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Abstrakt 

Syftet med arbetet är att skapa en svenskspråkig onlinedatabas, i form av en webbsida, 
som innehåller all information en privatperson behöver för importen av en begagnad bil 
från Tyskland. En del av denna information är en marknadsundersökning som försöker 
svara på om import alls lönar sig, och i så fall vilka bilar som lönar sig mest att importera. 
Informationen som skall finnas på webbsidan behandlar lönsamheten, fordonsskatt och 
bilskatt, samt själva importprocessen. I teoridelen undersöks hur man gör en webbsida 
användarvänlig och effektiv.  
 
Den empiriska delen består av en marknadsundersökning. Undersökningen analyserar en 
mängd olika bilmodeller som blivit utvalda utgående från deras popularitet som 
importföremål i skatteförvaltningens statistik. Modellerna har analyserats på mobile.de 
som representerar den tyska marknaden och nettiauto.com som representerar den finska 
marknaden. Med hjälp av skatteverkets statistik har modellernas beskattningsvärde och 
bilskatt, samt deras potentiella lönsamhet, beräknats. 
 
Resultatet av undersökningen visar att lönsamheten mellan de olika modellerna varierar 
mycket och att det inte alltid är lönsamt att importera bil från Tyskland. I regel är det mera 
lönsamt att importera dyrare och större bilar, men detta är en regel med många undantag. 
Varje fall bör alltså undersökas skilt för sig. En tydlig trend i resultatet är dock att 
kompakta SUV:ar är de mest lönsamma objekten för import.  
 
För att binda samman teorin och empirin presenteras slutligen en mall på den tänkta 
webbsidan. Mallen ger en bild av webbsidans innehåll och utseende. 
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Tiivistelmä 

Työn tarkoituksena oli luoda ruotsinkielinen verkkotietokanta, verkkosivun muodossa, 
joka sisältää yksityishenkilön kaikki tarvittavat tiedot käytetyn auton tuonnista Saksasta. 
Osa näistä tiedoista on markkinatutkimus, joka yrittää vastata siihen, kannattaako tuonti 
ylipäätään, ja siinä tapauksessa, minkä automallien tuonti on  kannattavinta. 
 
Teoriaosassa tutkitaan miten verkkosivua rakennetaan kättäjäystävälliseksi ja 
tehokkaaksi.  Verkkosivun sisältö käsittelee ajoneuvoveroa ja autoveroa, sekä 
tuontiprosessia ja kannattavuutta. 
 
Empiirinen tutkimus koostuu markkinatutkimuksesta. Tutkimus analysoi erilaisia 
automalleja, jotka ovat verohallinnon tilaston mukaan suosittuja tuontiobjekteja. 
Automalleja on tutkittu mobile.de- ja nettiauto.com-sivustoilla, jotka edustavat saksan ja 
suomen markkinoita. Verohallinnon tilaston avulla automallien verotusarvo ja autovero on 
laskettu. Näiden perusteella tuonnin kannattavuus on arvioitu. 
 
Tutkimuksen tulos osoittaa, että eri automallien tuonnin kannattavuus eroaa paljon 
toisistaan, ja ettei aina kannata tuoda autoa Saksasta. Yleisesti kalliimpia ja isompia autoja 
kannattaa tuoda, mutta poikkeuksia löytyy paljon. Joka tapaus täytyy siis tutkia erikseen. 
Tutkimus osoittaa kuitenkin,  että kompakti-maastoautojen tuonti on kannattavinta. 
 
Työn lopussa esitetään malli suunnittelemastani verkkosivusta teorian ja empirian 
yhdistämiseksi. Malli antaa kuvan sen sisällöstä ja ulkonäöstä. 
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Abstract 

The purpose of the thesis was to create a Swedish language online database in the form 
of a webpage. The contents of the webpage were meant to give individuals all the 
information they might need when importing a used car from Germany. A part of this was 
a market analysis seeking to determine if it is cost-effective to import versus to buy on the 
local market, and if so, which models are most profitable.  
 
The contents of the webpage concern profitability, vehicle tax and import duties, as well 
as the process of importing a vehicle. The theoretical part of the thesis studies webdesign, 
specifically usability, to help make the final result an effective and accessible tool.  
 
The empirical part of the thesis consists of a market analysis, in which a number of car 
models’ prices were examined. Prices were examined on both the German and the Finnish 
used car markets, by way of mobile.de and nettiauto.com. The models were chosen based 
on their popularity in the import statistics of the Finnish Tax Administration. The same 
statistics were used to determine the average taxable value and import duty of each 
model. With these numbers the potential profit of each model could be calculated.  
 
The results of the analysis showed a great fluctuation in profitability between the different 
models, therefore it was not always advisable to import the car. As a rule of thumb; bigger 
and more expensive cars were more profitable to import. However, this was a rule with 
many exceptions, which is why each case should always be studied separately. The results 
showed that compact SUVs tended to be the most profitable class of vehicle to import. 
Lastly these results, as well as the other information gathered, was presented in a model 
of the online database. This model was created using the guidelines of usability studied in 
the theoretical part of the thesis. 
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1 Inledning  

Finlands bilpark är föråldrad, 2015 var den genomsnittliga bilen i Finlands trafik 12,7 år 

gammal, 2 år äldre än genomsnittet i Europa. Motsvarande siffror i Sverige, Tyskland, 

Frankrike och Danmark var 9,6 år, 8,9 år, 9 år och 8,5 år. Finland ligger närmare siffrorna 

från länder som Slovakien, Grekland och Portugal, där siffrorna ligger på 13,4 år, 13,5 år 

och 12,6 år. (European Automobile Manufacturers Association (ACEA)) 

Nyare bilar är mycket säkrare än gamla, de är också miljövänligare och bränslesnålare. I vårt 

land är de också mycket dyrare, vilket antagligen är den största orsaken till varför vår bilpark 

är så gammal. Ifall vi lyckades förnya vår bilpark skulle våra vägar bli säkrare och vår luft 

renare. 

Valet av detta ämne kommer dels från mitt bilintresse som jag haft så länge jag kan minnas, 

och dels från mitt missnöje med den finska bilmarknaden och den finska bilparken. Valet att 

fokusera på att importera just från Tyskland beror på att jag själv spenderat en utbytesperiod 

i Tyskland sommaren 2017. Förutom detta är Tyskland ett välkänt land när det gäller 

bilimport till Finland. Den tyska marknaden för begagnade bilar är många gånger större än 

den finska. I skrivande stund finns på den tyska webbsidan mobile.de cirka 1,6 miljoner 

annonser för bilar medan det på den finska motsvarigheten nettiauto.com finns endast cirka 

90 tusen annonser.  

När det gäller att hitta information om hur man skall gå tillväga för att importera en bil från 

Tyskland är det inte lätt att hitta svenskspråkig information om ämnet. Finskspråkiga artiklar 

som behandlar ämnet finns på bland annat Autoliitto och Kauppalehtis hemsidor, men dessa 

är dock enligt mig ofullständiga och samlar inte tillräckligt mycket information på ett ställe. 

1.1 Syfte 

Syftet med mitt arbete är att skapa en webbaserad, svenskspråkig databas som innehåller all 

information som en privatperson som vill importera en begagnad bil från Tyskland kan 

tänkas behöva. Detta inkluderar hur man i praktiken går till väga, steg för steg, för att få hem 

en bil till Finland från Tyskland. Hur mycket det lönar sig att importera olika sorters bilar 

och varför det skiljer sig mellan olika modeller, hur bilbeskattningen fungerar i Finland, samt 

vilka alternativ som finns för att transportera bilen mellan länderna. 
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 Databasen skall vara lättillgänglig och lättanvänd för att vara till så stor nytta som möjligt 

för så många som möjligt. För att lyckas med detta skall jag i den teoretiska delen av arbetet 

studera hur man på ett pedagogiskt sätt, med användbarhet i fokus, framställer information 

på webbsidor.  

1.2 Avgränsning 

Detta arbete handlar om att skapa en webbaserad databas, Det kommer därför inte att 

undersökas hur man skapar bra innehåll för andra medium än webben. Databasen riktas till 

privatpersoner och kommer således inte att innehålla information för företag. 

Importprocessen för begagnade bilar samt beskattningen av dessa ser mycket olika ut för 

privatpersoner och företag.  

I arbetet skriver jag om att importera begagnade bilar från Tyskland, jag kommer alltså inte 

att skriva om import av nybilar eller import från Sverige, Estland eller Storbritannien som är 

de populäraste länderna att importera bilar från efter Tyskland. Detta beror delvis på att 

Tyskland är det mest populära landet att importera bilar ifrån, och delvis på att jag själv har 

studerat en sommar i Tyskland och därigenom har en personlig anknytning till landet. Då 

det gäller import av begagnade bilar och beskattningen av dessa gäller vissa specialregler 

för Åland, dessa kommer jag inte att behandla i mitt arbete.  

En fråga som uppkommit flera gånger under arbetets gång är huruvida det tyska 

konsumentskyddet i praktiken fungerar när bilen och köparen befinner sig i Finland, trots att 

det är en viktig och intressant fråga behandlas den inte i detta arbete eftersom jag, frånsett 

från anonyma anekdoter på internet, helt enkelt inte kunnat hitta pålitlig information gällande 

ämnet.  

Frånsett de kortvariga försäkringarna som krävs för att få köra bilen ur Tyskland kommer 

jag inte heller att behandla olika bilförsäkringar i Finland eftersom de varierar kraftigt 

beroende på försäkringsföretaget, fordonet, och försäkringstagaren i fråga. 

2 Att skapa en webbsida 

I dagens IT-samhälle är det ofta via företagets webbsida som kunderna får den första 

kontakten med företaget. Nuförtiden är det därför mycket viktigt att företaget har en modern 

webbsida som är lätt att använda och som ser bra ut eftersom den ofta representerar det första 
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intrycket en potentiell kund får av företaget. Webbsidan har blivit en viktig del av företagens 

marknadsföring.  

För att skapa en bra webbsida där informationen är lättillgänglig och lättförståelig har jag 

vänt mig till Letting go of the words: writing web content that works av Janice Redish och 

Don’t make me think! av Steve Krug. Redish skriver mera ingående om hur man skall skriva 

själva texterna medan Krug på ett mera lättsamt sätt ger den stora helheten och de vägvisande 

principerna för att göra webbsidor användbara, båda skriver om användbarhet och att testa 

användbarheten hos webbsidor.  

Enligt Redish kommer människor till en webbsida för att få svar på frågor. Människor söker 

information på internet av olika orsaker, någon vill veta hur man grillar en laxbit på bästa 

sätt, en annan vill veta vilken motorolja som skall användas i dennes bil. Redish berättar att 

det allmänna draget för alla dessa människor är att de har ont om tid, de vill ha sina svar 

snabbt. De vill inte läsa något extra alls utöver det de behöver för att få ett svar på sin fråga, 

och de vill inte heller behöva söka länge för att få den informationen. Krug skriver också att 

de flesta nätanvändare är på jakt efter svaret på en fråga eller snabbt vill utföra en specifik 

uppgift. (Krug, 2014) (Redish, 2007, ss. 1–2)  

2.1 Bra innehåll i korthet 

Redish summerar vad som gör innehåll på webben bra med tre enkla punkter. Innehållet 

skall fungera som en konversation, det skall svara på människors frågor och det ska låta 

användarna ”grab and go”, alltså snabbt plocka åt sig de bitar av information de behöver och 

sen gå vidare till att hitta svar på nästa fråga. (Redish, 2007, ss. 4–5) 

Krug är inne på samma spår, han har skrivit tre lagar för användbarhet, den första lyder: 

”Don’t make me think!”. Vad Krug menar med detta är att man så långt som det är möjligt 

skall designa en webbsida så att användarna inte skall behöva tänka efter när de använder 

sidan. Användaren skall utan att tänka efter kunna inse: ”Jaha, den här sidan handlar om 

___”, ”Okej, där är sökfunktionen” och ”Ifall jag klickar här så kommer jag till ___”. 

Motsatsen vore om användarna måste fråga sig hur de kommer till en viss del av sidan, var 

ett specifikt element av sidan är, eller vad för information man ens kan hitta på denna sida. 

(Krug, 2014) 

Krugs andra lag fungerar som en fortsättning på den första och lyder: ”It doesn’t matter how 

many times I have to click, as long as each click is a mindless, unambiguous choice.” Tanken 
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bakom detta är att användare snabbare och med större precision hittar rätt ifall de får flera 

väldigt simpla val än om de får ett mera komplicerat val, till exempel när det gäller vilken 

länk de ska klicka på. Genom detta påstående utmanar Krug det äldre tankesättet att antalet 

klick en användare måste göra för att komma till målet (informationen hen söker) är 

avgörande för användarens upplevelse. Krug föreslår som en tumregel att tre klick där 

användaren inte måste tänka är likvärdigt med ett klick som förutsätter att användaren tänker 

efter. (Krug, 2014) 

Krugs tredje lag om användbarhet lyder: ”Get rid of half the words on each page, then get 

rid of half of what’s left.” Denna lag handlar mera om hur själva texten skall utformas, och 

är enligt Krug själv överdriven för att stärka poängen. Grundidén är att eliminera alla ord 

som inte är absolut nödvändiga, än en gång med slutmålet att minska på tankearbetet, och 

mängden text som måste läsas, för användaren. (Krug, 2014)  

Dessa grundprinciper kommer att fungera som ledstjärnor när jag bygger min webbsida. 

2.2 Att hålla i bakhuvudet 

För att skriva innehåll som fungerar bra på webben måste man fokusera på människorna som 

kommer att läsa innehållet. Författaren måste fråga sig vilka dessa läsare är, vilka frågor de 

vill ha svar på, och vilka egenskaper dessa läsare har och vilka de kanske saknar. (Redish, 

2007, ss. 11–12) 

För att förstå sin publik så att man kan skriva för just dem ger Redish riktgivande tips. Börja 

med att lista de viktigaste grupperna som kommer att använda din webbsida. Som exempel 

kommer de viktigaste grupperna i mitt fall vara de som skall importera en bil för första 

gången, och de som har gjort det förr och är bekanta med processen men bara behöver snabbt 

kolla upp någon detalj. Redish poängterar att man skall tänka på människor, inte 

organisationer eller avdelningar inom företag eftersom att dessa består av olika personer med 

olika behov och kunskaper. (Redish, 2007, ss. 12–13) 

Nästa steg är att samla information om människorna man skriver för, och utgående från det 

skriva ner de viktigaste attributen hos dem. Egenskaper som Redish föreslår att man tar vara 

på är till exempel: erfarenhet, känslor, teknologi, omgivning och demografi. (Redish, 2007, 

ss. 13–15) 

Olika personers olika erfarenhetsnivåer är viktigt att ta i beaktande när man skriver texter på 

webben med tanke på vilket vokabulär man använder; behöver man definiera tekniska termer 
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eller inte? På bilskolans hemsida borde man kanske klargöra vad ABS betyder, eftersom 

besökarna kan antas ha begränsad erfarenhet inom området, medan man på ett bilmagasins 

hemsida knappast behöver förklara just den förkortningen. (Redish, 2007, ss. 15–16) 

Vilka känslor användarna har när de använder en webbsida kan också påverka hur man skall 

framställa informationen. Stressade och irriterade människor, som försöker hitta lösningen 

på varför kopieringsmaskinen inte fungerar, vill ha korta punkter för att lösa problemet 

snabbt. Användare som däremot vill lära sig om Frankrikes vinhistoria läser gärna en längre 

och mer lättsam text. (Redish, 2007, ss. 16–17) 

Teknologin är självklart en viktig aspekt av att skriva på internet. På vilka enheter kommer 

användarna att läsa innehållet? Använder de stationära datorer med stora skärmar i hemmet, 

surfplattor på jobbet, eller smarttelefoner på spårvagnen? Detta är viktigt med tanke på hur 

webbsidan utformas. (Redish, 2007, ss. 17–18) 

Omgivningen kan också ha en effekt på hur man lägger fram informationen på webbsidan. 

Innehållet borde kanske skrivas på olika sätt beroende på om användaren kommer att läsa 

det i hemmets lugn och ro eller om användaren sitter i ett högljutt kontorslandskap och 

konstant blir avbruten av att telefonen ringer. (Redish, 2007, s. 18) 

Åldersgrupp är en annan egenskap som tål att tänkas på. Ungdomar och pensionärer har ofta 

olika vokabulär och det måste författaren ta hänsyn till. (Redish, 2007, s. 18) 

2.3 Designen 

Krug skriver att det som har slagit honom mest under sin tid som användbarhetskonsult är 

skillnaden mellan hur man tror att folk använder webbsidor och hur folk använder webbsidor 

i verkligheten. Han förklarar att webbdesigner bygger hemsidor som om varje användare 

skulle lusläsa varje sida, fundera över hur allt är tänkt, väga sina alternativ och sedan klicka 

på exakt den länk som användaren i fråga behöver. Krug förklarar att verkligheten är helt 

annorlunda, de flesta användare skannar sidan på någon bråkdels sekund, frenetiskt sökande 

efter den första länken som verkar vara klickbar och ha någon sorts relevans för vad de söker. 

Ifall de hamnar på fel ställe backar de ett steg och försöker igen. Designern tänker på vackra 

texter och fiffiga ordval medan användaren ofta endast ägnar ett par sekunder åt varje sida. 

(Krug, 2014) 

Enligt Krug beror detta på att användarna oftast är på ett uppdrag, de söker något specifikt, 

detta innebär att användarna inte behöver all information som finns på en sida, utan endast 
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en bråkdel av den. Förutom detta skriver Krug att det är en grundläggande kunskap att 

skumma genom text och bilder, en kunskap som barn lär sig på samma gång som de lär sig 

att läsa. En annan orsak är att människor inte väljer det optimala alternativet, de väljer det 

första alternativet som är tillräckligt bra. Krug hänvisar till en studie av Gary Klein som 

bevisar detta. Klein skriver om studien i sin bok Suorces of Power: How People Make 

Decisions. Krug skriver att detta beteende beror på att användare ofta har bråttom, det tar tid 

att hitta den optimala lösningen, det är snabbt att ta den första bästa. På webben är straffet 

för att välja fel länk också väldigt milt, ett extra klick på bakåt-knappen. Krugs lösning på 

detta är att istället för att motverka detta beteende helt enkelt designa väldigt effektiva 

”reklamskyltar”. (Krug, 2014)  

Enligt Redish (2007, ss. 29–30) har huvudsidan, den första sidan som en användare ser när 

hen kommer till din webbsida, flera viktiga uppgifter. Dessa uppgifter inkluderar att 

identifiera sidan och dess personlighet och ton. låta användare direkt börja med sina 

uppgifter och att skicka alla användare på rätt väg. Krug är inne på samma spår, enligt honom 

skall en huvudsida rent konkret: 

1. Berätta vad sidan är, och vad den finns till för. 

2. Visa en överblick över vad som finns på sidan, både information och funktioner, 
samt hur allt detta är organiserat. 

3. Ha en sökfunktion. 

4. Ge vinkar till vilka bra saker som finns att hittas på sidan: de nyaste artiklarna, 
eller de bästa erbjudandena. 

5. Ha genvägar till de mest använda funktionerna eller mest lästa artiklarna.  

 

Förutom dessa konkreta behov skall en huvudsida också visa användaren var hen hittar det 

hen söker efter, samt visa upp de funktioner eller artiklar som kan vara intressanta för en 

användare fast denne inte aktivt söker efter dem. Huvudsidan måste också visa användaren 

tydligt var denne skall börja, det får inte krävas tankearbete för att hitta länken som leder till 

den del av sidan användaren är intresserad av. Dessutom måste huvudsidan inge förtroende, 

ifall huvudsidan inte ger ett gott första intryck kan den vara den enda sidan som många 

användare någonsin ser av webbplatsen. Den viktigaste uppgiften är dock enligt Krug den 

första: att berätta vad sidan är och vad den finns till för. Allt för ofta är det dock detta som 

glöms bort eftersom det är så självklart för de som designar webbsidan vad den är till för och 

vad den handlar om, men det är det inte för användaren. (Krug, 2014) 
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Krug skriver att även om det blir allt mera ovanligt att användare kommer in på en webbsida 

genom huvudsidan, eftersom de klickat på en länk till någon undersida via en sökmotor, ett 

email, eller ett inlägg på sociala media, så är allt det tidigare nämnda fortfarande relevant. 

Detta eftersom användare efter att de är klara på sidan de hamnade på ofta navigerar tillbaka 

till huvudsidan för att få en överblick över vad sidan handlar om. Krug jämför det med en 

dykare som går upp över ytan för att bilda sig en uppfattning om var hen är. (Krug, 2014) 

För att göra det lätt för användaren att bilda sig en uppfattning om vad sidan handlar om är 

en slogan enligt Krug ett effektivt verktyg. En slogan skall placeras nära webbsidans logo, 

som förövrigt skall finnas på varenda sida inom webbplatsen. Ett exempel på detta är XXL:s 

slogan ”All sports united” som finns högst uppe bredvid XXL logon på varje sida inom deras 

webbplats. En bra slogan skall enligt Krug vara kortfattad, tydlig och informativ. Förutom 

en slogan kan man också använda sig av en välkomsttext som placeras synligt på 

huvudsidan, välkomsttexten skall kortfattat beskriva företaget, organisationen eller vad 

sidan finns till för, Krug påminner dock att välkomsttexten inte skall bestå av företagets 

vision eller mission eftersom dessa ofta är utdragna och flummiga, vilket enligt Krug gör att 

ingen läser dem. Ifall organisationen bakom webbsidan står för en innovativ ny affärsmodell, 

eller på annat sätt något som kan kräva en längre förklaring, kan det också krävas en ”om 

oss” länk till en sida som förklarar tydligare vad företaget sysslar med. (Krug, 2014) 

Redish skriver, liksom Krug, att de flesta användare inte vill läsa mycket på första sidan, 

utan de vill snabbt fortsätta vidare in på webbsidan eftersom informationen de söker oftast 

finns på en ”informationssida” djupare in på sajten. Därför är det viktigt att med så lite text 

som möjligt designa första sidan så att den på ett effektivt sätt fullföljer de tidigare nämnda 

uppgifterna. För att identifiera sidan och etablera dess brand ska man utgående från detta 

inte skriva långa stycken om företagets mission och vision, utan istället fånga det viktigaste 

budskapet i en slagkraftig slogan, som med fördel kan synas bredvid företagets logo högst 

uppe på första sidan. Första sidan måste också på ett tydligt sätt visa vad sidan handlar om, 

detta så att användare som för första gången besöker webbsidan lätt får reda på om de kan 

vänta sig att hitta svar på deras frågor ifall de klickar sig vidare in på sidan, men också så att 

tidigare besökare känner igen sidan och vet att de har hamnat rätt. En bild eller en slogan 

kan enkelt identifiera vad en webbsida innehåller information om. En webbsidas 

personlighet baseras på stilen den är byggd med, färgkombinationer, grafik, språk och visuell 

stil. Personligheten måste gå i linje med vad webbsidan står för och vem den är till för. 

Roliga illustreringar och humoristiskt språkbruk passar bra in på en leksakstillverkares 



 8 

hemsida medan det inte skulle inge det förtroende som skatteförvaltningens hemsida borde 

ge. (Redish, 2007, ss. 30–40) (Krug, 2014) 

För att låta användarna snabbt börja med uppgiften som är orsaken till att de besöker sidan 

skall formulär som besökare ofta använder placeras högt upp på första sidan. Exempel på 

detta är sökfunktionen, som på de flesta webbsidor hittas högst upp till höger eller vänster. 

Ett annat exempel är transportrelaterade webbsidor, t.ex. finska statens järnvägsbolags 

hemsida VR.fi, man kan anta att de flesta besökarna på VR.fi är där för att boka en tågresa, 

på grund av detta finns fältena för att fylla i varifrån och vart man vill åka, och vid vilken 

tidpunkt, högst upp på deras webbsida. Detta är också ett bra exempel på en poäng som Krug 

gör i sin bok, nämligen att det ofta lönar sig att ta vara på normer som redan finns, till 

exempel hur transportrelaterade webbsidor brukar se ut. Ifall funktionerna finns på samma 

ställen som på de andra motsvarande webbsidorna så är den egna också lättare att använda. 

(Redish, 2007, ss. 41–44) (Krug, 2014) 

För att skicka användarna på rätt väg vidare på webbsidan måste länkarna vara tydliga, 

lättförstådda och exakta. Länkarna skall skicka varje användare till informationen hen söker, 

snabbt och precist. För att uppfylla detta skall länkarna enligt Redish använda de ord som 

besökarna redan har i tankarna. Länkarna får inte heller sinsemellan vara för lika, då kan 

användarna tvingas spendera tid på att lista ut vilken sida som innehåller vad, och hur 

webbsidan är uppbyggd, istället för att tänka på den egna uppgiften som de försöker utföra. 

För att användarna inte skall bli osäkra på om de har hamnat rätt måste länken också ha en 

stark likhet eller korrelation med titeln på sidan den leder till. Ifall användarna blir osäkra 

kan de tvingas gå bakåt och klicka samma länk igen, detta leder till frustration och i slutändan 

kanske användaren väljer en annan webbsida för att hitta informationen hen söker. Krug 

håller med om att en webbsida måste vara lätt att använda nästan utan att tänka alls, men 

orsaken till detta är enligt Krug inte att användarna genast kommer att gå till en annan sida, 

utan att det ger ett gott intryck av webbsidan och organisationen som den representerar. Krug 

påminner om att det inte alltid finns ett alternativ till webbsidan ifråga, och att människor 

ofta fortsätter på samma webbsida även om den är frustrerande just för att de redan lagt ner 

tid på den. Han påpekar också att det inte finns något som garanterar att den andra sidan 

skulle vara mindre frustrerande. (Redish, 2007, ss. 44–51) (Krug, 2014) 
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2.4 Dela upp informationen 

Enligt Redish söker användare oftast svaret på en fråga, de söker inte ett helt dokument. De 

behöver inte hela manualen utan bara svaret på en enskild fråga. I den pappersbaserade 

världen är det naturligt att all information finns på samma ställe, en bok helt enkelt, att ha 

varje rubrik eller kapitel i ett skilt litet häfte skulle vara opraktiskt. På webben måste man 

tänka tvärt emot, att ha all information på en enda lång sida gör det svårt för användaren att 

hitta den information hen söker. Det blir också för mycket jobb att bläddra neråt allt för 

många gånger. På en webbsida måste man alltså dela upp informationen i mindre bitar på 

olika sidor, på så sätt blir det lättare och snabbare att hitta rätt. Redish föreslår att dela upp 

informationen enligt tid, steg, uppgift, människor, typ av information eller frågor. (Redish, 

2007, ss. 69–80) 

Hur mycket information som skall finnas på varje sida är nästa fråga författaren måste ställa 

sig själv. Ifall informationen som finns på en och samma sida svarar på olika frågor som 

olika personer har vid olika tillfällen blir det lättare för alla användare ifall informationen 

delas upp och placeras på olika sidor, på så sätt måste ingen användare bläddra igenom 

innehåll som är irrelevant. Det är i många situationer då bättre att ha en så kallad ”pathway” 

sida, en sorts navigeringssida mellan huvudsidan och sidan som innehåller själva 

informationen. Pathway sidan består i princip endast utav länkar till informationssidor. Då 

man istället för en lång sida innehållande information om många olika ämnen skapar en 

skild, kortare, sida för varje ämne och en pathway sida som leder till de olika kortare sidorna, 

går det snabbare för varje användare att hitta den information hen söker. Detta förutsätter 

dock att pathway sidan är väl genomförd med tydliga länkar som gör det lätt att hitta rätt. 

(Redish, 2007, ss. 53–68,80–92) 

2.5 Texten 

När man kommit så långt att man skall börja skriva sidorna där den faktiska informationen 

finns så påminner Redish om att de flesta användarna ännu inte vill hoppa rakt in och börja 

läsa från början till slut. Enligt Redish kommer de flesta användarna först att vilja försäkra 

sig om att de hamnat på rätt informationssida, det är alltså viktigt med en relevant titel och 

informativa rubriker i texten. Titlar och rubriker är nämligen de element som först faller i 

ögonen när en användare kommer till en ny sida, det är därifrån de söker bekräftelse på att 

de har hamnat rätt. Detta är speciellt viktigt eftersom inte alla användare kommer att navigera 

till informationssidan från förstasidan, många kommer att hamna direkt på 
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informationssidan eftersom de kom från en sökmotor eller en länk i ett mejl eller på en blogg. 

(Redish, 2007, ss. 93–97) 

När användaren är säker på att hen hamnat rätt börjar denne skumma igenom texten i jakt på 

informationen som ger svaret på frågorna. För att de ska hitta denna information så snabbt 

som möjligt, så att de inte tappar tålamodet, är det enligt Redish en bra idé att lämna bort 

onödiga bakgrundsfakta och historien bakom projektet. ”Less is more” är enligt henne ett 

bra motto att följa på webben. Skriv endast den mest essentiella informationen. En metod 

som Redish föreslår för att lyckas med detta är att ta reda på vilka frågor användarna vill ha 

svar på när de kommer till sidan, och att sedan endast skriva ner den information som svarar 

på dessa frågor. Det lönar sig också att fundera på vilka frågor som användarna vill ha svar 

på först och vilka som är följdfrågorna, och att utifrån detta skriva innehållet på sidan, som 

då får en logisk följd, en ”röd tråd”. Efter att man gjort detta föreslår Redish att man funderar 

över om man formulerat svaren till frågorna så kort och koncist som möjligt, och att man 

lämnar bort allt som är överflödigt på något vis, less is more. (Redish, 2007, ss. 94–95) 

Krug understryker också vikten av att ha rikligt med bra rubriker, både över sidorna och inne 

i texten, men han pratar mer om visuella hierarkier även om slutresultatet blir detsamma som 

med Redishs ”Less is more” approach. De visuella hierarkierna som Krug skriver om finns 

till för att hjälpa användaren snabbt avgöra vilka saker som är viktiga och mindre viktiga, 

vilka saker som hör under samma kategori, samt vilka saker som är relaterade. Detta kan 

göras med till exempel stora rubriker för de viktigaste texterna. Relaterade länkar kan ha 

samma färg, font, eller finnas i ett avgränsat område. Saker som hör under samma kategori 

kan placeras under en och samma rubrik eller grupperas i en ruta. Dessa koncept är enkla 

och syns tydligt på framsidan av vilken tidning som helst: storleken på rubriken avgör hur 

viktig artikeln är, och rubriken spänner över alla de kolumner som hör till den artikeln. 

(Krug, 2014) 

När det gäller rubriker skriver Krug att de flesta webbdesignare borde använda mera rubriker 

för att bryta upp texten och göra den lättare att skumma genom. Han skriver att rubriker 

mellan styckena fungerar som en sorts innehållsförteckning för användarna som snabbt 

skummar över sidan för att hitta det som är relevant för dem. För att göra sidan lättare att 

skumma skall man enligt Krug, ifall man använder flera nivåer av rubriker, göra tydlig 

skillnad på rubrikernas nivåer, till exempel med stora storleksskillnader, eller fetstil. För att 

göra det tydligt vilket stycke som rubriken hör till skall man enligt Krug lämna mera 

utrymme ovanför en rubrik, än under den. Inne i texten kan man skriva nyckelord med fetstil 



 11

den första gången de förekommer för att göra dem mera iögonfallande för användaren som 

skummar. (Krug, 2014) 

2.6 Viktigast först 

Redish refererar till forskning som gjorts med ”eye-tracking” teknik, man har alltså i en 

kvantitativ undersökning följt var på en webbsida en användares ögon vandrar. Resultatet av 

denna undersökning visade att de flesta användare endast skummar igenom webbsidorna och 

att de bara läser några ord av ett stycke innan de bestämmer ifall innehållet är relevant och 

lätt att ta till sig. Ifall användarna bestämde att det inte är relevant eller lätt att ta till sig så 

skippar de stycket och hoppar till nästa stycke eller lista, ifall det stycket eller listan inte 

heller verkar relevant baserat på de första få orden så är användaren ofta redo att lämna sidan. 

(Redish, 2007, ss. 102–103) 

Lösningen på detta är enligt Redish en skrivteknik som hon kallar ”inverted pyramid”, en 

upp-och-nervänd pyramid. I den inverterade pyramiden kommer slutsatsen eller poängen 

först, eftersom den är mest intressant, längre ner i stycket kommer annan information i den 

ordning den är relevant för läsaren, och sist kommer bakgrundsinformation och eventuell 

historia bakom ämnet. Detta står i direkt kontrast till hur man skriver en rapport eller en essä, 

där man skriver i kronologisk ordning, historien och bakgrunden först, forskningen i mitten 

och resultat och slutsats till sist. På webben lönar det sig med andra ord att skriva i motsatt 

ordning än vad man är van med i den akademiska världen. (Redish, 2007, ss. 98–106) 

Även när poängen kommer först och styckena är korta föreslår Redish att bryta upp texten 

med rubriker för varje ny fråga en användare kan tänkas vilja ha svar på. Hon föreslår också 

att använda punktlistor när det går eftersom de är mindre kompakta än löpande text. Ett långt 

stycke löpande text ser ut som en kompakt vägg av text för användare, berättar Redish. 

Genom att istället framställa informationen i en punktlista ter den sig luftigare och lättare för 

en användare att ta sig genom. (Redish, 2007, ss. 107–109) 

Krug ger sig inte in på hur man skall bygga upp meningarna djupare än att han manar till att 

använda så få ord som möjligt utan att tappa klarheten. Däremot förespråkar han starkt att 

använda rikligt med rubriker och listor för att bryta upp texten i mindre mer lättfattligare 

delar. Såhär skriver Krug:”Almost anything that can be a bulleted list probably should be.” 

Nästan allting som kan vara en punktlista borde troligtvis vara det. Krug hänvisar sedan alla 

som skapar digitalt innehåll till Letting go of the words av Janice Redish, han skriver att det 
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är boken för de som vill göra en djupdykning i hur man gör innehåll lätt att skumma genom, 

eller hur man skriver för skärmar i allmänhet. (Krug, 2014) 

2.7 Marknadsföring på webben 

Redish skriver om ”marketing moments” (marknadsföringstillfällen), dessa tillfällen uppstår 

efter att användaren har fått svaren på åtminstone en del av sina frågor. Användaren är då 

enligt Redish redo för ett marknadsföringsbudskap. Marknadsföringstillfällen är inte ämnade 

att distrahera användaren från sin uppgift utan borde vara en naturlig fortsättning på eller 

förlängning på uppgiften. ”Andra som köpte denna produkt köpte också:” eller ”registrera 

dig för vårt nyhetsbrev och få -10% på nästa köp” är bra exempel på sådana 

marknadsföringsbudskap som kan locka användarna att köpa mera. (Redish, 2007, ss. 110–

113) 

2.8 Information på olika nivåer 

För att ge rätt mängd information till olika användare kan man skikta informationen på de 

olika sidorna. Detta kan göras på flera olika sätt. Ett vanligt sätt att skikta information 

används på tidningars webbsidor, där en artikels rubrik och underrubrik syns på förstasidan, 

och man måste klicka på länken för att få fram hela artikeln. Enligt Redish är just förmågan 

att skikta informationen en av de största fördelarna med webbsidor jämfört med 

pappersmedier. Genom att skikta informationen kan man göra sammankopplingar utöver det 

som man skulle sätta på samma sida i ett pappersbaserat medium. Länkarna kan gå till 

relaterad information, förklaringar, historia, listor, bilder m.m. Andra sätt att skikta 

information på inkluderar att länka till en annan sida som går in i mera detalj i ämnet än vad 

som ryms, eller vad som kan anses vara endast det absolut viktigaste, att skriva på den 

föregående sidan. När det gäller korta förklaringar, eller definitioner av tekniska termer kan 

det passa bra med bara en liten ruta som öppnas på samma sida. Fördelen med detta är att 

användaren inte blir förvirrad eller vilse av att hamna på en helt ny sida bara för att få 

definitionen av en teknisk term eller en förklaring på ett nytt begrepp. (Redish, 2007, ss. 

114–125) 

2.9 Språket 

När det gäller att skriva själva texten skriver Redish än en gång att det gäller att vara så tydlig 

som möjligt. Hon skriver att språket i litteratur som är ämnad att informera överlag har blivit 
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mindre formellt under det senaste århundradet och att webben har accelererat denna 

utveckling. Hon påminner också att detta inte innebär att fördumma språket, utan att det 

handlar om att kommunicera så klart och tydligt som möjligt. (Redish, 2007, ss. 171–172) 

Redish föreslår att man skall dua användaren genom texten så ofta det är möjligt, detta på 

grund av att passiva omskrivningar (så som applikanten eller konsumenten när man skriver 

åt just dessa personer) gör det mindre klart för läsaren att det handlar om just dem. Dessutom 

blir texten vänligare och personligare genom att dua läsaren, vilket ytterligare gör den 

enklare att ta till sig. En annan fördel med att använda du-formen är att den är icke 

könsspecifik, så man slipper krångliga omskrivningar så som ”han eller hon”, ”han/hon” 

eller dylikt. (Redish, 2007, ss. 172–177) 

På andra sidan konversationen skriver Redish att ”jag” går utmärkt att använda ifall man 

bara representerar sig själv och inte en organisation. Bloggare eller artiklar skrivna av en 

endaste författare kan gott använda jaget. Ifall man representerar en organisation föreslår 

Redish att man använder ”vi”, ”oss” och ”vår”, för att få en personligare klang i texten.  

Ifall man på webbsidan skall skriva en fråga som representerar en fråga besökaren kan tänkas 

ha, föreslår Redish att man också då använder ”jag” och ”min”. Vidare skall det i svaret på 

denna fråga användas ”du” och ”din” alternativt ”vi” eller ”vår” ifall det är organisationen 

som svarar på frågan. Ifall det är sidan som ställer frågan till besökaren föreslår Redish att 

man använder ”du” och ”din” i frågan, ”jag” och ”min” i svaret på frågan (som då 

representerar besökarens röst) samt ”vi” eller ”vår” för företaget eller organisationen som 

ställer frågan. (Redish, 2007, ss. 177–181) 

Redish förespråkar att använda aktiva meningar istället för passiva. Hon menar att ifall man 

skriver ”applikanten måste fylla i ansökan” istället för ”ansökan måste bli ifylld av 

applikanten” har läsaren lättare att snabbt förstå exakt vad som måste göras, det krävs mindre 

tankearbete. Att skriva aktiva meningar tvingar också författaren att specificera vem det är 

som måste utföra handlingen, vilket ytterligare underlättar för läsaren. (Redish, 2007, ss. 

181–184) 

För att göra budskapet i texten så tydligt som möjligt anser Redish att man skall hålla sig till 

korta enkla meningar, så att läsaren inte måste trassla ut långa meningar med många sidospår. 

Det är bäst att hålla sig till att skriva en sak, en gång, så tydligt som möjligt, och att hålla sig 

till en eller två närstående tankar per mening. Redish påstår också att desto mera komplext 

tema, ju viktigare är det att man skriver korta tydliga meningar. Fundera över om du har 
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skrivit detta på ett så kort och tydligt sätt som möjligt, skriver hon. (Redish, 2007, ss. 185–

190) 

Korta och tydliga skall också styckena hållas, enligt Redish. Kontexten, det viktiga 

budskapet, skall komma först i stycket, så att läsaren direkt vet vad stycket handlar om. Till 

och med i en mening kan det lönas att fundera på om budskapet med meningen blir klart i 

början, det kan löna sig att arbeta in ett nyckelord i början av meningen så läsaren vet vad 

meningen handlar om även om denne bara skummar genom sidan. (Redish, 2007, s. 191) 

Redish skriver också att det är viktigt att använda enkla, vanliga ord. Undvik 

branschspecifika termer när det är möjligt. Använd läsarens eget vokabulär. Redish skriver 

att vissa författare tenderar att försöka imponera genom att använda svåra och ovanliga ord. 

På webben har detta motsatt effekt; ifall användarna inte är bekanta med orden som är 

skrivna ger de snabbt upp och söker efter informationen på en sida som använder deras språk. 

Redish påminner om att också högutbildade läsare snabbare förstår budskapet när det är 

skrivet på ett enkelt och tydligt sätt. Dessa högutbildade användare är enligt Redish också 

de som är högst sannolika att ha bråttom och vara stressade när de söker information på din 

sida, vilket ännu en gång understryker vikten av att skriva enkelt och tydligt. (Redish, 2007, 

ss. 195–199) 

2.10 Listor  

”Think of it this way: Almost anything that can be a bulleted list probably should be” Så 

skrev Steve Krug om punktlistor, ett citat som jag redan tidigare använde, men det tål att 

upprepas. Tanken bakom detta är att listor är lättare att skumma igenom men ändå snappa 

upp den väsentliga informationen än flytande text. Redish förklarar detta med att listor ger 

utrymme åt varje punkt, i motsats till flytande text. Krug rekommenderar också att ge lite 

utrymme mellan varje rad i en lista, för att göra den så lätt som möjligt att läsa snabbt. (Krug, 

2014) (Redish, 2007, ss. 205–207) 

Vilken sorts lista man skall använda beror på innehållet i listan. Enligt Redish skall man 

använda numrerade listor ifall det är steg för steg instruktioner man vill framföra, och 

punktlistor ifall man presenterar olika alternativ eller ting. Listor låter användaren snabbt få 

en överblick över hur många steg eller alternativ det finns, samtidigt som det blir lättare att 

hitta ett specifikt steg/alternativ. (Redish, 2007, s. 216) 
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När man skriver instruktioner och använder numrerade listor får användaren fördelen att på 

ett ögonblick veta hur många steg processen omfattar, samt lätt hitta nästa steg när hen 

kommer tillbaka från att ha gjort färdigt det föregående steget. Även författaren gynnas av 

att använda numrerade listor eftersom risken att hen glömmer att skriva ner ett steg eller att 

hen skriver stegen i fel ordning minskar. (Redish, 2007, ss. 219–221) 

Redish skriver att det är bäst att hålla listor med för läsaren okända punkter korta (5-10 

punkter). Listor innehållande kända punkter, så som namn på städer eller länder, behöver 

inte förkortas då användaren vet precis vad hen söker efter. (Redish, 2007, ss. 207–209) 

För att göra listan mera överskådlig föreslår Redish att man skall försöka börja varje punkt i 

listan på samma sätt, detta eftersom människor gärna följer mönster. Det blir lättare att förstå 

listan genom att skumma igenom den ifall varje punkt börjar t.ex. med ett verb. Genom att 

formatera listan bra underlättar man också för användaren. Redish skriver om några regler 

för att formatera en lista på ett bra sätt. För det första skall man ha mindre utrymme mellan 

listans rubrik (eller introduktion) och själva listan än t.ex. mellan stycken. För det andra är 

det bra att lämna mera utrymme mellan punkterna i listan ifall punkterna är längre än en rad, 

detta gör listan luftigare och hjälper till att göra den överskådlig. För det tredje är det viktigt 

att en ny rad börjar under texten, inte under punkten. Ifall en punkt i listan blir längre än en 

rad, och texten börjar under punkten istället för under texten i första raden, så blandas 

punkten in i texten och listan blir mindre överskådlig eftersom det blir svårare att se var 

punkterna är. Ifall det är instruktioner man skriver i en lista föreslår Redish att man kan 

skriva resultatet av varje steg på en skild rad mellan punkterna. Detta är ett bra sätt att berätta 

för användarna vad som kommer att hända när de utför varje steg, och eftersom det inte är 

ett steg i sig skall man inte ge resultatet ett nummer. (Redish, 2007, ss. 209–212,223–225) 

2.11 Tabeller 

Tabeller är användbara när man behöver jämföra siffror eller ifall man vill räkna upp 

alternativ och upptäcker att när man skriver ut dem så använder man samma ord i alla 

meningarna. Enligt Redish så läser vi text och tabeller på olika sätt; när vi läser, så gör vi det 

från vänster till höger (åtminstone i svenskan), men när vi läser en tabell läser vi neråt tills 

vi hittar raden som gäller oss, och först då går vi åt höger. På grund av detta är det viktigt att 

frågan hamnar i den vänstra kolumnen och svaren till höger om det, annars passar tabellen 

inte in i vårt mönster att läsa från vänster till höger eftersom användaren måste söka efter sin 
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situation i högra kolumnen och sedan läsa från höger till vänster. (Redish, 2007, ss. 226–

230) 

När det gäller antalet kolumner anser Redish att det är bäst att hålla tabellerna enkla, ifall det 

blir ett för stort antal kolumner kan man istället göra flera mindre men mera specifika 

tabeller. Man måste ta hänsyn till att användarna kan använda smarttelefoner eller andra 

enheter med små skärmar. Även på en stationär dator skall man inte ha en så bred tabell att 

användaren tvingas bläddra horisontellt. Redish berättar att ett av de tydligaste resultaten 

från användbarhetsstudier är att väldigt få användare ens lägger märke till en horisontell 

rullningslist (scrollbar). (Redish, 2007, ss. 230–231) 

För att designa en bra tabell skall man undvika tjocka linjer, skriver Redish. Använd istället 

tunna ljusa linjer, eller ge raderna alternerande färger eller gör varannan rad ljusare och 

mörkare. Tjocka linjer drar ögonen till sig, men eftersom man vill få fokus på tabellens 

innehåll skall man undvika dessa så långt som möjligt. (Redish, 2007, ss. 231–234) 

2.12 Illustrationer 

Eftersom webben är ett visuellt medium är illustrationer och bilder viktiga delar av en 

webbsida, det är av stor vikt att dessa utförs på ett bra sätt, skriver Redish. För att göra bra 

illustrationer måste man, enligt Redish, ställa sig frågor så som: Ger denna illustration ett 

tilläggsvärde? Vad vill jag uppnå med denna illustration? Vem är denna illustration till för, 

och tilltalar illustrationen dessa användare? Vilken sorts illustration passar bäst i 

sammanhanget? (Redish, 2012, s. 271) 

Redish pratar om olika ändamål som kan uppnås med illustrationer. Det första och kanske 

mest självklara är bilder på en produkt som säljs på webbsidan, kunden vill veta hur t.ex. en 

jacka ser ut före hen beställer från nätet. I sådana situationer ska man minnas att innehåll på 

webben skall fungera som en konversation, bilderna skall svara på kundens frågor (Hur ser 

jackan ut bakifrån? Hur ser den ut med huvan uppe? Finns det fickor på insidan?). En bild 

räcker sällan. En annan sorts illustration hjälper kunderna att betjäna sig själva, exempel på 

detta är när man från ett diagram kan välja stol på flygplanet när man checkar in, eller platsen 

i biosalongen när man köper biljetter. (Redish, 2012, ss. 272–276) 

Illustrationer kan också användas för att åskådliggöra information, det handlar då oftast om 

kartor eller grafer. På samma spår kan bilder också användas för att göra stegen i en process 
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mera minnesvärda, gör man detta skall man först fråga sig ifall bilderna verkligen uppfyller 

sitt syfte, eller om de endast distraherar användaren. (Redish, 2012, ss. 277–279) 

Den sista sortens illustrationer är de som finns för att skapa känslor och intryck hos 

användaren. Dessa bilder finns inte till för att visa användaren hur något ser ut, eller för att 

ge användaren information, de finns endast till för att skapa ett gott intryck av hemsidan eller 

brandet. (Redish, 2012, ss. 279–280) 

För att avsluta kapitlet om illustrationer ger Redish några regler för att använda dessa 

effektivt. Förvirra inte användarna genom att använda en illustration som får de att stanna 

upp och börja fundera på vad bilden föreställer eller varför den finns där, ifall användarna 

gör detta har bilden den motsatta effekten av vad den borde ha. Den andra regeln är att 

använda en lagom storlek, en bild som är för stor kan tvinga viktig information så långt ner 

på sidan att den hamnar i skymundan, detta vill vi undvika. En liten bild som innehåller för 

mycket detalj kan vara otydlig, eller tvinga användaren att luta sig närmare skärmen för att 

se vad bilden föreställer, detta är irriterande och distraherande för användaren. På samma 

spår skall man också undvika blinkande och rörliga bilder, dessa distraherar också 

användaren i många fall. (Redish, 2012, ss. 280–287) 

3 Skatter 

Vid köp av en bil är det inte bara priset på själva bilen man måste tänka på, eftersom det 

tillkommer flera andra kostnader som kan vara större eller mindre beroende på fordonet. 

Flera av dessa kostnader är olika skatter. I detta kapitel kommer jag att redogöra för hur 

bilskatt och fordonskatt fungerar i Finland, och på vilka sätt detta är relevant vid import av 

begagnade bilar från Tyskland.  

3.1 Bilskatten 

Bilskatten är i princip en importskatt som uppbärs av skatteförvaltningen för fordon som 

registreras eller tas i bruk för första gången i Finland. Fordon som omfattas av bilskatten är 

enligt skatteförvaltningen: ”person- och paketbilar, bussar (egenmassa är mindre än 1 875 

kilogram), motorcyklar samt andra fordon i kategori L (t.ex. terränghjulingar).”. 

(Skatteförvaltningen, 2017) 

Bilskatten räknas ut som en procent av beskattningsvärdet. Beskattningsvärdet fastställs från 

fall till fall av skatteförvaltningen. Beskattningsvärdet på en ny bil beror på bilens värde i 
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detaljhandeln på den finska marknaden. Beskattningsvärdet på en begagnad bil påverkas 

förutom detta också av bilens ålder, körkilometer, skick, och utrustning. Procenten som 

tillämpas på beskattningsvärdet baseras på bilens CO2 utsläpp ifall uppgifter om utsläppen 

finns tillhanda, när det gäller äldre bilar för vilka det inte finns utsläppsuppgifter baseras 

procenten på bilens totala vikt och drivkraft. Skatteverket har flera olika tabeller med 

skatteprocenter enligt koldioxidutsläppens storlek, vilken tabell som skall tillämpas beror på 

fordonets ibruktagningsdag. Dessa tabeller finns på skatteförvaltningens hemsida. 

(Skatteförvaltningen, 2017) 

På skatteförvaltningens hemsida finns tabeller över tillämpade beskattningsvärden, det är 

dessa jag har utgått från i prisjämförelsen i följande kapitel. Med tanke på att bilskatten kan 

uppgå till betydande belopp, är det vid bilimport nödvändigt att skapa sig en uppfattning om 

hur stort detta belopp kan tänkas vara i varje enskilt fall. Skatteförvaltningens tabeller är bra 

verktyg för att skapa sig denna uppfattning. (Skatteförvaltningen, 2017) 

3.2 Fordonsskatt 

Fordonsskatten betalas årligen och består av två delar, grundskatten och drivkraftsskatten. 

Grundskatten betalas för alla fordon och baseras på koldioxidutsläppen ifall uppgifter om 

dessa finns att få från tillverkaren. Då det gäller äldre bilar som det inte finns 

utsläppsuppgifter för räknas skatten utgående från totalmassan. (Trafiksäkerhetsverket, 

2017) 

Drivkraftsskatten betalas för fordon som använder en annan drivkraft än bensin, det vill säga, 

diesel, elektricitet, eller olika gaser, eller en kombination av dessa. Drivkraftsskatten baseras 

på typ av bränsle och fordonets egenmassa. Drivkraftsskatten för olika drivmedel anges i 

cent per dag per påbörjade 100 kilogram. I följande tabell syns de år 2017 aktuella 

drivkraftsskatterna enligt drivmedel. (Trafiksäkerhetsverket, 2017) 

Tabell 1. Drivkraftsskatten för olika drivmedel år 2017. 

Drivmedel Cent/dag 
/100kg 

Diesel 5,5 
Elektricitet 1,5 
Elektricitet och bensin 0,5 
Elektricitet och diesel 4,9 
Metandrivmedel 3,1 
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Som exempel kan vi använda en dieseldriven personbil, vi antar att den har en största tillåtna 

totalmassa på 1650 kg. Vi multiplicerar då 16 (antalet påbörjade 100 kg) med 365 dagar och 

5,5 cent och får då en årlig drivkraftsskatt på 321,20€.  

3.2.1 Att välja drivmedel 

Frågan om vilket drivmedel som lönar sig mest att köra med är ingen okomplicerad fråga. 

Utgångspunkterna är att bensinbilar undgår drivkraftsskatt, men bensin är dyrare att tanka 

än diesel. Dessutom drar bensinbilar mera bränsle än motsvarande dieselbilar. De senaste tio 

åren har dock bensinmotorerna blivit mycket mera bränslesnåla, och skillnaden i förbrukning 

mellan diesel- och bensinmotorer har således minskat. Förutom detta har olika 

hybridlösningar blivit allt mer vanliga på fordonsmarknaden, och nu börjar vi också se 

renodlade elbilar med så lång räckvidd och så korta laddningstider att de är användbara även 

i vardagen. I huvudsak är det Tesla som producerar dessa högpresterande elbilar, och tyvärr 

kommer de också till ett högt pris, vilket gör att de inte ännu är ett alternativ för gemene 

man. (Hannoversche Lebensversicherung AG, 2016) 

För de flesta av oss är det ännu bensin eller diesel som är frågan, och i denna fråga så gäller 

ännu idag samma gamla svar. Långa sträckor och många kilometer per år ger en fördel till 

dieselmotorer, medan det lönar sig att köra på bensin för de som mest kör korta sträckor inuti 

städer och inte kör så många kilometer per år. På grund av att bensinmotorerna har blivit 

effektivare i en snabbare takt än dieselmotorerna har dock skillnaden blivit mindre och 

gränsen mera utsuddad. (Hannoversche Lebensversicherung AG, 2016) 

Längden på körsträckorna och antalet kilometer per år är dock inte slutet på denna fråga. I 

dagens moderna dieselmotorer finns också ofta dieselpartikelfilter, för att minska utsläppen 

så att de klarar de olika krav som ställs på biltillverkarna. Dessa filter kan stockas ifall bilen 

bara körs korta sträckor, eftersom avgassystemet måste komma upp till en viss temperatur 

för att filtret skall kunna rena sig självt, och vid korta körsträckor i stadstrafik uppstår inte 

dessa förhållanden. En dieselbil med ett sådant partikelfilter måste alltså regelbundet köra 

längre sträckor i en högre hastighet för att inte filtret skall stockas och behöva bytas ut, vilket 

ofta är en dyr affär. Den lägre förbrukningen som dieselmotorer har uppnås heller inte före 

motorn kommit upp till normal drifttemperatur, vilket ytterligare talar mot dieseln ifall man 

inte ofta kör långa landsvägssträckor. (Hannoversche Lebensversicherung AG, 2016) 
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4 Undersökning 

I detta kapitel vill jag undersöka vilka sorters bilar som lönar sig mest att importera från 

Tyskland. Jag tänker undersöka vilka bilar som har den största prisskillnaden mellan 

Tyskland och Finland, samt vilka gemensamma egenskaper dessa bilar har.  

4.1 Avgränsning 

För att framställa informationen har jag skapat ett antal tabeller som jämför olika fordons 

pris i Tyskland och Finland, samt bilskattebeloppet och potentiell vinst eller förlust för varje 

fordon. Eftersom jag inte har resurser att jämföra precis vartenda fordon har jag varit tvungen 

att avgränsa min undersökning i flera avseenden. 

4.1.1 Bilklasser 

När jag har valt vilka klasser av bilar jag kommer att undersöka utgick jag från det europeiska 

segmenteringssystemet som delar in bilar i klasser enligt följande:  

– A: mini cars 

– B: small cars 

– C: medium cars 

– D: large cars 

– E: executive cars 

– F: luxury cars 

– S: sport coupés 

– M: multi purpose cars 

– J: sport utility cars (including off-road vehicles) 

Systemet har inga officiella regler för hur klasserna separeras, men används i Europa av 

allmänheten och av biltillverkare. För att definiera klasserna används ofta jämförelser med 

kända bilmodeller.  (COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 1999) 

Jag har inte jämfört bilar från alla klasser eftersom jag inte anser det vara relevant. Jag har 

därför valt ut de klasser som är mest representerade i skatteförvaltningens statistik över 

importerade bilar 2017. Till exempel har jag valt bort A-segmentet eftersom det finns för få 

importerade bilar i statistiken, på grund av det har jag dragit slutsatsen att dessa minibilar 
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inte är intressanta för finländare att importera. Jag har också valt bort S-segmentet eftersom 

de på grund av sitt höga pris inte är relevant för de flesta finländare. På grund av detta är 

andelen av de importerade bilarna som hör till S-segmentet liten, det samma gäller för F-

segmentet. Det europeiska systemet har inget segment för så kallade pickuper, eller flakbilar, 

dessa undersöker jag inte heller eftersom de inte finns många av dem i skatteförvaltningens 

statistik, vilket jag tar som att de är ovanliga att importera. (Skatteförvaltningen, 2017) 

J-segmentet är den klass som innehåller alla SUV:ar och crossovers, dessa har jag delat upp 

i mindre klasser för att få en mera exakt bild av marknaden. SUV kommer från engelskans 

Sport Utility Vehicle, en SUV är alltså ett fordon ämnat för sportiga aktiviteter, eller för att 

ta sig ut i terrängen där dessa aktiviteter äger rum. Crossover är som namnet antyder en 

korsning mellan en SUV och en vanlig personbil. Jag har delat upp J-segmentet i kompakta 

SUV:ar, och stora SUV:ar. Små SUV:ar, som är mindre än kompakta SUV:ar har blivit 

populära runt mitten av 2010-talet vilket gör att de flesta modellerna är för nya för att passa 

i min undersökning (se kap. 4.1.3), därför har dessa blivit utelämnade.  

4.1.2 Bilmodeller 

När jag valt vilka modeller som skall representera varje klass har jag undersökt hur många 

av varje modell inom en klass som importerats till Finland under år 2017, och utgående från 

det valt ut de mest populära modellerna. 

4.1.3 Årsmodell 

För att bestämma vilka årsmodeller jag skall begränsa min undersökning till har jag beräknat 

medianvärdet på ibruktagningsdagen för alla bilar i Skatteförvaltningens statistik över 

tillämpade beskattningsvärden för bilar importerade till Finland år 2017 

(Skatteförvaltningen, 2017). I skrivande stund finns statistik från januari till september, 

denna statistik har jag utgått ifrån. I tabellen nedan finns medianvärdena för 

ibruktagningsdagen för importerade fordon månad för månad år 2017. 

Jag valde att använda medianvärdet istället för medelvärdet eftersom det medelvärdet kan 

ge en skev bild av verkligheten. Medelvärdet räknas ut genom att addera alla värdena och 

sen dividera med antalet värden, detta medför att medelvärdet kan dras upp eller ner avsevärt 

bara på grund av att ett värde är mycket större eller mindre än de andra värdena. 

Medianvärdet däremot räknas ut genom att alla värdena ställs upp i storleksordning och 
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sedan plockas det värde som hamnar i mitten ut, detta är medianvärdet. På grund av detta 

ger medianvärdet oftast en mera exakt bild av verkligheten.  

Tabell 2. Median-ibruktagningsdag för personbilar importerade till Finland 
2017 

Januari 28.6.2010 
Februari 13.12.2009 
Mars 1.4.2010 
April 2.2.2010 
Maj 13.11.2009 
Juni 12.1.2010 
Juli  8.3.2010 
Augusti 29.9.2010 
September 4.5.2010 

 

Mediandatumet för ibruktagning för bilar importerade under 2017 är den 8:e mars 2010. 

Utgående från detta tänker jag fokusera på bilar av 2010 års modell, eller den generation av 

modellen som var i produktion under år 2010 (t.ex. Volkswagen Golf mk6 byggdes mellan 

2008 och 2013, jag kommer då att ta i beaktande bilar av årsmodell 2008 till 2013 istället 

för endast 2010). Orsaken till detta är att ifall jag endast tog med fordon av 2010 års modell 

skulle urvalet bli allt för litet, och även om det innebär mycket mera arbete anser jag det vara 

viktigt att få ett tillförlitligt resultat. Jag kan inte heller bestämma att ta bilar av t.ex. 

årsmodell 2008 till 2012 eftersom det kan ske en generationsväxling eller en så kallad facelift 

under de åren vilket oftast har en stor påverkan på fordonets värde. Så för att få ett tillförlitligt 

resultat har jag för varje modell undersökt vilken generation som var i produktion år 2010, 

mellan vilka år just den generationen var i produktion, och sedan avgränsat vilka exemplar 

jag tagit med i mina beräkningar utgående från detta. 

4.1.4 Körda kilometer 

För att få ett tillförlitligt resultat har jag avgränsat vilka fordon jag kommer att jämföra också 

genom att välja ett intervall körda kilometer som fordonet måste ligga inom för att jag skall 

ta med det i beräkningen. Detta på grund av att antalet körda kilometer har en stor inverkan 

på ett fordons värde, och ifall jag inte eliminerade fordon med ovanligt högt eller lågt 

kilometerantal skulle det ge en missvisande prisbild. För att få fram intervallet har jag för 

varje modell och motortyp räknat medianvärdet för körda kilometer, och sedan medianvärdet 

för antalet körda kilometer för de fordon som låg över det första medianvärdet, och sedan de 

som låg under det första medianvärdet. Det höga och det låga medianvärdet fick utgöra 
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avgränsningspunkterna. Detta förfarande gör att jag sållar bort ungefär hälften, den fjärdedel 

som är mest medkörd och den fjärdedel som är minst medkörd, av exemplaren för varje 

modell och motor. B-segmentet blev här ett specialfall eftersom antalet importerade bilar var 

så litet att jag inte kunde tillämpa samma metoder som för de övriga segmenten, utan jag har 

istället valt ett intervall på 50 000km med mittpunkten i mediantalet för körda kilometer för 

varje modell. 

4.1.5 Motor 

Som det framkommer i kapitel 3 hänger valet mellan bensin och diesel delvis på 

importskatten, som beror på koldioxidutsläppen, och hur mycket och var man kör per år. 

Körkilometrarna och körsträckorna avgör ifall det lönar sig att betala drivkraftsskatt eller 

inte. Dieselbilar har i allmänhet lägre koldioxidutsläpp och beskattas således mildare än 

bensinbilar i importskedet. Däremot måste ägare av dieselbilar varje år betala 

drivmedelsskatt, som baseras på bilens vikt. Grunddelen av den årliga fordonsskatten måste 

dock betalas för alla bilar, oberoende av drivmedel. Grunddelen är också den 

utsläppsbaserad. Detta betyder att man för en bensinbil betalar en större importskatt och en 

större grundandel av fordonsskatten, men man slipper drivmedelsskatten som ägare av 

dieselbilar (och alla andra bilar med annat drivmedel än bensin) måste betala.  

Mellan de olika segmenten finns stora skillnader i vilka motorer som är mest populära, rent 

allmänt kan man säga att mindre bilar oftare har bensinmotor och större bilar oftare har 

dieselmotor. Förövrigt så börjar också hybridbilar bli mer vanliga, och de finns också med i 

min undersökning, hybridbilar finns dock endast i lite dyrare bilar när man talar om 

årsmodeller kring 2010. I dagens läge finns också små och relativt billiga hybridbilar men 

de är för nya för att finnas med i denna undersökning. Jag har för varje modell valt den motor 

som varit mest populär att importera, och för de modeller där det är relevant också en motor 

som använder det näst mest populära drivmedlet (oftast en dieselmotor och en bensinmotor). 

Mer om hur jag gjorde detta i slutet av kap. 4.2. 

4.1.6 Andra avgränsningar 

Förutom ovanstående avgränsningar har jag från jämförelsen utelämnat fordon som har 

några slags fel, främst mekaniska men också större kosmetiska sådana, då detta skulle 

snedvrida det slutgiltiga priset. Fordon som, med stor marginal, är billigare än de andra och 

som verkar suspekta av någon anledning har jag också utelämnat, likaså specialutrustade 

fordon i sådana fall där det begärda priset är ovanligt högt. Med specialutrustning menar jag 
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till exempel eftermarknadsfälgar, speciallackeringar, eller efterutrustade stereosystem, men 

också mekaniska modifieringar så som sportavgasrör eller annat som påverkar fordonets 

effekt. I jämförelsen syns inte olika utrustningsnivåer eller extrautrustning eftersom detta 

inte framkommer i skatteförvaltningens statistik, och heller inte i många annonser. 

4.2 Metoder 

I detta kapitel förklarar jag vilka metoder jag använt för att avgränsa och analysera den data 

som jag haft tillgång till. Datan består i huvudsak av skatteförvaltningens statistik, samt 

webbsidorna mobile.de och nettiauto.com. Notera att i skrivande stund finns data för januari 

till september, alltså är jag begränsad till detta, och detta är vad jag syftar på när jag skriver 

”år 2017”. 

4.2.1 Bilmodeller 

För att avgöra vilka bilmodeller jag skulle undersöka närmare ur de olika segmenten började 

jag med en lista på modeller som hör till varje segment, därefter sökte jag fram vilken version 

av varje modell som var i produktion under år 2010. När jag hade rätt version, samt årtalen 

mellan vilka denna version producerades, skapade jag en formel i Microsoft Excel som 

räknade hur många rader i skatteförvaltningens data matchade de data som jag matade in. 

Formeln syns på bilden nedan.   

 

Figur 1: Min sökformel i Excel. 

Formeln fungerar på så sätt att den räknar hur många rader som uppfyller de kriterier jag 

specificerat, kriterierna är att cellen efter ”Märke:” skall matcha cellen i kolumnen A, där 

bilmärket framkommer, cellen ”Modell:” skall matcha cellen i kolumnen B, där modellen 

framkommer. För att formeln skall räkna raden måste också värdet i cellen i kolumn F vara 

större än värdet i cellen efter ”Årsmodell från:” och mindre än värdet i cellen ”Årsmodell 

till:”. Ifall jag ville veta hur många femte generationens Volkswagen Polo som importerades 

till Finland under 2017 skrev jag enkelt in märke: Volkswagen, modell Polo*, årsmodell 

från: 20090000, och årsmodell till: 20141231. Asterisken efter Polo gör att formeln räknar 



 25

celler som börjar med ”Polo” men också celler som har tecken efter ”Polo”, utan asterisken 

skulle formeln till exempel inte räkna en cell som innehåller ”Polo GTI”. Formatet på 

årsmodellerna kan se konstigt ut men det beror på att datumen i kolumnen ”Dag för 

ibruktagandet” var lagrade som en siffra, så för att få formeln att räkna med alla fordon som 

blivit ibruktagna från början av 2009 måste jag skriva ”20090000” (eftersom första januari i 

sifferform skulle se ut som ”20090101”). På samma sätt måste jag skriva ”20141231” för att 

få med alla bilar som var ibruktagna före den 31 december 2014. 

4.2.2 Motor 

Eftersom priset påverkas i stor grad av vilken motor bilen är utrustad med måste jag, för att 

kunna ge en exakt bild av prisskillnaden, specificera en motortyp för varje bilmodell som 

jag undersöker närmare. För att ge en mera komplett bild har jag valt en dieselmotor och en 

bensinmotor för de modeller där det är relevant att undersöka båda, ifall mer än 80% av de 

importerade bilarna av samma modell använder samma drivmedel har jag valt att endast 

undersöka det andra alternativet ifall en specifik motor som använder det andra drivmedlet 

också är märkbart populär. Ifall dieselmotorer finns i 80% av de importerade exemplaren, 

och det finns flera olika bensinmotorer men ingen som sticker ut som mer populär än de 

andra har jag underlåtit att undersöka bensinmotorerna alls, eftersom det då kommer att 

finnas ett väldigt litet urval av data att analysera. 

 

För att avgöra vilken motor som är den vanligaste per modell har jag skapat en ny Excel 

tabell där jag fogat in raderna från skatteverkets tabell som passade in på mina kriterier 

(märke, modell och årsmodell). I denna tabell finns alltså alla de bilarna som jag vill 

undersöka ur ett segment och inga andra. En sådan tabell har jag skapat för varje segment. I 

denna tabell har jag sedan skapat formel som räknar de olika motorerna och returnerar det 

vanligast förekommande talet, alltså den vanligaste motortypen. Uträkningen sker i flera 

steg, Först skapade jag en formel som från raden ”Modellspecificering” tar ut de data som 

berättar om motorn. I bilden nedan syns ett exempel på detta. 

 

 

 

Figur 2: Första steget i uträkningen av vanligaste motorn. 
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Den tredje kolumnen är skatteförvaltningens ”Modellspecificering” här framkommer 

motorstorlek, drivmedel, antal dörrar, antal drivhjul, motorns effekt, och i vissa fall 

karosstyp (ex. halvkombi, sedan eller kombi). För mig var endast motorns storlek, effekt, 

och drivmedel relevanta i detta skede, och eftersom det finns flera variabler än dessa skulle 

jag inte ha fått ett tillförlitligt resultat ifall jag räknade ut det vanligast förekommande värdet 

i den tredje kolumnen. Jag behövde plocka ut motorns egenskaper ur denna text och göra 

mig av med resten. Formeln som gör detta placerade jag i kolumn fyra, och den ser ut på 

följande vis: 

 

=IF(OR(MID(C18;5;1)="D";MID(C18;5;1)="H");LEFT(C18;5)&""&TRIM(RIGHT 

(SUBSTITUTE(C18;"";REPT("";256));256));LEFT(C18;3)&""&TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(C18;" 

";REPT(" ";256));256))) 

 

Formeln är ett hopplock av olika formler jag hittat på onlineforum som behandlar Excel, jag 

prövade mig fram tills den fungerade som jag tänkt. Formeln undersöker i detta fall cellen 

C18, som i detta fall innehåller texten ”2.4 D 5D STW 4WD 154KW”. Fordonet i fråga har 

alltså en 2,4 liters dieselmotor, fem dörrar, är av kombimodell (STW står för station wagon, 

det engelska ordet för kombi, eller ”farmare”), har fyrhjulsdrift och en motoreffekt på 

154kw. Den första delen av formeln kollar ifall det femte tecknet är ett ”D” eller ett ”H” 

vilket skulle betyda att bilen har diesel- respektive hybridmotor, ifall detta är sant tas de fem 

första tecknen med, ifall det inte är sant, och bilen alltså har bensinmotor eftersom inget 

annat specificeras, tar formeln endast med de tre första tecknen. Den andra delen av formeln 

tar med alla tecken från höger räknat tills det första mellanslaget, alltså motoreffekten. 

Slutresultatet blir i detta fall ”2.4 D 154KW”. Formeln kopierades till varje rad och således 

fick jag en kolumn med endast de relevanta motoruppgifterna, vilket gjorde det enkelt att 

sedan räkna ut den mest populära motorn för varje modell.  

 

Eftersom jag nu hade en tabell för varje bilklass med modellerna i alfabetisk ordning och en 

kolumn med uteslutande relevanta motordata så kunde jag räkna ut den vanligaste  

motorn för varje bilmodell genom en formel som räknar ut det vanligast förekommande 

värdet mellan specificerade rader. Denna formel är också ett hopplock från olika Excel-

forum som jag anpassat till eget behov. Formeln ser ut på följande sätt: 

 

=INDEX(INDIRECT("J"&L5&":J"&L6);MODE(MATCH(INDIRECT("J"&L5&":J"&L6);INDIRE

CT("J"&L5&":J"&L6);0))) 
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Formeln söker det oftast förekommande värdet mellan de rader i kolumn ”J” som jag 

specificerar i cellerna ”L5” och ”L6”. Under denna formel har jag också en enkel COUNTIF 

formel som räknar hur många gånger värdet som den övre formeln returnerar förekommer 

mellan de rader jag specificerade. Enkelt sagt så ger den första formeln den mest 

förekommande motorn, och den andra hur många gånger denna motor förekom.  

 

För att räkna ut hur många av fordonen som hade dieselmotorer hade jag också en COUNTIF 

formel som räknade hur många av raderna hade ett ”D” i motorkolumnen, i en annan cell 

skapade jag en formel som dividerar detta antal med det totala antalet och fick på så sätt det 

procentuella antalet dieselmotorer per modell. 

4.2.3 Beskattningsvärde och bilskattebelopp 

För att räkna ut ett beskattningsvärde för varje modell har jag använt mig av en formel som 

beräknar alla rader som ligger inom intervallet för körda kilometer och matchar en 

specificerad motortyp, inom ramen för en specifik modell, och som sedan räknar ut 

medeltalet för dessa raders beskattningsvärde. Jag skulle även i detta fall ha använt 

medianvärdet, men Excel har ingen funktion som kan beräkna medianvärdet för endast de 

rader som uppfyller flera kriterier inom en tabell. Säkerligen går detta också på något sätt att 

åstadkomma men jag ansåg inte att det var ett så stort problem att använda medelvärdet 

istället att det skulle vara värt att lägga ner så mycket tid på. Samma metod, och formel, 

användes för att räkna ut medeltalet av bilskattebeloppet för varje modell, den enda 

skillnaden var vilken kolumn formeln räknade ut medelvärdet från. Formeln såg ut på 

följande sätt: 

{=AVERAGEIFS(INDIRECT("H"&$L$5&":H"&$L$6);INDIRECT("J"&$L$5&":J"&$L$6);$L$8;INDIRE

CT("G"&$L$5&":G"&$L$6);"<="&$N$11;INDIRECT("G"&L5&":G"&L6);">="&N10)} 

Formeln beräknar alltså medeltalet för de rader i kolumnen ”H” där värdet i kolumnen ”J” 

(kolumnen med motorinformationen) matchar cellen ”L8” där motorn jag vill undersöka 

finns, och de rader där värdet i kolumnen ”G” är mindre än värdet i cellen ”N11” och större 

än värdet i cellen ”N10”. ”L5” och ”L6” innehåller numren på de rader mellan vilka den 

modell jag vill undersöka finns. 
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4.2.4 Priset 

För att avgöra priset på ett fordon i Tyskland och Finland har jag använt mig av mobile.de 

och nettiauto.com, de mest kända sidorna för försäljning av begagnade bilar i respektive 

land.  

Det är inte lätt att ge ett definitivt pris på en bilmodell utgående från dessa sidor eftersom 

priset varierar något enormt beroende på otaliga faktorer så som servicehistoria, skick, 

utrustning, var i landet bilen finns, etc. För att på ett så enkelt sätt som möjligt kunna ge ett 

riktgivande värde för varje modell har jag plockat ut priset från en annons som ligger i mitten 

av prisskalan. Detta var enkelt gjort genom att på webbsidan välja att sortera annonserna 

enligt pris, och räkna ut vilken annons som ligger i mitten. På mobile.de syns 20 annonser 

per sida, och man får maximalt se 50 sidor, alltså 1000 annonser. Ifall jag fick 800 resultat 

från mina sökkriterier hämtade jag då priset från en annons på 20:e sidan där annons nummer 

400 fanns. Av de mer populära bilarna fanns det ofta långt över 1000 resultat, då tog jag ett 

medeltal av priset på den sista annonsen på 50:e sidan när annonserna var ordnade enligt 

stigande pris, och när de var ordnade enligt fallande pris. På nettiauto.com syns 30 resultat 

per sida, men Nettiauto genererar ett oändligt antal sidor med resultat så det var enkelt att 

hitta annonsen i mitten.  

Denna metod ger förstås inget definitivt svar, eftersom bland annat köparnas krav på 

utrustning påverkar i vilken ända av prisskalan de relevanta fordonen finns. Det är på grund 

av det inte möjligt att ge ett definitivt resultat, men ett riktgivande resultat kan ändå vara till 

nytta för att skapa sig en uppfattning om marknaden. För att ge en djupare inblick har jag 

också angett ett lågt och ett högt pris för varje modell. Det låga priset har jag bestämt som 

det lägsta priset runt vilket det ändå finns en betydande mängd annonser. För varje modell 

finns alltid några annonser som är mycket billigare än de andra men dessa har jag inte räknat 

med då de exemplaren ofta har något fel. Samma sak är gjort med det höga priset, det finns 

alltid också några annonser som är betydligt dyrare än andra, detta kan bero på att säljaren 

inte har en korrekt uppfattning av marknaden eller att fordonet är någon specialmodell. 

Dessa har jag heller inte räknat med utan jag har valt det högsta priset kring vilket det finns 

en betydande mängd annonser. På detta sätt får man en skala från de billigaste exemplaren, 

via medianvärdet till de dyraste exemplaren, och på så vis en bra överblick över prisbilden i 

de båda länderna för varje modell.  

För att få en inblick i lönsamheten i importen av dessa fordon har jag sedan ställt upp 

skillnaden mellan medelpriset i Finland och Tyskland, medelvärdet av tullens beräknade 
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beskattningsvärden, och medelvärdet av de betalda bilskattebeloppen. Medelvärdet av 

bilskattebeloppen har jag subtraherat från skillnaden i medelpris för att få ett värde som jag 

kallat potentiell vinst, eller lönsamhet. Detta värde ger en ungefärlig bild av hur mycket 

pengar som eventuellt kunde sparas genom att importera en viss modell från Tyskland istället 

för att köpa den i Finland. Det är viktigt att minnas att detta värde är baserat på medelvärden, 

och kan således endast ge en grov överblick av marknaden. Prisvariationerna mellan enskilda 

annonser kan vara stora även om fordonen är identiska, den faktiska lönsamheten varierar 

givetvis från fall till fall. 

4.3 B-segmentet 

När jag undersökte hur många fordon ur B-klassen som har blivit importerade under 2017 

slog det mig hur få de var till antalet. Fortfarande anser jag det vara intressant huruvida det 

kan löna sig att importera mindre bilar så jag beslutade att ta med B-segmentet i jämförelsen 

ändå.  

Av de modeller som jag räknade var följande modeller de mest populära att importera, och 

således är det dessa jag kommer att undersöka vidare. Antalet syftar på det totala antalet 

importerade bilar av denna modell år 2017.  

Tabell 3. De populäraste importbilarna i B-segmentet. 

Årsmodell: Märke och modell Antal 
2008–2013 Ford Fiesta 18 
2008–2012 Mercedes A-klass 16 
2007–2014 Mini Cooper 52 
2010–2013 Toyota Yaris 14 
2009–2014 Volkswagen Polo 16 

 

  

 
 
I B-segmentet var dieselmotorer inte särskilt populära, endast i Volkswagen Polo verkade 

diesel vara ett intressant alternativ. Följande är en lista över den vanligast förekommande 

motortypen per modell, samt hur många procent av de importerade bilarna av samma modell 

som hade just den motorn och hur många procent av bilarna per modell som hade en 

dieselmotor. Det syns tydligt att små bensinmotorer är de mest populära i detta segment. 

Mini Cooper är den enda med en lite mer kraftfull motor vilket kan förklaras med att det är 

en mera sportig bil än de andra i segmentet.  
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Tabell 4. De populäraste motortyperna i B-segmentet. 

Modell Motor Antal Procent Procent D 
Ford Fiesta 1.2 60KW 6 33 % 6 % 
Mercedes A-klass 1.5 70KW 11 69 % 13 % 
Mini Cooper 1.6 128KW 10 19 % 21 % 
Toyota Yaris 1.5 55KW 7 50 % 7 % 
Volkswagen Polo 1.2 51KW 3 19 % 38 % 

 

 

Eftersom det i denna klass fanns ett så litet antal importerade bilar har jag bestämt att för 

enkelhetens skull, och för att få ett tillräckligt stort urval bilar, inte följa samma modell för 

att bestämma intervallet för körda kilometer. Jag bestämde att använda ett intervall på 

50 000km runt medianvärdet för antalet körda kilometer för varje modell. I tabellen nedan 

har jag listat medianvärdet för antalet körda kilometer per modell (avrundat till närmaste 

tusen kilometer) samt intervallet för avgränsningen. 

Tabell 5. Median-antalet körda kilometrar och avgränsningsintervall i B-segmentet. 

Modell Median Km: Intervall: 
Ford Fiesta 55 30–80 
Mercedes A-klass 78 53–103 
Mini Cooper 90 65–115 
Toyota Yaris 65 40–90 
Volkswagen Polo 94 69–119 

  

För de bilar som har den specificerade motorn och ett antal körda kilometer som faller inom 

intervallet har jag undersökt medelvärdet för beskattningsvärdet och beloppet av bilskatten. 

I tabellen syns också antalet bilar som uppfyller kriterierna och som medelvärdet baserar sig 

på. I tabellen syns också hur stor procent av medelvärdet som bilskatten motsvarar. 

Volkswagen Polo hade så många olika motorer att den mest populära endast blivit 

importerad i tre exemplar, och ingen bil med denna motor hamnade inom intervallet för 

körda kilometer, alltså måste jag bortse från motorkriteriet i detta fall. Även om jag inte 

gjorde någon skillnad på vilken motor Polon hade så hamnade bara fyra stycken inom 

intervallet för körda kilometer. 
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Tabell 6. Skattebeloppen för fordonen i B-segmentet. 

Modell Medelvärde: Bilskatt: Procent: Antal: 
Ford Fiesta 7 542,00 € 1 569,00 € 21 % 5 
Mercedes A-klass 8 586,00 € 1 907,00 € 22 % 7 
Mini Cooper 10 047,00 € 1 969,00 € 20 % 5 
Toyota Yaris 10 124,00 € 1 305,00 € 13 % 2 
Volkswagen Polo 7 391,00 € 1 302,00 € 18 % 4* 

 

I bilaga 1 åskådliggörs resultaten från undersökningen av marknadspriserna i Tyskland och 

Finland. Bilarna i detta segment har ett lågt medelvärde på under 10 000€, de flesta går också 

att hitta för under 5000€. När man räknar bort bilskatten från skillnaden i medelpris mellan 

länderna så blir det uppenbart varför dessa bilar inte importeras i större mängder, den 

potentiella vinst som blir kvar är för lite, runt tusen euro för alla modeller utom Toyota Yaris. 

Detta kan förklaras med att Yaris är den dyraste bilen i båda länderna, samt att den är en 

batterihybrid, vilket gör att den har lägre utsläpp än de andra och därför också lägre bilskatt. 

I detta segment är det endast Toyota Yaris som sticker ut som mera lönsam. 

En intressant detalj är att prisskillnaden mellan de billigaste exemplaren i Tyskland och 

Finland ibland kan vara mycket större än skillnaden mellan medeltalen. I den billigare änden 

av prisskalan går det alltså att hitta riktiga fynd. 

4.4 C-segmentet 

C-segmentet, även kallat Golfsegmentet (efter Volkswagen Golf), består av små familjebilar. 

Följande modeller i C-segmentet var de mest populära att importera. 

Tabell 7. De populäraste importbilarna i C-segmentet. 

Årsmodell: Märke och modell Antal 
2008–2013 Audi A3 45 
2007–2012 BMW 1-serien 79 
2008–2011 Ford Focus 35 
2009–2013 Skoda Octavia 88 
2008–2013 Volkswagen Golf 118 
2008–2012 Volvo V50 75 
   

 

För dessa modeller är följande motorer de populäraste, i de fall det är relevant har jag valt 

en dieselmotor och en bensinmotor för jämförelsens skull. ”Antal” berättar hur många av 

fordonen som hade den specifika motorn, ”Procent” anger hur stor procent av den totala 
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mängden importerade bilar av samma modell som hade den specifika motorn, och ”Procent 

D” anger hur många procent av den specificerade modellen som hade dieselmotor. 

Tabell 8. De populäraste motortyperna i C-segmentet. 

Modell Motor Antal Procent Procent D 
Audi A3 1.6 D 77KW 10 22 % 62 % 

 1.6 75KW 7 16 %  
BMW 1-serien 2.0 D 150KW 11 14 % 43 % 

 2.0 105KW 8 10 %  
Ford Focus 1.8 92KW 6 17 % 31 % 

 1.6 D 80KW 4 11 %  
Skoda Octavia 2.0 D 110KW 22 25 % 77 % 

 1.8 118KW 5 6 %  
Volkswagen Golf 1.6 D 77KW 35 30 % 54 % 

 1.6 75KW 13 11 %  
Volvo V50 1.8 92KW 21 28 % 65 % 

 1.6 D 80KW 17 23 %  
 

I följande tabell syns intervallet för körda kilometer (i tusen kilometer) inom vilket 

exemplaren jag beaktat ligger. Kolumnen ”Medelvärde” visar medeltalet för 

beskattningsvärdena på de fordon som hamnade inom kilometerintervallet, kolumnen 

”Bilskatt” visar medeltalet för bilskattebeloppet för de samma fordonen och kolumnen 

”Skatte%” visar hur stor procent beloppet i kolumnen ”Bilskatt” utgör av beloppet i 

kolumnen ”Medelvärde” avrundat till närmaste hela procent för att ge en ungefärlig 

överblick över hur stor bilskatteprocenten är. Kolumnen ”Antal” visar hur många fordon 

som beaktats i beräkningen av de andra kolumnerna (hur många fordon med den 

specificerade motorn som hamnade inom kilometerintervallet).  

Denna tabell visar tydligt varför dieselmotorer är så populära, speciellt i större bilar, men 

även i dessa mindre bilar. Även om bilskattebeloppet är större än för motsvarande 

bensinmotor på grund av det högre medelvärdet så är bilskatteprocenten märkbart mindre. 

Detta beror på att dieselmotorer i regel har mindre utsläpp av koldioxid än en motsvarande 

bensinmotor. Utgående från tabellen kan man också konstatera att dieselbilar i regel är mera 

medkörda än motsvarande bensinbilar. Detta kan förklaras med att dieselbilar i regel drar 

mindre bränsle än bensinbilarna, men de är dyrare att köpa och har högre årliga skatter, vilket 

betyder att det endast lönar sig med dieselmotor ifall man kör mycket per år. (Hannoversche 

Lebensversicherung AG, 2016) 
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Tabell 9. Skatteuppgifter och km-intervall per modell och motor för C-segmentet. 

Modell Motor Intervall Medelvärde Bilskatt Skatte% Antal 
Audi A3 1.6 D 77KW 47 - 94 13 348,00 € 2 475,00 € 19 % 6 

 1.6 75KW 73 - 130 9 478,00 € 2 201,00 € 23 % 5 
BMW 1-serien 2.0 D 150KW 172 - 198 11 224,00 € 2 113,00 € 19 % 7 

 2.0 105KW 58 - 164 9 151,00 € 1 792,00 € 20 % 4 
Ford Focus 1.8 92KW 132 - 170 4 838,00 € 1 001,00 € 21 % 4 

 1.6 D 80KW *82 - 167 *7 203,00 € *1 326,00 € 18 % 4 
Skoda Octavia 2.0 D 110KW 83 - 113 16 630,00 € 3 310,00 € 20 % 12 

 1.8 118KW 73 - 165 11 599,00 € 3 057,00 € 26 % 3 
Volkswagen Golf 1.6 D 77KW 83 - 161 11 171,00 € 2 223,00 € 20 % 19 

 1.6 75KW 71 - 129 8 064,00 € 2 007,00 € 25 % 7 
Volvo V50 1.8 92KW 110 - 139 8 014,00 € 1 814,00 € 23 % 12 

 1.6 D 80KW 98 - 182 7 909,00 € 1 501,00 € 19 % 9 

*Eftersom det endast fanns fyra exemplar av Ford Focus med dieselmotor avgränsade jag inte vidare 

utan använde alla fyra exemplaren.  

 

I bilaga 2 åskådliggörs prisskillnaderna mellan länderna samt medelbeskattningsvärdet och 

medeltalet av bilskattebeloppet för bilarna I C-segmentet. I detta segment syns en större 

variation mellan modellerna när det kommer till potentiell vinst. Detta kan i vissa fall bero 

på det begränsade utbudet av vissa modeller i Finland, vilket kan ha snedvridit medeltalet åt 

vartdera hållet.  

På samma sätt som i B-segmentet finns här fall där de skillnaden mellan de billigaste 

exemplaren i respektive land är märkvärdigt stor, men i C-segmentet finns också sådana fall 

när det gäller de dyraste exemplaren. Vad detta beror på är svårt att säga, men man kan 

spekulera att ett stort utbud av välutrustade exemplar i gott skick i Tyskland kan ha drivit 

ner priset, och att ett begränsat utbud av motsvarande exemplar i Finland drivit upp priset. 

Överlag finns det större vinster att göras i detta segment eftersom att priserna också är högre, 

men variationerna i potentiell vinst är också större vilket betyder att det är skäl att noggrant 

undersöka lönsamheten från fall till fall. 

4.5 D-segmentet 

D-segmentet är det minsta av de stora bilarna, det är ett brett segment med stora variationer 

i utrustning. D-segmentet omfattar modeller både från budget- och premiummärken, såväl 

sedan, coupé och kombimodeller. I tabellen har jag inte gjort skillnad på vilken karosstyp 

bilarna har. Följande modeller var de mest populära att importera i D-segmentet. I denna 
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klass av bilar är det tydligt att tyska märkena, och Volvo, är de mest populära. Detta segment 

tillsammans med E-segmentet står för den största delen av bilar importerade till Finland. 

Tabell 10. De populäraste importbilarna i D-segmentet. 

2008–2011 Audi A4 181 
2010–2013 BMW 3-serien 359 
2010–2014 Ford Mondeo 66 
2007–2011 Mercedes C-klass 677 
2010–2015 Volkswagen Passat 507 
2010–2014 Volvo S60/V60 344 

 

I följande tabell åskådliggörs de populäraste motortyperna för bilarna i D-segmentet på 

samma sätt som i de andra segmenten. Det blir av denna tabell tydligt att dieselmotorer står 

för en överväldigande majoritet i bilar av denna storleksklass.  

 

Tabell 11. De populäraste motortyperna i D-segmentet. 

Modell Motor Antal Procent Procent D 
Audi A4 3.0 D 176KW 67 37 % 76 % 

 2.0 155KW 12 7 %  
BMW 3-serien 2.0 D 135KW 137 38 % 85 % 

 2.0 180KW 14 4 %  
Ford Mondeo 2.0 D 103KW 23 35 % 85 % 
Mercedes C-klass 2.1 D 125KW 192 28 % 71 % 
  1.8 115KW 102 15 %   
Volkswagen Passat 1.4 110KW 208 41 % 56 % 
  2.0 D 103KW 94 19 %   
Volvo S60/V60 2.0 D 120KW 73 21 % 76 % 
  2.4 H 158KW 42 12 %   

 

I följande tabell åskådliggörs D-segmentets medelbeskattningsvärde, medelvärdet av 

bilskattebeloppet och -procenten, samt vilket kilometerintervall jag använt som avgränsning 

och hur många exemplar som var med i beräkningen. Utgående från tabellen kan man föga 

förvånande konstatera att bilar i detta segment är mera värdefulla än de i föregående 

segment, samt att de har en högre bilskatteprocent på grund av deras större utsläpp. I 

medeltal har dessa bilar också högre kilometerställning än mindre, vilket också var att 

förvänta. I detta segment ser vi också den första laddhybriden, Volvo V60 Plug-in, som på 

grund av dess små utsläpp endast får 9% i bilskatt, dock är den också avsevärt dyrare än de 

andra på grund av den avancerade tekniken. 
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Tabell 12. Skatteuppgifter och km-intervall per modell och motor i D-segmentet. 

Modell Motor Intervall Medelvärde Bilskatt Skatte% Antal 
Audi A4 3.0 D 176KW 157 - 206 16 055,00 € 4 059,00 € 25 % 35 

 2.0 155KW 111 - 155 16 792,00 € 4 544,00 € 27 % 6 
BMW 3-serien 2.0 D 135KW 89 - 155 21 838,00 € 4 676,00 € 21 % 70 

 2.0 180KW 76 - 114 27 349,00 € 6 956,00 € 25 % 8 
Ford Mondeo 2.0 D 103KW 108 - 185 14 394,00 € 3 313,00 € 23 % 13 
Mercedes C-klass 2.1 D 125KW 128 - 195 15 290,00 € 3 408,00 € 22 % 97 
  1.8 115KW 89 - 147 14 034,00 € 3 317,00 € 24 % 52 
Volkswagen Passat 1.4 110KW 80 - 132 15 638,00 € 3 089,00 € 20 % 104 
  2.0 D 103KW 97 - 155 16 199,00 € 3 485,00 € 22 % 48 
Volvo S60/V60 2.0 D 120KW 95 - 149 18 043,00 € 4 056,00 € 22 % 37 
  2.4 H 158KW 67 - 149 29 951,00 € 2 755,00 € 9 % 22 

 

Prisjämförelsen för D-segmentet finns i bilaga 3. Från jämförelsen står det klart att det också 

inom detta segment finns stora variationer i potentiell vinst mellan modellerna, i allmänhet 

är den dock större än i C-segmentet, vilket verkar sammanhänga med det högre medelvärdet 

på bilarna.  

Det blir också klart att stora skillnader i pris, vilket oftast också ger en stor potentiell vinst, 

inte alltid gör det. Jag syftar på Bmw 3-serien med bensinmotor som har en prisskillnad på 

6500€, vilket ligger precis i mitten, men har den sämsta potentiella vinsten, eftersom den i 

detta fall blir en potentiell förlust på 456€.  

4.6 E-segmentet 

E-segmentet omfattar stora bilar med lyxigare interiörer, klassen kallas också för ”executive 

cars”. Liksom i D-segmentet har jag inte gjort någon skillnad på sedan, coupé eller 

kombimodeller. I E-segmentet var följande bilar mest populära för import. 

Tabell 13. De populäraste importbilarna i E-segmentet. 

Årsmodell: Märke och modell Antal 
2008–2011 Audi A6 169 
2010–2014 Audi A7 45 
2010–2014 BMW 5-serien 621 
2010–2013 Mercedes E-klass 653 
2009–2016 Volvo V70 505 
2009–2016 Volvo XC70 100 

 

Också i E-segmentet är det tydligt att de tyska bilarna, samt Volvo, igen är de mest populära, 

Andra märken var så ovanliga i statistiken att jag inte kan göra en tillförlitlig jämförelse med 
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dem. I tabellen nedan syns vilka motorer som var vanligast i detta segment, nästan alla är 

dieselmotorer, vilket fortsätter trenden att större bilar har oftare dieselmotor. Motorerna är 

också större till volymen, vilket inte förvånar eftersom större och tyngre bilar behöver 

kraftigare motorer för att driva fram dem. 

Tabell 14. De populäraste motortyperna i E-segmentet. 

Modell Motor Antal Procent Procent D 
Audi A6 3.0 D 176KW 46 27 % 85 % 

 3.0 213KW 10   
Audi A7 3.0 D 180KW 25 56 % 93 % 
BMW 5-serien 2.0 D 135KW 195 31 % 96 % 
Mercedes E-klass 2.1 D 125KW 162 25 % 89 % 
Volvo V70 2.0 D 120KW 99 20 % 78 % 
  2.5 170KW 54 11 %   
Volvo XC70 2.4 D 120KW 29 29 % 98 % 

 

I följande tabell ser man att dessa stora lyxbilar i medeltal är mycket medkörda jämfört med 

bilarna i andra segment. Tydligt är också att de har större motorer och på grund av detta, 

samt deras större dimensioner och vikt, också har större skatteprocenter. I synnerhet de 

modeller med stora bensinmotorer ådrar sig mycket höga skatteprocenter. 

Tabell 15. Skatteuppgifter och km-intervall per modell och motor i E-segmentet. 

Modell Motor Intervall Medelvärde Bilskatt Procent Antal 
Audi A6 3.0 D 176KW 170 - 205 17 598,00 € 4 620,00 € 26 % 24 

 3.0 213KW 128 - 196 18 062,00 € 5 479,00 € 30 % 6 
Audi A7 3.0 D 180KW 102 - 133 36 304,00 € 9 011,00 € 25 % 13 
BMW 5-serien 2.0 D 135KW 95 - 143 25 264,00 € 5 630,00 € 22 % 101 
Mercedes E-klass 2.1 D 125KW 84 - 161 24 955,00 € 5 866,00 € 24 % 83 
Volvo V70 2.0 D 120KW 100 - 165 19 460,00 € 4 608,00 € 24 % 52 
  2.5 170KW 111 - 179 17 453,00 € 4 934,00 € 28 % 28 
Volvo XC70 2.4 D 120KW 97 - 150 27 667,00 € 7 913,00 € 29 % 15 

 

I bilaga 4 syns det att dessa dyra bilar har de stora prisskillnader länderna emellan, 

variationen i potentiell vinst är också i detta segment stor mellan modellerna. Sammanhanget 

mellan stor prisskillnad och stor pontentiell vinst verkar vara mindre starkt i detta segment 

än i C- och D- segmenten. Prisskillnaden mellan de billigaste exemplaren är i detta segment 

avsevärt mindre än prisskillnaden mellan de dyraste exemplaren, där skillnaden mellan 

länderna kan vara enorm. Som exempel är de dyraste exemplaren av Audi A7 nästan 39% 

dyrare i Finland än i Tyskland, detta gör dock att tullens beskattningsvärde på dessa är högt, 

vilket gör att bilskattebeloppet blir så högt att den potentiella vinsten nästan försvinner helt. 
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4.7 Kompakta SUV:ar 

Följande tabell visar vilka kompakta SUV:ar som är mest populära att importera.  

Tabell 16. De populäraste modellerna i segmentet kompakta SUV:ar. 

Årsmodell: Märke och modell Antal 
2008–2012 Audi Q5 44 
2009–2011 BMW X1 43 
2010–2014 BMW X3 106 
2007–2011 Honda CR-V 52 
2008–2011 Mercedes GLK 98 
2008–2013 Volvo XC60 212 

 

Följande tabell visar vilka motorer som är populärast i segmentet för kompakta SUV:ar, det 

är tydligt att dieselmotorer är vanligast och att motorerna ofta är samma som hittas i bilar av 

samma märke inom D- och E- segmenten.  

Tabell 17. De populäraste motortyperna i segmentet kompakta SUV:ar. 

Modell Motor Antal Procent Procent D 
Audi Q5 3.0 D 176KW 19 43 % 80 % 
BMW X1 2.0 D 130KW 16 37 % 91 % 
BMW X3 2.0 D 135KW 61 58 % 96 % 
Honda CR-V 2.0 110KW 28 54 % 46 % 
  2.2 D 103KW 18 35 %   
Mercedes GLK-klass 3.0 D 165KW 40 41 % 97 % 
Volvo XC60 2.4 D 120KW 73 34 % 98 % 

 

I följande tabell syns kilometerintervallet där de flesta av bilarna befinner sig, samt 

medelbeskattningsvärdet och medelvärdet av bilskatten. Bilar i detta segment har i allmänhet 

liknande körkilometer som bilar inom D- eller E-segmenten. Skatteprocenterna ligger på 

samma nivå som bilar i E-segmentet.  

Tabell 18. Skatteuppgifter och km-intervall per modell och motor i segmentet kompakta SUV:ar. 

Modell Motor Intervall Medelvärde Bilskatt Procent Antal 
Audi Q5 3.0 D 176KW 139 - 194 24 864,00 € 7 069,00 € 28 % 12 
BMW X1 2.0 D 130KW 77 - 124 19 826,00 € 4 863,00 € 25 % 8 
BMW X3 2.0 D 135KW 78 - 139 26 394,00 € 6 225,00 € 24 % 32 
Honda CR-V 2.0 110KW 84 - 154 12 354,00 € 3 001,00 € 24 % 14 
  2.2 D 103KW 124 - 172 11 287,00 € 2 469,00 € 22 % 10 
Mercedes GLK-klass 3.0 D 165KW 130 - 186 22 092,00 € 6 041,00 € 27 % 21 
Volvo XC60 2.4 D 120KW 99 - 159 24 860,00 € 6 969,00 € 28 % 39 
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I bilaga 5 syns prisjämförelsen över kompakta SUV:ar. Medelbeskattningsvärdet ligger på 

en nivå mitt emellan D- och E-segmentet, likaså medeltalet av bilskattebeloppet. 

Märkvärdigt nog är dock den potentiella vinsten på kompakta SUV:ar avsevärt högre än 

något annat segment. Skillnaden i medelpris mellan länderna är näst högst, efter de stora 

SUV:arna, men den potentiella vinsten är mycket högre för de kompakta SUV:arna än för 

de stora. Detta beror till en del på att det är i detta segment som vi hittar de två modellerna 

med högst potentiell vinst i denna undersökning, Bmw X3 och Honda CR-V 2.2 diesel. Det 

som gör Hondan så förmånlig att importera är att skatteverket har gett den ett så lågt 

beskattningsvärde jämfört med marknadspriset i Finland, varför Bmw:n är så lönsam har jag 

inte hittat något svar på, det kan vara att priset i Finland är ovanligt högt eller att det tvärtom 

i Tyskland är ovanligt lågt, men det kan jag endast spekulera i. 

4.8 Stora SUV:ar 

Följande är en tabell över de populäraste stora SUV:arna att importera till Finland.  

Tabell 19. De populäraste modellerna i segmentet stora SUV:ar. 

Årsmodell: Märke och modell Antal 

2010–2015 Audi Q7 62 

2007–2013 BMW X5 223 

2010–2015 Lexus RX 48 

2006–2012 Mercedes GL 57 

2008–2015 Toyota Land Cruiser 51 

2010–2015 Volkswagen Touareg 42 

2007–2014 Volvo XC90 119 

 

Följande tabell visar de mest populära motorerna, antalet exemplar med den motorn, hur 

många procent av det totala antalet exemplar som hade den motorn, samt hur många procent 

som hade dieselmotor.  

I tabellen framkommer tydligt att det i såhär stora bilar nästan uteslutande finns 

dieselmotorer, förutom i ett fall. Lexus RX har importerats nästan uteslutande i 

hybridformat, med en 3.5 liter bensinmotor samt flera elmotorer monterade både på fram- 

och bakaxlarna.  
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Tabell 20. De populäraste motortyperna i segmentet stora SUV:ar. 

Modell Motor Antal Procent Procent D 
Audi Q7 3.0 D 176KW 25 40 % 100 % 
BMW X5 3.0 D 173KW 83 37 % 98 % 
Lexus RX 3.5 H 183KW 46 96 % 0 % 
Mercedes GL-klass 3.0 D 165KW 20 35 % 86 % 
Toyota Land Cruiser 3.0 D 127KW 29 57 % 100 % 
Volkswagen Touareg 3.0 D 180KW 19 45 % 86 % 
Volvo XC90 2.4 D 136KW 97 82 % 97 % 

 

I tabellen nedan åskådliggörs kilometerintervallet dessa modeller normalt finns inom, samt 

medelbeskattningsvärdet och medelbilskattebeloppet. Skatteprocenten för dessa bilar är hög 

på grund av hög vikt och stora motorer med stora utsläpp. Lexus RX hybriden har inga stora 

batterier och heller ingen möjlighet att ladda dem förutom med bensinmotorn (den är alltså 

inte en plug-in hybrid) vilket leder till att utsläppen inte sjunkit så mycket att skatteprocenten 

skulle vara anmärkningsvärt lägre än konkurrenterna.  

Tabell 21. Skatteuppgifter och km-intervall per modell och motor i segmentet stora SUV:ar. 

Modell Motor Intervall Medelvärde Bilskatt Procent Antal 
Audi Q7 3.0 D 176KW 100 - 168 34 364,00 € 10 534,00 € 31 % 13 
BMW X5 3.0 D 173KW 152 - 204 21 293,00 € 5 801,00 € 27 % 43 
Lexus RX 3.5 H 183KW 58 - 115 34 504,00 € 8 157,00 € 24 % 23 
Mercedes GL-klass 3.0 D 165KW 168 - 228 29 312,00 € 8 901,00 € 30 % 11 
Toyota Land Cruiser 3.0 D 127KW 123 - 204 29 711,00 € 8 828,00 € 30 % 16 
Volkswagen Touareg 3.0 D 180KW 80 - 127 37 274,00 € 11 298,00 € 30 % 12 
Volvo XC90 2.4 D 136KW 164 - 222 16 530,00 € 4 640,00 € 28 % 51 

 

I bilaga 6 ställs resultaten av prisjämförelsen för de stora SUV:arna fram. Också i detta 

segment är det i de fall som skatteverket verkar ha underskattat priset på den finska 

marknaden som den potentiella vinsten är större. Störst potentiella vinst har Toyota Land 

Cruiser med 6472€, i det fallet har skatteförvaltningen i medeltal uppskattat 

beskattningsvärdet till 22% under medelpriset på finska marknaden samtidigt som 

prisskillnaden mellan den finska och den tyska marknaden ligger på kring 15 000€. 
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4.9 Resultat av jämförelsen 

Från denna undersökning går det inte att dra några definitiva slutsatser om vilken eller vilka 

sorters bilar det lönar sig att importera. Den begagnade bilmarknaden förändras snabbt och 

går uppåt och nedåt i båda länderna. Det finns stora variationer inom varje segment.  

Med detta sagt kan man ändå se vissa trender och mönster i dessa resultat. Det har länge 

sagts att det endast lönar sig att importera dyrare bilar från Tyskland, och ju dyrare bil, desto 

större lönsamhet. Enligt min undersökning finns det en viss sanning i detta, men påståendet 

är inget att lita blint på, utan varje modell måste utvärderas noggrant, hur dyr den än må vara. 

Exempel på modeller som går mot detta mönster är BMW 1-serien (Bilaga 2) som har 

ovanligt stor vinstpotential för att vara en så billig bil, Audi A7 och BMW 5-serien (Bilaga 

4) som har ovanligt dålig lönsamhet för att vara så dyra bilar, och nästan hela segmentet 

stora SUV:ar. Speciellt Volkswagen Touareg som är den, till medelbeskattningsvärde sett, 

dyraste bilen i hela jämförelsen, med endast 112€ potentiell vinst.  

Man kan också konstatera att segmentet Kompakta SUV:ar har den överlägset bästa 

lönsamheten av alla segmenten. I prisklass ligger detta segment mitt emellan D- och E-

segmenten, medan den potentiella vinsten i medeltal är ungefär dubbelt så stor.  

5 Importprocessen 

I detta kapitel redogörs för vilka steg som ingår i importprocessen. Processen är beskriven 

ur en privatpersons perspektiv och de olika stegen förklaras med en privatpersons behov i 

åtanke. 

5.1 Före avresan 

När man har bestämt sig för vilket fordon man vill importera kan man börja att planera sin 

resa. Före man reser till Tyskland behöver man vissa dokument från Finland. Dessa 

dokument används när man skall registrera fordonet för export från Tyskland. Först behöver 

man någon slags identifikation, pass eller ID-kort går bra, körkort duger inte som 

identifikation. Enligt det finska bilförbundet (Autoliitto, 2017) kan de tyska myndigheterna 

också fråga efter hemortsintyg från Finland, detta får man genom att skicka en ansökan till 

magistraten. Ifall köparen är ett företag behövs också ett tyskspråkigt utdrag ur 

handelsregistret. (Autoliitto, 2017) 
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Det lönar sig att hitta flera bilar som man är intresserad av inom samma område, så att allting 

inte står och faller på en endaste bil. Ifall det då uppstår ett problem med ett fordon kan man 

helt enkelt glömma det och istället sikta in sig på det andra eller tredje.  

När man hittat fordonen man är intresserad av lönar det sig att ta kontakt med försäljaren 

och försäkra sig om att alla papper och dokument finns till handa. Registreringsbevis skall 

finnas i två delar, Zulassungsbescheinigung teil 1 och 2. Dessa motsvarar våra 

registreringsbevis tekniska del och anmälningsdel.  

Viktigt är också att säkerställa att serviceboken finns och att det finns kvitton från verkstäder 

och dylikt. Dessa är viktiga eftersom kilometerställningen vid olika tidpunkter i bilens liv 

framkommer där. Det i sin tur är viktigt eftersom manipulation av kilometerställningen 

fortfarande är ett utbrett problem i Tyskland. Enligt ADAC (Allgemeine Deutsche 

Automobil-Club, Allmänna Tyska Automobil Klubben) har var tredje begagnad bil i 

Tyskland ett manipulerat antal körkilometer (ADAC, 2017). Enligt ADAC är det idag lättare 

än förr att manipulera körkilometrarna på en bil, eftersom det efter år 2000 finns en 

standardiserad diagnosport på bilar där man kan koppla i en dator. Man kan då enkelt med 

ett speciellt program ändra antalet körda kilometer som visas på instrumentbrädan. På grund 

av detta är det väldigt viktigt att servicebok och verkstadskvitton finns till handa när man 

köper en begagnad bil i Tyskland, med dessa kan man då kolla upp att kilometerställningen 

verkar rimlig. Ifall fordonets mätare säger att bilen rullat 50 tusen km, men bilens 150 tusen 

km-service redan är gjord, har man då självfallet goda skäl att avsluta kontakten med 

försäljaren av fordonet.  

Ett annat sätt att försäkra sig om bilens skick och mätarställningens riktighet är att avtala 

med säljaren om att föra bilen på inspektion före köpet. Detta kan man också göra hos 

ADAC, till exempel i Stuttgart, vid ADAC:s testcenter, kostar en undersökning av en 

begagnad bil med motorundersökning (Gebrauchtwagenuntersuchung mit Motortest) 100€ 

(ADAC Württemberg, 2017). Ifall säljaren inte går med på en sådan finns orsak att tvivla på 

dennes ärlighet.  

Ett fordon som skall exporteras från Tyskland måste registreras för export vid den lokala 

registreringsmyndigheten (Kfz-Zulassungsbehörde, Straßenverkehrsamt) (ADAC, 2017) 

och där få speciella exportnummerskyltar (Exportkennzeichen, Zollkennzeichen, Ausfuhr-

kennzeichen). Exportnummerskyltar känns igen på den röda balken i höger sida med datumet 

då de utgår. För att få dessa nummerskyltar krävs att fordonet har en gällande besiktning 

(Hauptuntersuchung) under hela giltighetstiden för exportnummerskyltarna. 
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Exportnummerskyltarnas giltighetstid kan vara högst 12 månader. Ifall besiktningens 

giltighetstid utgått eller utgår under den önskade giltighetstiden för exportnummerskyltarna 

måste fordonet genomgå en förenklad besiktning (vereinfachtes technisches Gutachten) vid 

en besiktningsstation.  

För exportregistreringen krävs också en trafikförsäkring (Kfz-Haftpflichtversicherung, 

Kurzhaftplichtversicherung), exportnummerskyltarna kan beviljas giltighetstid till och med 

slutet av försäkringens giltighetstid. (ADAC, 2017) (Autoliitto, 2017) 

Vid registreringstillfället krävs också att man betalar fordonsskatt (Kraftfahrzeugsteuer, Kfz-

Steuer) för tiden under vilken exportnummerskyltarna är giltiga, dock minst en månad. 

Betalningen av skatten sker genom SEPA-direktdebitering.  

 ”SEPA-direktdebitering är avsedd för betalning av fakturor i euro inom 

eurobetalningsområdet... Betalaren ger själv direkt faktureraren en fullmakt att debitera 

kontot... För att kunna debitera kontot automatiskt, ska betalaren genast med sin bank ingå 

avtal om SEPA-direktdebiteringstjänsten och ge sitt konto ett SEPA-

direktdebiteringstillstånd... En betalning som redan debiterats kan återkrävas inom åtta 

veckor utan motiveringar eller inom 13 veckor, om debiteringen har varit ogrundad. Kravet 

på återbetalning ska riktas till banken.”  (Osuuspankki, 2017) 

Ifall det inte finns möjlighet till SEPA-debitering måste skatten betalas kontant vid 

skattemyndigheten (Finanzamt) före exportnummerskyltarna kan hämtas. 

(Generalzolldirektion, 2017) 

När fordonsskatten är betald och besiktningen och försäkringen är giltiga behövs fortfarande 

några dokument för att få fordonet registrerat. Registreringsbeviset heter i Tyskland 

Zulassungsbescheinigung, det har liksom vårt registreringsbevis två delar, teil 1 och teil 2. 

Teil 1 motsvarar Finlands tekniska del, och Teil 2 motsvarar Finlands anmälningsdel. Före 

den första oktober 2005 användes i Tyskland istället för Zulassungsbescheinigung Teil 1 ett 

dokument kallat Fahrzeugschein, och istället för Zulassungsbescheinigung Teil 2 ett 

dokument kallat Fahrzeugbrief. Båda dessa äldre former duger också idag att lämna in, och 

kommer då uppdateras till de nya dokumentformerna.  

Förutom registreringsbevisen behövs ett försäkringsintyg i pappersform, ett besiktningsintyg 

i pappersform och identifikation, t.ex. ett pass. Förutom dessa kan det också enligt ADAC 

frågas efter resultatet från ett giltigt avgastest i pappersform, även om detta egentligen 

avskaffades år 2010.  
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5.2 Tillbaka till Finland 

Före man får köra på finska vägar krävs en registrering i EES/EU-stat, till det duger de tyska 

exportnummerskyltarna. Det krävs också en i Finland gällande trafikförsäkring, och att 

anmälan om ibruktagande gjorts hos skatteförvaltningen. Istället för gällande registrering i 

EES/EU-stat kan också ett förflyttningstillstånd användas, mer om detta senare.  

Anmälan om ibruktagande görs enklast elektroniskt på skatteförvaltningen 

anmälningstjänst, då blir anmälan automatiskt bekräftad och den bekräftade anmälan skickas 

till e-postadressen som angivits i anmälan. När man framför fordonet på finska vägar skall 

anmälan om ibruktagande finnas med i bilen, i och med att detta skickades till din e-post så 

kan man på en smarttelefon eller annan mobil enhet enkelt visa den bekräftade anmälan åt 

myndigheter på begäran. För att göra anmälan om ibruktagande behöver man endast 

fordonets märke, modell, fordonskategori samt tillverkningsnummer, vilka alla framkommer 

på det tyska registreringsbeviset. (Skatteförvaltningen, 2017) 

Inom fem dagar efter anmälan om ibruktagande blivit bekräftat skall en bilskattedeklaration 

inlämnas till skatteförvaltningen. Bilskattedeklarationen görs också den online på 

Skatteförvaltningens hemsida. I bilskattedeklarationen lönar det sig att påpeka ifall bilen har 

fel eller brister då detta kan dra ner på det beskattningsbara värdet och det i sin tur förstås 

kan minska bilskatten som skall betalas. Ifall man åberopar fordonets dåliga skick kan det 

granskas på Tullens initiativ.  

Ett fordon kan också användas skattefritt på finska vägar med en anmälan om ibruktagande 

och ett förflyttningstillstånd istället för en gällande registrering i en annan EES/EU-stat. 

Detta blir aktuellt när de tyska exportnummerskyltarnas giltighetstid går ut och 

bilskattedeklarationen ännu inte blivit behandlad.  

Förflyttningstillstånd beviljas för högst tre månader eller tills tre månader efter att anmälan 

om ibruktagande gjorts. Förfallodagen för anmälan om ibruktagande meddelas när anmälan 

bekräftas. Förflyttningstillståndet utgår också på bilskattens förfallodag, vilken infaller 15 

dagar efter beslutsdatumet. Förflyttningstillståndet upphör då den första av dessa 

förfallodagar inträffar. (Skatteförvaltningen, 2017) 

När deklarationen blivit behandlad och bilskattebeslutet blivit meddelat per e-post och i 

Skatteförvaltningens elektroniska tjänst, rekommenderar Skatteförvaltningen att man betalar 

bilskatten genom deras e-tjänst eftersom registreringstillståndet då genast automatiskt 
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skickas till Trafi. När Trafi fått registreringstillståndet är det alltså fritt fram att föra fordonet 

på registreringsbesiktning. 

6 Modell för webbsida 

I detta avsnitt kommer jag att utveckla en modell för den webbaserade databasen som är 

tänkt att innehålla all den information som jag hittills i arbetet har framställt. Modellen 

kommer att utformas utgående från de riktlinjer och tankesätt som framställdes i teoridelen, 

dvs. kapitel 2 i detta arbete. Modellen kommer bestå av bilder som jag konstruerat i 

Photoshop som är tänkta att ge en så exakt bild som möjligt av hur webbsidan kommer att 

se ut i framtiden när den görs tillgänglig online.  

6.1 Huvudsidan 

På huvudsidan har jag i enlighet med Krugs tre lagar (s. 3-4) hållit mängden text till ett 

minimum, och försökt göra länkarna så tydliga som möjligt. Jag har gjort det tydligt att 

länkarna är just länkar genom att välja en blå färg och gjort dem understreckade. Många 

webbsidor idag använder inte längre blå färg för länkar, men för användare som inte 

spenderar så mycket tid på internet blir det tydligare på det sättet. Länkarna är också 

formulerade som frågor ur användarens perspektiv, jag har alltså som Redish föreslår använt 

ord, eller i detta fall frågor, som användarna redan har i tankarna (s. 7). (Bilaga 7) 

Jag har utformat huvudsidan efter det format som många mindre webbsidor har idag, med 

navigations knapparna i en rad högst upp, och en stor bakgrundsbild på huvudsidan. Detta 

är en norm som jag utnyttjat enligt Krugs tankar (s. 8). Bilden är hämtad från Pexels.com 

och är fri för all användning. (Photos, 2015) (Bilaga 7) 

Det viktigaste uppgiften en huvudsida har är att identifiera vad sidan är till för och vad man 

kan hitta på den, så skriver både Krug och Redish. För att uppfylla detta har jag använt en 

kort välkomsttext mitt på huvudsidan som berättar att man på denna sida kan hitta all 

information man behöver för att importera en begagnad bil från Tyskland. För att 

understryka detta också på andra sidor än huvudsidan har jag under min logo en slogan som 

lyder ”Allt om bilimport från Tyskland”. En slogan är ett viktigt verktyg för att visa vad 

webbsidan står för och vad den erbjuder. (s.7-8) (Bilaga 7) 

Bakgrundsbilden på huvudsidan valdes för att skapa intryck hos besökaren. Jag ville skapa 

ett gott intryck av sidan samtidigt som jag ville väcka tankar om fina nya bilar, och möjligtvis 
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ett sug efter just en sådan, hos användaren. I kapitel 2.12 på sid 17 har jag hänvisat till vad 

Redish skriver om att använda illustrationer och bilder för att skapa intryck. (Bilaga 7) 

Enligt Redishs regler för vad en huvudsida bör uppfylla finns också en sökfunktion uppe i 

högra hörnet, där man förväntar sig att den skall finnas. Länkarna på huvudsidan tar 

användarna till den information som jag bedömt att de flesta kommer till sidan för att få svar 

på. (s. 6-7) (Bilaga 7) 

6.2 Navigation. 

Högst upp på sidan finns den permanenta navigationen, permanent eftersom den ser lika ut 

på varje sida. Med undantag av huvudsidan, så är den länk i den permanenta navigationen 

man befinner sig under upplyst i en ljusgrå färg. Detta underlättar för användaren att veta 

var hen är på sidan, och det stärker korrelationen med att man klickade på länken och sedan 

hamnade på den sida man befinner sig på. I det fall det finns undersidor har jag gjort en så 

kallad ”drop down” meny från länken som dyker upp när man för muspekaren över länken. 

Detta illustreras i bilaga 8. Det är dock inte tvingat att använda denna drop down meny utan 

man kan också klicka på länken som den kommer från. Gör man det så hamnar man på en 

så kallad pathway sida, som heter så för att den egentligen inte innehåller någon information 

utan den har som enda uppgift att föra användaren vidare till den information hen söker. 

Denna pathway sida illustreras i bilaga 9. 

Logon uppe till vänster fungerar som en länk till huvudsidan, detta är en annan norm som de 

flesta webbsidor följer, och som de flesta användare blivit vana vid. På så sätt finns det två 

länkar till huvudsidan, den andra är hus ikonen i den permanenta navigationen. Jag valde ett 

hus eftersom det är en populär ikon att använda just till denna uppgift, vilket underlättar för 

användaren att snabbt förstå hur navigeringen fungerar. 

På varenda sida har jag en kort men tydlig titel som beskriver vad som finns på sidan, varje 

länk som leder till den sidan använder samma ord för att skapa en stark koppling mellan 

länken användaren klickar på och sidan de kommer till. (s. 8, 10) 

6.3 Språket och uppbyggnaden 

I sidans texter har jag duat användaren och försökt använda aktiva meningar så mycket som 

möjligt. Jag har använt vanliga, enkla ord om det inte var absolut nödvändigt att använda 

specifika termer. Meningarna och styckena har jag hållit korta och enkla, med mycket luft 
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mellan raderna och styckena, allt för att göra texten så lättläst och lättillgänglig som möjligt.  

(kap. 2.9) (Bilaga 10 & 11) 

På sidan om bilskatter syns det tydligt hur jag, som både Redish och Krug förespråkar (s. 

10-11) har försökt bryta upp texten med informativa rubriker. Dessa rubriker har också en 

tydlig visuell hierarki, titeln på sidan är stor och fet medan de vanliga rubrikerna i texten är 

tunna och luftiga. Denna visuella hierarki är enligt Krug viktig för att hjälpa användaren 

snabbt hitta rätt i texten. Den informativa delen betyder att rubrikerna, på ett kortfattat och 

effektivt sätt, berättar för användaren vad nästa stycke handlar om, även när hen snabbt 

skummar genom sidan. (Bilaga 10 & 11) 

I bilaga 12 har jag använt en numrerad lista för att hjälpa användaren med skatteräknaren. 

Listan har numrerade punkter som visar i vilken ordning användaren skall göra stegen, men 

mellan stegen finns vidare förklaringar till stegen med en mindre font och annan färg för att 

genom visuell hierarki visa att dessa förklaringar inte ingår i de numrerade stegen. I bilaga 

13, på sidan för importresan, har jag högst upp placerat länkar som leder till mera ingående 

artiklar om de olika stegen i importprocessen, under dessa har jag placerat en vanlig 

punktlista utan numrering som fungerar som minneslista för de användare som redan 

fördjupat sig i ämnet och endast behöver snabba påminnelser om vilka steg de måste göra. 

Bilaga 13 visar den pdf fil som det kommer finnas en länk till på sidan om lönsamhet. Sidan 

om lönsamhet kommer i stort sett att se ut som de andra sidorna, med texter där de stora 

dragen i marknaden kommer förklaras tillsammans med instruktioner hur användaren själv 

kan undersöka den potentiella vinsten hos ett fordon. 

7 Kritisk granskning 

Som jag på flera ställen genom arbetet har framhållit kan min marknadsanalys inte ge några 

exakta och slutliga svar på frågor om vilken bil som lönar sig mest eller hur mycket olika 

fordon lönar sig. Detta på grund av att marknaden för begagnade bilar konstant förändras 

och att Skatteförvaltningen bedömer varje fall skilt för sig i fråga om bilskatten. Resultaten 

från denna marknadsanalys skall tas som riktlinjer, och finns till för att ge en övergripande 

blick över marknadssituationen. Liksom Skatteförvaltningen måste privatpersoner och 

företag också bedöma varje fall skilt för sig.  

Vissa modeller i min analys kan ha påverkats av många olika variabler. Begränsningen av 

årsmodeller för varje modell kan ha gjort att resultatet påverkats genom att exemplar av en 



 47

ny generation av modellen tagits med i beräkningen då biltillverkarna gradvis börjar sälja 

nya modeller mitt i ett kalenderår. Ett exemplar av årsmodell 2012 kan höra till en nyare 

eller äldre generation av modellen beroende på vilken karosstyp bilen har, eller om den 

såldes tidigt eller sent på året. Likaså kan också motortypen påverka resultatet då jag endast 

undersökt en eller två per modell. En motortyp kan ha introducerats mitt i en 

modellgenerations livstid och kan på så sätt ha påverkat vilka årsmodeller det egentligen är 

som har kommit med i beräkningen.  

Jag har också insett att avgränsningen av årsmodeller kan ha gjort resultaten mindre 

relevanta eftersom privatpersoner oftare importerar exemplar av nyare årsmodell i B- och C-

segmenten, än exemplar från E-segmentet eller stora SUV:ar. Det kunde ha varit bättre att 

bestämma avgränsningen av årsmodeller skilt för varje segment istället för generellt för alla 

importbilar som jag gjorde.  

Trots dessa verkligheter är jag nöjd med min analys och anser att den uppfyller sitt syfte, 

nämligen att ge gemene man en övergripande förståelse och några ungefärliga riktlinjer när 

det gäller marknaden för begagnade bilar i Finland och Tyskland, samt skillnaderna där 

emellan. 

När det gäller teoridelen och modellen för en webbsida som resulterade från den så var mina 

källor några år för gamla. Internet utvecklas med ett otroligt tempo, och eftersom mina källor 

var från 2014 och 2012 kan vissa detaljer i dessa vara en aning föråldrade, i bästa fall skulle 

mina källor ha varit högst ett eller två år gamla. Jag är ändå övertygad om att 

grundprinciperna och de övergripande tankegångarna fortfarande är relevanta, eftersom 

dessa två böcker ses som två av de viktigaste inom webbdesign och användbarhet. Min 

version av Krugs bok var också i PDF-format utan sidnumrering, på grund av detta kunde 

jag inte hänvisa till vilken sida informationen hämtats från. 

Jag är nöjd med den modell jag har skapat för en webbsida. Det finns planer på att i framtiden 

förverkliga den och utveckla den för att rymma ännu mera information och funktioner.  
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8 Diskussion 

Från början hade jag tänkt ta med miljövänliga bilar, det vill säga hybridbilar och renodlade 

elbilar, i min analys. Tyvärr är den finska marknaden för denna typ av bilar än i dag så liten 

att forskningsunderlaget enligt min bedömning var för litet. Marknaden för dessa kommer 

dock att expandera explosionsartat inom de närmaste åren i och med att batteriproduktionen 

utvecklas och vi får förmånligare batterier, och således förmånligare elbilar. Det blir väldigt 

intressant att följa med utvecklingen på denna nya marknad.  

Som förslag till ny forskning är det just denna nya marknad för elbilar som jag föreslår att 

man kunde undersöka närmare. Svaret på frågan om hur lönsamheten i import av elbilar ser 

ut i jämförelse med import av bilar med förbränningsmotor borde vara intressant.  
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Bilaga 1 
 

 

 

B segmentet   DE - medel FIN - medel Skillnad DE - lågt FIN - lågt Skillnad DE - högt FIN - högt Skillnad 
Antal 

DE 
Antal 

FIN 
Ford Fiesta 1.2 60KW 7 150,00 € 9 900,00 € 2 750,00 € 4 650,00 € 8 850,00 € 4 200,00 € 9 990,00 € 10 900,00 € 910,00 € 450 17 
Mercedes A-klass 1.5 70KW 7 990,00 € 11 100,00 € 3 110,00 € 4 600,00 € 7 990,00 € 3 390,00 € 13 880,00 € 15 880,00 € 2 000,00 € 418 20 
Mini Cooper 1.6 128KW 9 500,00 € 12 200,00 € 2 700,00 € 6 800,00 € 11 790,00 € 4 990,00 € 12 500,00 € 15 890,00 € 3 390,00 € 140 6 
Toyota Yaris 1.5 55KW 10 900,00 € 14 900,00 € 4 000,00 € 9 500,00 € 12 450,00 € 2 950,00 € 12 900,00 € 16 700,00 € 3 800,00 € 74 12 
Volkswagen Polo 1.2 51KW 7 000,00 € 9 250,00 € 2 250,00 € 3 950,00 € 8 000,00 € 4 050,00 € 9 900,00 € 10 800,00 € 900,00 € 235 10 

 

B segmentet   DE - medel FIN - medel Skillnad Medelskattvärde Medelskatt Potentiell vinst 
Ford Fiesta 1.2 60KW 7 150,00 € 9 900,00 € 2 750,00 € 7 542,00 € 1 569,00 € 1 181,00 € 
Mercedes A-klass 1.5 70KW 7 990,00 € 11 100,00 € 3 110,00 € 8 586,00 € 1 907,00 € 1 203,00 € 
Mini Cooper 1.6 128KW 9 500,00 € 12 200,00 € 2 700,00 € 10 047,00 € 1 969,00 € 731,00 € 
Toyota Yaris 1.5 55KW 10 900,00 € 14 900,00 € 4 000,00 € 10 124,00 € 1 305,00 € 2 695,00 € 
Volkswagen Polo 1.2 51KW 7 000,00 € 9 250,00 € 2 250,00 € 7 391,00 € 1 302,00 € 948,00 € 

 

  



Bilaga 2 
 

 

C segmentet   DE - medel FIN - medel Skillnad DE - låg FIN - låg Skillnad DE - hög FIN - hög Skillnad 
Antal 

DE 
Antal 

FIN 
Audi A3 1.6 D 77KW 13 750,00 € 17 200,00 € 3 450,00 € 8 500,00 € 14 750,00 € 6 250,00 € 19 000,00 € 23 990,00 € 4 990,00 € 347 17 
  1.6 75KW 9 900,00 € 11 800,00 € 1 900,00 € 6 500,00 € 9 900,00 € 3 400,00 € 12 990,00 € 12 900,00 € -90,00 € 156 3 
Bmw 1-serien 2.0 D 150KW 8 000,00 € 13 500,00 € 5 500,00 € 6 500,00 € 10 500,00 € 4 000,00 € 11 500,00 € 16 900,00 € 5 400,00 € 21 6 
  2.0 105KW 8 900,00 € 14 500,00 € 5 600,00 € 4 999,00 € 8 500,00 € 3 501,00 € 14 990,00 € 22 900,00 € 7 910,00 € 418 6 
Ford Focus 1.8 92KW 5 500,00 € 7 560,00 € 2 060,00 € 4 500,00 € 6 960,00 € 2 460,00 € 6 700,00 € 8 400,00 € 1 700,00 € 19 3 
  1.6 D 80KW 5 500,00 € 8 800,00 € 3 300,00 € 3 000,00 € 5 000,00 € 2 000,00 € 8 900,00 € 12 900,00 € 4 000,00 € 306 21 
Skoda Octavia  2.0 D 110KW 14 500,00 € 18 600,00 € 4 100,00 € 10 750,00 € 15 700,00 € 4 950,00 € 18 980,00 € 24 800,00 € 5 820,00 € 147 20 
  1.8 118KW 9 950,00 € 12 900,00 € 2 950,00 € 5 600,00 € 8 900,00 € 3 300,00 € 15 600,00 € 17 980,00 € 2 380,00 € 203 35 
Volkswagen Golf 1.6 D 77KW 8 450,00 € 13 500,00 € 5 050,00 € 5 750,00 € 8 990,00 € 3 240,00 € 16 900,00 € 20 900,00 € 4 000,00 € 2317 101 
  1.6 75KW 7 000,00 € 11 500,00 € 4 500,00 € 5 000,00 € 9 990,00 € 4 990,00 € 10 950,00 € 12 800,00 € 1 850,00 € 224 4 
Volvo V50 1.8 92KW 7 500,00 € 10 980,00 € 3 480,00 € 6 890,00 € 8 950,00 € 2 060,00 € 10 590,00 € 12 900,00 € 2 310,00 € 9 5 
  1.6 D 80KW 6 900,00 € 10 990,00 € 4 090,00 € 4 350,00 € 7 890,00 € 3 540,00 € 10 200,00 € 16 500,00 € 6 300,00 € 90 67 

 
 

C segmentet   DE - medel FIN - medel Skillnad Medelskattvärde Medelskatt Potentiell vinst 
Audi A3 1.6 D 77KW 13 750,00 € 17 200,00 € 3 450,00 € 13 348,00 € 2 475,00 € 975,00 € 
  1.6 75KW 9 900,00 € 11 800,00 € 1 900,00 € 9 478,00 € 2 201,00 € -301,00 € 
Bmw 1-serien 2.0 D 150KW 8 000,00 € 13 500,00 € 5 500,00 € 11 224,00 € 2 113,00 € 3 387,00 € 
  2.0 105KW 8 900,00 € 14 500,00 € 5 600,00 € 9 151,00 € 1 792,00 € 3 808,00 € 
Ford Focus 1.8 92KW 5 500,00 € 7 560,00 € 2 060,00 € 4 838,00 € 1 001,00 € 1 059,00 € 
  1.6 D 80KW 5 500,00 € 8 800,00 € 3 300,00 € 7 203,00 € 1 326,00 € 1 974,00 € 
Skoda Octavia  2.0 D 110KW 14 500,00 € 18 600,00 € 4 100,00 € 16 630,00 € 3 310,00 € 790,00 € 
  1.8 118KW 9 950,00 € 12 900,00 € 2 950,00 € 11 599,00 € 3 057,00 € -107,00 € 
Volkswagen Golf 1.6 D 77KW 8 450,00 € 13 500,00 € 5 050,00 € 11 171,00 € 2 223,00 € 2 827,00 € 
  1.6 75KW 7 000,00 € 11 500,00 € 4 500,00 € 8 064,00 € 2 007,00 € 2 493,00 € 
Volvo V50 1.8 92KW 7 500,00 € 10 980,00 € 3 480,00 € 8 014,00 € 1 814,00 € 1 666,00 € 
  1.6 D 80KW 6 900,00 € 10 990,00 € 4 090,00 € 7 909,00 € 1 501,00 € 2 589,00 € 

  



Bilaga 3 
 

 

D segmentet   DE - medel FIN - medel Skillnad DE - låg FIN - låg Skillnad DE - hög FIN - hög Skillnad 
Antal 

DE 
Antal 

FIN 
Audi A4 3.0 D 176KW 13 700,00 € 18 900,00 € 5 200,00 € 9 800,00 € 12 990,00 € 3 190,00 € 18 500,00 € 23 500,00 € 5 000,00 € 75 14 
  2.0 155KW 13 950,00 € 19 500,00 € 5 550,00 € 9 600,00 € 13 600,00 € 4 000,00 € 18 999,00 € 22 890,00 € 3 891,00 € 54 22 
BMW 3-serien 2.0 D 135KW 16 500,00 € 24 400,00 € 7 900,00 € 8 900,00 € 15 900,00 € 7 000,00 € 25 000,00 € 29 900,00 € 4 900,00 € 1074 60 
  2.0 180KW 24 800,00 € 31 300,00 € 6 500,00 € 15 900,00 € 26 900,00 € 11 000,00 € 28 900,00 € 34 800,00 € 5 900,00 € 40 12 
Ford Mondeo 2.0 D 103KW 9 900,00 € 16 900,00 € 7 000,00 € 5 500,00 € 9 990,00 € 4 490,00 € 13 950,00 € 21 890,00 € 7 940,00 € 329 48 
Mercedes C-klass 2.1 D 125KW 10 900,00 € 17 800,00 € 6 900,00 € 7 250,00 € 13 890,00 € 6 640,00 € 17 900,00 € 23 900,00 € 6 000,00 € 576 44 

 1.8 115KW 12 450,00 € 16 900,00 € 4 450,00 € 7 500,00 € 13 800,00 € 6 300,00 € 20 000,00 € 24 900,00 € 4 900,00 € 365 28 
Volkswagen Passat 1.4 110KW 13 500,00 € 17 500,00 € 4 000,00 € 11 550,00 € 12 900,00 € 1 350,00 € 17 950,00 € 22 900,00 € 4 950,00 € 17 28 

 2.0 D 103KW 12 900,00 € 19 750,00 € 6 850,00 € 6 800,00 € 12 800,00 € 6 000,00 € 19 950,00 € 25 800,00 € 5 850,00 € 2202 101 
Volvo S60/V60 2.0 D 120KW 14 500,00 € 20 800,00 € 6 300,00 € 9 950,00 € 15 900,00 € 5 950,00 € 18 900,00 € 26 750,00 € 7 850,00 € 135 55 

 2.4 H 158KW 19 990,00 € 28 300,00 € 8 310,00 € 12 950,00 € 19 400,00 € 6 450,00 € 29 950,00 € 36 900,00 € 6 950,00 € 151 40 
 

D segmentet   DE - medel FIN - medel Skillnad  P50:R50       Medelskatt Potentiell vinst 
Audi A4 3.0 D 176KW 13 700,00 € 18 900,00 € 5 200,00 € 16 055,00 € 4 059,00 € 1 141,00 € 
  2.0 155KW 13 950,00 € 19 500,00 € 5 550,00 € 16 792,00 € 4 544,00 € 1 006,00 € 
BMW 3-serien 2.0 D 135KW 16 500,00 € 24 400,00 € 7 900,00 € 21 838,00 € 4 676,00 € 3 224,00 € 
  2.0 180KW 24 800,00 € 31 300,00 € 6 500,00 € 27 349,00 € 6 956,00 € -456,00 € 
Ford Mondeo 2.0 D 103KW 9 900,00 € 16 900,00 € 7 000,00 € 14 394,00 € 3 313,00 € 3 687,00 € 
Mercedes C-klass 2.1 D 125KW 10 900,00 € 17 800,00 € 6 900,00 € 15 290,00 € 3 408,00 € 3 492,00 € 

 1.8 115KW 12 450,00 € 16 900,00 € 4 450,00 € 14 034,00 € 3 317,00 € 1 133,00 € 
Volkswagen Passat 1.4 110KW 13 500,00 € 17 500,00 € 4 000,00 € 15 638,00 € 3 089,00 € 911,00 € 

 2.0 D 103KW 12 900,00 € 19 750,00 € 6 850,00 € 16 199,00 € 3 485,00 € 3 365,00 € 
Volvo S60/V60 2.0 D 120KW 14 500,00 € 20 800,00 € 6 300,00 € 18 043,00 € 4 056,00 € 2 244,00 € 

 2.4 H 158KW 19 990,00 € 28 300,00 € 8 310,00 € 29 951,00 € 2 755,00 € 5 555,00 € 
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E segmentet   DE - medel FIN - medel Skillnad DE - låg FIN - låg Skillnad DE - hög FIN - hög Skillnad 
Antal 

DE 
Antal 

FIN 
Audi A6 3.0 D 176KW 13 950,00 € 18 900,00 € 4 950,00 € 10 490,00 € 15 750,00 € 5 260,00 € 19 000,00 € 21 900,00 € 2 900,00 € 108 16 
  3.0 213KW 16 150,00 € 25 900,00 € 9 750,00 € 12 000,00 € 20 790,00 € 8 790,00 € 20 000,00 € 35 800,00 € 15 800,00 € 18 5 
Audi A7 3.0 D 180KW 28 000,00 € 37 900,00 € 9 900,00 € 23 250,00 € 29 800,00 € 6 550,00 € 34 500,00 € 47 900,00 € 13 400,00 € 73 10 
BMW 5-serien 2.0 D 135KW 19 900,00 € 27 250,00 € 7 350,00 € 13 250,00 € 21 200,00 € 7 950,00 € 29 900,00 € 36 800,00 € 6 900,00 € 1058 127 
Mercedes E-klass 2.1 D 125KW 18 800,00 € 28 900,00 € 10 100,00 € 13 500,00 € 22 300,00 € 8 800,00 € 25 990,00 € 30 900,00 € 4 910,00 € 629 65 
Volvo V70 2.0 D 120KW 14 990,00 € 23 890,00 € 8 900,00 € 11 990,00 € 15 900,00 € 3 910,00 € 18 990,00 € 29 900,00 € 10 910,00 € 50 38 

 2.5 170KW 16 500,00 € 24 500,00 € 8 000,00 € 12 880,00 € 19 900,00 € 7 020,00 € 18 900,00 € 28 900,00 € 10 000,00 € 5 4 
Volvo XC70 2.4 D 120KW 19 950,00 € 29 400,00 € 9 450,00 € 14 680,00 € 19 000,00 € 4 320,00 € 23 900,00 € 32 600,00 € 8 700,00 € 24 4 

 
 

E segmentet   DE - medel FIN - medel Skillnad Medelskattvärde Medelskatt Potentiell vinst 
Audi A6 3.0 D 176KW 13 950,00 € 18 900,00 € 4 950,00 € 17 598,00 € 4 620,00 € 330,00 € 
  3.0 213KW 16 150,00 € 25 900,00 € 9 750,00 € 18 062,00 € 5 479,00 € 4 271,00 € 
Audi A7 3.0 D 180KW 28 000,00 € 37 900,00 € 9 900,00 € 36 304,00 € 9 011,00 € 889,00 € 
BMW 5-serien 2.0 D 135KW 19 900,00 € 27 250,00 € 7 350,00 € 25 264,00 € 5 630,00 € 1 720,00 € 
Mercedes E-klass 2.1 D 125KW 18 800,00 € 28 900,00 € 10 100,00 € 24 955,00 € 5 866,00 € 4 234,00 € 
Volvo V70 2.0 D 120KW 14 990,00 € 23 890,00 € 8 900,00 € 19 460,00 € 4 608,00 € 4 292,00 € 

 2.5 170KW 16 500,00 € 24 500,00 € 8 000,00 € 17 453,00 € 4 934,00 € 3 066,00 € 
Volvo XC70 2.4 D 120KW 19 950,00 € 29 400,00 € 9 450,00 € 27 667,00 € 7 913,00 € 1 537,00 € 
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Kompakt SUV   DE - medel FIN - medel Skillnad DE - låg FIN - låg Skillnad DE - hög FIN - hög Skillnad 
Antal 

DE 
Antal 

FIN 
Audi Q5 3.0 D 176KW 18 990,00 € 29 900,00 € 10 910,00 € 12 950,00 € 23 800,00 € 10 850,00 € 25 990,00 € 34 700,00 € 8 710,00 € 202 9 
BMW X1 2.0 D 130KW 14 900,00 € 22 900,00 € 8 000,00 € 10 900,00 € 19 990,00 € 9 090,00 € 19 000,00 € 25 900,00 € 6 900,00 € 244 10 
BMW X3 2.0 D 135KW 19 900,00 € 33 900,00 € 14 000,00 € 14 990,00 € 26 880,00 € 11 890,00 € 25 900,00 € 39 900,00 € 14 000,00 € 226 48 
Honda CR-V 2.0 110KW 11 890,00 € 17 600,00 € 5 710,00 € 9 500,00 € 13 800,00 € 4 300,00 € 14 990,00 € 22 600,00 € 7 610,00 € 66 33 

 2.2 D 103KW 8 990,00 € 18 250,00 € 9 260,00 € 6 950,00 € 12 950,00 € 6 000,00 € 12 500,00 € 22 900,00 € 10 400,00 € 58 28 
Mercedes GLK 3.0 D 165KW 16 000,00 € 26 400,00 € 10 400,00 € 12 990,00 € 23 700,00 € 10 710,00 € 19 990,00 € 30 900,00 € 10 910,00 € 90 10 
Volvo XC60 2.4 D 120KW 17 990,00 € 28 900,00 € 10 910,00 € 12 990,00 € 20 800,00 € 7 810,00 € 23 900,00 € 35 590,00 € 11 690,00 € 106 47 

 
 

Kompakt SUV   DE - medel FIN - medel Skillnad Medelskattvärde Medelskatt Potentiell vinst 
Audi Q5 3.0 D 176KW 18 990,00 € 29 900,00 € 10 910,00 € 24 864,00 € 7 069,00 € 3 841,00 € 
BMW X1 2.0 D 130KW 14 900,00 € 22 900,00 € 8 000,00 € 19 826,00 € 4 863,00 € 3 137,00 € 
BMW X3 2.0 D 135KW 19 900,00 € 33 900,00 € 14 000,00 € 26 394,00 € 6 225,00 € 7 775,00 € 
Honda CR-V 2.0 110KW 11 890,00 € 17 600,00 € 5 710,00 € 12 354,00 € 3 001,00 € 2 709,00 € 

 2.2 D 103KW 8 990,00 € 18 250,00 € 9 260,00 € 11 287,00 € 2 469,00 € 6 791,00 € 
Mercedes GLK 3.0 D 165KW 16 000,00 € 26 400,00 € 10 400,00 € 22 092,00 € 6 041,00 € 4 359,00 € 
Volvo XC60 2.4 D 120KW 17 990,00 € 28 900,00 € 10 910,00 € 24 860,00 € 6 969,00 € 3 941,00 € 
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Stor SUV   DE - medel FIN - medel Skillnad DE - låg FIN - låg Skillnad DE - hög FIN - hög Skillnad 
Antal 

DE 
Antal 

FIN 
Audi Q7 3.0 D 176KW 29 900,00 € 41 900,00 € 12 000,00 € 20 500,00 € 34 900,00 € 14 400,00 € 37 990,00 € 54 990,00 € 17 000,00 € 196 26 
BMW X5 3.0 D 173KW 17 500,00 € 25 800,00 € 8 300,00 € 11 990,00 € 21 900,00 € 9 910,00 € 25 900,00 € 37 650,00 € 11 750,00 € 320 34 
Lexus RX 3.5 H 183KW 29 500,00 € 38 990,00 € 9 490,00 € 19 000,00 € 32 800,00 € 13 800,00 € 39 900,00 € 46 900,00 € 7 000,00 € 50 11 
Mercedes GL 3.0 D 165KW 19 900,00 € 30 900,00 € 11 000,00 € 16 850,00 € 28 900,00 € 12 050,00 € 27 500,00 € 35 600,00 € 8 100,00 € 41 7 
Toyota Land Cruiser 3.0 D 127KW 23 000,00 € 38 300,00 € 15 300,00 € 17 000,00 € 31 800,00 € 14 800,00 € 27 450,00 € 49 900,00 € 22 450,00 € 10 11 
Volkswagen Touareg 3.0 D 180KW 28 990,00 € 40 400,00 € 11 410,00 € 19 990,00 € 33 500,00 € 13 510,00 € 42 900,00 € 49 900,00 € 7 000,00 € 415 8 
Volvo XC90 2.4 D 136KW 12 000,00 € 20 800,00 € 8 800,00 € 9 900,00 € 14 100,00 € 4 200,00 € 17 500,00 € 25 900,00 € 8 400,00 € 58 27 

 
 

Stor SUV   DE - medel FIN - medel Skillnad Medelskattvärde Medelskatt Potentiell vinst 
Audi Q7 3.0 D 176KW 29 900,00 € 41 900,00 € 12 000,00 € 34 364,00 € 10 534,00 € 1 466,00 € 
BMW X5 3.0 D 173KW 17 500,00 € 25 800,00 € 8 300,00 € 21 293,00 € 5 801,00 € 2 499,00 € 
Lexus RX 3.5 H 183KW 29 500,00 € 38 990,00 € 9 490,00 € 34 504,00 € 8 157,00 € 1 333,00 € 
Mercedes GL 3.0 D 165KW 19 900,00 € 30 900,00 € 11 000,00 € 29 312,00 € 8 901,00 € 2 099,00 € 
Toyota Land Cruiser 3.0 D 127KW 23 000,00 € 38 300,00 € 15 300,00 € 29 711,00 € 8 828,00 € 6 472,00 € 
Volkswagen Touareg 3.0 D 180KW 28 990,00 € 40 400,00 € 11 410,00 € 37 274,00 € 11 298,00 € 112,00 € 
Volvo XC90 2.4 D 136KW 12 000,00 € 20 800,00 € 8 800,00 € 16 530,00 € 4 640,00 € 4 160,00 € 
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