
 

Dålig vinter påverkar snöskotersiffror 

Vintern håller sig borta från Sverige detta omtumlande år vilket sätter direkta spår i antalet nyregistrerade snöskotrar. Trots en 
försiktigt positiv start på säsongen påverkar naturligtvis frånvaron av snötäcke siffrorna negativt jämfört med de senaste åren. 
Även för fyrhjulingar fortsätter kräftgången i november och 2020 bedöms få en nedgång på cirka 10% jämfört med 2019. 

Medan majoriteten av köpen av snöskotrar görs av privatpersoner är det tvärtom så att de flesta fyrhjulingar köps och ägs av 
företag och företagare. Denna Covid-19 säsong har därför sett en avvaktande hållning för nyköp av arbetsmaskiner av 
näringsidkare som, precis som alla andra, inte kan bedöma deras ekonomiska utveckling detta ovanliga verksamhetsår. 

• Även om vi är besvikna över nyregistreringssiffrorna för november står det klart att både snöskoter- och 
fyrhjulingsbranscherna och dess handlare stått pall i mycket oroliga tider, kommenterar Niklas Kristoffersson, vd för 
Svenska snö- och terrängfordonsbranschen. 

Nytt statistiksystem 

Från och med september 2020 har Snö- och terrängfordonsbranschen lanserat ett nytt, internt, statistiksystem för samtliga fyrhjulingar och 
snöskotrar i landet, nya som begagnade. När man byter från ett system till ett annat kan klassifikationer, segmenteringar och detaljer ha 
förändrats. Därmed kan nedan siffror för 2019 skilja sig något från statistikrapporter då. 

Statistik nyregistreringar fyrhjulingar 2020 2019 Förändring 
November 839 883 -5% 
Helår ackumulerat 9 787 10 795 -9% 

 
  

 
Fordonstyp november 2020 2019 Förändring 
ATV 202 290 -30% 
Quads 14 24 -42% 
Traktor 537 512 5% 
6 hjulingar 36 34 6% 
Side by Side 28 18 56% 
Övriga 26 5  

 
  

 
Fordontyp ackumulerat helår 2020 2019 Förändring 
ATV 2 638 3 456 -23% 
Quads 334 684 -52% 
Traktor 5 458 5 378 1% 
6 hjulingar 564 425 35% 
Side by Side 345 429 -23% 
Övriga (UTV, golfbilar etc). 448 423 2% 

 9 787 10 795  
 
Statistik nyregistrering snöskotrar 2020–2021 2019–2020 Förändring 
November 1 234 1 631 -24% 
Säsong juli - juni 2 033 2 354 -14% 
 
Segment ackumulerat 2020-2021    
SPORT: 49 LIGHT UTILITY: 259 
CROSS OVER: 503 WIDE TRACK: 101 
MOUNTAIN: 845 OTHERS: 116 
TOURING: 160   

 


