiske	 samt	

økonomiske	analyse	sammenfattes	til	sidst,	for	at	opstille	løsningsforslag	til	VW.		
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1.5	Metode		

Valget	af	videnskabelig	metode	beror	på	undersøgelsesobjektet	og	som	skitseret	ovenfor,	

er	problemstillingen	en	tværfaglig	kombination	af	økonomi	og	jura.	Det	er	derfor	essentielt,	

at	metoden	 integrerer	begge	discipliner	 for	således	at	sikre	en	 fyldestgørende	analyse	og	

besvarelse	af	problemformuleringen.	Denne	interdisciplinære	integration	opnås	gennem	et	

samspil	mellem	den	retsdogmatiske	metode	og	den	økonomiske	metode.		
	

1.5.1	Retsdogmatisk	metode		

Den	 juridiske	problemformulering	omfatter	en	undersøgelse	af,	 hvad	gældende	 ret	er	på	

området,	de	lege	lata7.		Undersøgelsen	foretages	med	udgangspunkt	i	den	retsdogmatiske	

metode,	 som	 beskriver,	 fortolker,	 analyserer	 og	 systematiserer	 gældende	 ret.8	Alf	 Ross	

(1971)	 beskriver	 retsdogmatik	 som	 metode,	 hvorpå	 danske	 domstole	 ud	 fra	 deres	

retsideologier	 må	 forventes	 at	 afgøre	 hypotetiske	 sager,	 hvis	 de	 bliver	 indbragt	 for	

domstolene.9	I	 den	 retsdogmatiske	 metode	 eksisterer	 der	 som	 udgangspunkt	 ingen	 fast	

rangorden	 imellem	 retskilderne,	 da	 de	 alle	 kan	 have	 konkret	 betydning	 for	 hvad,	 der	 er	

gældende	ret,	afhængigt	af	hvilket	spørgsmål	der	besvares.10		

	

I	 det	 indbyrdes	 retsforhold	 mellem	 VW	 og	 forbrugeren,	 der	 har	 indgået	 en	 gyldig	

købsaftale,	er	det	indledningsvist	oplagt	at	denne	er	en	væsentlig	kilde	til	at	fastlægge,	om	

der	foreligger	et	aftalebrud.		

	

Det	er	forbrugerkøbets	almindelige	udgangspunkt,	at	såfremt	det	ikke	er	udtrykkeligt	aftalt,	

eller	må	anses	for	indeholdt	i	købsaftalen	eller	følger	af	handelsbrug	eller	anden	sædvane,	

																																																								
7	En	angivelse	af,	at	der	alene	sigtes	mod	at	give	en	korrekt	beskrivelse	af	gældende	ret	i	juridisk	litteratur.		
8	Nielsen	&	Tvarnø	(2014)	s.	57.		
9	Ross	(1971)	s.	47.		
10	Nielsen	&	Tvarnø	(2014)	s.	81.		
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så	 kommer	 de	 udfyldende	 KBL	 regler	 til	 anvendelse,	 jf.	 KBL	 §	 1,	 stk.	 1.	 Der	 foretages	 en	

analyse	af	KBL’s	specialregler	for	forbrugerkøb	og	disse	udgøre	lex	specialis11	i	køberetten.		

	

Der	er	udvalgt	4	 	domme,	 som	udgør	en	del	afhandlingens	empiri.	Dommene	er	 fundet	 i	

Ugeskrift	 for	 Retsvæsen,	 et	 tidskrift	 der	 indeholder	 alle	 de	 væsentligste	 og	 principielle	

afgørelser	 fra	 Højesteret,	 Sø-	 og	 Handelsretten	 og	 landsretterne.	 En	 enkelt	 er	 fundet	 på	

Forbrugerklagenævnets	hjemmeside,	hvor	afgørelser	offentliggøres.	

Dommene	 er	 nøje	 udvalgt	 ud	 fra	 deres	 tilknytning	 til	 den	 konkrete	 problemstilling,	 og	

vedrører	anvendelsen	af	KBL	§	76,	stk.	1,	nr.	2	og	KBL	§	80,	stk.	1,	nr.	4.	Dommene	er	valgt	

ud	 fra,	 en	betragtning	af	præjudikatværdien.12	Domsanalyserne	vil	 konkretisere	 relevante	

faktorer	som	har	betydning	for	dommens	præjudikatværdi.		

	

De	4	udvalgte	domme	er	som	følger:		

		

• U.2012.3512H	–	Uberettiget	forventning		

• U.2008.579V	–	Uberettiget	forventning	

• FKN	sagsnummer	2005-521/7-860	–	Forkert	oplysning	forud	for	købet				

• U.2009.2003V	–	Tilsikrede	egenskaber	

	

Dommene	analyseres	i	en	omvendt	kronologisk	rækkefølge,	da	det	må	formodes,	at	yngre	

domme	bedre	afspejler	den	nuværende	fortolkning	af	bestemmelsen	og	dermed	også	den	

nuværende	retsstilling,	de	lege	lata.	Domsanalyserne	indledes	med	en	kort	introduktion	af	

ratio	 decidendi13	samt,	 hvordan	 denne	 fremgår	 af	 dommen.	 Dernæst	 sagens	 faktum	 og	

																																																								
11	Et	retsanvendelsesprincip,	hvorefter	en	speciel	lov	går	forud	for	en	general	lov.	Nielsen	&	Tvarnø	(2014)	s.	

256.		
12	Præjudikatværdi	–	En	dom,	der	rummer	en	stillingtagen	til	en	juridisk	problemstilling,	som	kan	tillægges	

betydning	ved	fremtidig	afgørelse	af	en	tilsvarende	problemstilling.	Dansk	retslitteratur	omtaler	dog	ikke	

præjudikater	som	direkte	bindende	for	domstolene,	de	er	dog	yderst	relevante.	Olesen	m.fl.	(2012)	s.	23.	
13	Ratio	 ”begrundelse”,	 decidere	 ”afgøre”.	Den	 regel,	 der	 i	 dommen	anvendes	 til	 at	 løse	 en	 tvist,	 betegnes	

med	dette	latinske	udtryk.		
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argumentation.	 Der	 er	 tale	 om	 en	 udvælgelse	 af	 relevant	 faktum,	 frem	 for	 en	 komplet	

gengivelse.	

	

Den	retsdogmatiske	analyse	beror	på	en	stillingtagen	til	dansk	ret.	Dette	betyder,	at	med	

henblik	på,	at	statuere	gældende	ret	anlægges	en	subjektiv	formålsfortolkning.	Ved	denne	

formålsfortolkning	inddrages	loves14	forarbejder	som	fortolkningsbidrag.15		

	

Retskildegrupperne	 retssædvane	 og	 forholdets	 natur	 behandles	 ikke	 for	 at	 udfinde	

gældende	ret	i	denne	problemformulering.		

	

1.5.2	Økonomisk	metode		

Videnskabsteori	 er	 en	 filosofisk	 disciplin,	 der	 omhandler	 studiet	 om	 videnskabernes	

metoder,	normer	og	baggrund.		

Kritisk	rationalisme16	er	en	videnskabsteori	udviklet	af	Karl	R.	Popper	omkring	1960.	Denne	

går	ud	på,	at	man	ikke	kunne	verificere	en	teori,	men	at	man	derimod	kun	kunne	falsificere	

den.	Poppers	beskrivelse	af	den	metodiske	tilgang,	er	den	hypotetisk-deduktive	metode.17		

Metoden	er	anlagt	på,	at	man	ved	hjælp	af	deduktion	udleder	konkrete	hypoteser	 fra	en	

hypotese/teori.	 Denne	 testes	 i	 virkeligheden,	 hvorefter	 denne	 kan	 verificeres	 eller	

falsificeres.18			

	

En	økonomisk	analyse	kan	foretages	ved	hjælp	af	tre	forskellige	metoder.		

Induktiv	 metode	 forstås	 ved	 at	 nå	 frem	 til	 en	 hypotese	 eller	 teori	 gennem	 empiriske	

undersøgelser.	19	Deduktiv	 metode	 forstås	 ved	 at	 udgangspunktet	 er	 en	 teori	 og	 tester	

																																																								
14	Det	kan	også	være	andre	retlige	tekster.		
15	Nielsen	&	Tvarnø	(2014)	s.	256.		
16	Denne	videnskabsteori	ligger	indenfor	empirismen,	hvilket	betyder,	at	de	beskæftiger	sig	med	det,	der	kan	

observeres.		
17	Gyldendal	–	Den	store	danske	(leksikon).		
18	Ibid.		
19	Andersen	(2013)	s.	31.		
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denne	 for	at	kunne	verificere	midlertidigt	eller	 falsificere.	20	Abduktiv	metode	 forstås	ved,	

at	det	er	en	blanding	af	induktiv	samt	deduktiv	metode.					 

 

Denne	afhandling	anvender	den	deduktive	metode.	Den	økonomiske	problemformulering	

tager	udgangspunkt	 i	spilteorien	samt	suppleres	af	transaktionsomkostningsteorien	derfra	

testes	denne.	Den	økonomiske	sammenfatning	vil	herefter	sandsynliggøre	eller	modbevise	

problemformuleringen.			

	

Den	 metodiske	 ramme	 for	 undersøgelsen	 er	 således	 den	 mikroøkonomiske	 metode,	 da	

metoden	 vedrører,	 de	 enkelte	 aktørers	 adfærd	 på	 markedet.	 Den	 mikroøkonomiske	

analyse	vedrører	analyseniveauet	på	aktørplan.21		

Den	økonomiske	analyse	danner	grobund	for	en	normativ	og	positiv	analyse.	Første	del	af	

problemformuleringen	 er	 en	 positiv	 analyse,	 da	 strategivalget	 analyseres	 som	 den	 er.	

Anden	 del	 af	 problemformuleringen	 er	 en	 normativ	 analyse,	 da	 der	 vurderes	 samt	

diskuteres,	hvordan	strategivalget	måske	bør	være.			

	

1.5.3	Interdisciplinær	metode		

Den	 erhvervsjuridiske	 metode	 er	 en	 interdisciplinær	 analysemetode	 i	 sin	 helhed.	

Frembringelserne	fra	den	juridiske	og	den	økonomiske	analyse	danner	udgangspunktet	for	

den	 interdisciplinære	 analyse.	 Resultaterne	 integreres	 med	 henblik	 på	 at	 anlægge	 en	

normativ	 tilgang	 i	 forhold	 til	 at	 præsentere	 løsningsforslag	 til	 VW.	 Den	 interdisciplinære	

analyse	er	det	overordnede	formål	med	afhandlingen,	og	fungerer	som	et	samlet	resultat	

på	opgaven,	hvor	formålet	er	at	bidrage	til	VW’s	fremtid.		

	

1.6	Teori		

For	 at	 gøre	 afhandlingen	 så	 præcis	 som	 muligt	 redegøres	 der	 indledningsvist	 for	 nogle	

teorier	 og	 begreber	 som	 anvendes	 undervejs.	 Der	 er	 ikke	 tale	 om	 en	 fuldstændig	

																																																								
20	Ibid	s.	31.		
21	Andersen	(2013)	s.	31	
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redegørelse,	 men	 en	 nærmere	 kortfattet	 beskrivelse	 foretaget	 med	 henblik	 på	

afhandlingen	og	nærheden	hertil.		

	

1.6.1	Spilteori	

Spilteorien	 udspringer	 af	 den	 neoklassiske	 økonomiske	 teori,	 som	 bl.a.	 er	 anlagt	 på	

erkendelsen	 af	 nyttemaksimering,	 markedsligevægt	 og	 profitmaksimering. 22 	Teorien	

komplementeres	 endvidere	 af	 betydelige	 bidrag	 indenfor	 adfærdsøkonomi,	 psykologi,	

socialvalgsteori,	politisk	teori	mm.		

	

Spilteorien	 er	 studiet	 om,	 hvordan	 agenter	 træffer	 beslutninger,	 når	 de	 er	 involveret	 i	

strategiske	 situationer.23	Et	 berømt	 spil	 –	 Fangernes	 Dilemma	 –	 er	 blevet	 navngivet	 af	

Albert	 W.	 Tucker	 i	 1950.	 	 Dette	 spil	 illustrerer,	 at	 beslutninger	 truffet	 på	 grundlag	 af	

udelukkende	egeninteresse	fører	til	et	negativt	kollektivt	resultat.		

Det	 centrale	 element	 i	 fangernes	 dilemma,	 er	 det	 uhensigtsmæssige	 kollektive	 resultat,	

som	udspringer	af,	en	forfølgelse	af	egeninteressen	og	et	kortsigtet	perspektiv.		

	

En	 strategisk	 alliance	 kan	 analyseres	 i	 forhold	 til	 spillet	 fangernes	 dilemma,	 hvor	 VW	 og	

konkurrenten/tech-virksomheden	 vælger	 et	 strategivalg	 på	 grundlag	 af	 en	 rationel	

egeninteresse	samt	et	kortsigtet	perspektiv.	 I	 lyset	af	den	strategiske	alliance,	er	der	 tale	

om	et	 innovationsfattigt	samarbejde,	såfremt	omkostningerne	afledt	af	strategivalget	kan	

postuleres,	 at	 være	 højere	 end	 innovationsskabelsen.	 Det	 kan	 således	 tænkes	 at	

strategivalget	 i	 den	 strategiske	 alliance	 har	 forringet	 innovationsskabelsen	 og	 dette	 kan	

derved	have	haft	betydning	for	VW’s	installering	af	softwaren	i	dieselbilerne.		

	

En	 vigtig	 antagelse	 som	 modificeres	 i	 forhold	 til	 nærliggende	 problemformulering,	 er	

antagelsen,	 om	 at	 spillet	 kun	 spilles	 én	 gang.	 I	 den	 strategiske	 alliance	 foretages	 en	

																																																								
22	Dutta	(1999)	s.	123.		
23	Dutta,	1991,	s.	4.	
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antagelse,	 hvor	 strategivalget	 vælges	 på	 baggrund	 af	 et	 kortsigtet	 perspektiv.	 Dette	 skal	

forstås,	som	at	strategivalget	danner	grobund	for	et	kortsigtet	perspektiv.	

En	anden	vigtig	antagelse	som	modificeres,	er	antagelsen,	om	imperfekt	information.	I	den	

strategiske	 alliance	 foreligger	 der	 perfekt	 information,	 fordi	 VW	 og	 konkurrenten/tech-

virksomheden	beslutter	strategivalget	i	samråd.					

	

Den	anden	del	af	den	økonomiske	problemformulering,	som	tilsigter	en	normativ	 tilgang,	

danner	strategivalget	grobund	for	en	fællesoptimering	og	et	langsigtet	perspektiv.	I	forhold	

til	 den	 strategiske	 alliance,	 er	 der	 tale	 om	 et	 innovationsrigt	 samarbejde,	 såfremt	

omkostningerne	af	 strategivalget	 kan	hævdes,	 at	 være	mindre	end	 innovationsskabelsen.	

Det	er	muligt	at	strategivalget	i	den	strategiske	alliance	kan	forbedre	innovationsskabelsen	

og	dette	kan	styrke	VW’s	konkurrenceevne.					

	

Det	 er	 væsentligt,	 at	 inddrage,	 at	 den	 strategiske	 alliance,	 ikke	 har	 kunne	 analyseres	

spilteoretisk	 ved	 hjælp	 af	 et	 spiltræ,	 da	 strategivalget	 besluttes	 simultant	 af	 VW	 og	

konkurrenten/tech-virksomheden.		

	

1.6.2	Transaktionsomkostningsteorien		

Ronald	 Coase	 introducerede	 i	 1937	 i	 en	 artikel	 kaldet	 The	 Nature	 of	 the	 Firm	 heraf	

transaktionsomkostningsteorien.24		

Transaktionsomkostninger	består	af	alle	omkostninger	ved	en	aftale,	og	som	er	med	til	at	

påvirke	 resultatet	 af	 denne	aftale.25	Transaktionsomkostningerne	 varierer	 alt	 efter,	 hvilke	

forhold	 der	 gør	 sig	 gældende.	 Ved	 enhver	 aftale	 vil	 der	 indgå	 en	 grad	 af	

transaktionsomkostninger.	 Disse	 inddeles	 oftest	 i	 3	 kategorier;	

informationssøgningsomkostninger,	 forhandlingsomkostninger	 og	 kontrolomkostninger.26	

Disse	 transaktionsomkostninger	 bliver	 forhøjet,	 når	 aftalen	 bliver	mere	 kompleks.	 Denne	

afhandling	 gør	 ikke	 brug	 af	 teoriens	 kategorisering	 af	 de	 forskellige	
																																																								
24	Dutta	(1999)	s.	123.	
25	Eide	&	Stavang,	2008,	s.	129.		
26	Eide	&	Stavang,	2008,	s.	129.	



	 16	

transaktionsomkostninger.		

	

Transaktionsomkostningsteorien	 supplerer	 spilteorien	 i	 denne	afhandling,	 da	 formålet	 er,	

at	 analysere	 transaktionsomkostningerne	 af	 strategierne,	 traditionel	 aftale	 henholdsvis	

partneringaftale.	 Strategierne	 understøtter	 en	 aftalestruktur,	 som	 medfører	 enten	 høje	

eller	lave	transaktionsomkostninger.	Dette	er	med	til,	at	determinere	et	innovationsfattigt-	

eller	rigt	udfald	af	den	strategiske	alliance.			

1.7	Empiri	

Denne	afhandling	er	hovedsageligt	baseret	på	 teori	 i	modsætningen	 til	 indsamlet	empiri.	

Der	 anvendes	 artikler	 til	 at	 analysere	 den	 økonomiske	 problemformulering.	 Der	 tages	

forbehold	for	subjektive	kriterier,	jf.	nedenstående	afsnit.			

		

1.8	Kildekritik	

Denne	 afhandling	 bærer	 præg	 af	 en	 anvendelse	 af	 kilder,	 som	 kan	 understøttes	 af	 et	

subjektiv	grundlag.	 I	det	 følgende	redegøres	 for	de	 juridiske	samt	økonomiske	kilder	som	

denne	afhandling	bygger	på.			

	

Køberetten	 er	 et	 dynamisk	 retsområde,	 som	 konstant	 udvikler	 sig,	 da	 der	 ofte	 kommer	

ændringer	grundet	ny	domspraksis	på	området.	Denne	afhandling	er	affattet	på	baggrund	

af	 den	 lovgivning,	 de	 domme	 samt	 grundbøger,	 der	 er	 udkommet	 på	 tidspunktet	 for	

afhandlingens	 udarbejdelse. 27 	Der	 tages	 derfor	 forbehold	 for	 senere	 retspraksis	 på	

området.		

De	 økonomiske	 artikler	 kan	 være	 præget	 af	 forfatternes	 særlige	 forforståelse	 for	

definitioner	 samt	 personlige	 holdninger,	 som	 kan	 være	 med	 til	 at	 præge	 afhandlingen.	

Dette	tages	der	højde	for	i	afhandlingen.			

Modellerne	og	figurerne	er	med	til	at	 forenkle	virkeligheden	og	 inddrager	derfor	 ikke	alle	

aspekter.		

																																																								
27	Se	litteraturlisten	bagerst.		
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1.9	Struktur	for	afhandlingen		

	

Kapitel	 1	har	præsenteret	 læseren	 for	 afhandlingens	emne	og	problemstilling.	 Endvidere	

har	 kapitlet	 haft	 til	 formål	 at	 give	 læseren	 et	 overblik	 ved	 at	 behandle	 afhandlingens	

forudsætninger,	metodiske	og	teoretiske	tilgang	og	struktur.		

Kapitel	2	udgør	den	retsdogmatiske	analyse.	Indledningsvist	behandles	købsaftalen	mellem	

forbrugeren	 og	 VW.	 Derefter	 behandles	 KBL’s	 specialregler	 for	 forbrugerkøb.	

Afslutningsvist	konkluderes	ved	at	udlede	retsfølget.				

	

Kapitel	3	udgør	den	økonomiske	analyse.	Indledningsvist	defineres	markedsformen	for	den	

globale	 bilindustri	 samt,	 hvilke	 forhold	 som	 påvirker	 konkurrencen	 i	 denne.	 Derefter	

foretages	en	spilteoretisk	analyse	af	strategivalget	i	en	strategisk	alliance	med	henblik	på	at	

vurdere,	om	denne	bør	ændres.				

	

Kapitel	 4	 integrerer	 resultaterne	 fra	 den	 retsdogmatiske	 og	 den	 økonomiske	 analyse,	 og	

kommer	 på	 baggrund	 af	 disse	 med	 løsningsforslag	 til	 VW.	 Det	 er	 nødvendigt	 med	 en	

forforståelse	for,	hvordan	markedsføringen	kan	bidrage	til	et	aftalebrud.	Herefter	foretages	

en	vurdering	af	et	evt.	paradigmeskift	af	strategivalg	for	fremtiden.					
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Kapitel	2		

Retsdogmatisk	Analyse	

2.1	Indledning			

I	nærværende	 fremstilling,	analyseres	og	vurderes	den	 juridiske	problemformulering	med	

udgangspunkt	i	den	gældende	lovgivning,	om	hvordan,	VW’s	retsstilling	foreligger	over	for	

forbrugeren,	såfremt	der	foreligger	et	aftalebrud.		

Formålet	med	denne	 retsdogmatiske	 analyse,	 er	 at	 undersøge,	 om	VW	 ifalder	 et	 juridisk	

ansvar	over	for	forbrugeren.		

	

Indledningsvist	 skal	 det	 nævnes,	 at	 forudsætningen,	 for	 at,	 der	 kan	 foretages	 en	

retsdogmatisk	analyse	af	den	juridiske	problemformulering,	er	at	softwaren	også	er	blevet	

aktiveret	 i	 dieselbilerne	 i	 Danmark.	 Denne	 antagelse	 forudsættes,	 at	 gælde	 i	 denne	

retsdogmatiske	analyse,	så	der	også	foreligges	et	belæg	for	snyd	i	Danmark.			

	

Analysen	indledes	med	en	afdækning	af	retsgrundlaget,	hvor	købsaftalens	samt	købelovens	

anvendelighed	 konkretiseres	 med	 henblik	 på	 denne	 problemformulering.	 Derefter	

analyseres,	 om	 dieselbilen	 er	 kontraktsmæssig.	 Herefter	 undersøges,	 hvilke	

misligholdelsesbeføjelser	 forbrugeren,	 kan	 gøre	 gældende	 over	 for	 VW.	 Afslutningsvist	

sammenfattes	alle	punkterne,	for	at	konkludere	det	juridiske	retsfølge.		
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2.2	Retsgrundlaget	

For	 at	 undersøge,	 om	 der	 foreligger	 et	 aftalebrud,	 er	 det	 vigtigt	 at	 identificere	

retsgrundlaget.	Dette	er	vigtigt,	for	at	tilrettelægge,	hvad	der	skal	danne	grundlag	for	den	

retsdogmatiske	analyse.		

	

2.2.1	Aftalegrundlaget		

Som	 det	 allerførste,	 er	 det	 vigtigt	 at	 analysere	 købsaftalen	 mellem	 VW	 og	 forbrugeren.	

Købsaftalen	 mellem	 VW	 og	 forbrugeren,	 er	 derfor,	 den	 væsentligste	 kilde,	 til	 først	 at	

fastslå,	hvad	der	er	ret	mellem	parterne.	Det	er	derfor	vigtigt,	at	starte	med	at	se	på,	hvad	

der	helt	konkret	står	skrevet	i	købsaftalen,	må	anses	for	indeholdt	i	købsaftalen	eller	hvad	

der	følger	af	handelsbrug	eller	anden	sædvane,	jf.	KBL	§	1,	stk.	1,	modsætningsvis.		Såfremt	

købsaftalen	ikke	formår	at	udlede	et	resultat,	vil	særreglerne	for	forbrugerkøb	i	KBL,	finde	

anvendelse.28		

	

2.2.2	Købelovens	anvendelsesområde	

Købeloven	gælder	for	alle	køb,	undtagen	fast	ejendom,	jf.	KBL	§	1	a,	stk.	1.	For	at	købeloven	

finder	anvendelse,	skal	3	betingelser	være	opfyldt.		

Den	 første	 betingelse,	 er	 at	 der	 skal	 foreligge	 en	 gyldig	 aftale.29	Den	 anden	 betingelse,	

gælder	købets	genstand	som	skal	være	løsøre.	En	dieselbil	kan	karakteriseres	som	en	fysisk	

formuegenstand.	Den	tredje	betingelse,	at	købet	skal	være	indenlandsk.30		

På	denne	baggrund	finder	købeloven	i	nærværende	fremstilling	anvendelse.		

	

																																																								
	
29	Se	den	juridiske	afgrænsning.		
30	Se	den	juridiske	afgrænsning.		



	 20	

2.2.2	Forbrugerkøb			

	

Omdrejningspunktet	 for	den	retsdogmatiske	analyse,	er	et	 forbrugerkøb.31	Dette	afsnit	vil	

redegøre	for,	hvordan	betingelserne	for	dette	køb	er	opfyldt.		

Bestemmelsen	illustrerer,	at	der	foreligger	3	delelementer	i	definitionen	af	et	forbrugerkøb.		

	

For	 det	 første,	 skal	 VW	 være	 en	 erhvervsdrivende.	 VW,	 som	 er	 én	 af	 verdens	 største	

bilproducenter,	 er	 professionelt	 handlende	 indenfor	 bilindustrien.	 For	 det	 andet,	 handler	

VW	som	led	i	sit	erhverv,	ved	at	sælge	denne	dieselbil.	For	det	tredje,	antages	det	i	denne	

afhandling,	 at	 en	 forbruger,	 ved	 aftalens	 indgåelse,	 har	 tilsigtet	 at	 benytte	 dieselbilen,	

hovedsageligt	uden	for	sit	erhverv.									

	

2.2.2.1	Beskyttelsespræceptiv	lovgivning			

Aftalefriheden	 er	 et	 grundlæggende	 princip	 i	 dansk	 ret,	 som	 stammer	 fra	 naturretten.32	

Aftalefriheden	 samt	 bindende	 kraft,	 har	 været	 anerkendt	 som	 almindelige	 retlige	

grundsætninger,	siden	det	17.	århundrede.	Dette	kan	læses	tydeligt	i	Danske	Lov	af	1983	i	

art.	 5-1-133	og	5-1-234,	 en	 aftale	 er	 dermed	gyldig	 såfremt	den	 ikke	 strider	 imod	 lov	 eller	

ærbarhed.			

																																																								
31	Se	den	juridiske	afgrænsning.	
32	Naturretten	 kan	 kort	 forklares	 som	 et	 normsystem	 der	 bygger	 på	 ideer	 om	 etik,	 moral	 og	 religion,	 der	

gælder	ved	siden	af	gældende	og	eksisterende	ret	jf.	Nielsen	&	Tvarnø	(2014)	s.	359-360.		
33	Danske	Lov	5-1-1	”Én	hver	er	pligtig	at	efterkomme	hvis	hand	med	Mund,	Haand	og	Segl,	lovet	og	indgaaet	

haver.”	

Købelovens	§	4	a	

Stk.	1,	1.	pkt.	Ved	forbrugerkøb	forstås	et	køb,	som	en	køber	(forbruger)	foretager	

hos	en	erhvervsdrivende,	der	handler	som	led	i	sit	erhverv,	når	køberen	

hovedsagelig	handler	uden	for	sit	erhverv.	
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Et	forbrugerkøb	er	en	anerledes	kontraktstype,	hvor	køberen	er	forbrugeren	og	sælgeren	er	

den	erhvervsdrivende.	Der	 foreligger	et	 særligt	 regelsæt	 for	 forbrugerkøb	 i	KBL35,	§§	 (72-

86).36	Disse	udgør	et	tillæg	til	købs-	og	obligationsrettens	almindelige	regler.37	

	

En	række	af	ovennævnte	KBL-regler	må	ikke	fraviges	til	skade	for	forbrugeren,	jf.	KBL	§	1,	

stk.	 2.	 De	 kaldes	 derfor	 beskyttelsespræceptive.	 Man	 må	 gerne	 tillægge	 en	 bedre	

retsstilling	 men	 ikke	 en	 ringere	 retsstilling	 end	 den,	 der	 følger	 af	 købelovens	

beskyttelsespræceptive	 regler.38	Disse	 særregler	 vil	 blive	 analyseret	 ud	 fra	 nærværende	

problemformulering.				

2.2.3	Genuskøb		

Den	 retsdogmatiske	 analyse	 undersøges,	 ud	 fra	 en	 antagelse	 om,	 at	 dieselbilen	 er	

fabriksny.	En	fabriksny	VW-bil	 	uden	modifikationer	af	nogen	art,	samt	uden	ekstraudstyr	

karakteriseres	 som	 et	 genuskøb.	 VW	 har	 dermed	 en	 valgfrihed	 ved	 opfyldelse	 af	

købsaftalen.		Denne	fremstilling	benævner	således	dieselbilen,	som	en	genusvare,	jf.	KBL	§	

3.			

Denne	definition	er	vigtig,	hvilke	misligholdelsesbeføjelser	forbrugeren	kan	gøre	gældende,	

såfremt	dette	bliver	tilfældet.		

	

	

	

																																																																																																																																																																											
34	Danske	 Lov	 5-1-2	 ”Alle	 Contracter,	 som	 frivilligen	 giøris	 af	 dennem,	 der	 ere	Myndige,	 og	 komne	 til	 deris	

Lavalder,	være	sig	Kiøb,	Sal,	Gave,	Mageskifte,	Pant,	Laan,	Leje,	Forpligter,	Forløfter	og	andet,	ved	hvad	Navn	

det	nævnis	kand,	som	ikke	er	imod	Loven,	eller	Ærbarhed,	skulle	holdis	i	alle	deris	Ord	og	Puncter,	saa	som	de	

indgangne	ere.”	
35	Se	kapitel	1,	afsnit	1.5.1.	Specialreglerne	for	forbrugerkøb	udgør	lex	specialis.		
36	Denne	 lovgivningsteknik	 er	 valgt	 skyldes,	 at	 de	 fleste	KBL-regler	 anses	 for	 velegnede	 til	 forbrugerkøb.	 En	

selvstændig	 lov	 ville	 bestå	 af	 en	 ren	 gentagelse	 af	 de	 almindelige	 KBL-regler.	 Denne	 opfattelse	 har	 været	

dominerende	i	Danmark	siden	1979	og	vedbliver	den	dag	i	dag.		
37	Lookofsky	&	Ulfbeck	(2015)	s.	245	
38	Lookofsky	&	Ulfbeck	(2015)	s.	254		
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2.2.4	Mangelsbegrebet		

Købeloven	 af	 1906	 indeholdte	 ikke	 nogen	 definition	 af,	 hvornår	 en	 salgsgenstand	 er	

mangelfuld.	 39 	I	 1979	 gennemførte	 Forbrugerkommissionen	 og	 Købelovudvalget	 en	

mangelsdefinition,	 den	 såkaldte§	 76	 i	 KBL.	 Denne	 er	 et	 udtryk	 for	 et	 negativt	

mangelsbegreb,	da	den	har	til	formål	at	præcisere,	hvornår	en	salgsgenstand	ikke	svarer	til	

købsaftalen.40	Nedenstående	afsnit	2.3	vil		

	

2.3	Kontraktsmæssighed	

Dette	 afsnit	 vil	 analysere	 samt	 vurdere,	 om	 forbrugerens	 dieselbil	 er	 kontraktsmæssig.	

Denne	 skal	 være	 kontraktsmæssig,	 det	 vil	 sige	 svare	 til	 købsaftalen.41	Dette	 er	 vigtigt	 at	

fastslå,	for	såfremt	der	kan	statueres	et	aftalebrud,	vil	der	komme	misligholdelsesbeføjelser	

på	tale.			

Indledningsvist	 foretages	 en	 analyse	 af	 købsaftalen	 mellem	 VW	 og	 forbrugeren,	 for	 at	

undersøge,	om	denne	kan	udlede	et	specifikt	resultat.	Dernæst	foretages	en	analyse	af	ved	

hjælp	af	det	særlige	regelsæt	i	KBL.		

	

2.3.1	Købsaftalen	

Bilag	1	repræsenterer	en	udfærdiget	slutseddel	og	VW’s	almindelige	forretningsbetingelser	

i	forbrugerkøb.	Slutsedlen	indeholder	en	deskriptiv	betegnelse	af	den	fabriksnye	bil	såsom	

model,	 type,	 farve	 etc.	 Denne	 information	 er	 ikke	 nok,	 til	 at	 kunne	 kvalificere,	 hvilke	

kvaliteter	dieselbilen	skal	have.		

	

																																																								
39	Vinding,	Kruse,	Jul	Clausen,	Edlund	og	Ørgaard	(2009)	s.	143.		
40	Lookofsky	&	Ulfbeck	(2015)	s.	257		
41	Lookofsky	&	Ulfbeck	(2015)	s.	256-257	
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En	 gennemgang	 af	 de	 almindelige	 betingelser,	 indebærer	 således	 heller	 ikke	 eksplicitte	

angivelser	 om	 kvalitetskravene.	 Ydermere	 er	 der	 ikke	 taget	 stilling	 til	 kvalitetskravene	 i	

købsaftalen,	derved	kan	der	ikke	foretages	en	fortolkning.42		

Købsaftalen	 eller	 dennes	 forudsætninger	 giver	 ikke	 et	 entydigt	 svar	 på,	 hvilken	 kvalitet	

dieselbilen	 kan	 forventes	 at	 have,	 hvorfor	 der	 skal	 foretages	 en	 udfyldning	 ved	 hjælp	 af	

KBL’s	særregler	for	forbrugerkøb.		

	

2.3.2	VW’s	oplysninger	i	markedsføring			

	

	

	

	

	

	

	

Denne	bestemmelse	repræsenterer	et	civilretligt	modstykke	til	markedsføringslovens	§	2.43	

Bestemmelsen	 tilsigter	 en	 forståelse	 af,	 om	 VW’s	 oplysning	 i	 deres	 markedsføring,	 har	

været	 urigtig	 eller	 vildledende.	 Såfremt	 dette	 er	 tilfældet,	 er	 det	 en	 forudsætning,	 at	

meddelelsen	er	beregnet	til	at	komme	til	almenhedens44	eller	forbrugernes	kundskab	og	at	

oplysningen	 kan	 antages	 at	 have	 haft	 betydning	 for	 en	 fornuftig	 bedømmelse	 af	

dieselbilen.45		

Bestemmelsen	er	beskyttelsespræceptiv	og	kan	 ikke	 fraviges	 til	 skade	 for	 forbrugeren,	 jf.	

KBL	§	1,	stk.	2.			

																																																								
42	En	fortolkning	af	en	købsaftale,	forudsætter	at,	der	er	blevet	taget	stilling	til	det	tvetydige	spørgsmål.		
43	Lovbekendtgørelse	nr.	1216	af	25/09/2013.		
44	Med	almenheden	sigtes	til	en	ubestemt	kreds	af	personer.	Oplysningen	behøver	ikke	at	være	rettet	direkte	

til	køber,	men	skal	på	den	anden	side	have	været	tilgængelig	for	ham.	Kristoffersen	(2009)	s.	62.			
45	Betænkning	 1978/845	 s.	 12.	Det	 skal	 have	 haft	 en	 betydning	 for	 bedømmelsen	 af	 varens	 egenskaber	 og	

indhold	herunder	især	brugsegenskaber,	holdbarhed,	farlighed	og	vedligeholdelsesmulighed.		

	

Købelovens	§	76	

Stk.	 1.	 Nr.	 2.	 Sælgeren	 eller	 tidligere	 salgsled	 har	 givet	 oplysninger	 som	

nævnt	i	nr.	1	på	varens	indpakning,	i	annoncer	eller	i	andre	meddelelser,	der	

er	beregnet	til	at	komme	til	almenhedens	eller	køberens	kundskab.			
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I	det	følgende	analyseres	bestemmelsens	enkelte	dele	kronologisk,	for	at	tilsikre	en	bedre	

forståelse	af	helheden.			

	

Der	skal	tages	en	stillingtagen	til,	om	VW	har	afgivet	en	urigtig	eller	vildledende	oplysning,	i	

deres	brochure,	og	om	denne	er	beregnet	til	at	komme	til	almenhedens	eller	forbrugerens	

kundskab.	 I	medfør	heraf,	skal	der	 foretages	en	vurdering	af,	om	oplysningen	har	haft	en	

betydning	for	en	bedømmelse	af	dieselbilen.		

	

2.3.2.1	Urigtig	eller	vildledende	oplysning		

Bilag	 2	 illustrerer	 s.	 21	 af	 brochuren	 udgivet	 af	 VW	 i	 2014.	 VW	 oplyser	 at	 dieselbilen	

opfylder	 Euro	 6.46	En	 oplysning	 i	 medfør	 af	 denne	 bestemmelse	 kan	 angå	 fysiske	 eller	

faktiske	 egenskaber	 af	 salgsgenstanden.47	En	 opfyldelse	 af	 Euro	 6	 betyder,	 at	 dieselbilen	

forurener	 væsentligt	 mindre	 end	 dens	 forgænger	 Euro	 5.48	Det	 faktum,	 at	 dieselbilen	

forurener	mindre	vedrører	en	oplysning	om	dieselbilens	egenskab.	Denne	oplysning	giver	

forbrugeren	 en	 berettiget	 forventning	 om,	 at	 dieselbilen	 er	 mere	 miljøvenlig	 qua	 af	

opfyldelsen	af	Euro	6.	Ydermere	er	det	ikke	muligt	for	forbrugeren,	at	tjekke	oplysningens	

korrekthed,	hvorfor	dette	forstærker	forbrugerens	forventning.			

	

En	oplysning	som	vedrører	en	godkendelse	fra	en	offentlig	myndighed,	er	også	omfattet	af	

denne	 bestemmelse.	 49 	En	 mulighed	 for	 at	 købe	 dieselbilen	 forudsætter	 en	

typegodkendelse50	fra	Trafik-	og	Byggestyrelsen.	Den	 installerede	software	har	opgivet	en	

forkert	 og	 højere	 angivelse	 af	 NOx-udledningen	 end	 det	 er	 tilladt	 at	 have.	 Såfremt	

																																																								
46	Se	kapitel	2,	afsnit	5.3	–	Euro	6	er	seneste	skud	på	stammen	af	euronormerne.		
47	Betænkning	1978/845	s.	61.	Oplysninger	om	salgsgenstandens	fysiske/faktiske	egenskaber.		
48	Euro	5	trådte	i	kraft	i	2011	og	grænseværdien	var	på	180/mg	pr.	kørt	kilometer	i	modsætning	til	Euro	6,	hvis	

grænseværdi	er	på	80/mg	pr.	kørt	kilometer.		
49	Betænkning	1978/845	s.	67.	Oplysninger	som	vedrører	en	godkendelse	fra	en	offentlig	myndighed,	er	også	

omfattet	af	denne	bestemmelse.		
50	Den	officielle	godkendelse	af	dieselbilen,	som	anfører	at	den	lever	op	til	EN	6.				
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softwaren	ikke	var	blevet	 installeret,	ville	dieselbilen	ikke	kunne	være	blevet	godkendt	og	

dette	betyder,	at	oplysningen	i	brochuren	får	status	som	urigtig.										

	

Positive	 oplysninger,	 der	 gives,	 kan	 anses	 for	 vildledende,	 såfremt	 der	 foreligger	 en	

sammenhæng	med	de	oplysninger	som	undgås.51	Dieselbilen	anses	som	miljøvenlig	qua	af	

opfyldelsen	af	Euro	6	og	dens	sammenhæng	heraf	med,	at	oplysningen	ikke	er	sandfærdig	

betyder,	at	oplysningen	dermed	anses	for	vildledende.							

	

Domanalyse	af	U.2008.579V	

Dommen	 omhandler	 et	 forbrugerkøb,	 hvor	 en	 ny	 bil	 ikke	 var	 monteret	 med	 elektrisk	

justerbart	passagersæde	trods	oplysninger	herom	på	importørens	hjemmeside.	Denne	dom	

anvender	 den	 generelle	 bestemmelse,	 er	 KBL	 §	 76,	 stk.	 1,	 nr.	 2.	 Denne	 regel	 fremgår	

tydeligt	af	dommen,	ved	at	der	foreligger	en	mangel,	såfremt	en	urigtig	oplysning	har	givet	

en	 forbruger	 en	 forventning	 om	 dennes	 korrekthed	 samt	 hvornår	 disse	 oplysninger	

foreligger.	

Den	 mest	 relevante	 faktor	 for	 denne	 doms	 præjudikatværdi,	 er	 den	 afsigende	 instans.	

Dommen	er	afgjort	 i	Vestre	Landsret,	hvilket	bevirker	 til	en	mindre	præjudikatværdi	end,	

hvis	den	var	blevet	afgjort	i	Højesteret.52	

	

Sagens	faktum		

K	købte	en	fabriksny	bil	til	privat	brug.	Ved	leveringen	havde	bilen	ikke	elektrisk	justerbart	

passagersæde.	K	havde	forud	for	købet	set	en	side	på	 importørens	hjemmeside,	hvor	det	

var	anført,	at	begge	forsæder	kunne	justeres	elektrisk.		

	

Domstolens	præmisser		

Som	præmis	for	en	statuering	af	et	mangelskrav,	anfører	landsretten	følgende:		

																																																								
51	Betænkning	1978/845	s.	68.	Positive	oplysninger	og	deres	sammenhæng	med	oplysninger	som	forties.		
52	Udgangspunktet	 er	 en	 konkret	helhedsvurdering.	Dommen	oplyser	 ikke	en	uenighed	mellem	dommerne,	

hvorfor	det	faktum,	at	den	er	blevet	afgjort	 i	Vestre	Landsret,	 ikke	giver	grundlag	for	at	antage	en	forringet	

præjudikatværdi.		
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”Ifølge	 bilaget,	 der	 er	 udskrevet	 den	 10.	 April	 2005,	 havde	 bilen	 på	 købstidspunktet	

standardmonterede	 komfortsæder	med	 integrerede	 justerbare	 lændestøtter,	 og	 ryglænet	

og	lændestøtten,	såvel	som	længdeaksen,	justeredes	elektrisk.(..)”.53	

	

”Landsretten	 finder,	 at	 K	 herudfra	 fik	 en	 berettiget	 forventning	 om	 ,at	 begge	 forsæder	

kunne	justeres	elektrisk,	og	at	dette	var	standardudstyr.”54	

	

”På	denne	baggrund	er	det	ikke	godgjort,	at	K	forud	for	købet	fik	informationer,	der	burde	

give	ham	anledning	til	at	undersøge,	om	oplysningerne	i	bilag	2	var	korrekte”.55		

	

Analyse		

Det	 fremgår	af	præmisserne	 i	dommen,	hvornår	en	oplysning	bør	 foreligge	 for	at	give	en	

forbruger	 en	 berettiget	 forventning	 om	 dennes	 korrekthed.	 Dernæst	 foreligger	 det	 af	

betydning,	 om	 forbrugeren	 forud	 for	 købet	 har	 fået	 informationer,	 som	 burde	 give	

anledning	til	en	nærmere	undersøgelse	om	oplysningernes	troværdighed.		

Oplysningen	om	overholdelsen	af	Euro	6	i	VW’s	brochure	forelå	på	købstidspunktet.56	Dette	

giver	 forbrugeren	 en	 berettiget	 forventning	 til	 at	 tro,	 at	 oplysningen	 var	 troværdig.	 Det	

anses	 ikke	 for	 muligt	 for	 forbrugeren,	 at	 undersøge	 om	 denne	 oplysning	 er	 troværdig,	

grundet	det	faktum,	at	forudsætningen	for	en	realisation	af	købet,	er	opfyldelsen	af	dette	

krav.		

Der	 foreligger	 ikke	 omstændigheder	 som	 burde	 have	 givet	 forbrugeren	 antrit	 til,	 at	

undersøge	om	 informationen	 i	VW’s	brochure	er	sand.	Herefter	 foreligger	en	urigtig	eller	

vildledende	oplysning.		

	

	

	

																																																								
53	U.2008.579V	s.	2,	anden	spalte	nederst.		
54	Ibid,	s.	2,	anden	spalte	nederst.		
55	Ibid,	s.	2,	anden	spalte	nederst.	
56	Se	den	juridiske	afgrænsning	–	om	hvornår	købstidspunktet	foreligger	i	denne	afhandling.			
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Domsanalyse	af	U.2012.3512H		

Dommen	omhandler	et	forbrugerkøb,	om	en	oplysning	i	en	salgsannonce	om	en	brugt	bils	

modelår.	Denne	dom	anvender	den	generelle	bestemmelse,	er	KBL	§	76,	stk.	1,	nr.	2.	Denne	

regel	 fremgår	 tydeligt	 af	 dommen,	 ved	 at	 der	 foreligger	 en	 mangel,	 såfremt	 en	 urigtig	

oplysning	har	givet	en	forbruger	en	urigtig	forventning.			

Den	 mest	 relevante	 faktor	 for	 denne	 doms	 præjudikatværdi,	 er	 den	 afsigende	 instans.	

Denne	dom	er	afgjort	i	Højesteret,	hvilket	bevirker	til	en	høj	præjudikatværdi.		

	

Sagens	faktum		

En	 bilkøber,	 K,	 rettede	 et	 mangelskrav,	 fordi	 det	 viste	 sig,	 at	 bilen	 var	 ældre	 end	

annonceret.	 I	 salgsannoncen	 var	 anført,	 at	 bilen	 var	 en	 >>modelår	 2000<<.	 Bilen	 var	

produceret	 i	 1998,	 og	 biler	 af	 den	 pågældende	model	 var	 i	 1999	 blevet	ændret	 på	 flere	

punkter.		

	

Domstolens	præmisser		

Som	præmis	for	et	mangelskrav,	anfører	Højesteret	følgende:		

	

”Betegnelsen	i	annoncen	om	>>modelår	2000<<	var	imidlertid	egnet	til	at	give	en	forbruger	

forventning	om,	at	bilen	 i	hvert	 fald	 fuldt	ud	svarede	 til	biler,	der	var	produceret	 tidligst	 i	

efteråret	1999,	hvilket	bilen	ikke	gjorde”.57			

	

”Betegnelsen	var	derfor	urigtig	eller	vildledende	og	bilen	er	herefter	mangelfuld(..)”.58		

	

Analyse		

Af	dommens	præmisser	kan	udledes	et	 ræsonnement,	som	baseres	på,	hvad	forbrugeren	

kan	 forvente,	 givet	 oplysningen	 i	 salgsannoncen.	 Oplysningen	 som	 kan	 udledes	 fra	 VW’s	

brochure	i	bilag	2,	gør	dieselbilen	mere	miljøvenlig.	Det	faktum,	at	dieselbilen	udstilles	til	at	

forurene	mindre,	er	egnet	til	at	give	forbrugeren	en	forventning	om	at	EN	6	er	opfyldt.	Når	

																																																								
57	U.2012.3512H	s.	7,	første	spalte.				
58	Ibid	s.	7,	første	spalte.				
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dette	 ikke	er	 tilfældet	og	dieselbilen	 i	 stedet	opfylder	EN	5,	 foreligger	der	en	urigtig	eller	

vildledende	oplysning.				

	

Domsanalyse	af	FKN	–	2006/521/7-860	

Dommen	 omhandler	 et	 forbrugerkøb,	 om	 en	 oplysning	 på	 bilens	 prisskilt.	 Denne	 dom	

anvender	 den	 generelle	 bestemmelse,	 er	 KBL	 §	 76,	 stk.	 1,	 nr.	 2.	 Denne	 regel	 fremgår	

tydeligt	 af	 dommen,	 ved	 at	 der	 foreligger	 en	 mangel,	 såfremt,	 der	 er	 givet	 forkerte	

oplysninger	forud	for	købet.				

Denne	 dom	 er	 afsagt	 i	 Forbrugerklagenævnet	 og	 kan	 bruges	 som	 retskilde,	 grundet	 det	

faktum,	deres	specialefelt	udgør	forbrugerkøb.59	

Sagens	faktum		

En	forbruger	købte	en	brugt	Fiat	Brava	til	52.500	kr.,	og	på	bilens	prisskilt	stod	den	grønne	

ejerafgift	 angivet	 til	 1.750	 kr.	 halvårligt.	 Efterfølgende	 modtog	 forbrugeren	

registreringsattest	og	opkrævning	af	afgift,	hvor	afgiften	var	fastsat	til	2.000	kr.	halvårligt.	

Forbrugerklagenævnets	præmisser		

Som	præmis	for	et	mangelskrav	anfører	Forbrugerklagenævnet	følgende:		

	

”Henset	til	at	der	forud	for	købet	er	givet	forkerte	oplysninger,	(..),	finder	nævnet,	at	der	er	

tale	om	en	mangel	efter	købelovens	§	76,	stk.	1,	nr.	2.”60		

	

Analyse		

Ud	 fra	 Forbrugerklagenævnets	 præmisser,	 udledes	 det,	 at	 såfremt	 der	 er	 givet	 forkerte	

oplysninger	forud	for	købet,	foreligger	der	en	mangel.		

Som	 nævnt	 i	 afsnit	 2.3.2.2	 foreligger	 det	 meget	 sandsynligt,	 at	 forbrugeren	 har	 rettet	

henvendelse	til	VW	på	baggrund	af	brochuren.	Dette	betyder,	at	VW	har	angivet	en	urigtig	

oplysning	forud	for	købet	af	dieselbilen.		

																																																								
59	Afgørelser	fra	Forbrugerklagenævnet	kan	tjene	som	retskilde,	da	dommen	vedrører	et	forbrugerkøb,	som	er	

deres	specialefelt.		
60	FKN	–	2006/521/7-860Sidste	afsnit,	første	linje,	s.1.		
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2.3.2.2	Almenhedens	eller	køberens	kundskab		

Dette	 afsnit	 har	 til	 formål,	 at	 undersøge,	 om	 brochuren	 var	 beregnet	 til	 at	 komme	 til	

forbrugerens	kundskab.	61		

På	VW’s	hjemmeside,	 foreligger	brochuren	 frit	 tilgængelig	 for	 forbrugeren.	 Samfundet	er	

indrettet	således	i	dag,	at	forbrugere	har	rig	mulighed	for	at	søge	alverdens	information	på	

internettet	 grundet	 de	 lave	 omkostninger	 der	 er	 behæftet	 hertil.	 Det	 er	 rationelt	 at	

betragte,	at	forbrugeren	har	set	brochuren	for	dieselbilen	på	hjemmesiden	førend	købet	er	

foretaget.	 Der	 foreligger	 ydermere	 en	mulighed	 for	 at	 få	 tilsendt	 brochuren	 pr.	 post	 på	

hjemmesiden.		

Alle	VW-forhandlere	har	brochuren	liggende	fremme,	hvilket	må	forstås	som	at	den	er	klar	

til	fremvisning	når	forbrugeren	undersøger	dieselbilen	nærmere.		

Det	 kan	 ligges	 til	 grund,	 at	 brochuren	 på	 baggrund	 af	 ovenstående	 omstændigheder	 har	

været		beregnet	til	at	komme	til	forbrugerens	kundskab.							

	

2.3.2.3	Betydning	for	bedømmelsen	af	dieselbilen	

Dette	 afsnit	 fokuserer	 på,	 om	 det	 kan	 antages	 at	 have	 haft	 betydning	 for	 forbrugerens	

bedømmelse	 af	 dieselbilen.	 Som	 nævnt	 indledningsvist	 analyseres	 denne	 retsdogmatiske	

analyse	ud	fra	det	faktum,	at	forbrugeren	er	miljøbevidst.62		

	

Det	 almindelige	 udgangspunkt,	 er	 at,	 de	 oplysninger	 som	 forbrugeren	 har	 fået,	må	 have	

haft	 betydning,	 ellers	 savner	 det	mening	 at	 give	 oplysningerne.63	Dette	 betyder	 at,	 VW’s	

oplysning	 om	 opfyldelsen	 af	 Euro	 6	 antages	 at	 have	 haft	 betydning	 for	 forbrugeren,	 for	

ellers	ville	VW	ikke	have	indsat	denne	information	i	brochuren.		

	

Dernæst	skal	det	undersøges,	om	oplysningen	er	egnet	til	at	påvirke	forbrugerens	interesse	

i	dieselbilen.64	Miljøet	er	en	vigtig	faktor,	når	forbrugeren	skal	vælge	ny	bil.65	Det	betyder,	

																																																								
61	Dette	begreb	betyder,		at	VW	har	haft	en	forventning	om,	at	brochuren	skal	kendes	af	forbrugeren.	
62	Se	den	juridiske	afgrænsning.			
63	Vinding,	Kruse,	Jul	Clausen,	Edlund	og	Ørgaard	(2009)	s.	152.		
64	Betænkning	1978/845	s.	12.	Oplysningen	kan	få	betydning	for	forbrugerens	interesse	af	salgsgenstanden.			
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at	oplysningen	om,	at	dieselbilen	forurener	mindre	og	som	derved	er	mindre	skadelig	 for	

miljøet,	øger	interessen	yderligere	for	forbrugeren.		

	

Forbrugerens	specialviden	kan	tillægges	betydning	for	bedømmelsen	af	dieselbilen.66	Viden	

hos	forbrugeren	kan	føre	til,	at	en	urigtig	oplysning	ikke	indebærer,	at	salgsgenstanden	er	

mangelfuld.	 	 Nærværende	 fremstilling	 omhandler	 en	 urigtig	 angivelse	 af	 udledningen	 af	

stoffet	NOx,	 som	gør	at	bilen	mere	miljøvenlig.	NOx-udledningen	bestemmer,	hvor	meget	

en	bil	forurener.	I	Danmark	reklamerer	man	med	CO2-udledningen,	som	bestemmer,	hvor	

langt	bilen	kører	på	literen.	Der	er	således	tale	om	to	vidt	forskellige	begreber,	forurening	

henholdsvis	 brændstoføkonomi.	 Det	 kan	 ikke	 antages,	 at	 forbrugeren	 kender	 til	

grænseværdierne	for	NOx-udledningen	og	derved	Euro	6,	som	regulerer	dette	retsområde.			

Det	 kan	 ligges	 til	 grund,	 at	 oplysningen	 i	 brochuren,	 antages	 at	 have	 haft	 betydning	 for	

forbrugerens	fornuftige	bedømmelse	af	dieselbilen.		

	

2.3.2.4	Bevisbyrden	

VW	har	bevisbyrden	 for,	at	denne	oplysning,	 ikke	kan	antages	at	have	haft	betydning	 for	

forbrugerens	 bedømmelse	 af	 dieselbilen.67	Efter	 ovenstående	 argumenter,	 kan	 VW	 ikke	

bevise	 oplysningens	 irrelevans	 overfor	 forbrugeren.	 Dette	 forstærker	 endvidere	

oplysningens	betydning	for	bedømmelsen	af	dieselbilen.					

	

2.5	Oplysning	rettet	inden	aftaleindgåelsen		

Oplysningen	 i	 VW’s	 brochure68	om,	 at	 dieselbilen	 opfylder	 Euro	 6,	 kan	 ikke	 anses	 for	 at	

være	 blevet	 rettet	 inden	 aftaleindgåelsen.	 Forbrugeren	 er	 således	 ikke	 afskåret	 fra	 at	

påberåbe	sige	mangelen	i	medfør	af	KBL	§	76,	stk.	2.			

	

																																																																																																																																																																											
65	Dette	antages,	at	gælde	for	en	miljøbevidst	forbruger.		
66	Vinding,	Kruse,	Jul	Clausen,	Edlund	og	Ørgaard	(2009)	s.	152.		
67	Lookofsky	&	Ulfbeck	(2015)	s.	268.		
68	Se	bilag	2.	
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2.6	Aftalebrud		

På	baggrund	af	ovenfor	anførte	argumenter	udledt	af	købeloven	og	relevante	domme69	for	

denne	konkrete	problemformulering,	lider	dieselbilen	af	en	faktisk	mangel	som	følge	af	den	

urigtige	og	vildledende	oplysning.		

Der	 foreligger	 derved	 et	 aftalebrud,	 da	 VW’s	 markedsføring	 kan	 anses	 som	 en	 del	 af	

købsaftalen	 og	 forbrugeren	 kan	 gøre	 et	 mangelskrav	 gældende.	 Retsvirkningerne	 heraf	

udløser	misligholdelsesbeføjelser	for	forbrugeren.			

	

I	 det	 efterfølgende	 afsnit,	 analyseres	 og	 vurderes,	 hvilke	 misligholdelsesbeføjelser	

forbrugeren	kan	gøre	gældende	over	for	VW.		

	

2.7	Misligholdelsesbeføjelser		

	

	

	

Misligholdelsesbeføjelserne	er	reguleret	 i	KBL	§	78	for	 forbrugerkøb.	Denne	bestemmelse	

repræsenterer,	 hvilke	 misligholdelsesbeføjelser	 forbrugeren	 kan	 gøre	 gældende	 overfor	

VW,	som	følge	af	et	aftalebrud.		

Dette	 afsnit	 vil	 analysere	 samt	 vurdere,	 hvilke	misligholdelsesbeføjelser,	 forbrugeren	 kan	

gøre	gældende	over	for	VW.		

																																																								
69	Se	domsregister.		

	

Købelovens	§	78	

Stk.	1	Lider	salgsgenstanden	en	mangel,	har	køberen	valget	mellem	

1. Afhjælpning	af	mangelen	

2. Omlevering	

3. Et	passende	afslag	i	købesummen	

4. Ophævelse	af	købet,	hvis	mangelen	ikke	er	uvæsentlig	
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Som	 udgangspunkt	 har	 forbrugeren	 retten	 til	 at	 kræve,	 aftalens	

opfyldelse(naturalopfyldelse)	eller	at	hæve	købsaftalen.	Hvad	enten	købet	fastholdes	eller	

hæves,	vil	forbrugeren	kunne	kræve	en	økonomisk	kompensation.		

	

§	 78	 stk.	 1	 fremstår	 som	 et	 åbent	 tilbud,	 hvorfra	 forbrugeren	 frit	 kan	 vælge	 mellem	

afhjælpning,	 omlevering,	 prisafslag	 eller	 ophævelse.	 Dette	 er	 ikke	 tilfældet,	 da	 der	

foreligger	 begrænsninger	 i	 stk.	 2-4.70	Forbrugeren	 kan	 i	 første	 omgang	 gøre	 de	 primære	

beføjelser	 gældende	 og	 under	 visse	 nærmere	 angivne	 betingelser,	 de	 sekundære	

beføjelser. 71 	Næste	 afsnit	 vil	 vurdere	 begrænsningerne	 og	 tage	 en	 stillingtagen	 til	

forbrugerens	valgmuligheder	derefter.		

	

2.7.1	Afhjælpning	eller	omlevering		

Udgangspunktet	er,	at	forbrugeren	kan	vælge	mellem	afhjælpning	eller	omlevering,	jf.	stk.	

1,	nr.	1-2.	72	KBL	§	78,	stk.	2	begrænser	denne	mulighed,	da	VW	kan	afskære	forbrugerens	

krav,	 såfremt	 den	 valgte	 beføjelse	 er	 umulig	 eller	 vil	 påføre	 uforholdsmæssige	

omkostninger.	Dette	afsnit	vil	analysere,	hvilken	beføjelse	VW	kan	afskære	forbrugeren	fra,	

at	gøre	gældende.			

	

Denne	undersøgelse	beror	på	en	treleddet	vurdering,	der	tager	stilling	til	dieselbilens	værdi	

uden	 mangler,	 mangelens	 betydning	 og	 om	 anden	 beføjelse	 kan	 gennemføres	 uden	

væsentlig	ulempe	for	køberen.	73	

	

	

	

																																																								
70	Lookofsky	&	Ulfbeck	(2015)	s.	287.		
71	Ifølge	forbrugerdirektivet	er	forbrugerens	mangelbeføjelser	opdelt	i	et	hierarki,	jf.	art.	3	sammenholdt	med	

betænkning	2001/1403	s.	193.		
72	Da	 forbrugeren	 som	udgangspunkt	har	 valgret,	 kan	VW	 ikke	på	eget	 initiativ	afværge	et	omleveringskrav	

ved	at	tilbyde	afhjælpning	eller	omvendt.			
73	Betænkning	2001/1403	s.	199.			
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2.7.1.1	Umulighed		

Som	 nævnt	 i	 afsnit	 2.2.3,	 omhandler	 dette	 køb	 en	 genusvare.74	Der	 foreligger	 ikke	 en	

umulighed	for	VW,	at	udføre	beføjelserne.		

	

2.7.1.2	Uforholdsmæssige	omkostninger		

Der	 skal	 foretages	 en	 sammenligning 75 	mellem	 afhjælpningsbeføjelsen	 og	

omleveringsbeføjelsen.76		

Der	 foreligger	 et	 grundlag	 for	 at	 fravige	 forbrugerens	 valgret	 mellem	 afhjælpning	 og	

omlevering,	 da	 salgsgenstanden	 omhandler	 en	 personbil.	 77	Et	 krav	 om	 omlevering	 vil	

bevirke	til	at,	der	vil	foreligge	større	omkostninger	for	VW,	fordi	der	er	tale	om	en	kostbar	

salgsgenstand.		

Manglen	 har	 ikke	 en	 central	 betydning	 for	 dieselbilens	 funktion	 og	 anvendelse,	 hvorfor	

dette	 vil	 føre	 til,	 at	 forbrugeren	 må	 vælge	 afhjælpning.	 78 	Manglen	 forekommer	

bagatelagtig	og	dermed	kan	et	omleveringskrav	anses	for	uforholdsmæssigt	sammenlignet	

med	afhjælpning.		

Ved	 vurderingen	 af	 manglens	 betydning	 må	 der	 endvidere	 tages	 hensyn	 til,	 hvilken	

betydning	mangelen	 har	 for	 den	 konkrete	 forbruger.79	Mangelens	 konkrete	 forhold,	 som	

betyder,	 at	 dieselbilen	 forurener	 mere	 end	 forventet,	 er	 af	 central	 betydning	 for	

forbrugeren.	 Forbrugeren	 har	 rimelig	 grund	 til	 at	 lægge	 betydelig	 vægt	 på,	 dieselbilens	

forureningsevne.	Dette	 forhold	må	 indgå	 i	uforholdsmæssighedsvurderingen,	men	vil	 ikke	

overtrumfer	afhjælpningsbeføjelsen.	Manglen	har	vist	sig	på	et	tidspunkt,	hvor	værdien	af	

																																																								
74	Dette	ville	ofte	være	tilfælde,	hvis	der	var	tale	om	en	speciesgenstand.		
75	Denne	bestemmelse	udelukker	 ikke	en	sammenligning	med	de	øvrige	beføjelser,	men	da	afhjælpning	kan	

antages	for	tilstrækkeligt,	anses	de	sekundære	beføjelser	for	uforholdsmæssige,	jf.	Betænkning	2001/1403	s.	

204.		
76 	Betænkning	 2001/1403	 s.	 204.	 Der	 skal	 foretages	 en	 sammenligning,	 af	 omkostningerne	 ved	 begge	

beføjelser.		
77	Betænkning	2001/1403	s.	200.			
78	Betænkning	2001/1403	s.	201.			
79	Ibid	s.	201.				
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dieselbilen	 er	 deprecieret	 væsentligt,	 hvilket	 får	 et	 omleveringskrav	 til	 at	 fremstå	

uforholdsmæssigt.					

	

Herefter	 skal	 der	 tages	 hensyn	 til,	 om	 anden	 beføjelse	 kan	 gennemføres	 uden	 væsentlig	

ulempe	 for	 forbrugeren.80	Der	 foreligger	 ikke	 en	 anden	 beføjelse	 som	 kan	 gennemføres	

uden	væsentlig	ulempe	for	 forbrugeren,	da	afhjælpning	drejer	sig	om	en	opdatering	eller	

fjernelse	af	softwaren	i	dieselbilens	motor.		

	

Ovenstående	 holdepunkter	 fremfører	 en	 omkostningsforskel	 som	er	 uforholdsmæssig,	 jf.	

KBL	§	78,	 stk.	 2.	Derved	kan	VW	godtgøre	et	 grundlag	 for	 at	 fravige	udgangspunktet	om	

forbrugerens	valgret	og	henvise	til	afhjælpning.		

	

2.7.2	Afhjælpningsret		

Denne	 bestemmelse	 indebærer,	 at	 sælgeren,	 ved	 selv	 at	 tilbyde	 afhjælpning	 eller	

omlevering,	 kan	 afværge	 forbrugerens	 eventuelle	 krav	 om	 ophævelse	 eller	 prisafslag,	 jf.	

KBL	§	78,	stk.	3.81		

VW	tilbyder	at	afhjælpe	mangelen	på	deres	autoriserede	værksteder,	ved	enten	at	 fjerne	

eller	opdatere	softwaren	og	dette	estimeres	til	at	tage	ca.	½-1	time.		

	

På	grund	af	dette	tilbud,	afskæres	forbrugeren	yderligere	fra	at	kræve	et	passende	afslag	i	

købesummen	eller	en	ophævelse	af	købsaftalen,	jf.	KBL	§	78,	stk.	3.	

	

2.7.3	Tilbud	om	afhjælpning	

Sælgeren	 skal	 opfylde	 forbrugerens	 krav	 eller	 sælgerens	 tilbud	 om	 afhjælpning	 eller	

omlevering	inden	rimelig	tid,	uden	udgift	og	uden	væsentlig	ulempe	for	forbrugeren,	jf.	KBL	

§	78,	stk.	4.82	

																																																								
80	Ibid	s.	201.		
81	Dette	gælder	selvom	betingelserne	for	ophævelse	eller	prisafslag	ellers	er	til	stede.		
82	(Lookofsky	&	Ulfbeck)	2015	s.	292.		
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Dette	 er	 en	 vigtig	 sondring,	 dersom	 retsvirkningerne	 heraf,	 kan	 have	 betydelige	

konsekvenser	for	VW.	På	nuværende	tidspunkt	foreligger	der	ikke	en	mulighed	for	VW,	at	

påbegynde	 afhjælpningen	 fordi	 der	 skal	 præsenteres	 en	 godkendelse	 fra	 Trafik-	 og	

Byggestyrelsen	om	den	 tekniske	 løsning.	Denne	 lovlige	grund	betyder,	 at	 fristen	 ikke	kan	

overskrides,	såfremt	den	ikke	er	påbegyndt.		

Herved	er	der	ikke	mulighed	for	at	tage	en	stillingtagen	til	denne	problematik,	men	det	er	

interessant,	at	undersøge,	hvilke	faktorer,	der	kan	forlænge	eller	forkorte	fristen.	VW	skal	

være	 opmærksom	 på,	 for	 ikke	 at	 skabe	 flere	 byrdefulde	 retskrav	 for	 forbrugeren.	

Nedenstående	afsnit	vil	vurdere	faktorerne	enkeltvis,	jf.	KBL	§	79,	stk.	1.		

	

VW	tager	initiativ	til	afhjælpningen,	hvilket	kan	begrundes	med	at	fristen	bliver	kortere	end	

hvis	 det	 havde	 været	 omvendt. 83 	Dieselbilen	 må	 anses	 som	 en	 nødvendighed	 for	

forbrugeren	og	når	den	ikke	kan	benyttes	som	følge	af	en	reparation,	bevirker	dette	til	en	

kortere	frist.		

	

Som	nævnt	i	kaptitel	1,	 i	afsnit	1.1	skal	90.927	dieselbiler	afhjælpes,	hvilket	kommer	til	at	

belaste,	den	værkstedskapacitet	VW	har	til	rådighed.84	Ydermere	vil	VW	stille	en	lånebil	til	

rådighed	for	forbrugeren.85	Dette	medvirker	til,	at	begrunde	en	længere	frist	til	VW.		

	

Ovenstående	 faktorer	 argumenterer	 for	 en	 kortere	eller	 længere	 frist,	men	er	under	 alle	

omstændigheder	nogle	som	skal	tages	i	betragtning.		

	

	

	

																																																								
83	Betænkning	1978/845	s.	81.	En	frist	kan	forlænges	eller	forkortes,	alt	efter	hvem	der	har	taget	initiativet.		
84	Ibid	s.	99.	Sælgerens	individuelle	forhold	kan	forlænge	fristen.		
85 	Betænkning	 2001/1403	 s.	 208.	 Hvis	 sælgeren	 stiller	 en	 erstatningsgenstand	 til	 rådighed,	 kan	 fristen	

forlænges.		
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2.7.4	Økonomisk	kompensation		

	

	

Som	 nævnt	 ovenstående	 i	 afsnit	 2.7,	 kan	 forbrugeren	 kræve	 økonomisk	 kompensation,	

hvad	enten	købet	fastholdes	eller	ophæves.	Dette	forudsætter,	at	én	af	betingelserne	i	§	80	

er	opfyldt	og	at	forbrugeren	herved	har	 lidt	et	økonomisk	tab.	Bestemmelsen	angår	både	

species-	og	genuskøb	og	er	beskyttelsespræceptiv,	jf.	KBL	§	1,	stk.	2	Erstatningsreglen	er	en	

culparegel	og	VW	skal	have	udvist	en	culpøs	adfærd.					
Dette	 afsnit	 vil	 vurdere,	 om	 VW	 ifalder	 et	 erstatningsansvar	 og	 forbrugeren	 dermed	

berettiget	kan	kræve	skadeserstatning/positiv	opfyldelsesinteresse.86			

	

2.7.4.1	Vildledende	oplysninger		

Bestemmelsen	 omfatter	 kun	 vildledende	 oplysninger,	 som	 er	 givet	 eller	 videregivet	 af	

sælgeren	eller	hans	folk.	Sælgeren	ifalder	kun	ansvar,	hvis	sælgeren	vidste	eller	burde	vide,	

at	oplysningerne	var	vildledende,	jf.	KBL	§	80,	stk.	1,	nr.	2.		

	

																																																								
86	Særreglen	for	erstatning	i	form	af	positiv	opfyldelsesinteresse	i	forbrugerkøb.		

Købelovens	§	80	

Stk.	1.	Lider	køberen	tab	som	følge	af	en	mangel,	kan	han	kræve	skadeserstatning,	hvis:		

1. Sælgeren	har	handlet	i	strid	med	almindelig	hæderlighed	

2. Sælgeren	har	givet	køberen	vildledende	oplysninger,	som	han	ikke	havde	føje	til	at	

anse	korrekte		

3. Sælgeren	har	forsømt	at	give	køberen	oplysning	om	en	mangel,	som	han	kendte	

eller	burde	kende	

4. Genstanden	savner	egenskaber,	som	må	anses	tilsikrede,	eller,		

5. Mangelen	efter	købets	indgåelse	er	forårsaget	ved	sælgerens	forsømmelse	
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Oplysningen	som	omfatter	en	overholdelse	af	Euro	6,	der	får	dieselbilen	til	at	fremstå	mere	

miljøvenlig	 end	 tilfældet	 er,	 er	 en	 vildledende	 oplysning.	 VW	 har	 givet	 oplysningen	 til	

forbrugeren	i	en	brochure.		

VW	vidste,	at	softwaren	blev	installeret	for	at	mindske	udledningen	af	NOx-udledningen	og	

har	dermed	velvidende	givet	en	vildledende	oplysning.	Dette	betegner	en	culpøs	adfærd	fra	

VW.		

	

2.7.4.2	Tilsikrede	egenskaber		

Bestemmelsen	omfatter	savnede	egenskaber,	som	må	anses	for	tilsikrede,	jf.	80,	stk.	1,	nr.	

4.	Bestemmelsen	er	beskyttelsespræceptiv,	jf.	KBL	§	1,	stk.	2.		

Nedenstående	afsnit	vil	udlede	en	domsanalyse	af	bestemmelsen,	for	at	undersøge,	om	der	

kan	kræves	skadeserstatning	på	baggrund	af	denne.		

	

Domsanalyse	af	U.2009.2003V		

Dommen	omhandler	et	forbrugerkøb	af	en	VW	Beetle	Cabriolet,	som	var	blevet	ombygget	

til	 en	 cabrioletmodel.	 Denne	 dom	anvender	 bestemmelsen	 i	 KBL	 §	 80,	 stk.	 1,	 nr.	 4	 til	 at	

udlede	gældende	ret.	Denne	regel	 fremgår	tydeligt	af	dommen,	ved	at	et	erstatningskrav	

anerkendes,	da	det	er	en	forudsætning,	at	en	bil	lovligt	kan	anvendes	i	Danmark	og	det	kan	

sidestilles	med	en	tilsikring.	Dommen	er	afsagt	i	Vestre	Landsret,	hvilket	bevirker	til	en	høj	

præjudikatværdi.					

	

Sagens	faktum		

En	forbruger	købte	en	VW	Beetle	Cabriolet	for	343.000	kr.	Bilen	var	blevet	ombygget	til	en	

cabrioletmodel	i	USA,	og	forbrugeren	havde	ved	købet	fået	at	vide,	at	bilen	var	godkendt	af	

synsmyndighederne	i	Danmark.			

	

Domstolens	præmisser		

Som	præmis	for	et	erstatningskrav	anfører	Vestre	Landsret	følgende:		
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Det	må	anses	for	en	afgørende	forudsætning	for	et	forbrugerkøb	af	en	bil,	at	den	lovligt	og	

sikkerhedsmæssigt	forsvarligt	kan	benyttes	til	kørsel	her	i	landet.	Denne	forudsætning	må	

sidestilles	med	en	tilsikring.87	

	

Analyse		

Ud	fra	præmisserne,	udledes	det,	at	forudsætningen	for	købet	af	en	bil	i	forbrugerkøb,	er	at	

den	 er	 lovlig.	 Den	 urigtige	 og	 vildledende	 oplysning,	 bevidner	 om,	 at	 dieselbilen	 ikke	 er	

lovlig	 og	 derved	 kan	 forudsætningen	 ikke	 overholdes	 i	 dette	 tilfælde.	 Det	 betyder,	 at	

dieselbilen	 manglede	 egenskaber	 som	 måtte	 anses	 for	 tilsikrede.	 Forbrugeren	 findes	

derfor,	at	have	krav	på	skadeserstatning	efter	KBL	§	80,	stk.	1,	nr.	4.				

	

2.7.4.2	Økonomisk	tab		

Ovenstående	afsnit	 konkluderer	 en	opfyldelse	 af	 én	af	 betingelserne	 i	 §	 80,	 stk.	 1.	Dette	

afsnit	 vil	 vurdere,	 om	 der	 foreligger	 et	 økonomisk	 tab	 for	 forbrugeren	 som	 følge	 af	

aftalebruddet	konstateret	i	afsnit	2.6.			

	

Faktorerne	 oplistet	 nedenstående	 er	 af	 hypotetisk	 karakter,	 da	 erstatningens	 konkrete	

omfang	og	tilblivelse	beror	på	den	tekniske	løsning	som	nævnt	i	afsnit	2.7.3.	Der	foreligger	

tre	faktorer	som	kan	resultere	i	et	realiseret	økonomisk	tab	for	forbrugeren	og	anføres	som	

følgende:		

	

• Bilens	værdi		

• Efterfølgende	vedligeholdelse		

• Ulejlighed	for	forbrugeren		

	

Disse	tre	forhold	vil	blive	vurderet	samt	diskuteret	i	de	efterfølgende	afsnit.		

	

																																																								
87	U.2009.2003	s.	2,	sidste	spalte.		
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Der	foreligger	en	risiko	for	at	dieselbilens	værdi	forringes	efter	en	fjernelse	eller	opdatering	

af	 softwaren.	Kim	Winther,	 seniorkonsulent	hos	Teknologisk	 Institut(Tidskrift,	 Ingeniøren,	

1.	December	2015)	anfører	en	skepsis	over	for	dette	foretagende:		

	

”Moderne	dieselmotorer	er	uhyre	følsomme	over	for	justeringer,	så	selvfølgelig	kan	der	

hentes	noget	her.	Men	at	en	bedre	kontrol	med	turbulensen	i	motorens	lufttilførsel	skulle	

kunne	afhjælpe	problemet	med	fem	til	syv	gange	for	højt	NOx-udslip,	virker	urealistisk,	(..)”.		

	

En	konstatering,	af	at	dieselmotorer	er	følsomme	over	for	justeringer,	bevidner	om	en	øget	

risiko	for	et	fald	i	dieselbilens	værdi.	Forbrugeren	vil	kunne	risikere	et	økonomisk	tab	som	

effektueres	via	en	nedbringelse	af	gensalgsværdien.	Det	er	overvejende	sandsynligt,	at	en	

køber	 vil	medregne	dette	 forhold	 i	 købsprisen,	 dersom	det	 stiller	 forbrugeren	 væsentligt	

dårligere	end	hvis	dieselbilen	ikke	havde	denne	software.					

Herefter	kan	dieselbilens	ydeevne	blive	påvirket	væsentligt	som	følge	af	en	fjernelse	eller	

opdatering	af	softwaren.	

			

Der	 foreligger	 en	 yderlig	 risiko	 ved	 dieselbilens	 efterfølgende	 vedligeholdelse,	 når	

afhjælpningen	er	foretaget.	Dette	angår	langtidseffekten	af	dieselbilen.	Torben	Lund	Kudsk,	

afdelingschef	hos	FDM(DR	KONTANT,	18	Februar	2016)	udtaler:		

”FDM	frygter	at	forbrugerne	på	sigt	risikerer	at	stå	med	biler,	der	hurtigere	soder	til	i	EGR-

ventiler	og	partikelfiltre.	Det	vil	kunne	give	bilisterne	store	ekstraregninger	til	udbedring”.		

Heri	ligger	en	risiko	for	at,	dieselbilerne	kommer	til	at	belaste	forbrugeren	økonomisk	efter	

en	 afhjælpning.	 Dette	 vil	 give	 forbrugeren	 større	 driftsomkostninger	 i	 hele	 dieselbilens	

levetid	 og	 igen	 have	 en	 indirekte	 påvirkning	 på	 gensalgsværdien.	 En	 dieselmotor	 soder,	

derfor	benytter	man	et	partikelfilter	som	nedsætter	NOx-udledningen	og	får	den	samtidigt	

til	at	køre	længere	på	literen.	Ved	en	fjernelse	eller	opdatering	af	softwaren	kan	dieselbilen	

evt.	 komme	 til	 at	 sode	 endnu	 mere,	 hvilket	 vil	 give	 betydelige	 udgifter	 til	 forbrugeren.	

Derved	 lider	 forbrugeren	 et	 tab	 som	 følge	 af	 ovenstående	 konstateret	 urigtig	 og	

vildledende	oplysning.		

	



	 40	

Et	 sidste	 element,	 som	 kan	 give	 et	 belæg	 for	 et	 økonomisk	 tab,	 er	 den	 ulejlighed	

forbrugeren	 vil	 opleve	 som	 følge	 af	 afhjælpningen.	 Dette	 forhold	 beror	 på	 en	 konkret	

vurdering	af,	hvilke	udgifter	forbrugeren	har	måtte	afholde	uden	dieselbilen.	Såfremt	disse	

udgifter	kan	bevisliggøres,	foreligger	der	en	mulighed	for	at	kræve	skadeserstatning.			

				

2.8	Undersøgelsespligt		

I	 forbrugerkøb	 er	 dette	 forhold	 reguleret	 i	 KBL	 §	 77	 b. 88 	Denne	 bestemmelse	 er	

beskyttelsespræceptiv,	 jf.	KBL	§	1,	stk.	2.89	Forbrugeren	kan	 ikke	påberåbe	sig	en	mangel,	

som	denne	var	eller	måtte	være	bekendt	med	ved	købsaftalens	indgåelse,	medmindre	der	

er	grund	til	at	antage	dette	eller	sælgeren	har	handlet	i	strid	med	almindelig	hæderlighed,	

jf.	KBL	§	77	b.		

Der	 foreligger	 ikke	holdpunkter	 for,	at	 forbrugeren	skulle	være	eller	måtte	være	bekendt	

med,	at	oplysningen	i	brochuren	var	ukorrekt.		

	

2.9	Tidspunktet	for	mangelsbedømmelsen			

I	 forbrugerkøb	 er	 dette	 forhold	 reguleret	 i	 KBL	 §	 77	 a. 90 	Denne	 bestemmelse	 er	

beskyttelsespræceptiv,	jf.	KBL	§	1,	stk.	2.91	Ifølge	§	77	a,	stk.	1,	2.	pkt.,	hvorefter	sælgeren	

hæfter	for	mangler	også	selvom	de	først	viser	sig	efter	tidspunktet	for	risikoens	overgang.			

Den	installerede	software	er	sket	i	forbindelse	med	fremstillingen	af	dieselbilen	hos	VW	og	

det	lægges	til	grund	at	manglen	har	været	til	stede	ved	levering,	uanset	at	denne	har	vist	

sig	på	et	senere	tidspunkt,	jf.	U	2011.858	SH.92	

	

																																																								
88	Lookofsky	&	Ulfbeck	(2015)	s.	274.		
89	Ibid	s.	274.		
90	Lookofsky	&	Ulfbeck	(2015)	s.	258.		
91	Ibid	s.	258.	
92	En	senere	udtræden	af	sorte	kunstoffibre	i	sædebetrækkene	på	en	bil	pga.	mangelfuld	limføring.	Dommen	

blev	afgjort	i	Sø-	og	Handelsretten.				
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2.10	Reklamationsfristen		

I	forbrugerkøb	er	dette	forhold	reguleret	i	§§	81	og	83.93	Forbrugeren	skal	inden	rimelig	tid	

give	 sælgeren	meddelelse	 herom,	 hvis	 denne	 vil	 påberåbe	 sig	 en	mangel	 ellers	 fortabes	

retten	hertil,	jf.	KBL	§	81.	Inden	rimelig	tid,	skal	forstås	som	inden	to	måneder.	Det	betyder	

at,	 fra	skandalens	begyndelse,	må	der	højst	være	gået	 to	måneder	ellers	har	 forbrugeren	

fortabt	 retten	 til	 at	 påberåbe	 sig	 aftalebruddet.	 Dette	 antages,	 at	 være	 gjort	 i	 denne	

afhandling,	dersom	meddelelsen	er	afgivet	inden	rimelig	tid	til	VW.		

	

Der	 foreligger	 en	 ufravigelig	 regel	 i	 §	 83,	 stk.	 1,	 som	 omfatter	 en	 absolut	 2-årsfrist.94	En	

forbruger,	der	 ikke	 inden	to	år	efter	salgsgenstandens	overgivelse,	har	meddelt	sælgeren,	

at	ville	påberåbe	sig	mangelen,	kan	ikke	gøre	den	gældende	senere,	jf.	KBL	§	83,	stk.	1.		

Dieselbilen	er	senest	produceret	i	2014,	hvilket	betyder,	at	den	absolutte	reklamationsfrist	

gælder	 til	 et	 tidspunkt	 i	 2016.	 Herved	 har	 forbrugeren	 indtil	 2016,	 alt	 afhængig	 af	

købstidspunktet,	til	påberåbe	sig	aftalebruddet.				

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
93	Lookofsky	&	Ulfbeck	(2015)	s.	278.		
94	Lookofsky	&	Ulfbeck	(2015)	s.	280.			
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2.11	Sammenfatning		

Dette	kapitel	har	haft	til	formål,	at	undersøge	om	der	foreligger	et	aftalebrud,	som	følge	af	

VW’s	oplysning	i	deres	markedsføring.		

Købsaftalen	 mellem	 VW	 og	 forbrugeren	 giver	 ikke	 et	 klart	 svar	 på,	 hvilke	 kvalitetskrav	

forbrugeren	kan	forvente,	at	dieselbilen	har.	Der	foretages	derfor	en	analyse	af	købet	ved	

hjælp	af	KBL’s	specialregler	i	forbrugerkøb.					

			

Omdrejningspunktet	 for	 denne	 retsdogmatiske	 analyse	 er	 KBL	 §	 76,	 stk.	 1,	 nr.	 2.	 Denne	

bestemmelse	 tilsigter	 at	 skride	 ind,	 såfremt	 VW	 har	 givet	 urigtige	 eller	 vildledende	

oplysninger	 i	 deres	 markedsføring,	 og	 denne	 er	 beregnet	 til	 at	 komme	 til	 forbrugerens	

kundskab	samt	antages,	at	have	haft	betydning	for	køberens	bedømmelse	af	dieselbilen.			

		

En	VW	brochure,	som	også	kan	ses	i	bilag	2,	indeholder	en	oplysning,	som	tilkendegiver	at	

dieselbilen	 opfylder	 Euro	 6.	 Denne	 oplysning	 fremkommer	 urigtig	 og	 vildledende,	 da	

godkendelsen	fra	Trafik-	og	Byggestyrelsen	ikke	er	berettiget.	Dernæst	ligges	det	til	grund,	

at	 brochuren	 er	 beregnet	 til	 at	 komme	 til	 forbrugerens	 kundskab,	 når	 denne	 er	 frit	

tilgængelig	på	VW’s	hjemmeside.	Det	antages,	at	brochurens	oplysning	har	haft	betydning	

for	 en	 miljøbevidst	 forbrugers	 bedømmelse	 af	 dieselbilen	 og	 VW	 kan	 ikke	 beviseligt	

bestride	dette	faktum.		

	

Dommene	valgt	 i	 den	 retsdogmatiske	analyse	 ligger	 vægt	på	en	 forbrugers	 forventning.	 I	

følge	 U.2008.579V	 foreligger	 en	 uberettiget	 forventning,	 såfremt	 oplysningen	 forelå	 på	

købstidspunktet	og	dette	er	også	tilfældet	i	denne	analyse.	Ifølge	U.2012.3512H	foreligger	

en	uberettiget	forventning,	da	forbrugeren	med	rette	har	kunne	forvente	en	opfyldelse	af	

Euro	6	og	 ikke	Euro	5.	Grænseværdien	som	begge	 regelsæt	 tillader	afviger	væsentligt	 fra	

hinanden,	hvorfor	det	kan	betegnes	som	en	urigtig	og	vildledende	oplysning.		

Oplysningen	er	ikke	rettet	inden	aftalens	indgåelse,	jf.	KBL	§	76,	stk.	2.		

	

På	baggrund	af	ovenstående	 foreligger	der	et	aftalebrud,	 jf.	KBL	§	76,	 stk.	1,	nr.	2.	Dette	

udløser	misligholdelsesbeføjelser	for	forbrugeren.		
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Som	 udgangspunkt	 kan	 forbrugeren	 vælge	 mellem	 afhjælpning,	 omlevering,	 passende	

afslag	 i	 købesummen	 eller	 	 ophævelse,	 jf.	 KBL	 §	 78,	 stk.	 1.	 Herefter	 indeholder	

bestemmelsen	nogle	begrænsninger	til	denne	ret.		

Forbrugeren	 skal	 i	 første	 omgang	 vælge	 mellem	 afhjælpning	 og	 omlevering.	 Stk.2	

bestemmer,	at	VW	kan	afskære	forbrugerens	krav,	såfremt	den	valgte	beføjelse	er	umulig	

eller	 vil	 påføre	 uforholdsmæssige	 omkostninger.	 Det	 kan	 ligges	 til	 grund	 at,	 forbrugeren	

kun	 kan	 kræve	 afhjælpningsbeføjelsen,	 dersom	 denne	 forekommer	mindst	 byrdefuld	 for	

VW.	Dette	skyldes,	det	faktum	at	omkostningsforskellen	er	uforholdsmæssig.		

	

Stk.	3	bestemmer	en	afhjælpningsret,	der	indebærer,	at	VW,	ved	selv	at	tilbyde	afhjælpning	

eller	omlevering	kan	afværge	forbrugerens	eventuelle	krav	om	ophævelse	eller	prisafslag.	

VW	tilbyder	at	afhjælpe	mangelen	på	deres	autoriserede	værksteder,	ved	enten	at	 fjerne	

eller	opdatere	softwaren	og	dette	estimeres	til	at	tage	ca.	½-1	time.	Forbrugeren	afskæres	

dermed	fra	at	kræve	et	passende	afslag	i	købesummen	eller	en	ophævelse	af	købsaftalen.	

	

Det	 er	 ikke	 muligt	 at	 konstatere	 om	 fristen	 for	 afhjælpning	 er	 imødekommet	 inden	 for	

rimelig	tid	af	VW,	da	denne	ikke	kan	påbegyndes	førend,	der	foreligger	en	godkendelse	af	

den	 tekniske	 løsning	 fra	Trafik-	og	Byggestyrelsen.	Analysen	diskuterer	 relevante	 faktorer	

som	kan	have	en	indvirkning	på	om	fristen	bør	være	lang	eller	kort,	jf.	stk.	4.		

	

KBL	§	80	regulerer	lovfæstet	betingelser	for	en	økonomisk	kompensation.	I	medfør	af	stk.	1,	

nr.	 2	 har	 VW	 afgivet	 vildledende	 oplysninger	 til	 forbrugeren.	 VW	 har	 selv	 givet	 denne	

oplysning	og	vidste	at	den	var	ukorrekt	og	har	dermed	udvist	culpøs	adfærd.		

I	medfør	af	 stk.	1,	nr.	4	savner	dieselbilen	egenskaber	som	må	anses	 for	 tilsikrede.	 Ifølge	

dommen	U.2009.2003V,	må	det	være	en	forudsætning	for	et	forbrugerkøb	af	en	bil,	at	den	

er	lovlig.		

	

På	 baggrund	 af	 ovenstående	 opfyldte	 betingelser,	 skal	 der	 i	 medfør	 heraf,	 være	 lidt	 et	

økonomisk	 tab.	 Et	 økonomisk	 tab	 kan	 begrundes	 i,	 at	 bilens	 værdi	 forringes	 på	 grund	 af	

afhjælpningen	som	skal	foretages.	Derudover	kan	der	forekomme	betydelige	omkostninger	
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ved	 en	 efterfølgende	 vedligeholdelse	 af	 dieselbilen.	 Til	 sidst	 men	 ikke	 mindst	 kan	 der	

forekomme	omkostninger	for	forbrugeren	som	følge	af	den	ulejlighed	der	skabes.		

	

På	baggrund	af	ovenstående,	kan	forbrugeren	kræve	afhjælpning	af	dieselbilen,	jf.	KBL	§	78,	

stk.	 1,	 nr.	 1.	 Som	 et	 supplement	 til	 denne,	 findes	 der	 belæg	 for	 at	 kræve	 økonomisk	

kompensation,	jf.	KBL	§	80,	stk.	1,	nr.	2+4.		
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Kapitel	3		

Økonomisk	Analyse	

3.1	Indledning			

Dette	 kapitel	 undersøger	 den	 økonomiske	 problemformulering.	 Det	 er	 interessant,	 at	

undersøge,	hvilket	strategivalg	 i	den	strategiske	alliance,	som	kan	have	haft	betydning	for	

VW’s	installering	af	softwaren	i	dieselbilerne	og	om	denne	evt.	bør	ændres.		

	

Indledningsvist	 skal	 det	 nævnes,	 at	 den	 strategiske	 alliance	 med	 VW	 og	 en	

konkurrent/tech-virksomhed,	 ikke	benævner	 en	 specifik	 virksomhed,	 da	der	 foretages	 en	

generaliseret	analyse	af	den	strategiske	alliance.		

	

Kapitlet	 indledes	 med	 en	 redegørelse	 af	 den	 globale	 bilindustri	 og	 konkretiserer	 derved	

markedsformen.	Dette	er	vigtigt	at	fastslå,	for	at	forstå	VW’s	strategiske	adfærd.	Herefter	

foretages	en	 spilteoretisk	analyse	af	 strategivalget,	når	VW	 indgår	 i	 en	 strategisk	alliance	

med	en	konkurrent	eller	tech-virksomhed.		

	

Afslutningsvist	 vurderes	 samt	 diskuteres,	 om	 strategivalget	 bør	 ændres,	 såfremt	 den	

strategiske	alliance	frembringer	et	innovationsfattigt	resultat.		
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3.2	Oligopol		

Alle	 virksomheder	 befinder	 sig	 i	 en	 markedsform,	 som	 determinerer	 virksomhedernes	

adfærd.	Antallet	af	udbydere	i	en	markedsform	er	afgørende	for	om	konkurrencen	er	stærk	

eller	 svag.95	Der	 tilsigtes	 med	 dette	 afsnit,	 at	 redegøre	 for,	 hvilken	 markedsform,	 den	

globale	bilindustri	kan	betegnes	som.		

Det	 er	 således	 vigtigt,	 at	 nævne,	 at	 strategivalgenes	modsvar	 over	 for	 hinanden,	 ikke	 er	

begrundelsen	for,	at	konkretisere	markedsformen.		

Argumentet	 herfor,	 skyldes	 den	 udpræget	 strategiske	 adfærd,	 som	 er	 essentiel	 for	 at	

overleve	i	et	oligopol.		

	

Den	globale	bilindustri	består	af	50	kendte	bilmærker,	men	en	del	af	disse	bilmærker	ligger	

hos	15-20	kæmpe	bilproducenter.		

Dette	illustreres	ved	figur	3.1	nedenstående.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figur	3.1:	Kort	over	bilmærker	i	den	globale	bilindustri	

Kilde:	The	Innovation-Driven	disruption	of	the	automotive	value	chain,	2015.	

	

																																																								
95	Gaden	&	Jespersen	(2013)	s.	153	
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Et	 marked	 med	 få	 udbydere,	 kaldes	 et	 oligopol.96	En	 virksomhed	 i	 sådant	 et	 marked,	

benævnes	 derfor	 oligopolister.	97	Det	 karakteristiske	 ved	 denne	 markedsform,	 er	 at	 den	

enkelte	 virksomhed	 kan	 påvirke	markedet.	 Virksomhederne	 er	 store	 og	 kapitalstærke	 og	

mere	 aggressive.	Den	markedsmæssige	 interaktion	mellem	virksomhederne,	 gør	 at	 deres	

konkurrencemæssige	udspil	influerer	hinanden.	

	

De	 tre	 største	 bilproducenter	 som	dominerer	 bilindustrien	 i	 øjeblikket	 er	 Toyota,	 VW	og	

GMC98.	Disse	bilproducenter	er	i	stand	til	at	påvirke	markedet	betydeligt,	på	grund	af	deres	

respektive	 størrelser.	 Deres	 påvirkningsmuligheder	 af	 markedet,	 gør	 dem	 strategisk	

handlende	 og	 rivaliserende.	Markedsandelene	mellem	disse	 tre	 bilproducenter	 foreligger	

også	tæt.		

Dette	illustreres	ved	figur	3.2	nedenstående.		

	

Figur	3.2:	Markedsandel	i	2014	

Kilde:	www.	Statista.com		

	

Denne	 figur	 bevisliggøre,	 det	 faktum,	 at	 den	 globale	 bilindustri	 bevirker	 til	 at	

bilproducenterne	 må	 være	 ekstra	 forudsigelige	 og	 strategiske.	 På	 baggrund	 af	 den	

strategiske	interaktion	mellem	bilproducenterne,	kan	den	globale	bilindustri	betegnes	som	

et	oligopol	og	betegnes	derved	oligopolister.				

	

	

																																																								
96	Krugman	&	Wells	(2013)	s.	408.	
97	Krugman	&	Wells	(2013)	s.	408.	
98	General	Motors	Company.		
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3.2.1	En	digital	disruption		

Ovenstående	afsnit	har	redegjort	for,	hvorfor	den	globale	bilindustri	kan	karakteriseres	som	

et	oligopol.		

Dette	 afsnit	 tilsigter	 en	 forståelse	 af,	 hvilke	 forhold	 som	 bevirker	 til	 en	 øget	

konkurrenceintensitet	i	den	globale	bilindustri,	som	et	oligopolmarked	er	præget	af.	Dette	

er	vigtigt,	for	at	kunne	forstå	udfordringerne	som	bilproducenterne	står	over	for.	Ydermere	

repræsenterer	dette	også,	vigtigheden	af	en	innovationsrig	strategisk	alliance.				

De	 seneste	 to	 årtier	 har	 man	 kunne	 se,	 hvordan	 forskellige	 industrier	 er	 blevet	

transformeret,	 som	 følge	 af	 en	 digital	 disruption.	99	Som	 eksempel	 kan	 nævnes,	 Uber100,	

Airbnb101	m.fl.	 Dette	 fænomen	 har	 gjort	 sin	 indtræden	 i	 den	 globale	 bilindustri	 og	 dette	

afsnit	vil	illustrere,	de	væsentligste	faktorer.			

I	det	følgende	redegøres	enkeltvis	 	for	de	nærliggende	forhold	som	har	relevans	til	denne	

konkrete	problemformulering.			

	

3.2.1.1	Lovgivning		

Det	 seneste	 årti	 har	 lovgivningen	 spillet	 en	 væsentlig	 rolle	 i	 den	 globale	 bilindustri.102		 I	

Europa	findes	regler,	som	har	til	formål,	at	opstille,	en	grænse	for,	hvor	meget	NOx103,	en	

bil	må	udlede.	Disse	regler	kaldes	Euro-normer104	og	er	direkte	anvendelige	i	dansk	ret.105	I	

dag	gælder	Euro	6,	som	har	en	grænseværdi	på	80	mg/km.	Bilproducenterne	selv	har	set	

skriften	på	væggen	og	ved	godt,	at	en	ny	test	med	skrappere	krav	før	eller	siden	vil	blive	

vedtaget	i	EU.	

																																																								
99	Det	er	et	udtryk	for	en	ændring	i	en	industri.	Det	er	ikke	det	samme	som	innovation,	men	resultatet	af	den	

kædereaktion	af	store	forandringer,	der	nogle	gange	følger	med	innovation.		
100	En	ny	taxatjeneste	som	er	billigere	end	den	traditionelle	taxa.		
101	En	online	markedsplads	for	udlejning	og	booking	af	overnatningsmuligheder.		
102	Hirsh	m.fl.	(2015)	
103	Kvælstofilter	 (NOx)	er	giftige	gasser,	der	udledes	 fra	kvælstof-	og	 iltforbrænding	under	højt	 tryk	og	høje	

temperaturer.	NOx	er	sammensat	af	kvælstofoxid	(NO)	og	kvælstofdioxid	(NO2).	
104	Euro-normerne	er	som	sådan	en	række	tal	og	værdier,	bilmotorer	ikke	må	overskride,	for	at	de	kan	blive	

godkendt.		
105	Euro	6	er	et	direktiv	og	er	implementeret	i	dansk	ret	ved	hjælp	af	en	indskrivning.		
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Der	 skal	 derved	 investeres	meget	mere	 i	 ny	 teknologi	 for	 at	 imødekomme	 de	 skærpede	

krav.	 Et	 teknologikapløb	 vil	 komme	på	 tale,	 hvor	man	 ikke	 ved,	 hvem	der	 vinder	 før	 om	

mange	år.	Men	indsatsten	for	at	deltage	skal	placeres	i	dag,	og	den	er	høj.			

	

Disse	krav	er	drevet	af	en	politisk	dagsorden,	som	vil	kombinere,	behovet	for	at	begrænse	

benyttelsen	af	olie	med	hensynet	til	miljøet.	Udfordringen	ligger	heri,	at	skabe	en	bil,	som	

tilfredsstiller	samfundet	og	den	enkelte	forbruger.		

	

3.2.1.2	Den	teknologiske	udvikling		

Der	foreligger	store	forandringer	inden	for	det	teknologiske	felt.106	I	takt	med	at	bilen	bliver	

et	 teknologisk	 værktøj,	 giver	 det	 plads	 til	 virksomheder,	 der	 har	 deres	 force	 i	

softwareudvikling	og	 i	øvrigt	har	en	masse	økonomiske	ressourcer	 til	at	 investere	 i	et	nyt	

marked.	Et	øget	fokus	på	at	udvikle	avancerede	teknologier	skærper	kompleksiteten	ved	at	

producere	en	bil.		Elektronik,	kommunikation	og	internetteknologi	infiltreres	stille	og	roligt	i	

designet	 af	 en	 bil.	 Den	 hastige	 teknologiudvikling	 gør,	 at	 det	 er	 umuligt	 at	 forudse	 den	

næste	store	trend.	

	

Ingeniørmæssig	 intelligens	 kan	 ikke	 stå	 alene	 som	 den	 eneste	 parameter.	 Teknologien	

ændrer	ejerskabsmodellen	 for	biler	 således,	at	de	 fleste	mennesker	 ikke	 længere	 føler	et	

behov	for	at	købe	en	bil,	men	i	stedet	køber	sig	adgang	til	en,	når	de	har	behov	for	en	tur.	

Dette	kræver	en	tung	og	langsigtet	investering.		

Teknologien	 bliver	 en	 vigtig	 parameter	 for	 bilproducenterne	 i	 fremtiden	 og	 vælges	 den	

rigtige	teknologiske	genialitet,	kan	det	betyde	et	forspring	på	flere	år.		

		

3.2.1.3	En	ændring	i	forbrugerefterspørgslen		

Forbrugerefterspørgslen	har	ændret	 sig	 i	 takt	med	at	 innovationen	hos	bilproducenterne	

har	rykket	sig.107	Betalingsvilligheden	er	 ikke	 længere	den	samme	hos	 forbrugerne.	Prisen	

																																																								
106	Hirsh	m.fl.	(2015).		
107	Hirsh	m.fl.	(2015).		
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er	 blevet	 en	 vigtig	 faktor,	 for	 hvilket	 bilmærke,	 man	 skal	 vælge.	 I	 stærk	 kontrast	 til	

betalingsvilligheden,	 står	 brandloyaliteten,	 som	 har	 fået	 en	 nedprioriteret	 plads	 på	

forbrugerens	ønskeliste.		

Forbrugerene	ønsker	i	højere	grad	et	opgraderet	standardudstyr,	som	ekspansivt	kan	følge	

med	i	alle	facetter	af	den	teknologiske	udvikling.			

	

Dette	 afsnit	 insinuerer	 et	 fænomen,	 som	 de	 seneste	 par	 år,	 har	 givet	 genklang	 i	

bilindustrien,	digital	disruption.	Man	kan	drage	paralleller	til	mobilindustrien	i	sin	tid,	hvor	

Apple	og	 Samsungs	 teknologiske	 genialiteter	 fik	ændret	mobilindustrien.	Man	 kan	derfor	

ikke	betvivle,	det	faktum,	at	der	foreligger	udfordringer,	som	kan	være	med	til	at	opgradere	

eller	nedgradere	brandværdien.	Man	skal	således	 ikke	kun	skabe	de	 innovative	 løsninger,	

men	samtidig	implementere	disse	visioner	i	den	strategiske	planlægning	korrekt.										

	

3.3	Strategivalg	i	strategisk	alliance		

Ovenstående	 afsnit	 3.2	 karakteriserer	 den	 globale	 bilindustri	 som	 værende	 et	 oligopol.	

Dette	marked	kan	betragtes	ud	fra	et	spilteoretisk	tilgang.	Dette	er	muligt,	da	konkurrencen	

er	 intens	 og	 alle	 bilproducenter	 må	 gøre	 sig	 overvejelser	 om	 konkurrencemæssige	

situationer.		

	

En	strategisk	alliance	mellem	VW	og	en	konkurrent/tech-virksomhed	kan	drage	paralleller	

til	resultatet	i	Fangernes	Dilemma.	Virksomhederne	benytter	en	strategi	som	understøtter	

en	rationel	egeninteresse.	Egeninteressen	begrundes	 i	et	ønske	om	at	eliminere	risikoen	i	

den	strategiske	alliance.	Dette	medfører,	at	strategien	forekommer	dominerende	for	begge	

virksomheder.			

	

Udfaldet	 af	 den	 strategisk	 alliance	 kan	 blive	 et	 negativt	 kollektivt	 resultat,	 som	 vil	

underminerer	formålet,	som	er	at	skabe	innovation.	Udfaldet	kan	fremkomme	fordi	VW	og	

konkurrenten/tech-virksomheden	 anlægger	 et	 kortsigtet	 perspektiv	 i	 den	 strategiske	

alliance.			
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Næste	afsnit	vil	analysere	strategivalget,	traditionel	aftale,	og	undersøge	helt	konkret,	om	

omkostningsbyrden	bevirker	til	en	mindre	innovationsrig	strategisk	alliance.		

			

3.3.1	En	traditionel	aftale	

Dette	 strategivalg	benytter	en	aftalestruktur	 som	underbygger	en	 rationel	 egeninteresse,	

som	består	i	at	mindske	den	høje	risiko	så	meget	som	overhoved	muligt.	Risikoen	mindskes	

ved	at	 indføre	 reaktive	klausuler	som	misligholdelse,	 tid,	kravspecifikationer	etc.	Dette	er	

også	et	udtryk	for	et	kortsigtet	perspektiv108	som	VW	og	konkurrenten/tech-virksomheden	

anlægger	i	den	strategiske	alliance.		

	

Dette	er	illustreret	i	figur	3.3.			

	

Figur	3.3:	VW’s	nuværende	strategivalg	

Kilde:	Egen	tilvirkning	

	

I	 det	 følgende	 analyseres	 omkostningsbyrden	 ved	 strategivalget,	 traditionel	 aftale,	 for	

derved	at	konkludere	om	denne	er	større	end	innovationsskabelsen	og	kan	derved	have	en	

negativ	betydning	for	det	kollektive	resultat.	Analysen	foretages	med	henblik	på	de	faktorer	

som	har	relevans	til	nærliggende	økonomiske	problemformulering.		

	

	

																																																								
108	Se	afsnit	1.6.1	om	den	modificeret	antagelse.		
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3.3.1.1	Omkostningsbyrden	

Det	 er	 rationelt	 at	 betragte	 at	 transaktionsomkostningerne	 forhøjes,	 når	 VW	 og	

konkurrenten/tech-virksomheden	 forekommer	 som	 ukendte	 parter.109	Dette	 er	 tilfældet,	

fordi	 kontraktbestemmelserne	 fungerer	 som	 en	 risikoallokering.	 Kontraheringen	 danner	

ikke	grundlag	for	en	gensidig	forståelse	af	begge	virksomheders	mål.	

Dette	bevirker,	til	at	der	foreligger	modstridende	interesser,	som	har	en	negativ	effekt	på	

effektiviteten	og	også	på	innovationsskabelsen.	Sat	på	spidsen	giver	dette	en	modsatrettet	

effekt	 på	 hele	 formålet	 med	 den	 strategiske	 alliance,	 der	 danner	 grundlag	 for	 at	 skabe	

værdifuld	innovation.			

		

Transaktionsomkostningerne	 forhøjes	 endvidere,	 hvor	 fjendtlighed	 eksisterer	 mellem	

parterne.110	Når	 VW	 indgår	 i	 en	 strategisk	 alliance	 med	 en	 konkurrent/tech-virksomhed	

foreligger	 der	 en	 direkte	 og	 indirekte	 fjendtlighed,	 forstået	 på	 den	måde,	 at	man	 stadig	

konkurrerer	 på	 andre	 forretningsområder	 end	 den,	 som	 den	 strategiske	 alliance	 danner	

grundlag	for.			

Den	 væsentligste	 økonomiske	 risiko,	 omhandler	 de	 immaterielle	 aktiver,	 som	

virksomhederne	 besidder.	 Den	mangelende	 tillid	 skaber	 reaktive	 klausuler,	 som	 ikke	 just	

giver	 samarbejdet	 de	 bedste	 forudsætninger	 for	 at	 lykkes.	 Aftalen	 indeholder	 eksplicitte	

bestemmelser,	som	indfører	mekanismer,	der	stimulerer	individuel	adfærd,	der	fører	til	en	

”tab-vind”	tilgang.	Dette	kan	medføre	inefficiens	brug	af	de	immaterielle	aktiver.				

	

I	 en	 forhandlingssituation,	 forekommer	 det	 vigtigt,	 at	 forstå,	 hvem	der	 er	 den	 stærkeste	

forhandlingspart.	 111 	Dette	 er	 afgørende	 for	 at	 skabe	 værdi	 og	 med	 henblik	 på	 det	

strategiske	 parameter,	 skaber	 virksomheder	 sjældent	 værdi	 alene.	 En	 kalkulerende	

magtkamp	 over	 forhandlingsstyrken	 præger	 virksomhedernes	 værdi-	 samt	

innovationsskabelse.	 Som	 tidligere	 diskuteret	 ovenstående	 i	 afsnit	 3.7.1.2	 om	

fjendtligheden,	afspejler	denne,	magtkampen	som	næsten	er	uundgåelig.		

																																																								
109	Eide	&	Stavang	(2008)	s.	131.		
110	Eide	&	Stavang	(2008)	s.	131.	
111	Eide	&	Stavang	(2008)	s.	131.	
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I	 forbindelse	 med	 den	 strategiske	 alliance	 som	 handler	 om	 en	 innovationsskabelse,	 har	

parterne	et	ønske	om	adgang	til	ny	viden	ved	hjælp	af	udveksling	af	færdigheder	og	det	kan	

blive	en	udfordring,	når	forhandlingsstyrken	er	et	risikofyldt	emne.		

	

En	 anden	 problematik,	 der	 er	 væsentlig	 at	 fremhæve,	 er	 transaktionsomkostningerne	

angående	 juridiske	 tvister.112	Den	 traditionelle	 aftale	 ligger	 op	 til	 at	 skærpe	 parternes	

individuelle	 pligter,	 hvorfor	 der	 er	 en	 risiko	 for	 eksempelvis,	 at	 overtræde	 hinandens	

patenter.	 Dette	 kan	 føre	 til	 retssager,	 som	 vil	 skabe	 betydelige	 flere	 ressourcer	 og	

transaktionsomkostninger.	Denne	aftale	bygger	på	et	grundlag	af	usikkerhed,	som	gør	det	

svært	 at	 forudsige	 den	 anden	 parts	 incitamenter.	 Ofte	 indeholder	 sådanne	 aftaler	 en	

konventionalbod113,	der	tager	sigte	på	at	eliminere,	så	meget	af	risikoen,	som	overhovedet	

muligt.	Konventionalbodens	størrelse	reguleres	oftest	på	baggrund	af	sandsynligheden	for	

en	evt.	misligholdelse.		

	

Et	 udpræget	 kendetegn	 ved	 dette	 strategivalg,	 er	 den	 asymmetriske	 information,	 der	

foreligger	 i	 den	 strategiske	 alliance.	114	Aftalestrukturen	 danner	 fundamentet	 for	 en	 vis	

usikkerhed,	 som	 betyder	 at	 information	 ikke	 deles,	 såfremt	 det	 er	 reguleret	 i	 aftalen.	

Transaktionsomkostningerne	 forhøjes	 herved,	 fordi	 dette	 besværliggøre	

innovationsskabelsen.				

	

Transaktionsomkostningerne	 forhøjes	 endvidere,	 som	 følge	 af	 et	 fokus	 på	

kravspecifikationerne	 i	 den	 strategiske	 alliance. 115 	Dette	 betyder,	 at	 VW	 og	

konkurrenten/tech-virksomheden	retter	blikket	mod	individuelle	forpligtelser	i	kontrakten,	

for	derved	at	undgå	et	misligholdelseskrav	anlagt	imod	dem.		

	

																																																								
112	Eide	&	Stavang,	(2008),	s.	132.	
113	En	bestemmelse	 i	en	kontrakt,	der	på	forhånd	fastsætter	størrelsen	af	erstatningen	i	tilfælde	af,	at	en	af	

parterne		misligholder	kontrakten.		
114	Eide	&	Stavang,	(2008),	s.	132.		
115	Tvarnø	&	Dyrby	(2015)	s.	163.		
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Alle	 disse	 transaktionsomkostninger	 tillagt	 oveni,	 det	 aspekt,	 at	 den	 strategiske	 alliance	

omhandler	 et	 differentieret	 produkt,	 hvilket	 personbilen	 er,	 betyder	 at	 de	 enkelte	

økonomiske	faktorer	analyseret	ovenstående	anstrenger	forholdet	mellem	virksomhederne	

endnu	mere.116		

3.3.1.2	Det	kollektive	resultat			

Ovenstående	analyse	af	strategivalget	vil	i	dette	afsnit	vurdere	det	kollektive	resultat	af	den	

strategiske	 alliance	 samt	 om	 denne	 kan	 have	 haft	 betydning	 for	 VW’s	 installering	 af	

softwaren	i	deres	dieselbiler.		

Omkostningsbyrden	 ved	 strategien,	 traditionel	 aftale,	 er	 høj	 på	 grund	 af	 risikoen	 som	

foreligger	 for	 begge	 virksomheder.	 Risikoen	 er	 grunden	 til	 at	 VW	 og	 konkurrenten/tech-

virksomheden	vælger	denne	strategi	og	fokuserer	derved	udelukkende	på	egeninteressen.	

Den	 traditionelle	 aftale	 optimerer	 ikke	 den	 strategiske	 alliance	 og	 dette	 påvirker	

innovationsskabelsen	negativt.			

Resultatet	af	strategivalget	i	den	strategiske	alliance	insinuerer	et	problem	for	VW	i	deres	

værdikæde.		

Værdikæden	 i	 VW	 kan	 siges	 at	 strække	 sig	 fra	 Forskning	 &	 Udvikling(herefter	 F&U)	 til	

eftersalg/finansiel	 service.	 Det	 er	 afdelingen	 F&U	 som	 er	 interessant	 for	 nærværende	

afhandling.		

Dette	er	illustreret	i	figur	3.4.	

	

Figur	3.4:	VW’s	værdikæde		

Kilde:	www.Volkswagenag.com	

	

																																																								
116	Eide	&	Stavang,	(2008),	s.	132.	
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F&U	 er	 et	 af	 de	 vigtigste	 faser	 for	 VW,	 fordi	 her	 skabes	 den	 ekstra	 merværdi,	 som	

forbrugeren	i	sidste	instans	ligger	vægt	på.	F&U	danner	grobund	for	en	konkurrencedygtig	

innovationsskabelse	 og	 er	 én	 af	 hovedårsagerne	 til	 at	 VW	 er	 blandt	 de	 tre	 bedste	

bilproducenter	 i	 verden.117	Dette	 trin	 har	 derved	 til	 opgave,	 at	 være	 innovations-	 samt	

værdiskabende	 for	 VW.	 På	 nuværende	 tidspunkt	 har	 VW,	 45,740	medarbejdere	 i	 denne	

afdeling.118		

Et	strategivalg	som	ikke	tilsigter,	at	styrke	F&U	afdelingen,	udgør	et	problem	for	VW.	Det	

betyder,	at	strategien	ikke	forekommer	innovationsskabende,	hvilket	ikke	just	falder	i	god	

jord	hos	VW.	Undersøgelser	i	de	følgende	afsnit	bekræfter	dette	faktum.		

Figur	3.5	 illustrerer	at	VW,	er	den	bilproducent	 i	verden,	som	har	 investeret	 flest	penge	 i	

F&U.	Helt	specifikt	 forbrugte	VW,	€11.5	billion.119	Dette	stemmer	overens	med	analysen	 i	

afsnit	3.3.1.1	som	demonstrerer	en	tung	omkostningsbyrde	for	den	strategiske	alliance	og	

derved	også	for	VW.	En	sådan	investering	skal	helst	bære	frugt	for	VW.			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figur	3.5:	En	top	20	over	de	virksomheder	som	har	investeret	mest	i	F&U	2014.120		

Kilde:	The	Innovation-Driven	disruption	of	the	automotive	value	chain,	2015.		

																																																								
117	Jf.	figur	3.2	i	afsnit	3.2.		
118	Volkswagen	Sustainability	Report	(2015)	s.	2.	
119	Volkswagen	Sustainability	Report	(2015)	s.	3.	
120	Denne	afhandling	tager	højde	for,	at	eksterne	faktorer	kan	have	indvendinger	imod	denne	undersøgelses	

resultat.		
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Der	 tages	 højde	 for,	 at	 investeringen	 i	 F&U	 naturligvis	 omfatter	 forskellige	

forretningsområder.	Men	det	betyder	samtidigt	også,	at	VW	tager	den	digitale	disruption	

alvorligt,	 jf.	 afsnit	 3.2.1.	 Denne	 undersøgelse	 bevisliggøre	 også,	 det	 faktum,	 at	 VW	 ikke	

mangler	monetære	ressourcer	men	det	rette	strategivalg	til,	at	implementere	visionerne.		

En	 anden	 undersøgelse	 viser,	 en	 top	 50	 over,	 hvilke	 virksomheder,	 der	 er	 de	 mest	

innovative.	 Denne	 viser,	 at	 VW	 ikke	 har	 kunne	 effektivisere	 det	 indskudte	 forbrug	 i	 den	

strategiske	 alliance.	 VW	 figurer	 som	 nummer	 21	 og	 lider	 derfor	 et	 knæk	 i	

innovationsskabelsen.		

	

Der	foreligger	en	negativ	korrelation	mellem	investeringen	i	F&U	og	innovationsskabelsen	

for	 VW.	 Denne	 kan	 begrundes	 ved	 strategivalget	 i	 den	 strategiske	 alliance,	 som	 skaber	

større	transaktionsomkostninger	og	optimerer	ikke	innovation.			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figur	3.6:	Top	50	over	de	mest	innovative	virksomheder	i	verden,	2014.121		

Kilde:	The	Innovation-Driven	disruption	of	the	automotive	value	chain,	2015.	

	

																																																								
121	Denne	afhandling	tager	højde	for,	at	forfatterne	har	anlagt	subjektive	kriterier	i	forhold	til	definitionen	af,	

hvad	en	innovativ	virksomhed	er.	Se	afsnit	1.7	om	kildekritik.					
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En	 strategisk	 alliance	 med	 et	 strategivalg	 som	 understøtter	 en	 ineffektiv	 aftalestruktur	

bevirker	til	en	høj	omkostningsbyrde	samt	lav	innovationsskabelse.	Det	er	ikke	utænkeligt,	

at	dette	kan	have	haft	betydning	for	VW’s	installering	af	softwaren	i	deres	dieselbiler.			

	

Den	 manglende	 innovation	 kan	 afhjælpes	 ved	 at	 indtænke	 nye	 strategivalg,	 som	 kan	

medvirke	til	at	skabe	øget	innovation.	Dette	vil	blive	undersøgt	i	det	efterfølgende	afsnit.		

	

3.3.2	En	partneringaftale		

Denne	strategi	benytter	en	aftalestruktur	som	efterrationaliserer	en	fællesoptimering,	som	

består	i	at	fordele	risikoen	mellem	virksomhederne.	Denne	risikoallokering	underbygges	af	

proaktive	klausuler	som	åbenhed,	behovspecifikationer	etc.	Dette	er	også	et	udtryk	for	et	

langsigtet	 perspektiv122,	 som	 VW	 og	 konkurrenten/tech-virksomheden	 anlægger	 i	 den	

strategiske	alliance.			

	

Dette	er	illustreret	i	figur	3.7.		

	
Figur	3.7	VW’s	fremtidige	strategivalg	

Kilde:	Egen	tilvirkning	

I	 det	 følgende	 analyseres	 omkostningsbyrden	 ved	 strategivalget,	 partneringaftale,	 for	

derved	 at	 konkludere	 om	 denne	 kan	 skabe	 grobund	 for	 et	 bedre	 kollektivt	 resultat	 og	

																																																								
122	Se	afsnit	1.6.1	om	den	modificeret	antagelse.	
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derved	en	bedre	innovationsskabelse.	Analysen	foretages	med	henblik	på	de	faktorer	som	

har	relevans	til	nærliggende	økonomiske	problemformulering.		

	

3.3.2.1	Omkostningsbyrden		

I	 en	 partneringaftale	 forekommer	 parterne	 ikke	 ukendte	 på	 samme	måde,	 da	 hensigten	

henlægges	på	at	opnå	et	fælles	mål.	De	positive	eftervirkninger	af	strategisk	forhandling	og	

kontrahering	 i	 en	 partneringaftale	 forskubber	 ikke	 den	 kontraktmæssige	 balance	mellem	

VW	 og	 konkurrenten/tech-virksomheden.	 Proaktive	 bestemmelser	 i	 kontrakten	 skaber	

større	 effektivitet	 og	 til	 sidst	 en	 større	 økonomisk	 gevinst	 for	 begge	 virksomheder.	 Der	

skabes	 en	 ”vind-vind”	 tankegang	 mellem	 parterne	 som	 forøger	 kvaliteten	 af	

innovationsskabelsen.123			

	

Incitamentstrukturen	i	partneringaftalen	fordrer	et	partnerskab,	som	skaber	åbenhed	i	den	

strategiske	alliance,	hvilket	er	den	diametrale	modsætning	 i	 forhold	 til	den	asymmetriske	

information	i	den	traditionelle	aftale.		

I	 forhold	 til	 fjendtligheden,	 som	 nævnt	 i	 afsnit	 3.7.1.2,	 afværger	 partnerskabet,	 en	

egenoptimering	 og	 skaber	 derved	 positive	 incitamenter.	 Den	 gode	 omgangstone	 øger	

kommunikationen,	 som	 bidrager	 til	 at	 fjerne	 eventuelle	 misforståelser,	 der	 altid	

forekommer	i	et	partnerskab.		

Det	 rette	 partnerskab	 kan	 øge	 innovationen	 i	 den	 strategiske	 alliance	 og	 derved	 skabe	

værdi	 for	pengene,	men	det	kræver	en	 forandring	af	adfærd	og	holdning	–	 fra	part	 til	 at	

være	en	partner.124			

	

Parterne	vil	fra	starten	af,	være	drevet	af	at	skabe	innovation	og	stærke	relationer	ud	fra	en	

fælles	 vision,	 hvorfor	 forhandlingsstyrken	 ikke	 vil	 spille	 en	 central	 rolle.	 Selve	

aftalestrukturen	er	anerledes,	idet	at	begge	virksomheder	vil	deltage	aktivt	og	forpligtende	

og	dette	understøtter	de	fælles	værdier	og	mål	i	partneringaftalen.					

	
																																																								
123	Tvarnø	&	Dyrby	(2015)	s.	100.			
124	Ibid	s.	101.		
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Partneringaftalen	 fjerner	 den	 juridiske	 ramme,	 hvor	 baggrundsrettens 125 	formål	 er	

udformet	 med	 henblik	 på,	 at	 regulere,	 virksomhedernes	 individuelle	 mål.	 Når	

partneringaftalen	 bygger	 på	 et	 andet	 grundlag,	 undgås	 erstatningskrav	 og	

konventionalboder	 for	 begge	 VW	 og	 konkurrenten/tech-virksomheden.	 Tiden	 som	 ville	

være	brugt	på	diverse	tvister,	kan	i	stedet	benyttes	på	at	optimere	innovationsskabelsen.		

	

Partneringaftalen	 anvender	 en	 anerledes	 konfliktløsningsmodel,	 som	 betyder,	 at	 man	 i	

første	omgang	forpligter	sig	til	at	indgå	i	en	dialogbaseret	konfliktløsningsmetode,	således	

at	 uenigheder	 afklares	 hurtigt	 og	 uden	 væsentligt	 økonomisk	 ulempe	 for	 begge	

virksomheder.126		

	

Det	centrale	fokus	i	partneringaftalen	er	rettet	mod	behovspecifikationer	i	den	strategiske	

alliance.127	Virksomhedernes	innovationsbehov	er	således	i	højsædet	og	dette	medfører	et	

styrket	 og	 forbedret	 kundefokus.	 Dette	 genererer	 en	 kædereaktion	 af	 bedre	

kundetilfredshed,	bedre	salg,	bedre	brandværdi	og	bedre	konkurrenceevne.					

	

Som	nævnt	ovenfor	 i	afsnit	3.3.1.1	angår	den	strategiske	alliance	en	personbil,	 som	er	et	

differentieret	 produkt.	 De	 økonomiske	 faktorer	 i	 dette	 afsnit	 bevirker	 til	 en	 lavere	

omkostningsbyrde,	 som	 derved	 forekommer	 behjælpeligt	 i	 processen	 for	

innovationsskabelsen.		

	

Omkostningsbyrden	er	betydeligt	 lavere	qua	af	ovenstående	økonomiske	 fordele,	 ved	en	

anvendelse	 af	 strategivalget,	 partneringaftale.	 Det	 kollektive	 resultat	 af	 en	 strategisk	

alliance	med	dette	strategivalg	uddybes	nærmere	i	næste	afsnit.		

	

	

	

																																																								
125	Den	juridiske	lovgivning	som	træder	i	kraft,	såfremt	der	opstår	en	tvist	mellem	virksomhederne.		
126	Tvarnø	&	Dyrby	(2015)	s.	160.			
127	Ibid	s.	160.			
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3.3.2.2	Det	kollektive	resultat			

Ovenstående	analyse	af	strategivalget	vil	i	dette	afsnit	vurdere	det	kollektive	resultat	af	den	

strategiske	alliance	samt	om	VW	bør	overveje	denne.			

	

Omkostningsbyrden	er	væsentlig	mindre	og	mindre	risikofyldt.	Det	er	essentielt	for	VW,	at	

holde	transaktionsomkostningerne	på	et	minimum	men	samtidig	levere	et	kvalitetsprodukt	

til	 sine	 kunder.	 Omkostningsniveauet	 er	 forudsætningen	 for	 en	 stærk	 konkurrenceevne,	

især	 i	 den	 globale	 bilindustrien.	 En	 vind-vind	 tilgang	 til	 innovationsskabelsen	 i	 den	

strategiske	alliance	skaber	grobund	for	positive	resultater.					

	

Det	 juridiske	 mål	 med	 aftalen	 er	 at	 gennemføre	 projektet	 uden	 at	 parterne	 rejser	

erstatningskrav	eller	konventionalboder	 imod	hinanden.128	Dette	er	et	vigtigt	 indicium	for	

dette	strategivalg	 for	VW.	En	strategisk	alliance	er	 i	 forvejen	 fyldt	med	økonomiske	risici,	

hvorfor	 partneringaftalen	 ikke	 skaber	 yderligere	 usikkerhedsfaktorer	 for	 VW	 og	

konkurrenten/tech-virksomheden.		

	

På	 baggrund	 af	 ovenstående	 analyse	 af	 omkostningsbyrden	 ved	 strategivalget,	

partneringaftale,	 forekommer	 transaktionsomkostningerne	 lavere	 end	

innovationsskabelsen.	 Dette	medfører	 et	 positivt	 resultat	 for	 den	 strategiske	 alliance	 og	

derved	 også	 for	 VW.	 Det	 betyder	 at,	 VW	 kan	 foretage	 et	 resolut	 strategivalg	 angående	

strategiske	alliancer	og	styrke	konkurrenceevnen	herigennem.		

Dette	 kan	 forekomme	 nødvendigt	 for	 at	 VW	 kan	 bibeholde	 sin	 placering	 blandt	 de	 tre	

største	bilproducenter	i	verden,	jf.	figur	3.2.			

	

	

	

	

	

																																																								
128	Tvarnø	&	Dyrby	(2015)	s.	110.		
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3.4	Sammenfatning		

Formålet	med	dette	kapitel,	har	været,	at	analysere	hvilket	strategivalg	som	kan	have	haft	

en	 betydning	 for	 VW’s	 installering	 af	 softwaren	 i	 deres	 dieselbiler	 samt	 om	 denne	 bør	

ændres.		

	

Den	 globale	bilindustri	 er	 præget	 af	 en	høj	 konkurrenceintensitet	 qua	 af	markedsformen	

oligopol.	 Dette	 betyder,	 at	 innovationsskabelsen	 er	 en	 væsentlig	 faktor	 for	 en	 stærk	

konkurrenceevne.	En	strategisk	alliance	bevirker	til	en	sådan	innovationsskabelse.		

	

VW	 indgår	 i	 strategiske	 alliancer	 med	 en	 konkurrent/tech-virksomhed	 og	 strategivalget	

heraf,	 er	 blevet	 undersøgt,	 for	 at	 finde	 ud	 af	 om	 denne	 kan	 have	 medvirket	 til	 VW’s	

installering	af	softwaren	i	deres	dieselbiler.		

	

Strategien,	 traditionel	 aftale,	 som	 benyttes	 i	 den	 strategiske	 alliance	 skaber	 en	 høj	

omkostningsbyrde,	 hvilket	 medvirker	 til	 en	 lavere	 innovationsskabelse.	 Den	 traditionelle	

aftale	 fokuserer	 på	 at	 eliminere	 risikoen	 for	 begge	 virksomheder	 og	 omkostningsbyrden	

overdænger	 innovationsskabelsen.	 Undersøgelser	 bekræfter	 dette	 faktum	 for	 VW,	 og	

påviser	en	negativ	korrelation	mellem	VW’s	forbrug	på	F&U	og	innovationsskabelsen.	Dette	

medvirker	til	at	VW	kommer	bagud	på	den	teknologiske	front.			

	

Dette	 strategivalg	 kan	 have	 haft	 en	 betydning	 for	 VW’s	 installering	 af	 softwaren	 i	 deres	

dieselbiler,	da	VW	ikke	har	kunne	opnå	det	fulde	udbytte	af	den	strategiske	alliance.		

		

Strategivalget	 bør	 ændres	 i	 den	 strategiske	 alliance.	 Strategien,	 partneringaftale,	 vil	

optimere	 innovationsskabelsen	 samt	 nedbringe	 omkostningsbyrden	 betydeligt.	 Dette	

betyder,	 at	 der	 anlægges	 et	 langsigtet	 perspektiv	 som	 vil	 foretage	 en	 effektiv	

risikoallokering,	hvilket	er	ønskeligt	for	begge	virksomheder.			

	

Denne	økonomiske	analyse	konkluderer	at	strategivalget	kan	have	haft	betydning	for	VW’s	

installering	 af	 softwaren	 i	 deres	 dieselbiler.	 Det	 skal	 i	 samme	 ombæring	 forstås	 på	 den	
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måde,	 at	 der	 naturligvis	 foreligger	 flere	 faktorer	 bag	 denne	 handling.	 VW	 skal	 kunne	

jonglere	mange	bolde	i	luften	på	samme	tid,	hvilket	kan	antyde	et	presserende	pres	på	flere	

forretningsområder	i	VW.			

	

Denne	 besvarelse	 af	 problemformuleringen	 kunne	 være	 forelagt	 mere	 fyldestgørende	

såfremt	der	forelå	specifik	viden	om	VW.		

Den	 specifikke	 viden	 kunne	 omfatte	 den	 organisatoriske	 ledelsesstil	 samt	 den	 interne	

virksomhedskultur	i	VW,	da	denne	kan	have	haft	en	medvirkende	rolle	i	beslutningen	om	at	

installere	en	software	i	dieselbilerne.			

	

Blu-Tech-teknologien	 blev,	 før	 skandalens	 begyndelse,	 udviklet	 for	 at	 løse	 det	

omdiskuterede	NOx-problem	heraf	kunne	udledes	et	fornuftigt	ræsonnement,	såfremt	der	

forelå	specifik	viden	om,	hvorfor	denne	ikke	blev	benyttet.			

 

Denne	afhandling	har	ræsonneret	sig	frem	til,	at	strategivalget	kan	have	haft	en	betydning	

for	VW’s	installering	af	softwaren.	I	forhold	til,	vurderingen	af	hvilke	økonomiske	faktorer,	

som	 kan	 have	 haft	 en	 indflydelse,	 foreligger	 denne	 stadig	 åben.	 Det	 kunne	 være	

interessant,	at	undersøge,	hvilke	andre	faktorer,	der	har	haft	en	betydelig	indflydelse.		
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Kapitel	4		

Interdisciplinær	Analyse	

4.1	Indledning			

Med	udgangspunkt	i	den	retsdogmatiske-	samt	økonomiske	analyse,	og	de	deri	behandlede	

spørgsmål,	vil	det	følgende	kapitel	indeholde	løsningsforslag	som	vedrører	forhold,	VW	bør	

inddrage	i	den	strategiske	planlægning	med	henblik	på	fremtiden.		

	

I	det	følgende	analyseres	den	juridiske	sammenfatning	på	baggrund	af	den	retsdogmatiske	

analyse	i	kapitel	2.	Dernæst	analyseres	de	økonomiske	sammenfatning	på	baggrund	af	den	

økonomiske	analyse	i	kapitel	3.	Disse	sammenfattes	til	at	opstille	løsningsforslag	til	VW.			

	

4.2	Markedsføring	en	del	af	aftalens	indhold				

Den	 retsdogmatiske	 analyse	 har	 påvist,	 at	 markedsføringen	 kan	 anses	 som	 en	 del	 af	

købsaftalens	indhold.129	Heri	foreligger	en	betydelig	risiko,	hvorfor	det	bør	overvejes	hvad	

man	bør	inddrage	i	sin	markedsføring.	Dette	afsnit	har	til	formål,	at	nævne	nogle	bestemte	

forhold,	som	VW	bør	være	særlige	opmærksomme	med,	at	anføre	i	deres	markedsføring.		

	

Disse	forhold,	anføres	som	følgende:		

	

• Der	 foreligger	en	 risiko	ved	at	oplyse,	om	bilens	miljøvenlighed.	Dette	 skyldes,	at	

positive	 oplysninger,	 som	 gives,	 kan	 blive	 anset	 som	 vildledende,	 såfremt	 der	

foreligger	en	sammenhæng	med	de	oplysninger,	som	er	ikke-verificerbare.130			

	

																																																								
129	Se	afsnit	2.11	–	den	juridiske	sammenfatning.		
130	Betænkning	1978/845	s.	68.	Positive	oplysninger	og	deres	sammenhæng	med	oplysninger	som	forties.		
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• Oplysninger	 som	 relaterer	 sig	 til	 en	 godkendelse	 eller	 anbefaling	 fra	 en	 offentlig	

myndighed	besidder	også	en	vis	risiko,	såfremt	det	kan	godtgøres	at	den	er	urigtig	

eller	vildledende.131		

	

• Såfremt	en	godkendelse	eller	en	anbefaling	 fremkommer	urigtig	eller	vildledende	

opfylder	 dette	 betingelsen	 for	 skadeserstatning	 i	 KBL	 §	 80,	 stk.	 1,	 nr.	 4.	

Bestemmelsen	 er	 beskyttelsespræceptiv,	 jf.	 KBL	 §	 1,	 stk.	 2	 og	 VW	 kan	 ikke	 i	 et	

særligt	 vilkår	 i	 købsaftalen	 fraskrive	 sig	 ansvaret	 for	 de	 egenskaber,	 som	 måtte	

anses	for	tilsikrede.		

	

Men	VW	kan	med	en	bestemmelse	i	købsaftalen	begrænse	erstatningsansvaret	til	

at	 gælde	 den	 værdiforringelse,	 der	 skyldes,	 at	 bilen	 ikke	 har	 den	 tilsikrede	

egenskab.132		

	

• Præcise	 oplysninger	 om	 bestemte	 egenskaber	 ved	 bilen	 vil	 blive	 tillagt	 væsentlig	

betydning	og	endnu	mere	betydning,	såfremt	forbrugeren	ikke	har	mulighed	for	at	

kontrollere	oplysningen.		

	

4.3	Partneringaftale	

Formålet	 med	 en	 partneringaftale,	 er	 at	 skabe	 bedre	 kundefokus,	 forøge	 kvaliteten	 og	

styrke	 innovationsskabelsen.	VW	kan	ved	hjælp	af	 en	 sådan	aftalestruktur	 i	 en	 strategisk	

alliance,	mindske	risikoen,	reducere	tvister,	krav	og	juridiske	omkostninger.		

	

	

	

	

																																																								
131	Betænkning	1978/845	s.	67.	Oplysninger	som	vedrører	en	godkendelse	fra	en	offentlig	myndighed,	er	også	

omfattet	af	denne	bestemmelse.		
132	Jf.	kommentarer	til	købeloven.		
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Fordelene	ved	at	benytte	partneringaftalen,	anføres	som	følgende:		

	

• VW	har	bedre	muligheder	for	at	øge	innovationen,	grundet	det	tilsigtede	kollektive	

mål	begge	virksomheder	har	fokus	på.	Hvis	VW	skal	overleve	den	digitale	disruption	

som	vil	 revolutionere	bilindustrien	på	mange	punkter,	kræves	nye	 initiativer	for	at	

skabe	værdi.		

				

• Omkostningsbyrden	 ved	 en	 partneringaftale	 er	 mindre,	 som	 vist	 i	 afsnit	 3.7.1	 i	

kapitel	3.	De	lave	omkostninger	skyldes	en	mindre	risikofyldt	strategisk	alliance	som	

bygger	på	udveksling	af	viden	med	henblik	på	innovationsskabelse.		

	

	

• En	 partneringaftale	 vil	 forøge	 kvaliteten	 og	 skabe	 bedre	 kundefokus.	 Dette	 vil	

forbedre	VW’s	konkurrenceevne	betydeligt,	som	vil	resultere	i	større	indflydelse	på	

markedet	og	større	markedsandel.			

	

	

• Partneringaftalen	er	et	nyttigt	værktøj	til	at	modstride	den	aggressive	konkurrence.	

Ved	 at	 bruge	 denne	 aftalestruktur	 kan	 de	 involverede	 virksomheder	 maksimere	

deres	effektivitet	ved	at	stile	efter	et	fælles	mål.		

	

4.4	Handlingsplan	for	VW’s	fremtid		

Markedsføring	 er	 et	 essentielt	 værktøj	 i	 den	 globale	 bilindustri,	 grundet	 den	 aggressive	

konkurrence.	 Af	 denne	 grund	 bør	 VW	 i	 fremtiden	 være	 ekstra	 opmærksomme	 på	

oplysningerne	 i	 deres	markedsføring.	 En	 urigtig	 eller	 vildledende	 oplysning	 kan	medføre	

økonomisk	modvind	som	følge	af	retsvirkningerne	en	forbruger	kan	gøre	gældende.133				

	

																																																								
133	Se	afsnit	2.7,	om	hvilke	misligholdelsesbeføjelser	som	kunne	gøres	gældende	i	den	retsdogmatiske	analyse.		
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VW	 bør	 foretage	 et	 paradigmeskift	 til	 en	 partneringaftale.	 Den	 har	 beviseligt	 flere	

konkurrencemæssige	fordele	for	VW.	Dette	strategivalg	vil	give	VW	en	styrket	og	forbedret	

konkurrenceevne.	 Ydermere	 vil	 denne	 opruste	 VW	 til	 at	 imødekomme	 den	 digitale	

disruption	nævnt	i	afsnit	3.2.1.				
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Konklusion	
Den	 retsdogmatiske	analyse	har	 statueret,	 at	der	 foreligger	et	aftalebrud	 som	 følge	af	et	

mangelskrav.	 VW	 har	 markedsført	 dieselbilen	 ved	 at	 angive	 en	 urigtig	 og	 vildledende	

oplysning.	 Dette	 effektuerer	 misligholdelsesbeføjelser	 for	 den	 implicerede	 forbruger.	

Forbrugeren	 kan	 kræve	 en	 afhjælpning	 samt	 en	 økonomisk	 kompensation,	 såfremt	 de	

omdiskuterede	økonomiske	tab	i	afhandlingen,	kan	realiseres.		

	
Den	økonomiske	analyse	har	haft	til	formål,	at	analysere	hvilket	strategivalg,	som	kan	have	

haft	en	betydning	for	installeringen	af	softwaren	i	dieselbilerne.	Der	foretages	en	analyse	af	

en	 strategisk	 alliance	 VW	 indgår	 med	 en	 konkurrent/tech-virksomhed.	 En	 spilteoretisk	

analyse	 fremviser	 et	 resultat	 som	 kan	 sammenlignes	 med	 Fangernes	 Dilemma.	

Strategivalget,	traditionel	aftale,	gør	at	virksomhederne	fokuserer	på	at	eliminere	risikoen	

som	 begrunder	 den	 rationelle	 egeninteresse.	 Ydermere	 giver	 dette	 strategivalg	 forhøjet	

transaktionsomkostninger	til	samarbejdet	som	derved	mindsker	innovationsskabelsen	i	den	

strategiske	alliance.			

	

Strategivalget,	partneringaftale,	analyseres	for	at	analysere	transaktionsomkostningerne	og	

dennes	 påvirkning	 af	 innovationsskabelsen.	 Denne	 strategi	 bevidner	 om	 en	 lav	

omkostningsbyrde	 grundet,	 det	 faktum,	 at	 den	 strategiske	 alliances	 vision	 er	

fællesoptimering.			

	
Til	 sidst	 opstilles	 løsningsforslag	 til	 VW,	 som	 indeholder	 en	 anbefaling	 af,	 hvilke	 juridiske	

forhold	VW	bør	opmærksomme	på	at	oplyse	i	deres	markedsføring.	Dernæst	anbefales	det,	

at	VW	foretager	et	paradigmeskift	med	henblik	på	strategivalget	og	bør	 i	 fremtiden	satse	

på	en	partneringaftale.		
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Perspektivering	
	

VW-skandalen	 rejser	 forskelligartede	 problemstillinger	 i	 forhold	 til	 dens	 kompleksitet.	

Denne	perspektivering	bidrager	til	en	forståelse,	af	hvilke	modsatrettede	 indfaldsvinkeler,	

som	kunne	være	interessante,	at	analysere	i	forlængelse	af	denne	afhandling.		

	

Med	 ovenstående	 in	 mente	 kan	 det	 overvejes,	 om	 et	 offentligretligt	 perspektiv	 ville	

præsentere	 et	 anerledes	 juridisk	 retsfølge.	 Det	 kunne	 være	 interessant,	 at	 analysere	

markedsføringsretten	 og	 vurdere	 på	 baggrund	 af	 denne,	 om	 VW’s	 markedsføring	 kan	

forekomme	vildledende	 for	den	gennemsnitlige	 forbruger.	Det	 kunne	 forestilles,	 at	 dette	

ikke	ville	være	tilfældet,	såfremt	oplysningen	kan	anses	som	en	anprisning.		

	

Principal-agent	 teorien	 kunne	 tænkes	 at	 give	 et	 anerledes	 resultat	 hvilket	 begrunder	 et	

forhold	mellem	to	virksomheder.	Parternes	adfærd	dikteres	ved	hjælp	af	moral	hazard.134	

Denne	teori	forklarer	nogle	af	de	perspektiver,	som	gerne	skal	undgås	ved	at	kontrahere	sig	

ud	af	et	inefficient	kontraktforhold	og	frem	mod	et	mere	effektivt	kontraktforhold.			

	

Et	 erhvervskøb	 er	 ikke	 omfattet	 af	 en	 beskyttelsespræceptiv	 lovgivning	 som	 et	

forbrugerkøb.	 Dette	 giver	 anledning,	 til	 at	 analysere	 retsvirkningerne	 af	 et	 sådant	 køb,	

såfremt	 der	 foreligger	 et	 aftalebrud.	 Det	 kan	 tænkes,	 at	 det	 juridiske	 retsfølge,	 vil	

forekomme	mere	indgribende	for	VW	med	henblik	på	misligholdelsesbeføjelserne.			

	

Det	 kunne	 være	 interessant,	 at	 undersøge	 selve	 købsaftalens	 gyldighed,	 såfremt	 det	 ved	

hjælp	 af	 dokumentation	 kan	 påvises	 at	 der	 foreligger	 svig,	 jf.	 AFTL	 30.	 Dette	 betyder	 en	

økonomisk	 kompensation	 i	 form	 af,	 en	 negativ	 kontraktsinteresse,	 såfremt	 dette	 bliver	

tilfældet.	Det	kan	skabe	vidtgående	konsekvenser	for	VW	på	kort	samt	lang	sigt.			

		

																																																								
134	Moral	hazard	dækker	over	de	skjulte	handlinger,	som	agenten	foretager	sig	og	som	ikke	er	 i	principalens	

interesse.	
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Euro	6	som	er	regelsættet	som	regulerer	udledningen	af	NOx,	kan	blive	genstandsfelt	for	en	

analyse	 ved	 hjælp	 af	 Kaldor-Hicks-kriteriet.135	Dette	 vil	 give	mulighed	 for	 at	 vurdere,	 om	

regelsættet	er	effektivt	eller	om	det	bør	optimeres.		

	

	

	

	

	

	
	

																																																								
135	Et	økonomisk	efficienskriterium,	som	siger,	at	hvis	et	tiltag	giver	større	gevinst	end	ulempe	for	parterne,	

bør	tiltaget	forsvares.		
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Bilag	1136		
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
136	Dette	 bilag	 illustrerer	 en	 slutseddel	 samt	 de	 almindelige	 betingelser	 udarbejdet	 af	

Volkswagen.	Formålet	med	dette	bilag	er,	at	dokumentere,	hvilke	oplysninger	Volkswagen	

har	angivet,	i	forbindelse	med	et	salg	af	en	dieselbil	berørt	af	skandalen.			

	

	
	

	

		 	



	 74	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 75	

Bilag	2137	

	
	
	
	

																																																								
137	Dette	bilag	illustrerer	s.	21	i	en	VW	brochure	udgivet	i	2014.	Formålet	med	dette	bilag,	er	at	dokumentere,	

oplysningen	som	er	genstand	for	den	retsdogmatiske	analyse.		


