
Booking.com 
Rapport Om
Bæredygtige Rejser
2022 



For syvende år indsamler Booking.
com oplysninger fra over 30.000 
rejsende fra 32 lande og områder 
til virksomhedens årlige Sustainable 
Travel Report. Den viser, at rejsende 
vælger miljørigtige løsninger og 
efterspørger, at brands tilbyder 
bæredygtige valg og mere 
meningsfulde rejser. 

I takt med at klimakrisen forværres 
og den globale bevidsthed øges, 
søger mennesker nye oplevelser 
og rejser med mere omtanke, 
kreativitet og bevidsthed. Den hidtil 
mest omfattende undersøgelse af 
bæredygtige rejser fra Booking.
com viser, at de ikke kun foretrækkes 
af et fåtal, men af de fleste. Den 
viser et stigende ønske om at tage 
flere bevidste valg gennem hele 
rejseoplevelsen – fra transport til 
overnatning – samt hvor og hvordan 
pengene bruges under rejsen. 

For nutidens rejsende indebærer 
bæredygtige rejser mere end 
blot genbrug og at begrænse 
affaldet. Med en stigende respekt 
for verdens lokalsamfund, miljøet 
og biodiversiteten, begynder en 
regenerativ filosofi at påvirke vores 
valg. Flere mennesker søger autentiske 
kulturelle oplevelser, som forbedrer og 
tilbagefører værdi til lokalsamfundet, 

samtidig med at de aktivt fravælger 
overbesøgte destinationer og rejser 
uden for højsæsonen for at undgå 
trængsel og store folkemængder.   

Flere rejsende tager beslutninger 
baseret på klimabekymringer, og de 
er også opmærksomme på, hvor langt 
de rejser, og hvordan de kommer frem. 
De foretrækker rejser, der er tættere 
på deres hjem, og vælger offentlig 
transport og cykeludlejning for at 
reducere deres CO2-aftryk. 

Selvom rejsebranchen bliver bedre 
til at tilbyde alternativer, der giver 
rejsende mulighed for at træffe mere 
bæredygtige valg, viser rapporten de 
barrierer, der er tilbage. Der er stadig 
mange mennesker, der er uvidende 
om de bæredygtige rejsemuligheder, 
og hvor de kan finde denne 
information. For nogle er udtrykket 
”bæredygtig rejse” forbundet med at 
skulle give afkald på luksus eller nøjes 
med mindre tiltalende destinationer.

Rejsende har brug for tilgængelige 
bæredygtige valgmuligheder, mere 
meningsfuld og pålidelig information 
og hjælpemidler, så de kan træffe 
gode rejsevalg. Hvor der er interesse, 
er det mulighed, og rejseudbydere 
har en oplagt mulighed for at gøre det 
bæredygtige valg lettere for alle. 

32 lande og områder30,000+ rejsende

“En stigende bekymring 
over klimakrisen får folk 
til at rejse med mere 
omtanke, mere kreativt og 
mere bevidst.”  
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Bæredygtighed former
fremtidens rejser
”Det er inspirerende at se, at bevidstheden 
om bæredygtige rejser er vokset kontinuerligt 
– ikke kun for de rejsende, men også for vores 
samarbejdspartnere – i de syv år Booking.
com har lavet denne undersøgelse. Med 
det øgede pres på vores naturressourcer 
og den tydelige indflydelse, som vores 
måde at leve på har på miljøet, forstår vores 
samarbejdspartnere behovet for at forberede 
sig på en langt mere modstandsdygtig og 
regenerativ fremtid for deres forretning og for 
samfundet som helhed. 

Bæredygtige rejser betyder noget forskelligt 
for forskellige mennesker, og at beskytte 
naturen og miljøet er ikke nok. Vi skal også 
tage hensyn til på de sociale, økonomiske og 
kulturelle konsekvenser. Hos Booking.com 
tror vi på, at rejser kan være en positiv styrke, 
der bidrager til større kulturel forståelse, 
socioøkonomiske muligheder for samfundet 
og at de har potentialet til at genskabe og 
beskytte kloden til de fremtidige generationer.  

Denne rapport viser et positivt skift i ønsket 
om at rejse mere bæredygtigt. Den viser også, 
at folk føler, at de kan omsætte bæredygtige 
ideer til betydningsfulde valg gennem hele 
rejseoplevelsen. 

Det står dog stadig klart, at der skal mere til, 
når det kommer at øge forståelsen og ændre 
adfærden. Jo flere bæredygtige praksisser vi 
kan hjælpe vores samarbejdspartnere med 
at identificere og implementere, desto mere 
kan vi eksperimentere med at fremhæve 
denne information for kunderne. Dette vil 
i sidste ende gøre bæredygtigheden til en 
transparent og letgenkendelig del af deres 
rejsevalg. 

Selvom erfaringerne fra de rejsende i 
rapporten peger i en bestemt retning, er 
løsninger vejen frem. Vi tog nogle store 
skridt i 2021 for at gøre bæredygtige 
rejser til et lettere valg for alle. Vores nye  
banebrydende mærkat for bæredygtige 
rejser hjælper med at anerkende 

bæredygtige tiltag foretaget af mere end 
100.000 overnatningssteder verden over, 
og giver de rejsende en konsekvent og 
letforståelig måde at identificere et bredere 
udvalg af bæredygtige ophold. 

Vi tror på, at 2022 giver os mulighed for 
at opnå endnu mere. Hos Booking.com 
kommer vi til at udvide vores program 
for bæredygtige rejser, og støtte flere 
tiltag for at minimere CO2-udledningen i 
rejsebranchen. Vi vil bruge vores stemme til 
at kommunikere til et bredere publikum og 
dermed øge påvirkningen af hele branchen. 

Vi har ambitiøse mål, vi vil opnå. At opbygge 
en troværdig og bæredygtig rejsebranche 
tager tid, koordinering og en fælles indsats, 
men med kontinuerlig innovation, støtte 
fra samarbejdspartnere og samarbejde på 
tværs af branchen, er det muligt at gøre 
fremskridt. Sammen vil vi fortsat gøre det 
muligt for alle at opleve verden på en 
betænksom og ansvarlig måde.” 

Glenn Fogel
CEO of Booking.com

“Det bliver mere og mere 
tydeligt, at miljøvenlige, 

bæredygtige og ansvarlige 
rejser er meget mere 

end en trend. Det skal 
være standarden for 

rejsebranchen.”
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62% 43%
af rejsende ønsker at 
gøre en større indsats 
i det kommende 
år for at rejse mere 
bæredygtigt (14% 
mere end 2021)

er mere besluttet på 
at træffe bæredygtige 
valg, når de rejser nu, 
end de var for et år 
siden

af de rejsende ønsker at bo på et bæredygtigt 
overnatningssted mindst én gang i det kommende år

af de rejsende, som har boet på bæredygtige 
overnatningssteder mindst én gang i det forgangne år, 
varierer begrundelserne:

29%
ønskede at 

reducere deres 
miljøaftryk

21%
ønskede lokale 

oplevelser

20%
mente, at bæredygtige 
overnatningssteder var 

bedre for samfundet

For nogle 
handler den 

bæredygtige 
oplevelse 
mere om 

æstetik:

13% 

11% 

opfatter bæredygtige 
overnatningssteder som stilede 
og trendy

mente, at de var perfekte til 
lægge op på sociale medier

73%

50%

38% 27%
bekræfter, at de har 
set et bæredygtigt 
overnatningssted på 
en online rejseportal 
det seneste år

søger aktivt efter 
oplysninger om 
bæredygtige tiltag 
foretaget af et 
overnatningssted, før 
de booker 

Søgen efter mere 
bæredygtige ophold
Der er ingen tvivl om, at bæredygtige rejser er vigtige for rejsende 
– 68% bekræfter netop dét. 39% siger, at de seneste udmeldinger 
om klimaforandringer har påvirket deres rejsevalg og gjort det mere 
bæredygtigt og viljen til at rejse mere bæredygtigt stigende:

Det er positivt, at bevidstheden om og synligheden af mere 
bæredygtige ophold fortsat er stigende: 
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19% 26% 
vidste ikke, at disse 
overnatningssteder 
eksisterede (12% 
nedgang ift. 2021)

vidste ikke, hvordan de 
skulle finde disse dem

5

På trods af, at undersøgelsen 
indikerer, at opmærksomheden 

omkring bæredygtige ophold 
er stigende, så er der stadig en 

del arbejde forud for at gøre 
det lettere for alle at finde flere 

bæredygtige overnatningssteder. 
Et stort antal mennesker er stadig 
usikre på, hvordan de rejser mere 

bæredygtigt, hvilket viser behovet 
for, at rejsebranchen giver de 
rejsende mere transparent og 

letforståelig information. 

46%
ville synes bedre om at 
overnatte på et bestemt 
overnatningssted, hvis de 
vidste, at det havde en 
bæredygtighedscertificering 

63% 
kigger ikke aktivt efter 
bæredygtige initiativer 
for et overnatningssted, 
før de booker, men hvis 
de er lettilgængelige, 
vil de gerne gennemse 
dem 

36% 
vil gerne filtrere deres 
valg efter steder med en 
bæredygtighedscertificering
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Ud af de rejsende, som ikke boede på et bæredygtigt overnatningssted, i det 
forgangne år:



En stor del af de globale rejsende har en bestemt opfattelse 
af bæredygtige overnatningssteder, og de destinationer, hvor 
disse overnatningssteder er placeret. Af denne grund er der 
en opfattelse af, at udvalget ikke kan opfylde deres ønsker og 
behov, da denne rejsetype kun findes afsides eller på mindre 
attraktive destinationer. 
 
Men bæredygtige rejser findes i alle former, hvilket giver 
rejseplatforme mulighed for at overraske og glæde folk med 
bæredygtige muligheder, hvor de mindst venter det. 

Af dem som ikke har boet et 
bæredygtigt overnatningssted 
i år:

32% siger, at selvom de ser flere 
bæredygtige muligheder, appellerer 
andre valgmuligheder mere til dem

24%

14%

10%

mener, at der ikke var noget 
overnatningssted på deres 
foretrukne destination

mener, at de virker mindre 
luksuøse 

mener, at de kun er mulige 
i afsides områder, og disse 
rejsende ønsker at opholde sig i 
storbyer eller metropoler

25%

24%

siger, at bæredygtige rejser ikke 
giver dem den luksus/komfort, de 
ønsker på en ferie

siger, at bæredygtige 
rejsedestinationer appellerer mindre 
til dem end andre destinationer

Opgør med bæredygtige 
rejsestereotyper 
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27% 
udelukkende at rejse i 
lavsæsonen/uden for 
højsæsonen 

39% af de rejsende siger, at nyhederne om klimaforandringer har påvirket dem til at træffe 
mere bæredygtige rejsevalg, så der er stigende ønske om at undgå travle og overbesøgte 
destinationer for at sikre en mere jævn spredning af de påvirkninger og fordele, deres besøg 
har. 

Det indikerer, at rejseplatforme har mulighed for at samarbejde med leverandører af 
overnatningssteder om at fremhæve flere bæredygtige muligheder i travle byer og på 
andre populære turistdestinationer, samtidig med at hjælpe folk med at finde alternative 
tidspunkter og steder for deres rejser – uden at gå på kompromis med oplevelsen. 

I løbet af de sidste 12 måneder
For at undgå for store folkemængder valgte rejsende at:

De kommende 12 måneder 
For at undgå overbefolkning og/eller sikre spredning af turisme siger rejsende, 
at de er villige til: 

Søgen efter alternative 
destinationer og tidspunkter

Mange ved ikke, hvor man kan finde disse mindre trange steder. 32% synes, at det 
er svært at finde attraktive destinationer, som er mindre besøgte, 30% synes, at det 
er svært at finde bæredygtige rejsemuligheder i storbyerne eller på andre populære 
turistdestinationer. 
 
Men 20% mener, at rejseselskaber som foreslår alternative rejsedestinationer for at 
undgå overbesøgte steder ville hjælpe dem med at træffe flere bæredygtige rejsevalg. 

Dette skaber en mulighed for alle:

Overnatningssteder får 
et incitament til at øge 
deres bæredygtige 
udvikling

Som resultat vil 
rejseplatforme 
fremhæve flere 
bæredygtige 
muligheder

Dette vil i sidste ende 
hjælpe rejsende med 
at opdage alternative 
tidspunkter og steder for 
deres rejse, uden at gå på 
kompromis med oplevelsen 

22% 
rejse uden for højsæsonen 

53% 
at undgå populære 
turistområder og attraktioner 

21% 
at vælge et alternativ til deres 
foretrukne destination 

14%
rejse til et mindre populær 
destina

1 2 3
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Større tilknytning 
til kulturen og 
lokalsamfundet

60% 
ønsker autentiske 
oplevelser, som 
er repræsentativ 
for det lokale 
samfund

34% 24% 26% 

47% 
ønsker at efterlade 
de steder, de 
besøger, i en 
bedre stand, end 
før de ankom

15% 
læser aktivt om 
destinationens 
lokale kulturelle 
værdier og 
traditioner forud 
for deres rejse

19% 
er villige til at 
betale mere for 
rejseaktiviteter, 
der sikrer, at 
de giver noget 
tilbage til 
lokalsamfundet

at de ikke ved hvordan 
eller hvor de kan finde 
aktiviteter eller ture, som 
sikrer at de giver noget 
tilbage til lokalsamfundet

at rejsende er ansvarlige 
for at reducere negative 
påvirkninger af rejser og 
turisme

gerne have at 
rejsebureauer foreslog 
ting at foretage sig og 
steder at besøge på 
ferien, som sikrer, at de 
giver noget tilbage til 
lokalsamfundet

Trods lysten til at give tilbage og forbinde med andre under rejser:

8
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At bringe mennesker og kultur tættere sammen, 
er hvad rejser er til for. Undersøgelsen viser et 
øget ønske blandt rejsende om at komme tættere 
på kulturen og samfundet, når de rejser, og 26% 
mener, at en del af at rejse bæredygtigt er at 
beskytte og lære om lokale kulturer.

Denne regenerative filosofi påvirker 
beslutningstagningen. Ved at skabe og tilbyde 
flere bæredygtige valgmuligheder, vil det være 
muligt at skabe turismemuligheder, der skaber en 
positiv fremdrift og rejsetilfredshed. 



9

Vendepunktet 
for transport

Rejsende er opmærksomme på, hvor langt de rejser, hvordan de 
rejser og hvordan de kommer rundt, når de er afsted – 51% mener, 
at lav til ingen CO2-udledninger gennem deres valg af transport 
er en vigtig del af, hvad der udgør “bæredygtige rejser”.
I takt med at folk forsøger at træffe flere bæredygtige rejsevalg, 

udfolder der sig en bred vifte af muligheder for, at transport- og 
turistbureauer kan tilbyde flere bæredygtige muligheder gennem 
hele rejseoplevelsen. 
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For de rejsende, 
der ikke aktivt leder 
efter bæredygtige 
rejsemuligheder, spiller 
bæredygtige tiltag dog 
stadig en rolle i deres 
beslutningstagning:
  
 
33%
siger, at bæredygtige 
tiltag ikke spiller en 
stor rolle i deres valg af 
transport, men det kan 
afgøre deres endelige 
valg

28%
siger, at bæredygtige 
tiltag ikke spiller nogen 
rolle i deres valg af 
transportmiddel, men 
at vide at den bestilte 
transport følger bedste 
praksis inden for 
bæredygtighed får dem til 
at føle sig bedre tilpas

aktivt efter oplysninger om bæredygtighed

ikke aktivt efter mere bæredygtige 
transportmuligheder, men hvis informationen var 
lettilgængelig, ville de læse den

28%

62%

Når det kommer til oplevelser tættere på 
eget hjem vil… 

vælge en destination tættere på hjemmet 
for at reducere deres CO2-aftryk

er villige til at gøre det for at reducere 
udledninger fra transport

overveje at rejse tættere på hjemmet i 
fremtiden

have, at rejsebureauer skal foreslå spændende 
destinationer tættere på hjemmet

23%

27%

57%

17%

Når det gælder fremtidige rejser, og hvilke 
handlinger de rejsende er villige til at foretage…

at de vil gøre mere brug af miljøvenlige 
transportmidler (f.eks. at gå, cykle eller 
tage offentlig transport fremfor taxa eller 
udlejningsbiler)

bruge længere tid på at nå deres destination for at 
reducere CO2-udledninger (f.eks. ved at tage toget 
fremfor bil eller fly)

betale mere for at sikre, at deres 
udlejningsbil er elektrisk

61%

24%

18%

Når det gælder transportmidler… Når det kommer til at booke transport til 
deres rejse...

sig over at flyve på grund af 
miljøpåvirkningen

at rejse med tog på længere afstande 
fremfor at tage bilen

offentlig transport og/eller muligheden for 
cykeludlejning på deres valgte destination

en bil med lav udledning

30%

18%

18%

7%
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Ifølge undersøgelsen, viser intentionerne om at gøre 
fremtidige rejser mere bæredygtige, de rejsendes villighed 
til at tage sagen i egen hånd og være personligt ansvarlige 
for deres rejsevaner. Det antyder, at folk fortsat tænker 
holistisk over deres påvirkning, herunder også deres valg af 
mere bæredygtige overnatningssteder.  

Selvom det ikke er alle rejsende, der aktivt leder efter 
bæredygtige overnatningssteder, viser undersøgelsen, at 
hovedparten er villige til at overveje muligheden, hvis den 
præsenterer sig. At forelægge de rejsende for bæredygtige 
muligheder, som de ikke nødvendigvis var på udkig efter, har 
en positiv effekt på deres evne til at foretage bæredygtige 
valg. 

Når det kommer til at booke et overnatningssted til deres rejse…

Rejsende siger, at de ville føle sig opmuntret til at foretage flere 
bæredygtige rejsevalg på online rejsebookingssider hvis:

Gør bæredygtige 
intentioner til 
virkningsfulde 
handlinger

aktivt efter information 
om bæredygtige tiltag 
for overnatningsstedet 

rejseplatformene 
tilbød at filtrere efter 
bæredygtighed 

38%

34%

56%

36%

ikke aktivt efter 
bæredygtige tiltag for 
overnatningsstedet, men 
hvis oplysningerne var 
lettilgængelige, ville de 
læse dem

rejseplatformene brugte 
en tydelig mærkat 
til at identificere et 
bæredygtigt tiltag 
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Mere 
bæredygtige 
rejser for alle   
Som del af Booking.coms mission om at gøre det lettere for alle 
at opleve verdenen, og som en leder inden for rejsebranchen, 
mener vi, at vi har et ansvar for at gøre bæredygtige valg 
nemmere for både indkvarteringsudbydere og de rejsende. 
Vores mærkat for bæredygtige overnatningssteder tilbyder nu 
rejsende en gennemsigtig, konsekvent og letforståelig måde at 
identificere et bredere udvalg af bæredygtige ophold, uanset 
hvor de vil rejse til. Initiativet, der er det første af sin slags inden 
for branchen og blev lanceret i 2021, er tilgængelig for alle 
typer af overnatningssteder fra lejligheder til hoteller og endda 
træhuse, som har implementeret en kombination af forskellige 
bæredygtige tiltag, der opfylder de nødvendige krav for deres 
specifikke destination. 

Med mere end 100.000 overnatningssteder verden over, som 
nu er anerkendt for sine bæredygtighedstiltag med Booking.
coms mærkat for bæredygtige overnatningssteder, har vi 
udvidet yderligere med en række tredjepartscertificeringer 
og -mærkater, som automatisk kvalificerer overnatningssteder 
til at modtage det. Udover dem som officielt er godkendte af 
Global Sustainable Tourism Council (GSTC), Green Tourism 
og EU Blomsten, omfatter dette nu også Green Seal, 
Svanemærket, Green Hospitality Ecolabel, Ibex Fairstay, 
Fair Trade Tourism, LEED og Edge. 
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Bliv bevidst om 
CO2 

Vi ved, hvor vigtigt det er at være et godt forbillede og 
holde os selv ansvarlige. Siden vores drift hos Booking.
com i 2020 blev CO2 neutral, er vi forblevet CO2-neutral 
i vores organisation og begyndt at bevæge os hen mod 
100 % vedvarende energi – en betydelig milepæl for 
vores forretning og en del af virksomhedens bidrag til 
Booking Holdings’ klimahandlingsplan. Som den første af 
sin slags for et globalt online rejsebureau, fungerer vores 

klimahandlingsplan som en strategisk ramme for, hvordan 
Booking Holdings vil gøre virksomhedens drift, tjenester og 
rejsebranchen mere bæredygtig. I overensstemmelse med 
de mål, der er fremsat af Science Based Targets-initiativet 
(SBTi), indeholder klimahandlingsplanen ambitiøse mål, 
der stiler mod at hjælpe virksomheden til at opnå en netto-
nuludledning inden 2040.
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Undersøgelsen er bestilt af Booking.com og foretaget 
uafhængig blandt en respondentgruppe på  30.314 
respondenter fra 32 lande og områder (1.000 fra USA, 958 
fra Canada, 1.009 fra Mexico, 1.001 fra Colombia, 1.003 
fra Brasilien, 1.017 fra Argentina, 1.000 fra Australien, 486 
fra New Zealand, 998 fra Spanien, 1.003 fra Italien, 996 fra 
Frankrig, 495 fra Schweiz, 980 fra Storbritannien, 998 fra 
Tyskland, 1.014 fra Holland, 991 fra Belgien, 985 fra Danmark, 
984 fra Sverige, 964 fra Kroatien, 976 fra Rusland, 1.008 fra 

Israel, 1.002 fra Indien, 1.004 fra Kina, 925 fra Hongkong, 
1.006 fra Thailand, 988 fra Singapore, 1.002 fra Taiwan, 1.004 
fra Vietnam, 1.004 fra Sydkorea, 1.003 fra Japan, 1.006 fra 
Sydafrika og 504 fra Kenya). For at kunne deltage i denne 
undersøgelse, skulle deltagerne være 18 år eller ældre, have 
rejst mindst én gang i løbet af det sidste år og have planlagt 
at rejse i 2022 og være enten den primære beslutningstager 
eller involveret i rejsebeslutningen. Undersøgelsen blev 
foretaget online i februar 2022. 

Metodologi
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