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Registreringsstatistik till och med november 2014  
 
Kommentarer 
Motorcyklar, mopeder och mopedbilar visar fortsatta plustecken vilket innebär att 2014 blir ett bra 
år för motorcykel- och mopedbranschen. Detta märks tydligt genom optimism och framtidstro hos 
generalagenter, handlare och andra aktörer. Ett tydligt tecken på detta är att bokningarna av 
montrar på MC Mässan 22 – 25 januari 2015 rullar på i högt tempo, det är inte många lediga ytor 
kvar.   
 

”Den positiva nyregistreringen under 2014 gör att det ska bli väldigt roligt att öppna portarna till MC 
Mässan 2015. Dessutom kommer många nyheter att visas för första gången i Sverige vilket gör 
MC Mässan till en verklig höjdpunkt för alla intresserade och ett ovanligt kraftigt startskott inför 
motorcykel- och mopedsäsongen 2015” säger Per Johansson, Vd för McRF. 
”Det nya mässbegreppet ”Powersport” innebär en breddning av utbudet. Förutom alla motorcyklar, 
mopeder, tillbehör och utrustning kommer det också att finnas många fyrhjulingar och snöskotrar 
att titta närmare på. Några utställare kommer att visa hela sitt sortiment vilket innebär att även 
utombordsmotorer och någon ribb-båt kommer att finnas på MC Mässan” avslutar Per Johansson.          
 
Motorcyklar 

Januari – november 2013: 7 473 stycken  Januari - november 2014: 8 099 stycken  + 8,4 % 
 
Mopeder 

Januari - november 2013: 7 260 stycken Januari - november 2014: 8 037 stycken + 10,7 % 
 
Mopedbilar 

Januari - november 2013: 265 stycken Januari - november 2014: 340 stycken  + 28,3 % 
 
Quadricycles 

Januari - november 2013: 2 902 stycken Januari - november 2014: 2 418 stycken - 16,7 % 
 
ATV 

Januari - november 2013: 6 168 stycken Januari - november 2014: 6 010 stycken - 2,6 % 
Enbart november 

  2013  2014 
Mc  201  224 + 11,4 % 
Moped  210  299 + 42,4 % 
Mopedbil 18  41 + 127,8 % 
Quads  222  187 - 15,8 % 
ATV  594  430 - 27,6 % 
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