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Registreringsstatistik till och med april 2014 
 
Kommentarer 
Vår statistik speglar marknaden för nya fordon vilket innebär att vi tar med de tre senaste 
årsmodellerna. Vi separerar motorcyklar och quadricycles, fyrhjulig motorcykel, trots att dessa båda 
kategorier registreras som motorcyklar. Vi separerar även mopeder och mopedbilar.   
 

Den positiva registreringsutvecklingen håller i sig de fyra första månaderna. Motorcyklar och mopeder 
visar rejäla plustecken, mopedbilar håller förra årets siffror medan Quadricycles, den motorcykel-
registrerade fyrhjulingen, fortsätter att backa. 
 
”Siffror och rapporter från handlarna stämmer överens; Det är mycket spring och många kunder i mc-
butikerna. Personalen på golvet arbetar långa dagar och gör allt för att hjälpa både nya och gamla 
kunder på bästa sätt” säger Per Johansson Vd för McRF. 
 
”Nästa gång vi sammanställer registreringsstatistiken, till och med maj, några dagar in i juni blir 
mycket intressant. Vår erfarenhet säger att tendensen till och med maj brukar stå sig ganska bra året ut. 
Hur det blir 2014 är dock svårt att sia om, årets svängningar påminner om inspirerad körning på 
favoritvägen med många sköna och svepande kurvor” avslutar Per Johansson.    
 
 
Motorcyklar 
 

Januari - april 2013: 2660 stycken januari - april 2014: 3164 stycken  + 18,9 % 
 
Mopeder 
 

Januari - april 2013: 1755 stycken Januari - april 2014: 2271 stycken + 29,4 % 
 
Mopedbilar 
Januari - april 2013: 72 stycken Januari - april 2014: 72 stycken + - 0 % 
 
Quadricycles 
 

Januari - april 2013: 1038 stycken   Januari - april 2014: 860 stycken - 17,1 % 
 
ATV 
 

januari - april 2013: 1948 stycken  Januari - april 2014:  2125 stycken + 9,1 %  
 
 
Enbart april 
 

                  2013      2014 
Mc 1637 1616 - 1,3 %      
Moped 1075 1131 + 5,2 % 
Mopedbil  21 20 - 4,8 %     
Quads 227 176 - 22,5 %     
ATV 561 765  + 36,4 %   
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