
 

Bra start 2021 för snöskotrar och fyrhjulingar 

Efter ett utmanade år förra året har 2021 startat med glädjande siffror avseende försäljningen av snöskotrar och fyrhjulingar. 

Det är inte särskilt överraskande att den rejäla vinterns ankomst ökat trycket enormt hos landets snöskoterhandlare. Tack 
vare det har branschen efter en trög höst nu passerat förra säsongens siffror med 3 procent och i januari har vi överträffat 
dem med hela 31%. 

• Efter något svagare siffror förra säsongen kan vi tack vare vinterns ankomst i hela landet visa på mycket positiva 
siffror som ger självförtroende för hela branschen, kommenterar Niklas Kristoffersson, vd för Svenska snö- och 
terrängfordonsbranschen 

Även fyrhjulingarna, efter en lite trögare säsong 2020, har startat väldigt bra i januari. En uppgång på 22% noteras och det är 
särskilt de så kallade A och B traktorerna som visar vägen. Mer än tre gånger så många fyrhjulingstraktorer har registrerats 
jämfört med de senaste årens främsta segment, terränghjulingarna/ATV. Traktorerna ökar med hela 47% jämfört med januari 
förra året. 

• Att dra långtgående slutsatser efter en månad går naturligtvis inte, men startsiffror brukar dock ge vissa indikationer 
om året och siffrorna för fyrhjulingar är därmed mycket glädjande att läsa, säger Niklas Kristoffersson, vd för 
Svenska snö- och terrängfordonsbranschen, i en kommentar. 

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. Därmed kan nedan siffror för 2019 skilja sig något från statistikrapporter då. 

Statistik nyregistreringar fyrhjulingar 2021 2020 Förändring 
Januari 853 698 22% 
Helår ackumulerat 853 698 22% 

 
  

 
Fordonstyp januari 2021 2020 Förändring 
ATV 176 208 -25% 
Quads 34 39 -13% 
Traktor 561 382 47% 
6 hjulingar 16 32 -50% 
Side by Side 29 37 -21% 
Övriga 37 0 - 

 
  

 
 

  
 

Statistik nyregistrering snöskotrar 2020-2021 2019-2020 Förändring 
Januari 2 094 1 592 31% 
Säsong juli - juni 6 661 6 450 3% 

    
Segment ackumulerat 2020-2021    
SPORT 156 LIGHT UTILITY 953 
CROSS OVER 1 847 WIDE TRACK 562 
MOUNTAIN 2 572 OTHERS 21 
TOURING 550   

 


