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Her er Europas bedste og dårligste bilister 
 
I en undersøgelse af danskernes rejsevaner er danskerne blevet bedt om kåre 
Europas bedste og dårligste bilister bedømt på oplevelser under bilferien.   
 
Kør selv-ferier kan være en glædens stund, hvor forventningerne til kommende oplevelser og tæt 
familiesamvær går op i en højere enhed. Imidlertid kan trafikkaos og uforudsete forhindringer på 
motorvejen fjerne noget af glæden undervejs. Herunder kan andre bilisters kørsel og adfærd 
naturligvis spille ind.  
 
I en ny spørgeskemaundersøgelse om danskernes rejsevaner foretaget af den svenske 
turismeorganisation Visit Värmland i samarbejde med Analyse Danmark er danskerne blevet bedt 
om at forholde sig til netop de andre bilister på kør selv-ferien. Hvem er bedst, og hvem er dårligst? 
 
Resultaterne viser, at danskerne stemmer tyskerne ind på en klar førsteplads over de bedste bilister 
med 31 procent af stemmerne. Måske er det den selvvalgte hastighed på de tyske motorveje, der 
får trafikken til at glide bedre end i andre lande. Under alle omstændigheder er tyskere ifølge 
danske turister alle andre nationaliteter overlegne, når det kommer til køreegenskaber. På 
andenpladsen stemmer vi os selv ind sammen med svenskerne med 8 procent af stemmerne, mens 
nordmænd tager fjerdepladsen med 3 procent af stemmerne.  
 
Billedet ser noget anderledes ud, når det gælder de dårligste billister i Europa. Her indtager 
italienere førstepladsen med 13 procent af stemmerne, mens danskere og franskmænd deler 
andenpladsen med hver 8 procent af stemmerne. På fjerdepladsen ligger grækerne med 4 procent. 
 
Overordnet er billedet altså klart. Danskerne opfatter generelt Nordeuropæere som de bedste 
bilister, mens Sydeuropæere skraber bunden. Hvad angår vores egne evner bag rattet er 
meningerne noget mere delte, idet danskerne altså ligger højt placeret på både listen over gode 
bilister og listen over dårlige bilister.   
 
Billedtekst: Danskerne er i en ny spørgeskemaundersøgelse blevet bedt om at forholde sig til, 
hvem der er Europas bedste og dårligste bilister. Foto: Visit Värmland.   
 



    
 
 
     
Om undersøgelsen 
Det omtalte svar er en del af en større spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af Analyse Danmark i 
samarbejde med Visit Värmland. Den omfatter i alt 1.051 respondenter, som er tilfældigt udvalgt på 
baggrund af blandt andet køn, alder og geografi, således at undersøgelsen afspejler 
befolkningssammensætningen på disse parametre. Spørgeskemaundersøgelsen omfatter således et 
repræsentativt udsnit af den danske befolkning over 18 år.  
 
Om Värmland 
Värmland er en provins i Svealand i det centrale Sverige. Den største by er Karlstad med omkring 
85.000 indbyggere, men området består primært af overdådig natur som skov, floder og vildmark. I 
Värmland er der blandt andet mulighed for at tilbringe ferien på en tømmerflåde, tage på elgsafari 
og sejle i kano og kajak på Klarälven. Derudover er Värmland oplagt til vandreture, jagt og 
hundeslædekørsel, ligesom området har et rigt kulturliv og gode forhold til skiferier i vinterhalvåret.  
 
For yderligere oplysninger kontakt Communications Manager Jenny Nohrén på +46 705 13 74 
05 eller jenny.nohren@visitvarmland.se.  
 
For pressebilleder, pressetekster eller ved andre spørgsmål kontakt Allan Priess Poulsen hos 
EHRENBERG Kommunikation på 53 70 51 38 eller ap@ehrenberg-kommunikation.com.  
 
 
 
  


