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Toyota Yaris är Årets Bil 2021 
 
59 jurymedlemmar från 22 länder, sju finalister och en segrare: Toyota Yaris. På 
måndagseftermiddagen korades Årets Bil 2021 i Europa under ett digitalt 
direktsänt event --- och med alla röster räknade stod nya Yaris som totalsegrare.  
 
Utmärkelsen Årets Bil i Europa har delats ut årligen sedan 1964 till årets bilnyhet 
som både bidrar med teknisk innovation och värde för pengarna. I år ingår 59 av 
Europas ledande journalister från 22 länder i juryn, varav tre från Sverige: Dagens 
Industri, Vi Bilägare och Expressen ALLT OM BILAR. 
Samtliga jurymedlemmar har provkört årets nyheter och i slutet av 2020 utsågs sju 
finalister som kan ta hem utmärkelsen. 
 
Under måndagseftermiddagen hölls juryns traditionsenliga presentation där 
segraren utsågs – även om det i år var genom en digital direktsänd presentation. 
Efter att alla länder och samtliga jurymedlemmar presenterat sina röster var 
segraren tydlig: Nya Toyota Yaris är Årets Bil 2021 tack vare sin effektiva 
elhybridteknik, underhållande köregenskaper och tillgängliga prisnivå – samtidigt 
som modellsyskonet GR Yaris med sina rallygener också prisades för sin 
prestanda. 
– Nya Yaris är kul att köra och skön att åka i men fortfarande också bränsleeffektiv 
och pålitlig. Och sedan har vi sportmodellen GR Yaris. 2021 års mest 
underhållande bil, skriver bland annat Tommy Wahlström, redaktionschef på Vi 
Bilägare, i sin motivering.  
 
Utmärkelsen Årets Bil 2021 kommer bara dagar efter att nya Yaris också för första 
gången utsågs till Europas bäst säljande bilmodell, ett tydligt tecken på att 
europeiska bilköpare delar uppfattningen av Årets Bil-juryn. Dessutom är det 21 år 
sedan den allra första generationen Yaris utsågs till Årets Bil år 2000, då som helt 
nyintroducerad modell. Senast en Toyota utsågs till Årets Bil var 2005 när Prius 
stod som segrare. 
 

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta:  
Erik Gustafsson --- informationschef TOYOTA Sverige 
: 073-500 65 92 : erik.gustafsson@toyota.se  
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