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En ny undersøgelse blandt 313 europæiske travel managers viser, at næsten to
tredjedele har bæredygtige rejseprogrammer. I Danmark har aktørerne også et
stigende fokus på grønne valg, oplyser DBTA.

Travel managers rundt om i Europa har i de seneste år haft et stigende fokus på bæredygtighed.

Business Travel Show Europe har gennemført en stor undersøgelse, der afslører, at grønne
løsninger fylder en del i bevidstheden hos rejseindkøbere. Således viser analysen blandt 313
travel managers, at 62 procent af alle rejseprogrammer er bæredygtige. Til sammenligning lød
dette tal på 40 procent i november 2019.

Mere end en tredjedel – 37 procent – af rejseindkøberne administrerede et bæredygtigt
rejseprogram før coronakrisen, mens yderligere 25 procent af programmerne er blevet
bæredygtige under pandemien. Yderligere 23 procent af indkøberne overvejer at indføre et
bæredygtigt rejseprogram til sin forretning.

Otte procent har intet grønt rejseprogram 
Undersøgelsen fra Business Travel Show Europe, der i øvrigt afvikles fra 30. september til 1.
oktober 2021 i London, viser, at nogle travel managers slet ikke har et bæredygtigt
rejseprogram. Således har otte procent af de adspurgte intet bæredygtigt rejseprogram til
sammenligning med 60 procent i 2019.

Én procent af de adspurgte oplyste, at det er for dyrt med bæredygtige rejseprogrammer mod
hele 25 procent i 2019.

Deltagerne i undersøgelsen blev blandt andet også spurgt om, hvor bæredygtige deres
rejseprogrammer er. 20 procent svarede, at de er afhængige af deres TMC (Travel Management
Company) for at sikre, at deres programmer er bæredygtige. Og 20 procent overvejer, hvilken
indvirkning deres programmer har på miljøet og træffer valg for at begrænse denne indvirkning.
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”Min virksomhed er fuldt fokuseret på at ændre vores produktsortiment til at være helt elektrisk
fra midten af   årtiet. Vi fokuserer vores rejseprogram på bæredygtige rejsevalg for at understøtte
dette: hoteller med klare og offentliggjorte grønne politikker og valg af moderne, mere
brændstofeffektive flyflåder og samkørsel, hvor det er muligt,” siger Stephen Swift, travel
manager hos Ford Motor Company.

Større dansk fokus på bæredygtighed 
Det fremgår ikke af undersøgelsen, hvilke eventuelle danske travel managers der har deltaget.
Men rejseindkøbere hos danske virksomheder har bestemt et stort fokus på bæredygtighed i
rejseprogrammerne.

Sådan lyder det fra Mikkel S. Wismann, der er medlem af bestyrelsen i DBTA, og som er
foreningens pressekontakt. Han fortæller til STANDBY.dk, at de danske travel managers
fokuserer på grønne rejser, men at coronapandemien også har haft indflydelse.

”Det er sandt, at alle inden for erhvervsrejser har et meget større fokus på bæredygtighed.
Dette startede før COVID-19 brød ud og er forsat ”talk-of-town”,” siger Mikkel S. Wismann, der
selv har et fuldtidsjob som driftsdirektør i visumfirmaet CIBT.

”Den store ”distribution” af rejsebranchen har gjort, at alle har fokuseret på COVID-19, og de
restriktioner dette har medført. Jeg har ikke de nøjagtige tal på, hvor mange der har
bæredygtige rejseprogrammer, men jeg ved, at bæredygtighed hos leverandører vægter tungt.”

Hæderkronede virksomheder konkurrerer i bæredygtighed 
Mikkel S. Wismann fremhæver, at hotelkæder modtager priser for at have stort fokus på
bæredygtighed – selv under pandemien.

”Flere store, hæderkronede virksomheder nærmest konkurrerer om at være hurtigst til at opnå
status af ‘klimaneutral’, hvilket imponerer og motiverer resten af branchen. Flere TMC’er
(erhvervsrejsebureauer, red.) har ligeledes indbygget en ”bæredygtigheds”-score på deres
OBT’er (Online Booking Tool), så brugeren ikke blot skal vælge eksempelvis hotel, bil, fly ud fra
pris og tilgængelighed,” forklarer han.

”Kort opsummeret, så er der fortsat stort fokus på bæredygtighed blandt aktørerne inden for
erhvervsrejser. Eksempelvis tilbyder mange en CO2-kompensation/bidrag ved ordrebestilling,
hvilket kunder blandt andet også vægter tungt.”

DBTA (Danish Business Travel Association) er Danmarks største professionelle netværk inden for
Travel Management. Foreningen har over 110 medlemmer fordelt på både rejseindkøbere og
rejseleverandører.
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