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Resume
I denne opgave, vil der undersøges hvordan man kan anvende det matematiske
værktøj ’multipel regression’ via. Excels dataanalysefunktion til at forudsige registreringsafgiften på en tysk-importeret bil. Det vil i denne sammenhæng blive undersøgt
hvilke informationer om bilen, der påvirker registreringsafgiften, samt hvilke informationer som ikke gør. I opgaven vil processen af at importere en bil blive gennemgået
fra forhandlerens perspektiv.
Derudover bliver markedet for brugte tyske biler redegjort for og analyseret med formål at konkludere hvilke konkurrencemæssige fordele medfølger ved anvendelsen af
dette værktøj. Første del af opgaven består af at redegøre for processen i at importere en tysk bil fra forhandlerens perspektiv. Herefter der vil blive redegjort for matematisk teori inden for lineær regression med formål at udvide emnet til multipel regression. I opgaven bliver branchen for bilimportører analyseret, med formål at vurdere hvor modellen gavner og hvilke fordele samt ulemper, der kan følge ved praktisk anvendelse.
Afslutningsvist vil jeg vise hvordan man anvender værktøjet i praksis samt gennemgået et virkeligt eksempel med en tysk bil samt gennemgået de endelige fordele og
ulemper
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Indledning.
I min studieområdeprojektopgave vil jeg skrive om import af biler, med specielt fokus
på biler importeret fra Tyskland. Tyskland har et af verdens største brugtbilsmarkeder, hvor kvaliteten af bilerne er høje sammenlignet med bilens alder. I Tyskland er
det bl.a. muligt at få biler med eksklusivt ekstraudstyr, som ikke fås inden for Danmarks grænser. Der hvor det bliver ekstra attraktivt at importere brugte biler til Danmark, er når bilerne har nået en alder på 8 år, herefter bliver ekstraudstyr sat til en
værdi af 0 kr. Det betyder at man kan købe en bil pakket med udstyr til en god pris.
Når en bil bliver importeret, er registreringsafgiften ukendt indtil den står på dansk
jord og er vurderet af SKAT. Registreringsafgiften i Danmark er høj sammenlignet
med andre EU-lande som f.eks. Tyskland. Det kan derfor virke skræmmende for en
køber først at betale så mange penge for en bil og stadig at være usikker på den totale pris grundet at registreringsaften har potentiale til at være høj.
Der findes dog en virksomhed som kan forhåndsvurdere bilerne, blot til en meget høj
pris.
Derfor er derfor interessant at undersøge, om det med matematiske værktøjer, er
muligt at beregne registreringsafgiften på forhånd, så overbetaling for den tilbudte
service ikke er nødvendig. Ligeledes er det interessant at undersøge hele processen
i forbindelse med at importere en bil fra Tyskland, samt undersøge markedet og
hvilke forhold som påvirker branchen. For at kunne bestemme afgiften er det også
interessant at undersøge hvilke variable omkring bilen der er vigtige i forhold til registreringsafgiften og hvilke der ikke er.
Endeligt vil det være interessant at finde ud af, om en dansk bilimportør vil kunne
bruge min udarbejdet model til at bestemme en tysk-importeret bils registreringsafgift
og samtidig opnå konkurrencemæssige fordele.
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Præsentation af fag, metode, teori, materiale og empiri
Til at supplere matematik A har jeg valgt afsætning B for at få en forretningsvinkel på
anvendelsen af værktøjet. For at få defineret målgruppen og skaffe information om
branchen vil jeg bruge primære data i form af interview med en bilimportør 1 til at få
svar på specifikke spørgsmål og definere målgruppen så præcist som muligt. Derudover ville jeg vha. afsætning Bs analysemodeller lave en markedsanalyse og identificere konkurrenterne samt målgruppen, hvor jeg vil begrænse mig til B-t-C markedet.
Til slut vil jeg at udarbejde en SWOT-analyse som skal samle op på ovenstående og
give et samlet overblik over de afsætningsmæssige sider af anvendelsen af sådan et
værktøj.
Til at udarbejde min ide om det færdige produkt vil jeg bruge mine kompetencer fra
mit studieretningsfag matematik A. Mit færdige produkt for min opgave skal være et
matematisk værktøj som er i stand til at beregne registreringsafgiften af en bil, allerede inden den står på dansk jord, så køberen undgår en mulig negativ overraskelse
af registreringsafgiften, når det er for sent. Til at lave dette værktøj vil jeg bruge Excels dataanalysefunktion og bruge en kvantitativ søgemetode på basis af tidligere køretøjsvurderinger fra Tyskland udarbejdet af SKAT. Jeg vil i opgaven tage udgangspunkt i biler, som er over 8 år gamle, da udstyr derefter ikke pålægges afgift. Modellen jeg ville tage udgangspunkt i, er Audis Q7 model og vurdere den ukendte afgift på
parametre såsom kilometer, motorstørrelse, forbrug, årgang osv. For at kunne gøre
min model endnu præcis og realistisk vil jeg yderligere anvende dummyvariable samt
inddrage relevant teori om emnet.
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Hvordan foregår processen af import af biler fra Tyskland
I Tyskland findes et af de største markeder for brugtvognsbiler. Det er muligt at finde biler
som er over 8 år gamle, med relativt få kørte kilometer. Det er også muligt at finde biler
med udstyr, som ikke er muligt at tilkøbe i Danmark, hvilket er med til at gør det endnu
mere attraktivt for købere. Biler, som er mellem 6-10 år gamle er de mest attraktive, et køb
er dog mest optimalt når en bil er fyldt 8 år. Der er det nemlig muligt at afskrive den fulde
afgift på alt ekstraudstyret ved import2. Hvilket giver køber mulighed for at spare penge på
den ønskede bil. Processen starter hjemme foran computeren på de tyske autoforhandlersider, som f.eks. mobile.de. Efter et køb, kan man enten selv kan hente bilen hjem eller
selv stå for fragten af bilen hjem til Danmark. Der findes også autoforhandlere som specialiserer sig i at importere biler fra Tyskland, hvor det vil være muligt at gennemse deres lager for at finde sin ønskede bil. Autoforhandlere med speciale i import yder også en service hvor de hjælper en gennem hele processen. En autoforhandler har typisk flere samarbejdspartnere i Tyskland, så de med sikkerhed får leveret bilen i den forventede kvalitet.
Dette er ekstrem vigtigt da man ofte aldrig ser bilen før den står på dansk jord. I visse situationer, hvor kunden ønsker en speciel bil, som hverken den danske importør eller de tyske samarbejdspartnere ikke har på lager, sendes der en agent ned for at kigge på bilen
og sender en rapport til Danmark. Det vil man dog helst undgå hvis muligt.
Det er vigtigt at man er opmærksom på, at bilen købes til nettopris, man skal nemlig ikke
betale tysk moms og told af en brugt bil der eksporteres, det er i den forbindelse vigtigt at
den tyske autoforhandler kan stole på den danske køber, da at man fratrækker momsen
på bilen ved køb i Tyskland. Når man har betalt registreringsafgiften i Danmark, skal man
sende et bevis herpå til den tyske autoforhandler som gør, at den tyske autoforhandler kan
få momsen tilbage fra da bilen blev købt.
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Teorien omkring lineær multipel regression
Ved lineær regressionsanalyse kigger vi nærmere på om to, eller flere, stokastiske
variable, specielt om der dannes en sammenhæng mellem disse. Ved to stokastiske
variable kan det dog kun lade sig gøre at finde ud af om der er sammenhæng, og
ikke hvorfor der er sammenhæng eller ej.
De lineære sammenhænge har forskriften 𝑌 = 𝑏 + 𝑎𝑋 + 𝑒, hvor henholdsvis X og Y
er stokastiske variable, a viser hældningskoefficienten på grafen og b viser skæringenspunktet på y-aksen. For at gøre den lineære model mere præcis benytter man 𝑒,
som er en stokastisk variabel. 𝑒 er fejlled og residual, hvilket betyder at restleddet E
også tager højde for andet end X-variablen.
For at få en mere beskrivende og mere præcis analyse kan man koble flere variable
på. Det kaldes en multipel regressionsanalyse. Sammenlignet med en simpel lineær
regressionsanalyse har en multipel regressionsanalyse en højere forklaringsgrad og
egner sig derfor bedre til forudsigelser. Formålet er det samme, man vil stadig finde
en sammenhæng mellem x og y. Lineær multipel er i princippet en forlængelse af
den simple lineære regression hvor den samme matematik bliver anvendt, dog kan
man støde på tilfælde hvor de er forskellige. Ved lineær multipel regression kan man
risikere at en forklarende variabel kan være insignifikant, hvilket betyder variablen
ikke bidrager positivt til modellen. Derudover kan man inddrage dummy-variable, som
er variable, som ikke er bestående af tal, f.eks. om man er en dreng eller pige.

Modellering
Overordnet set har multipel lineær regressionsmodel den samme forskrift, som ved
simpel lineær regression, blot med flere forklarende variable koblet på. Hvor den simple regressionsmodel har forskriften 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝐸, har den multiple regressionsmodel forskriften 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑖 + 𝛽2 𝑋𝑖 +. … . 𝛽𝑖 𝑋𝑚𝑖 + 𝛽𝑖 𝑋𝑚𝑖 + 𝜀𝑖 . Ved udarbejdelsen af
en multipel regressionsanalyse, får man samtidig residualplot. Det er vigtigt at disse
residualplot ikke danner nogle mønstrer, samt er pæne. Ikke-pæne modeller kan forekomme hvis der f.eks. opstår outliers3, som er indsamlet data fra stikprøven der
kun forekommer under særlige tilfælde.
3
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Insignifikant variabel i multipel regression
Når der arbejdes med mange variable, kan man komme ud for at ikke alle variable
bidrager positivt til modellen. Måden man analyserer om en variabel bidrager positivt
eller ej, er ved at kigge på den forklarende variabels p-værdi. Når man tester om en
variabel er signifikant eller ej, testes der med et signifikansniveau på 5%, dvs. hvis en
p-værdi overstiger p-værdien 0,05, skal den forklarende variabel testes ud og testen
skal gennemføres igen foruden. Måden denne p-værdi er udregnet er vha. af en ttest. Formlen for en t-test ser ud således:
𝑡=

𝛽̂ − 𝛽0
̂
𝑠. 𝑒. (𝛽)

Hvor 𝑡 ̂ indikerer, at vi er i gang med at lave en t-test for en af vores forklarende variable.
𝛽̂ betyder vi skal indsætte en given forklarende variabel hvor vi skal trække en konstant (𝛽0 ) fra. 𝛽0 vil altid være 0 i forbindelse med en t-test, da man tester for signifikans4
̂ er standartfejl for 𝛽̂
𝑠. 𝑒. (𝛽)

For at omregne ens resultat af t-testen skal man indsætte det i en t-fordeling. Fordi
det er en todelt test som illustreret i bilag 3, skal man gange resultatet med 2 for at få
den korrekte p-værdi.

Når man arbejder med en p-værdi, tager man udgangspunkt i to hypoteser, en nulhypotese og den alternative.
𝐻0 = Der er ikke sammenhæng
𝐻1 = Der er sammenhæng

4
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Ved en p-værdi på over 0,05 acceptere man nulhypotesen og konkludere at der ingen sammenhæng er. Modsat, hvis p-værdien er under 0,05 forkaster vi nulhypotesen og konkludere at der er sammenhæng og vi kan derfor beholde variablen i analysen.

Dummy-variable
Variable i en regressionsanalyse er baseret på tal såsom indkomst, børn i hjemmet,
kilometer til skole, osv. Men ens y-værdi kan også påvirkes f.eks. om man er en
dreng eller en pige. Da man ikke kan være 5 dreng, bliver disse variable også kaldt
binære variable, derfor får de tildelt tal 1 eller 0. 1 betyder "true" og 0 er "false".
I min analyse har jeg valgt at inddrage to dummy variable ”quattro” og ”tiptronic”, hvilket hhv. er 4-hjulstræk og en speciel gearkasse.
Hvis der tages udgangspunkt i dummy-variablen ”quattro”, er der to mulige udfald,
enten har den quattro, eller også har den ikke. dvs.:
Quattro (4-hjulstræk) = 1
2-hjulstræk = 0
Dvs. modellen kun med dummyvariablen ”quattro” vil se ud således:
𝐴𝑓𝑔𝑖𝑓𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑄𝑢𝑎𝑡𝑡𝑟𝑜 + 𝜀
Afgiften for en bil med 2-hjulstræk vil derfor se således ud:
̂0 + 𝛽
̂1 · 0 = 𝛽
̂0
𝐴𝑓𝑔𝑖𝑓𝑡|𝑄𝑢𝑎𝑡𝑡𝑟𝑜 = 0 = 𝛽
Og afgiften for en bil med 4-hjulstræk vil derfor se således ud:
̂0 + 𝛽
̂1 · 1 = 𝛽
̂0 + 𝛽
̂1
𝐴𝑓𝑔𝑖𝑓𝑡|𝑄𝑢𝑎𝑡𝑡𝑟𝑜 = 1 = 𝛽
Formålet ved dummy-variablen er, i dette tilfælde, at finde ud af hvor meget afgiften
ændrer sig i forhold til om bilen har 2- eller 4-hjulstræk. Derfor er vi interesseret i at
finde forskellen på de to.

6

̂0 og den for 4-hjulstræk er 𝛽
̂0 + 𝛽
̂1 .
Da den forventede afgift ved 2-hjulstræk er 𝛽
Ydermere burde forskellen på de to være:
̂0 + 𝛽
̂1 ) − (𝛽
̂0 ) = 𝛽
̂1
(𝛽
̂1 > 0 betyder det at en bil med 4-hjulstræk øger registreringsafgifDet ville sige hvis 𝛽
̂1 < 0 vil registreringsafgiften falde. Ydermere hvis vi tager udten og omvendt hvis 𝛽
gangspunkt i kørsel nr.1 har vi analyseret os frem til at hvis bilen har
4.hjulstræk, så vil registreringsafgiften være 12.423
kr. lavere end ved 2-hjulstræk.

Forklaringsgrad
Når man skal kigge på om ens udarbejdet model kan være nyttig til at forklare en given sammenhæng, er det vigtigt man kigger på determinationskoefficienten, også
kaldet 𝑅2 . 𝑅2 fortæller hvorvidt modellen tilpasser sig den indsamlede data.
𝑅2 kan have værdier mellem 0 og 1. Hvis 𝑅2 = 1 har den en høj forklaringsgrad og tilpasser sig modellen godt. Hvis 𝑅2 = 0 betyder det, at den ingen modeltilpasning har.
𝑅2 bliver dog højere og højere jo flere variable som indgår i analysen. Derfor er det
ikke relevant at kigge på 𝑅2 i forbindelse med multipel regression, da der indgår
2
2
mange variable. I stedet kigger vi på 𝑅𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡
. 𝑅𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡
tager højde for forklaringsgra-

den for de forskellige variable, dvs. hvor 𝑅2 vil stige i takt med antallet af variable. Vil
2
𝑅𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡
falde hvis de forklarende variable ikke er relevante for modellen. Hvor n er

antal observationer og m er antal forklarende variable.
2
𝑅𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡
= 1 − (1 − 𝑅 2 ) ·

𝑛−1 5
𝑛−𝑚−1

Idet 𝑅2 indgår i formlen er det vigtigt også at finde frem til den værdi, den findes ved
hjælp af mindste kvadraters metode og formlen ser ud således:

5
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∑𝑛𝑖=1(𝑦̂𝑖 − 𝑦̅)^2
𝑅 = 𝑛
∑𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦̅)^2
2

Det man i princippet regner ud, nå man regner 𝑅2 , er kvadratsummen for regression
og deler det med den totale kvadratsum.

Identificering af variable ved regressionsanalyse
Til min analyse som skal være i stand til at forudsige en importeret bils registreringsafgift, vil jeg benytte mig af multiple regressionsanalyse som jeg redegjorde for i kapitlet ovenfor. For at få den mest præcise og relevante analyse har jeg derfor valgt
sekt forklarende variable hvoraf to af dem er dummy-variable. Jeg har valgt at arbejde med følgende variable:
-

Kilometer

-

Modelår

-

Motorstørrelse

-

Forbrug

-

Quattro

-

Tiptronic

Jeg har valgt parameteren kilometer, da det siger noget om hvor brugt bilen i realiteten er, modelår, da jo ældre en bil er, jo mere værdi afskrives, hvilket også beskriver hvor brugt bilen er, motorstørrelse og forbrug, da det siger noget om hvor meget
en bil forurener hvilket kunne være interessant at finde ud af om spiller en rolle. De
to dummy-variable er hhv. quattro og tiptronic som også er beskrevet i teoriafsnittet
under dummy-variable.

Lineær regression i praksis
Den lineære regressionsmodel
Ved brug af kun én variabel til at beregne registreringsafgiften, har jeg valgt at bruge
bilernes kilometertal fra datasættet6, skal jeg udarbejde en lineær regressionsmodel
til forudsigelse at en importeret bils afgift. Modellens forskrift er
6
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𝑓 (𝑥 ) = −0,4839𝑥 + 278944 7 og viser en forklaringsgrad på 0,345, hvilket er langt under et tilfredsstillende niveau. Det kan ses på modellen at der er få outliers, og da vi
ikke ved om der er andre parametre som spiller ind siden de er så meget højere end
de andre observationer, fjernes de. Efter outliersne er fjernet, kan det på den nye
model8 ses at forklaringsgraden er steget til 0,413. Det betyder at over halvdelen af
modellen bliver forklaret ud fra ukendte variable. Det er stadig langt under et tilfredsstillende niveau, og derfor egner modellen sig ikke til forudsigelser. Det kan også ses
at forskriften har ændret til sig 𝑓 (𝑥 ) = −0,6106𝑥 + 296516

Den multiple regressionsmodel
I det indsamlede datasæt9, er der data fra biler født i en 7-årig periode (2005-2012).
De forklarende variable vil blive testet på en 95% signifikansniveau ud fra disse to
hypoteser:

Nulhyposte: Der er ingen sammenhæng mellem den forklarende variabel og registreringsafgiften på en brugtbil

Alternative hypotese: Der er sammenhæng mellem den forklarende variabel og registreringsafgiften på en brugtbil

Kørsel 1:
Den første kørsel består af alle mine 6 forklarende variable.

7

Bilag 1 - Lineær regression graf med outliers
Bilag 2 - Lineær regression graf uden outliers
9
Excel-ark under ekstramateriale
8

9

Det kan ses i min første kørsel at der er flere forklarende variable med en p-værdi på
over 0,05. Den med højest p-værdi skal testes ud først, da der kan forekomme korrelation mellem to variable, hvilket skal undgås. Den forklarende variable, forbrug har
højeste p-værdi og testes derfor ud først p-værdien beregnes ved hjælp af en t-test,
som tidligere er beskrevet.

𝑡=

−1166,28 − 0
≈ −0,3279
3556,158

Den udregnede p-værdi er 0,743610, som også stemmer overnes med Excels udregnede p-værdi, er over 0,05 og derfor ikke overholder vores 95% konfidensinterval og
derfor ikke bidrager positivt til den færdige model, derfor skal den testes ud. Den høje
p-værdi betyder at der er stor sandsynlighed for at koefficienten er lig 0. Intervallet
går også fra [−8219,08; 5886,52], hvor 0 indgår, hvilket gør, at hældningskoefficienten ubrugelig. Derfor kan jeg konstatere, at en bils forbrug, ikke påvirker registreringsafgiften ved import.

Kørsel 211:
I min anden kørsel er den forklarende variabel, forbrug, testet ud, hvilket efterlader
modellen med 5 forklarende variable.
Der er igen flere variable med høj p-værdi, men Dummy-variablen TIPTRONIC vises
at have den højeste p-værdi på 0,18, hvilket også betyder vi må acceptere nulhypotesen og konkludere at der ikke er en sammenhæng mellem TIPTRONIC, altså 4hjulstræk og registreringsafgiften. Derudover er intervallet mellem
[−25029,1; 4794,93] hvor 0 altså igen indgår og er derfor ikke forklarende. Vi bliver
derfor nødt til at teste TIPTRONIC ud for at få en korrekt model som er i stand til forudsigelser.
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Kørsel 3:

Efter at have skåret forbrug og TIPTRONIC ud, kan det nu analyseres, at alle de forklarende variable har en p-værdi på under 0,05 og vi derfor kan bekræfte vores 𝐻1
hypotese om at der er sammenhæng mellem de forklarende variable og registreringsafgiften på en importeret bil. Der ses at p-værdien for QUATTRO er faldet fra
0,1677 til 0,044 siden kørsel 2, hvor vi testede TIPTRONIC ud, hvilket kan tyde på, at
der er opstået korrelation mellem de to variable.
Ingen af intervallerne indeholder 0, hvilket betyder vi godt kan bruge hældningskoefficienten.
2
For at finde 𝑅𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡
skal vi først finde 𝑅2 . Til dette skal formlen for i afsnittet Forkla-

ringsgrad tages i brug.

𝑅2 =

∑𝑛𝑖=1(𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑎𝑓𝑔𝑖𝑓𝑡 − 𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑓𝑔𝑖𝑓𝑡 )^2
5,4289
=
≈ 0,866342412
𝑛
∑𝑖=1(𝑖𝑛𝑑𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑓𝑔𝑖𝑓𝑡 − 𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑓𝑔𝑖𝑓𝑡 )^2 6,26646

For at undersøge forklaringsgraden ved den udarbejdede model, skal vi finde
2
𝑅𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡
,
2
𝑅2 udregnes til at have værdien 0,866, hvilket gør vi kan beregne 𝑅𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡
:
2
𝑅𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡
= 1 − (1 − 0,866) ·

110 − 1
≈ 0,8608952
110 − 4 − 1

2
Idet 𝑅𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡
= 0,861 betyder det der er høj forklaringsgrad og modellens p-værdi lig-

ger på 6,05551𝐸 − 4513 hvilket er langt under vores 95%-signifikansniveau. Derfor
forkastes nulhypotesen og acceptere den alternative hypotese og konkluderer, at der

12
13
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er sammenhæng mellem modellens forklarende variabler og en importeret bils registreringsafgift. Derudover betyder værdien at 86,1% af vores model kan forklares ud
fra de forklarende variabler.

Den færdige model kommer derfor til at have forskriften:
𝑌 = −51309315,13 + 0,244 · 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 + 25549,15 · 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙å𝑟 + 53255,24
· 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑠𝑡ø𝑟𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 + (−16897,76 · 𝑞𝑢𝑎𝑡𝑡𝑟𝑜)

Konkurrencesituationen ved import af biler.
Det danske brugtvognsmarked er meget stort, hvilket betyder, at der er mange forskellige behov som skal dækkes. Brugtvognsmarkedet befinder sig på konsumentmarkedet, da formålet for køberen er at dække sit pain. Købsadfærden på brugtvognsmarkedet kan være meget svingende alt efter hvilket behov som skal opfyldes.
Nogle købere bliver motiveret af bilkøbet grundet det funktionelle og praktiske ved at
eje en bil, samt for at opfylde deres behov for tryghed og sikkerhed i forhold til at
være sikker på at kunne komme fra- og til arbejde, kunne køre deres børn fra a til b
og generelt være fleksibel. Hvor brugtvognsforhandlere som importerer biler fra Tyskland oftest, har biler i den højere prisklasse hvor køberen oftest handler der for at opfylde sit sociale behov eller egobehovet14. Køberen som har udset sig en importeret
bil bliver oftest motiveret af sit sociale købemotiv. Ved køb af en importeret bil vil ens
købsadfærd typisk være en kompleks købsadfærd idet beslutningsprocessen er langsammenlignet med bilkøb inden for Danmarks grænser, er et større projekt. Sammenlignet med brugtvognsforhandlere som ikke importerer biler fra Tyskland, vil bilerne som er importeret fra Tyskland have en højere brandværdi, da de typisk beskæftiger sig med mærkerne Audi, BMW og Mercedes.
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Målgruppe:
Den typiske køber af en importeret bil fra Tyskland er typisk mænd som ligger i alderen 35-55 år. De har en interesse for biler som gør ham villig til at prioritere bilposten
højt i rådighedsbeløbet. Køberens indkomst ligger typisk over gennemsnittet, men
med det sagt, handler det også om prioriteringer. Hvor den ’normale’ bilkøber, vælger
bilen ud fra behov og praktisk anvendelse, vil køberen af en tysk importeret bil, købe
mere med hjertet.15 Køberen vil typisk ligge i det blå segment16. Køberen er idealistisk, går op i at bilen skal være moderne og god kvalitet, og halter ikke på udstyr. Alt
sammen kendetegnende for den gængse opfattelse af tyskproduceret biler.

Samfundsmæssige forhold i bilbranchen
Markedet for importeret biler er stærkt præget af fjernmiljøet, især de politiske forhold. Avancen på bilerne afhænger meget at satsen for registreringsafgiften, hvilket
betyder at politikeren nemt ved lovændringer vil kunne være i stand til at ødelægge
forretningen. Dette er både gældende inden- og udenfor Danmark da de tyske politiske forhold nemlig også har noget at skulle sige.
Den økonomiske vækst er også relevant for en bilimportør. Prisklassen er høj og det
opfyldte behov ved et gennemført køb ligger højt i behovspyramiden, hvis derfor
BNP’en falder og arbejdsløsheden stiger, vil en bilimportør hurtigt kunne mærke at
forretningen svækkes. Modsat, hvis BNP’en og inflationen stiger og folk får flere
penge mellem hænderne vil det også kunne mærkes positivt. Det betyder også, at
verdenssituationen lige nu hvor COVID-19 udgør en global sundhedskrise hvor arbejdsløshedens stiger drastisk, er det ikke hos bilimportører pengene bliver brugt.
En typisk bil som ønskes importeret af en kunde, vil typisk være et af de tyske kvalitetsmærker BMW, Audi eller Mercedes. Dette betyder også det er vigtigt at disse bilmærker fortsætter med at være attraktive i Danmark og derved giver køberen en høj
eller højere social status.
De teknologiske forhold spiller en ekstrem vigtig rolle for at denne forretningsmodel
kan lykkes. De tyske koncerner er nemlig nogle af de førende inden for den teknologi, som deres biler er udstyret med. Da det typisk ikke er spritnye biler som bliver
15
16
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importeret, betyder det at de kan forholde sig konkurrencedygtige mod de nyeste bilmodeller fra andre bilfabrikanter.
De miljømæssige forhold i denne branche kan godt gå hen at blive udfordret i takt
med hele verdens stigende miljøbevidsthed. I 2015 kom et lovkrav om at bilproducenters gennemsnitlige udledning af CO2 på deres biler ikke måtte overstige
130gram pr. kilometer og i 2021 skal dette tal ned på 95gram/km.

De lovgivningsmæssige forhold samt de politiske forhold ligger lidt i samme båd, i forhold til registreringsafgift. Momsreglerne kan dog påvirke efterspørgslen hvis det at
man ikke skal betale moms for en bil i Tyskland, ændres.

Branchen for bilimportører.
At starte som bilimportør af brugtvogne kræver en del mere kapital end en normal
brugtvognsforhandler i forbindelse med at det er dyrere biler man har med at gøre.
Dette kan være med til at formindske antallet af konkurrenter. Dog betyder det også
at de nuværende spillere på markedet er af forholdsvis stor størrelse. På markedet
ses en generel stigning i omsætningen, dog bliver der solgt færre biler, men alt i alt
gør det branchen attraktiv for nye indtrængere. Det samlede resultat for driften i branchen er vokset med 27% mens resultatet er vokset med 11%. Markedet er differentieret oligopol da der findes mange små bilimportører, men der også findes få store
som f.eks. Gran Turismo Cars A/S17.
Idet produktet hos en bilimportør opfylder et behov, som produktet hos en brugtvognsforhandler ikke gør, betyder det at de ikke ses som en direkte konkurrent, men
en produkttype

Da det ikke er muligt at skaffe patent på de pågældende biler, vil det derfor være
nemt for en normal brugtvognsforhandler at udvide sit sortiment af biler, til også at
indeholde importerede biler fra Tyskland. I branchen er det en force fordel at have
stordriftsfordele, hvilket kan gøre det svært for nye indtrængere at være i stand til at
matche konkurrenternes priser. Avancen generelt i bilbranchen er ikke særlig stor.
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Det betyder at hvis man kan køber ind i bulk og derfor opnå mængderabat, vil det resultere i en større avance.

Trusler fra substituerende produkter er lav, idet tysk importerede biler differentierer
sig på udstyr og stand, som ikke findes i Danmark. Idet bilerne differentierer sig på
udstyr og stand betyder det at hvis kunden køber en dansk bil, vil den ikke have
samme ’luksus’ som en tysk-importeret bil kan bidrage med.
Da det er populært at lease, betyder det at der er stor loyalitet mellem forhandler og
kunde, samt der ved opsigelse af leasingkontrakt vil medfølge potentielt store omkostninger, hvilket er med til at kunden forbliver loyal til forhandleren
Det er vigtigt at tilpasse sig kundens ønsker da det er et heterogent marked og kunden derfor har en høj præferencestyrke. Da kunderne i denne branche oftest ønsker
sig en meget speciel bil, giver det dem derfor en lavere forhandlingsstyrke 18, da de vil
have sværere ved at finde mange tilsvarene biler. Det er dog ikke et problem for kunden, da de køber deres bil med hjertet og derfor ikke har noget mod at betale lidt
ekstra for den rette bil. Derimod har leverandørerne, som er de tyske autoforhandlere, stor forhandlingsstyrke19 da efterspørgslen på de biler med den lange udstyrsliste, er stor. For at kunne give kunden en ide om prislejet på deres ønskebil, bestilles
der en forhåndsvurdering. Forhåndsvurdering bestilles hos Quickimport ApS, som er
godkendt af skat til at afgiftsætte køretøjer20. Quickimport ApS er det eneste selskab
som er godkendt til at afgiftsætte køretøjer, hvilket gør de derfor har monopol og er i
stand til at prissætte deres service højt21. Det at de er det eneste firma som er godkendt af skat til at forhåndsvurdere biler, gør at man som bilimportør sætter sig selv i
et stærkt afhængighedsforhold, hvilket betyder de kan tillade sig at hæve prisen på
deres service.

18
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20
Quickimport/om os - linje 3
21
Quickimport priser: hhv. 399,- for forhåndsvurdering og 299,- for afgiftsfastsættelse.
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Interne fordele ved anvendelsen af værktøjet
Hvor sådan en aktivitet i form at et matematisk værktøj vil skabe værdi for kunden, er
ved kundeservicen. Når en kunde henvender sig til virksomheden eller møder op hos
forhandleren, uden måske at være 100% afklaret med hvilket bil som ønskes. Der vil
forhandleren være i stand til hurtigt at kunne komme med en samlet pris på de forskellige køretøjer under et møde med kunden, hvilket kan gøre virksomheden fremstår mere professionelle og pålidelige i kundens øjne.
I fremtiden vil der også være mulighed for at optimere værktøjet i forbindelse med
man kan indsamle flere og flere data, hvilket gør at man kan give kunden de samme
hurtige svar på en registreringsafgift, blot mere præcis i takt med tiden går.

Modellens praktiske anvendelighed samt konkurrencemæssige fordele
ved anvendelsen
Ud fra den multiple regressionsmodel vil det være muligt at bestemme afgiften på en
tysk bil22. Bilen er fundet på den tyske autoside mobile.de

Bilens nødvendige oplysninger er følgende:
-

107900 km

-

3,0 liters motor

-

Registeret i år 2010

-

Har Quattro

Efter at have sat variablerne ind i den udarbejdet model, vil regressionsmodellen se
ud således:
−51309315,13 + 0,244 · 107900 + 25549,15 · 2010 + 53255,24 · 3 + (−16897,76 · 1)
≈ 𝟐𝟏𝟑𝟔𝟕𝟏, 𝟗

22
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Hvilket betyder at registreringsafgiften på denne bil vil være 213671,9 kr. hvis den
blev importeret til Danmark
2
Den beregnede afgift kan dog ikke regnes med at være 100% korrekt. 𝑅𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡
er

nemlig tidligere beregnet til at have en værdi på 0,861, hvilket betyder modellen ikke
har fuld tilpasning, da det kun er 86,1% af modellen som bliver forklaret ud fra de forklarende variable. Modellen ligger stadig på et tilfredsstillende niveau og egner til at
forudsigelse af den forventede værdi af registreringsafgiften. Danske brugtvognsforhandlere er ikke direkte konkurrenter til de danske bilimportører, dog er der mulighed
for at de har biler i samme prisklasse.
Ved anvendelsen af sådan et værktøj, vil det gøre at man som autoforhandler kommer ud af afhængighedsforholdet til Quickimport ApS, og dermed sparede penge på
forhåndsvurderinger. Værktøjet vil også gavne kundeservicen, da man med det
samme kan udregne registreringsafgiften og man ikke behøver at vente på at få en
rapport tilsendt. Da avancen er så lille i bilbranchen, vil det på længere sigt spare
dem store beløb, da de ikke skal betale overpris for en forhåndsvurdering samt en
afgiftsfastsættelse. Fordelen for den private importør er åbenlys, da en sådan model
vil kunne spare tid og penge, samt sikre at køberen i købsøjeblikket kender den samlede udgift fra købskontrakten er underskrevet til bilen står på danske plader. Det at
værktøjet sparer dem penge og dermed gavner avancen, betyder et at de har en
stærkere økonomisk fordel overfor konkurrenterne og de derfor også vil være svagere. Virksomheden kan dog intet gøre ved at værktøjet ikke er verificeret af SKAT.
Da det med tiden er muligt at indsamle mere og mere data omkring importerede biler,
bliver værktøjet med tiden mere og mere præcist. 23

23
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Bilag 1:

På billedet overfor ses på billedet til venstre ses fire outliers. Outliers er indsamlet
data i stikprøven som f.eks. fremkommer ved særlige tilfælde og derfor ikke påvirker
modellens anvendelse positivt. Det kan ses på billedet hvordan 4 datasæt har en stor
indflydelse på regressionsmodel hvilket derfor svækker den i brug til forudsigelser.
På bilag 2, kan det tydeligt ses den påvirkning det kan hav

Bilag 2:
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Bilag 4:

20

Bilag 5:

Bilag 6:
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Bilag 7:
Telefonsamtale med Mathias Hannibal Christiansen fra STRADA Auto ApS som er specialiseret i import at biler fra Tyskland og videre salg på det danske marked.

Telefoninterviewet omhandlede hhv.:
Hvordan starter processen for virksomheden i forhold til at importere en bil?
•

•

-

•

•

-

•

•

Både når kunden tager kontakt
Når kunder kontakter i forhold til at importere en bil, har de oftest noget i tankerne som de gerne vil
have en pris på.
Og når du selv "investere"
Vi har faste samarbejdspartnere i Tyskland i form af 7 autoforhandlere, som vi ved vi kan stole på, da
hvis man køber hos private kan der ofte være informationer om bilen som enten er forkerte eller ikke
korrekte. Fordi vi samarbejder med nogle autoforhandlere, ved vi at vi kan regne med det de skriver
og der ingen fejl eller skader på bilen, som vi ikke kender til i forvejen.
Hvordan får i fragtet bilerne fra Tyskland til Danmark?
Vi har faste fragtmænd som kører til og fra Tyskland med biler som leverer en god service.
Hvordan vil du identificere jeres konkurrenterne?
Vores konkurrenter er selvfølgelig også andre bilimportører. For at differentiere sig fra kunderne prøver vi at yde en ekstra god service, som gør at de forhåbentlig i fremtiden vil handle her igen eller
lease en ny bil.
Ville i identificere en ikke-bilimportør som en konkurrent?
Hvis ja, hvordan differentierer i jer fra dem?
Vi ser ikke de normale bilforhandlere som konkurrenter, da det er to forskellige produkter vi sælger.
Kunder som handler der sammenlignet med os har et helt andet købemotiv
Hvem er målgruppen for tyske importeret biler?
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-

•

-

Generelt er det mænd som er fra den øvre middelklasse. Dog er der rigtig mange forskellige kunder
alt fra direktører til skraldemænd som har leaset bil hos os. Fælles for dem alle er at de godt kan lide
biler og køber ikke udelukkende ud fra funktionalitet, men også fordi det er noget de går op i
Hvordan er fordelingen af andelen af markedet?
Generelt er vi alle sammen ikke nogen store spillere på det samlede marked for biler, men det er dog
nogle få som afskiller sig. F.eks Gran Turismo Cars har stor succes med deres videoer på internettet,
det kan dog diskuteres hvorvidt det er den rigtige målgruppe de rammer da det højt sandsynligt er
børn eller folk der drømmer om de biler der ser deres videoer.

Bilag 8:

Minerva model: https://bit.ly/39Mu365
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Bilag 9:

Porters five forces: https://marketing.systime.dk/?id=c13756

Bilag 10:
Konkurrencetragtmodel

Samme
produkt

Samme produktkategori

Samme behov

Bilimportører

Danske
Autoforhandler

Cykelforhandlere

Mærkekonkurrence

Produkttypekonkurrence

Alle produkter

Mobiltelefoner

Taxa

Køleskabe

Offentlig
transport

Møbler

Generisk konkurrence

Budgetkonkurrence
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Bilag 11:

25

Bilag 12

Uddrag af det data, som blev brugt i forbindelse med den multiple regressionsmodel
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Bilag 13

Stærke sider (Strengths)
- Stærk økonomi
- Teknologiske fordele
- Mulighed for videreudvikling
- Hurtigere kundeservice

Interne forhold
Svage sider (Weaknesses)

Eksterne forhold
Muligheder (Opportunities)
Trusler (Threats)
- Undgå uafhængighedsforhold med le- Statistisk usikkerhed
verandør
- Ikke godkendt af SKAT
- Svagere konkurrenter
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