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Registreringsstatistik januari - februari 2018 
 
Februari är fortfarande lite för tidigt för att vi ska dra några reella slutsatser över försäljningstrenderna för 
de flesta fordonklasserna, snöskotrarna undantaget. 
 

- Vintern har hållit de norra delarna av landet i stramt grepp länge och det syns verkligen på antalet 
sålda snöskotrar hittills under säsongen. Jämfört med för ett år sedan har hela 1 541 fler skotrar 
sålts under vintersäsongen 2017/2018 till och med februari, säger Niklas Kristoffersson, ny vd på 
McRF, ALF och Snöfo. 

 
När det gäller tvåhjulingarna har MC en positiv trend medan mopederna minskar med ungefär lika stor 
andel. Mopedbilarna fortsätter växa, sakta och säkert men då även Quadricycles procentuellt ökade mycket 
får vi avvakta någon månad innan vi vet om det skett ett verkligt trendbrott eller om februarisiffran endast 
är en tillfällighet. 
 

- Det är som sagt för tidigt för att dra några långtgående slutsatser, men en sak är helt säkert. 2018 
har inletts starkt om vi ser till alla branscherna, avslutar Niklas Kristoffersson, vd för McRF. 

 
Motorcyklar 
Januari – februari 2017: 518 st. Januari – februari 2018: 620 st. + 20% 
 
Mopeder 
Januari – februari 2017: 549 st. Januari – februari 2018: 463 st. - 16% 
 
Mopedbilar 
Januari – februari 2017: 149 st. Januari – februari 2018: 161 st. + 8% 
 
Quadricycles 
Januari – februari 2017: 69 st. Januari – februari 2018: 224 st. + 225% 
 
ATV 
Januari – februari 2017: 749 st. Januari – februari 2018: 594 st. - 21% 
 
Traktorregistrerade fyrhjulingar 
Januari – februari 2017: 354 st. Januari – februari 2018: 534 st. + 51% 
 
Snöskotrar 
Juli 2016 – februari 2017: 8210 st. Januari – februari 2018: 9751 st. + 19% 
 
Enbart februari: 
 
 2017 2018 Förändring 
Motorcyklar 327 362 + 11% 
Mopeder 335 363 + 8% 
Mopedbilar 76 256 + 237% 
Quads 24 144 + 500% 
ATV 370 293 - 21% 
Traktorer 193 265 +37% 
Snöskotrar 968 1411 +46% 
 
 


