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Registreringsstatistik till och med maj, 2017 
 

Så fort värmen kom hittade kunderna till butikerna, försäljningen av motorcyklar ökade i maj med 38,3 
procent jämfört med maj 2016. 
- Nu ligger nyregistreringen av motorcyklar på i stort sett samma nivå som 2016 och om juni bjuder på bra 
väder kommer vi att öka försäljningen jämfört med förra året vilket är positivt för branschen, säger  
Per Johansson, Vd för McRF.   
 

För mopeder och mopedbilar ökar registreringarna rejält, plus 22,4 respektive plus 41,5 procent. 
- Mopederna, med både två och fyra hjul, innehas ofta av ungdomar och ger dem den mobilitet de behöver. 
Dessutom spar mopederna tid för deras föräldrar som slipper skjutsa till träningar, kompisar och andra 
fritidsaktiviteter, säger Per Johansson.   
 

Minskningen av terränghjulingen och den motorcykelregistrerade motorcykeln är en förskjutning till 
registreringsformen traktor som ökar med 32, 2 procent.   
 
 
Motorcyklar 
 

Januari - maj 2016: 5429 stycken  Januari – maj 2017: 5330 stycken    - 1,8 % 
 
Mopeder 
 

Januari – maj 2016: 4310 stycken  Januari – maj 2017: 5274 stycken    + 22,4 % 
 
Mopedbilar 
 

Januari – maj 2016: 366 stycken   Januari – maj 2017: 518 stycken    + 41,5 % 
 
Quadricycles 
 

Januari – maj 2016: 1172 stycken  Januari – maj 2017: 256 stycken    - 78,1 % 
 
ATV 
 

Januari – maj 2016: 2789 stycken  Januari – maj 2017: 2031 stycken   - 27,2 % 
 
Traktorregistrerade fyrhjulingar 
 

Januari – maj 2016: 859 stycken   Januari – maj 2017: 1179 stycken   + 37,2 % 
 
Snöskotrar 
 

Juli 2015 – maj 2016: 9858 stycken              Juli 2016 – maj 2017: 9449 stycken       - 4,1 % 
 
 
Enbart maj                   2016  2017 
Mc   1378  1906  + 38,3 %  
Moped   1457  2063   + 41,6 % 
Mopedbil  82  144  + 75,6 % 
Quads   238  52  - 78,1 % 
ATV   621  495  - 20,3 % 
Traktor  267  363  + 35,9 % 
Snöskoter  60  74  + 23,3 % 
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