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Forord

STEPs Sustain Insights Report 
er udgivet af STEP, The Commu-
nication Collective. Rapportens 
indhold tager sit udgangspunkt i 
vores Sustain Insights Analysis, en 
forbrugeranalyse, som vi hvert år 
udarbejder i samarbejde med vo-
res gode venner fra A&B Analyse. 
Analysen afdækker forbrugernes 
viden, holdninger og adfærd inden 
for bæredygtighed. 
Rapporten er højrelevant for virk-
somheder, der arbejder strategisk 
med at integrere bæredygtighed 
i kerneforretningen – eller drøm-
mer om at nå dertil. Det er vores 
klare mål med rapporten at give 
dig et udvidet kendskab til dine 

forbrugermålgrupper og deres 
adfærd og holdninger inden for 
bæredygtighedsområdet. 
 
Stor tak til Gitte Saaby, CEO og 
medstifter af det unge startupkon-
sortium New Loop, for at dele sin 
inspirerende historie om at sætte 
pant på al takeaway-emballage. 
Og lige så stor tak til Anette N.  
Sejdelin, Lead Sustainability Mana-
ger i Jyske Capital, en del af Jyske 
Bank, for at tydeliggøre, hvordan 
kapitalmarkedet og investerings-
vilkår lige nu ændrer sig dramatisk 
som følge af klimaforandringerne 
og den grønne omstilling. 

   

Okay, let’s do it 👉

Christina  
Grotkjær Nielsen
Head of Strategy & Insights
chgni@step.dk

Helle Rex
Sustainability Manager
herex@step.dk

Dybdegående forbrugerindsigter 
på tværs af generationer, køn og 
livsstadier.

Definition og uddybelse af STEPs  
4 bæredygtighedssegmenter.

Indsigter fra interviews med et par 
virkelig dygtige mennesker, der ved 
noget om bæredygtig virksomheds-
drift og grønne investeringer. 

Highlights i 
rapporten

Kontakt
SKAL VI TALE BÆREDYGTIGHED? 
Ja sgu da. Tag fat i Christina eller Helle. Uanset om det handler om, hvordan I 
tager den grønne rejse til next level – eller hvordan I overhovedet kommer i gang.
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 Indledning

I World Economic Forum’s årlige 
Risk Report har klimaforan-
dringerne indtaget andenplad-
sen på listen over de største 
trusler mod vores samfund – og 
dermed også mod virksom-
hederne. Kun lige overgået af 
top-of-mind-emnet ’globale 
pandemier’. 

Vi ved det efterhånden godt. 
At klimaets tilstand ikke kan 
ignoreres. Dét, vi ofte mangler, 
er konkretisering – både hvad 
angår truslerne og handlings-
mulighederne. Det vil vi forsøge 
os med i rapporten her.

SÅ: Hvilke 
trusler er det, 
klimaforandrin-
gerne fører med 
sig for virksom-
hederne? 
Vi synes, det illustreres stærkt 
ved at henvise til  Det Seismiske 
Skifte1. Nedenstående figur vi-
ser tydeligt, hvordan vi står midt 
i en omverden, som vil ændre 
sig dramatisk i de kommende år. 
Ændringer, som vi ikke kan und-
gå at blive påvirket af, fordi de 
’angriber fra alle sider’ – nemlig 
gennem de aktører, som spiller 

en rolle i enhver virksomheds 
omverden.  

Hvordan eller hvad vi får at 
føle først er svært at spå om. 
Det kan være lovgivning, der 
rammer os, ligesom den har 
ramt plastindustrien med det 
såkaldte Engangsplastdirektiv, 
som er trådt i kraft i år. Det kan 
være klimaforandringerne, som 
rammer vores forsyningskæder 
på den anden side af jorden 
– vi har for nyligt set det med 
den ekstreme tørke, som er en 
udfordring for produktionen af 
elektroniske chips og dermed 
forsinker levering af alt fra 
elbiler til vaskemaskiner2 til 
hele verden. Eller det kan være 
forbrugerne, der svigter os, fordi 
nye startups med bæredyg-
tighed i DNA’et pludselig kan 
tilbyde bedre løsninger. Det er 
New Loop, der med deres pant-
system vil gøre al takeaway-en-
gangsemballage overflødigt, et 
klasseeksempel på. Du kan høre 
om tankerne bag konceptet fra 
New Loop-CEO og -medstifter, 
Gitte Saaby, lige her.

https://www.step.dk/sus-
tainability/CEOGitte_New-
Loop/

1Inspireret af ”Forretning for fremtiden” af Kristoffer Nilaus Tarp og Erik Thomas Johnson
2https://mobil.nu/it-tele/ekstrem-toerke-kan-forpurre-chip-produktion-yderligere-121120 

https://www.step.dk/sustainability/CEOGitte_NewLoop/
https://www.step.dk/sustainability/CEOGitte_NewLoop/
https://www.step.dk/sustainability/CEOGitte_NewLoop/
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Se vores lille film om Det  
Seismiske Skifte her

 https://www.step.dk/sus-
tainability/detseismiske-
skifte/ 

”Det bliver 
meget svært 
og dyrt at rejse 
kapital uden en 
grøn strategi.”
Påvirkningen af Det Seismiske 
Skifte kommer også til at sætte 
sit tydelige aftryk på kapital-
markedet. Det bekræfter Anette 
N. Sejdelin, Lead Sustainability 
Manager i Jyske Capital, en del af 
Jyske Bank, som vi har intervie-
wet i forbindelse med tilblivelsen 
af rapporten her. 

Det er udtalelser som Anettes, 
der gør, at vi for alvor, ja … for-
står alvoren. Får os til at indse, 
hvor afgørende det er for STEPs 
såvel som andre virksomheders 
fremtidige eksistens, at vi formår 
at etablere bæredygtighed i 
kernen af vores forretning. Som 
en del af vores formål.

”I fremtiden bliver det svært at rejse ny kapital for 
virksomheder, der ikke har forholdt sig til den grøn-
ne omstilling. Bankerne tør slet ikke tage den risiko, 
det er at stille kapital til rådighed for virksomheder, 
der ikke har forholdt sig til og er i gang med den 
grønne omstilling. Og hvis de endelig vælger at løbe 
risikoen, så kan man være sikker på, at de vil tage 
sig betalt for det. Så det bliver altså meget dyrt for 
virksomheder at rejse kapital, hvis man ikke kan 
præsentere en fremadsynet strategi, der forholder 
sig til de klimamæssige påvirkninger.” 

https://www.step.dk/sustainability/CEOAnne_JyskeCapital/

Anette N. Sejdelin, Lead Sustainability Manager, Jyske Capital

I dag: ingen eller få krav til bæredygtighed I fremtiden: ultimative krav til bæredygtighed

Bestyrelse

Investorer

Forbrugere

Medier

Ansatte

Regulatorer

Fold ud, innovér og planlæg

Ret ind og indhent det forsømte

Forsyningskæder

💚

https://www.step.dk/sustainability/detseismiskeskifte/
https://www.step.dk/sustainability/detseismiskeskifte/
https://www.step.dk/sustainability/detseismiskeskifte/
https://www.step.dk/sustainability/CEOAnne_JyskeCapital/
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Bæredygtighed 
er ikke længere 
nok 
Men bedst som de fleste virk-
somheder har erkendt, at bæ-
redygtighed ikke er en døgnflue 
og er påbegyndt arbejdet med 
at finde ud af, hvordan vi så reelt 
bliver bæredygtige og kommer 
væk fra vores ekstraktive måde 
at forbruge på, ja, så er tiden 
faktisk allerede løbet fra os: Med 
CO2 der ophober sig i atmo-
sfæren og økosystemer i knæ, 
dukker en ny bevægelse op – en 
erkendelse af, at bæredygtighed 
i sig selv ikke er nok.  
     (… ja – man kan godt blive lidt 
udmattet af den sætning. Men vi 
må se sådan på det, at det jo er 
godt, at vi opdager det, før det er 
alt for sent.) 

Regenerativ ledelse er en ny 
og mere holistisk tankegang 
og måde at anskue verden og 
virksomhederne på. Her sættes 
bæredygtigheds-barren endnu 
højere – man sigter efter, at vi, 
som i et økosystem, ikke blot 
’udligner’ de negative aftryk, 
men derimod sætter direkte 
positive aftryk omkring os. Lad 
os kigge lidt nærmere på det     

Fremtiden er  
regenerativ 
I STEP mener vi ikke, at FNs 
verdensmål i sig selv er til-
strækkelige til at adressere de 
udfordringer, vi står overfor 
som menneskehed og planet. Vi 
tror på, at vi skal arbejde mod 
en fremtid, hvor vi regenerer 
mennesker og planeten. Derfor 
har vi sat os et ambitiøst mål om 
at blive en regenerativ virk-
somhed (det har McDonalds og 
Microsoft i øvrigt også). Og det 
handler ikke bare om at efter-
lade et kompenserende plus på 
CO2-regnskabet. Det handler om 
at betragte hele virksomheds-
driften fra et holistisk perspektiv, 
hvor vi ønsker at give mere, end 
vi tager i alle de økosystemer, vi 
er en del af.

Ambitionen om at blive regene-
rativ har vi forankret i kernen af 
vores forretning, nemlig i vores 
mission, vision og værdier. Sam-
tidig skal vores CO2-regnskab 
hjælpe os med at fokusere vores 
indsatser i initiativer, der for 
alvor kan rykke ved vores aftryk. 

Det er store ambitioner. Det er 
komplekst. Og vi kender ikke 
hele vejen til at være 100 % 
regenerativ. Men vi udforsker be-
vægelsen gennem litteratur og 
uddannelse, mens vi prøver os 
frem og lærer as we go. Vores ul-
timative mål er at kunne dele ud 
af den erfaring, vi opbygger på 
vores egen rejse, til andre virk-
somheder, så vi kollektivt kan 
bidrage til en regenerativ fremtid 
for vores eksistens – både vores 
virksomheders, menneskers og 
planetens eksistens. 

Bevægelsen kaldes  
regenerativ ledelse.
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Metode
STEPs Sustain Insights Report 
er udarbejdet på baggrund af 
STEPs egen primære analyse 
indsamlet i sommeren 2021. 
Data er blevet indsamlet 
blandt 1.000 danskere i et 
onlineinterview og er dermed 
repræsentativt for den danske 

befolkning. Data er indsamlet af 
A&B Analyse i Odense, og den 
primære analyse er beriget med 
data fra STEPs eget data set-up, 
hvor vi indsamler anonymise-
rede data fra mere end 80 % af 
den voksne danske befolkning 
hver måned. 
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Konklusion

Med rapporten slår vi fast, at det 
i bund og grund ikke er forbru-
gernes præferencer inden for 
bæredygtighed, vi som virksom-
heder skal lade os diktere af. 
Vi skal se klimaforandringerne, 
den truede biodiversitet og 
vores alt for høje ressourcefor-
brug som en helt reel og nært 
forstående trussel for os som 
menneskehed. En trussel, vi 
skal bidrage til at afværge og 
ruste os til at modstå. Det gør vi 
ved at integrere bæredygtighed 
i kerneforretningen og anskue 
dét at tjene samfundet med 
bæredygtige løsninger som en 
del af hele formålet med vores 
eksistens – som mennesker og 
virksomheder.

Samtidigt er det lige så vigtigt at 
sikre en bæredygtig økonomisk 
udvikling i vores virksomheder. 
Vi har brug for den økonomiske 
ballast for at lykkes med oven-
stående.

Det gør vi ved at være bevidste 
om, hvor vores målgruppe befin-
der sig i den bæredygtige rejse – 
og anvende den viden til at finde 
ud af, hvordan vi motiverer dem 
til at bruge vores bæredygtige 
løsninger.

Søren Skou, Adm. Direktør hos 
A.P. Møller-Maersk, siger det 
meget godt til Børsen:

”Der er en klar 
sammenhæng mellem at 
skrue op for ambitionerne 
på klimasiden og at drive 
en økonomisk sund og 
profitabel forretning. For 
tiden, hvor virksomhedernes 
primære opgave bestod i at 
tjene penge, er forbi.”3
Søren Skou, Adm. Direktør, A.P. Møller-Maersk

3Kilde: Børsen Bæredygtig – ”Ny Klimarapport skræmmer Søren Skou”, august 2021
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I STEP betragter vi det som 
vores vigtigste opgave at 
hjælpe virksomheder med 
at finde balancen i konstant 
at have fingeren på pulsen 
hos forbrugerne og sam-
tidig sikre, at vi forholder 
os til Det Seismiske Skifte, 
som – hvis det ikke allere-
de har ramt – venter i nær 
fremtid. For det gælder for 
os – ligesom det gør for jer – 
at det simpelthen er for dyrt 
at begå den fejl at sidde på 
hænderne og vente på, at 
vores kunders efterspørgsel 
skal drive vores bæredygtige 
udvikling. Vi er nødt til selv 
at tage ansvaret for at få os 
sikkert igennem, hvad end 
Det Seismiske Skifte bringer 
af turbulens. 
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Begreberne  
bæredygtighed 
og regenerativ

I rapporten her definerer vi 
bæredygtighed på samme måde, 
som begrebet blev defineret i 
FNs Verdenskommissionens 
Brundtland-rapport ”Vores fælles 
fremtid” fra 1987: ”en udvikling, 
hvor opfyldelsen af de nulevende 
generationers behov ikke sker på 
bekostning af fremtidige genera-
tioners muligheder for at opfylde 
deres behov”.

Med andre ord, så handler det 
bæredygtige begreb om, at vi skal 
’gå i nul’. Så når vi som virksom-
heder sætter os mål om at drive 
en bæredygtig forretning, handler 
det i bund og grund om at kom-
pensere for vores påvirkning på 
planeten og mennesker, således 
at den går i nul. 

Bæredygtighedsbegrebet er 
efterfølgende, i 2015 på FNs 
topmøde i New York, blevet vide-
reudviklet til de 17 verdensmål, 
som er den bæredygtighedsram-
me, FNs 193 medlemslande er 
nået til enighed om at arbejde 
ud fra. Verdensmålene danner et 
vigtigt fundament hos forbrugere 
og virksomheder på tværs af na-

tionaliteter for at bringe arbejdet 
med bæredygtighed i den rigtige 
retning. Målene konkretiserer 
vores udfordringer og muligheder. 
Men fundamentet er stadig den 
fælles forståelse om at bæredyg-
tighed handler om, ’at gå i nul’.
 

I regenerativ 
ledelse er nul-
stilling ikke 
nok
Vores nuværende levevis har 
tvunget planetens økosyste-
mer i knæ. Samtidig har vi som 
mennesker aldrig selv været 
mere depressive, stressede eller 
udbrændte, end vi er i dag. Der 
er overtræk på alle konti, og de 
problemer, vi står i, hænger ulø-
seligt sammen. For at løse dem 
skal vi grundlæggende lede og 
tænke på en helt ny måde. Dette 
er udgangspunktet for regenera-
tiv ledelse. 

At være ’regenererende’ betyder, 
at man skaber de betingelser, 
der er befordrende for, at livet 

kontinuerligt kan forny sig; at 
man skaber mere liv, end man 
tager, og at man kan overgå til 
nye former og blomstre midt i 
stadigt skiftende livsvilkår. 

Det lyder måske lidt langhåret 
eller ’yogi-agtigt’. Men reali-
teten er, at det må vi vende 
vores mindset til at forholde sig 
til. Vi skal tilbage til en tanke-
gang, hvor vi ser os selv mere i 
connec tion med naturen, hvis 
vi skal lykkes med at passe på 
både den – og os selv. 

Det 
regenerative 
princip 
”… understøtter livsbekræftende 
ledelse og organisationsudvikling, 
hvor vores organisationer sup-
porterer snarere end blokerer for 
livets logik. Det er en bevægelse, 
der går langt ud over traditionelle 
CSR-initiativer og ’mainstream’ 
bæredygtighed’, som primært 
’kun’ er rettet mod at reducere 
negative virkninger skabt af det 
nuværende tankesæt.”4 

4Laura Storm i artiklen: https://www.lederne.dk/ledelse-i-dag/ny-viden/2019/ledelse-i-dag-oktober-2019/inspireret-af-livets-milliarder-aars-erfaring
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Regenerativ ledelse er en 
overgang til et helt nyt tankesæt, 
hvor vi ser verden som et forbun-
det hele, og hvor vi er bevidste 
om, at en handling ét sted altid 
påvirker systemet andetsteds.

150 års 
kollektiv  
fuck-up
Det interessante er, at regene-
rativ ledelse faktisk henter sin 
inspiration i livets milliarder af 
års erfaring. Kloden er mere end 
4 milliarder år gammel, og i 2 
millioner år har mennesket levet 
i sameksistens med kloden som 
en del af et stort økosystem i 
trivsel, hvor alt levende næres af 
hinanden og regenererer. I dét 
perspektiv er det kun indenfor 
de sidste 150 år, at vi er kommet 
helt ud af kurs og begyndt at 
degenerere – og dermed under-
grave levegrundlaget for alt le-
vende. Vores degenerering på de 
blot 150 år gør, at økosystemer 
kollapser, arter forsvinder med 
lynets hast, og til trods for stor 
økonomisk fremgang mistrives 
mennesker psykisk og fysisk. 

Den lader vi lige stå lidt. 

Vi har i de 150 år tilladt en ad-
færd og udvikling, som hverken 
mennesker eller planet kan hol-
de til på den lange (eller endnu 
værre: korte) bane. Det er derfor, 
det er så hamrende vigtigt, at vi 
ikke lukker øjnene og fortsætter 
vores nuværende adfærd i et 
naivt håb om, at teknologien 
løser alle problemerne. Vi bliver 
nødt til at adresserede de grund-
læggende udfordringer, der har 
skabt problemerne. For isoleret 
set er de enkelte problemer 

ofte ikke problemet. De har en 
dyb rod til andre økosystemer, 
som skal bringes tilbage i den 
regenerative balance, som vi og 
resten af kloden sameksisterede 
gennem millioner af år. Ultima-
tivt kræver det samfunds- og 
virksomhedsledere, der evner at 
adressere de forbundne kriser, vi 
står over for, med et leder-mind-
set, der tænker holistisk og 
bredt.

”Hvis vi skal nå videre end 
til symptombehandling, så 
er vi også nødt til at tage fat 
om problemernes fælles rod. 
Som ledere især er vi nødsaget 
til at forstå konsekvenserne 
af situationens alvor og lede 
vores organisationer derefter. 
Regenerative ledere er ikke 
filantroper, men forretnings-
folk, der ønsker at skabe mere 
værdi, end de tager.”
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STEPs 4 sustain
segmenter

https://www.step.dk/sus-
tainability/de4segmenter/

Formentlig er du selv meget mo-
tiveret for at komme i gang med 
den bæredygtige – eller endnu 
bedre: regenerative – rejse. Det 
er sandsynligvis derfor, du læser 
denne rapport. Men din bekym-
ring går måske på, om jeres 
målgruppe er samme sted. De 
har måske ikke lige læst sådan 
en rapport her… 

Det forstår vi godt. Og det er også 
helt afgørende at forholde sig til, 
hvis man vil have succes med de 
bæredygtige løsninger og pro-
dukter, man bringer på marke-
det. Derfor har vi på baggrund af 
vores analyse defineret 4 sustain 
segmenter. For vi er måske ikke 
helt så unikke, som vi går rundt 
og tror. Faktisk er det relativt 
simpelt at putte folk i bokse ud 
fra deres vaner og mønstre. Også 
når det kommer til bæredygtig-
hed. De 4 sustain segmenter er 
dig og mig og alle dem, vi kender. 
Men vigtigst af alt er de dine 
forbrugere; dem, der skal købe 
ind i dine bæredygtige løsninger 
og produkter. Og nu skal du lære 
dem og deres tanker om bære-
dygtighed bedre at kende 

https://www.step.dk/sustainability/de4segmenter/
https://www.step.dk/sustainability/de4segmenter/
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15 %
Modstanderne

30 %
Tvivlerne

34 %
Hverdagsaktivsterne

21 %
Meningsdannerne



Bæredygtighed og  
grønne løsninger. Det er ord, 
der nemt preller af på en 
person fra modstander-seg-
mentet. I deres øjne findes 
der nemlig ikke noget, der 
hedder klimaudfordring. Og 
hvis der er en udfordring, så 
er det i hvert fald ikke deres.

Modstanderne
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Modstanderne udgør 15 % af danskerne. Det 
er et segment, hvor den yngre målgruppe er 
særdeles overrepræsenteret. Modstanderne 
er typisk i alderen 18-34 år og med en over-
repræsentation af mænd (67 %). Det er et 
indivi dorienteret segment, hvor convenience, 
prestige og status er motivationsfaktorer. De er 
generelt ubekymrede. Også når det kommer til 
klima og bæredygtighed. 

67 %
33 %  %

Bekymrer sig ikke 

15 % 
udgør Modstanderne 
af danskerne

Bekymring

Egen indflydelse

Lav Høj

Sustain Index

Viden

Indsats
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Lav viden på området
Modstanderne har en lav viden om bæredyg-
tighed, fordi de simpelthen ikke kan se nødven-
digheden af det. De har en minimal interesse i 
at gøre en indsats og tage ansvar – og de kan 
sagtens finde på at modarbejde bæredygtige 
løsninger, hvis løsningerne står i vejen for deres 
egen personlige vinding. What’s in it for me-seg-
mentet, kunne man også kalde dem i et lidt mere 
bredt perspektiv. 

Deres topbekymringer er altså primært påvirket 
af den individorienterede tilgang – emner, der i 
højere grad har eller kan få en direkte konse-
kvens for dem selv.

De vil ikke betale mere for bæredygtighed, 
medmindre det også skaber andre værdier. Og 
hvis det bæredygtige valg har konsekvenser, 
som koster dem personligt og på convenien-
ce-fronten, så er det ikke noget for dem. De vil 
ikke ofre noget til fordel for bæredygtighed.

Individorienterede

Sådan prioriterer du din kommunikation, hvis du 
skal kommunikere til Modstanderne: 

Det er smart  
(What’s in it for me-faktoren)

Det er convenient

Det er bæredygtigt

Kommunikation

2 ud af 3 Modstandere har ikke klimaforan-
dringer i top-3, når man spørger dem, hvad der 
bekymrer dem:

Flygtningestrømme

Skader på bolig

Økonomisk udvikling  
- Voksende befolking

Elbil-eksemplet
På tværs af de 4 segmenter anvender vi elbil- 
eksemplet for at tydeliggøre, at forskellige 
elementer af det samme bæredygtige produkt kan 
motivere hvert segment forskelligt. 

Modstanderne og elbilen
Modstanderne køber gerne en elbil, vel at mærke 
hvis de kan spare afgifter og få en federe model 
med mere udstyr. At den så samtidig er mere 
miljøvenlig er bare en bonus. 

Det er et svært segment 
at nå. Men ikke umuligt. 
Hvis de kan se en 
personlig gevinst, har du 
deres opmærksomhed. 
Også når det gælder dine 
bæredygtige tiltag.



Sustain Insights Report

16

Tvivlerne udgør 30 % af den danske befolkning 
og er overrepræsenteret af kvinder (59 %). 
Det er et segment, som finder tryghed i det 
velkendte og anerkendte. Og så elsker de et 
godt tilbud. 

Tryghed frem for alt 

30 % 
udgør Tvivlerne 
af danskerne

41 %
59 %  %

Sustain Index

Bekymring

Egen indflydelse

Lav Høj

Viden

Indsats

Tvivlerne er ikke i tvivl om 
nødvendigheden af at tænke 
bæredygtigt. Faktisk synes 
de, at grønne løsninger er 
vigtige. Men de føler også, 
at det er svært at navigere i 
bæredygtighedsjunglen, og 
at de ikke har den fornødne 
viden. Og derfor er det 
letteste for dem: slet ikke at 
gøre noget.

Tvivlerne
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Tvivlerne har en lav viden om bæredygtighed. 
De vil sådan set gerne være mere bæredygtige, 
men de mangler viden. Hvad er op og ned og 
rigtigt og forkert? Vi kalder dem tvivlere, fordi de 
ikke er klar over, hvad de skal gøre, eller hvordan 
netop deres indsats kan gøre en forskel. Og den 
forvirring resulterer i, at de ikke rigtig kommer 
meget videre end til tankerne – og en konklusion 
om, at ’det må være op til nogle andre, og måske 
særligt producenterne, at ændre verden’. 

Som Tvivler bekymrer man sig både om 
de problemer, der rammer én selv og egen 
baghave, men også om de problemer, der 
påvirker andre mennesker og dén verden, vi 
efterlader til de kommende generationer.

Mennesker i dette segment er udpræget 
prisfølsomme og glade for tilbud. Så selv om de 
gerne vil gøre en forskel, så må de bæredygtige 
tilvalg ikke gå ud over pengepungen. Samtidig 
er villigheden til at afprøve nye ukendte mærker 
meget lille – de har fundet et produkt, der virker 
for dem til en god pris, og den tryghed hviler 
Tvivlerne godt i.

Bæredygtighed er vigtigt 

Sådan prioriterer du din kommunikation, hvis du 
skal kommunikere til Tvivlerne: 

Fornuftigt

Noget jeg kender/føler mig tryg i

Bæredygtigt
 

Kommunikation

Tvivlerne er faktisk ret bekymrede, når det  
kommer til bæredygtighed:

Fældning af regnskoven

Flygtningestrømme

Elbil-eksemplet
Tvivlerne er helt klar til en elbil. Der er bare liiiige 

et par kriterier, der skal være opfyldt:  

•   Den skal være fra det bilmærke, som Tviv-

lerne har været tro mod i mange år

•   Den skal være til at betale og 

•   Den skal være velafprøvet af andre. 

•   Oooog samtidig skal hele usikkerheden 
omkring logistik og ’kan jeg nu nå hen til en la-

destander i tide’ også helst være ryddet af 
vejen.

 
Og så er Tvivlerne klar!

Tvivlerne vil gerne 
bæredygtighed. Men det 
skal være trygt og nemt 
at forstå og gå til. Så 
sørg for at gøre det let og 
simpelt, vær troværdig 
og forklarende, og skab 
tryghed omkring dit 
produkt.
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Sammen kan vi redde 
verden – hvis bare vi alle 
gør lidt. Sådan tænker en 
Hverdagsaktivist. Det er 
mennesker, der har en stor 
tro på, at de, med deres 
forbrugsvaner, selv kan 
være med til at skabe den 
ændring, vi alle har brug for. 
At de små hverdagsting alle 
tæller i det store, samlede 
regnskab – og rent faktisk 
nytter.

Hverdags- 
aktivisterne

Hverdagsaktivisterne udgør 34 % af danskerne 
med en klar overrepræsentation af kvinder. De 
er idealistiske ’småaktivister’, der ikke priorite-
rer prestige, store huse og stort forbrug, men 
derimod går langt højere op i at gøre en kollek-
tiv forskel på deres job og i samfundet generelt. 
De handler ud fra følelser og værdier og køber 
ind i brands, der er troværdige, og som deler 
Hverdagsaktivistens holdninger og drømme. 

Vær forskellen 

34 % 
udgør Hverdagsaktivisterne 
af danskerne

42 %
58 %  %

Sustain Index

Bekymring

Egen indflydelse

Lav Høj

Viden

Indsats
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Hverdagsaktivisterne 
lever for at bidrage og 
gøre en indsats. Så hvis 
du sørger for at ramme 
dem i hjertet med 
løsninger, der kan hjælpe 
dem med at gøre noget 
godt for verden, så er de 
klar til at købe. Og tro 
os: Leverer du overfor 
Hverdagsaktivisterne, 
vil fortællingen om dit 
brand bliver videregivet 
fra dem med passion, 
sjæl og hjerte. 

Hverdagsaktivisterne har en middel viden om 
bæredygtighed, men er meget villige til at handle 
ud fra den viden, de nu har. De mener afgjort, at 
vi alle har et kollektivt ansvar for at bidrage. Både 
politikerne, producenterne og os som forbrugere 
må ændre adfærd, hvis vi skal redde vores 
planet. Og det skal vi jo! 

Ikke overraskende er Hverdagsaktivisterne 
meget bekymrede for klimaforandringer: 

Fældning af regnskoven

Kollaps af økosystemer

Bekymringerne er altså baseret på et noget 
mere globalt udsyn, end de to foregående 
segmenters. Hverdagsaktivisterne ser det store 
perspektiv: Det, der rammer kloden generelt, 
rammer os alle. Det er vigtigt for dem at være 
bæredygtige og etisk korrekte forbrugere, og de 
har en højere grad af villighed til at betale mere 
for den gode mavefornemmelse og for følelsen 
af at have bidraget til den grønne omstilling. 
Men de savner brands, der er ’ægte’ bære-
dygtige – de føler ofte, at det halter lidt med 
troværdigheden. 

Kollektivt mindset 

Sådan prioriterer du din kommunikation, hvis du 
skal kommunikere til Hverdagsaktivisterne: 

Tal til hjertet, så det føles godt

Bæredygtighed

Anekendelse af brand/produkt 
(fx vha. certificeringer og anmeldelser)

Kommunikation

Elbil-eksemplet
Hverdagsaktivisterne er helt klar til en elbil, 
hvis det i deres hjerter føles som det rigtige at 
gøre – og hvis de er af den opfattelse, at det 
kan bidrage til at gøre en forskel for en mere 
bæredygtig udvikling. Så går det nok, at elbilen 
er lidt dyrere. Det er jo en investering i vores 
fælles fremtid.



Meningsdannerne er de 
typer, som ikke er bange 
for at sige deres mening 
(surprice). Og når det 
kommer til bæredygtighed, 
ser de en oplagt mulighed 
for at få deres holdninger på 
banen. 

Menings- 
dannerne
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Meningsdannerne udgør 21 % af danskerne 
med en lille overrepræsentation af mænd. De 
har en god indkomst og er typisk interesserede 
i det nyeste og smarteste – og især: at fortælle 
om det. De navigerer efter brands, de selv aner-
kender, og bruger deres viden og intellekt til at 
stille spørgsmålstegn ved de etablerede brands. 
De sætter sig ind i problemstillinger, også gerne 
de mere komplekse af slagsen – og så, måske 
netop afledt heraf, savner de et ordentligt 
bæredygtigt udvalg og flere kendte bæredygtige 
brands.

’Se, jeg er bæredygtig’

21 % 
udgør Meningsdannerne 
af danskerne

56 %
44 %  %

Sustain Index

Bekymring

Egen indflydelse

Lav Høj

Viden

Indsats



Meningsdannerne 
betaler gerne mere 
for kvalitet – og for 
brands, som er med til 
at bygge deres identitet. 
Der ligger guld i at få 
aktiveret dem, da de 
typisk er frontrunners og 
derfor kan være stærke 
ambassadører for dine 
bæredygtige budskaber. 
De råber nemlig højt, 
og – heldigvis – så lytter 
andre folk oftest også til 
dét, Meningsdannerne 
har at sige. 
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Kommunikation

Meningsdannerne har typisk en stor forståelse 
for, hvorfor verden ser ud, som den gør. Og 
derfor har de også en høj viden om bæredygtige 
problemer og løsninger. De er som udgangspunkt 
meget villige til at handle bæredygtigt, men 
typisk ligger de i de højere indkomstlag, hvorfor 
de også opretholder en vis levestandard. Så 
hvis bæredygtigheden begynder at gå ud over 
deres eget forbrug, kan de godt blive liiiidt mere 
tilbageholdne. 

– også for egen vindings skyld .. 
Deres bekymringer bekræfter os i, at der er 
tale om et segment med et stort globalt udsyn 
og mennesker, som har en højere forståelse 
for økosystemets betydning. Men de er også 
bekymrede på et mere individorienteret plan; 
mere konkret for, hvordan de globale problemer 
i sidste ende kan ramme dem selv og deres 
egen livsstil.

Vi skal passe på kloden 

Sådan prioriterer du din kommunikation, hvis du 
skal kommunikere til Meningsdannerne: 

Identitetsskabende

Kvalitet

Bæredygtighed
 

Meningsdannerne er, qua deres store viden, 
meget bekymrede for kloden og klimaforandrin-
gerne:

Kollaps af økosystemer

Stigende vandstande

Skader på bolig

 
Elbil-eksemplet
Meningsdannerne køber uden at tøve en elbil. 
Naturligvis for at tage et bæredygtigt ansvar (og 
de er i øvrigt ikke sene til at mene og ytre: ’at 
det bør alle gøre’), men også for at signalere til 
andre, at de altså er den slags mennesker, der 
bidrager til en grønnere verden. Tager ansvaret 
og går forrest. På den måde er elbilen med til at 
styrke deres identitet overfor omverdenen. For 
Meningsdanneren er elbilen et match made in 
heaven: godt for klimaet og godt for mit image.
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Tal/indsigter

Bekymringer
Som vi kan læse af tallene her, 
står klimaforandringerne generelt 
højt på agendaen – og der er 
ingen tvivl om, at bekymringer-
ne om de globale udfordringer 
generelt vokser i danskernes 
bevidsthed, i takt med at klima-
forskere får mere og mere taletid, 
og retorikken bliver skarpere. 

Men når vi spørger ind til, hvad de 
største bekymringer er i relation 
til klimaforandringerne,  
så er der faktisk stor variation 
i svarene: for nogle er det de 
stigende vandstande, for andre 
er det bekymringer om fødevare-
mangel i fremtiden, mens det  
hos en anden gruppe er frygt 
for kollapsede økosystemer, der 
fylder i bevidstheden. Så selvom 
de fleste af os efterhånden er 
enige om, at ’Houston, we have 
a problem’, så er det altså meget 
forskelligt, hvilke elementer af 
klimaudfordringerne der fylder 
hos den enkelte dansker (det ser 
vi også tydeligt i beskrivelsen af 
de 4 sustain segmenter). 

af danskerne udtrykker stor bekymring 
for klimaforandringerne.

58 % 
af danskerne udtrykker, at bekym-
ringerne for klimaet fylder meget lidt 
eller intet.

20 % 
af danskerne svarer hverken eller.

22 % 
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Virksomhederne bærer det 
største ansvar for at fremme 
bæredygtig udvikling.

“
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Ansvar
Hvem, mener du, bærer det 
største ansvar for at fremme  
bæredygtig udvikling?
 

Danskerne er enige! På tværs af 
både køn og aldersgrupper er der 
en kollektiv holdning om, at det er 
virksomhederne, der bærer det 
største ansvar i klimakampen. In-
teressant nok er vi mere uenige, 
når spørgsmålet falder på, hvem 
der bærer det mindste ansvar – 
hvis vi må tillade os at generali-
sere lidt: Mændene og den unge 

generation mener, at forbrugerne 
bærer det mindste ansvar. Kvin-
derne og de ældre generationer 
mener, at det mindste ansvar 
bæres af finanssektoren.  

I bund og grund handler 
ovenstående konklusioner om 
problemstillingen i, at de fleste af 
os faktisk rigtig gerne vil bidrage 
til en mere bæredygtig fremtid 
– men vi magter ikke at læse en 
halv ph.d.-afhandling om økosy-
stemer og køre rundt i det ene 
supermarked efter det andet for 
at finde en pakke plantepostej, 
som rent faktisk smager godt, for 
at lykkes med det. Vi lever i en 
tid, der er forpestet af greenwas-
hing, som har gjort forbrugerne 
skideforvirrede og mistroiske 
– og vi lever også i en tid, hvor 
convenience ikke kan ignoreres, 
og bare fordi det handler om et 
frelst emne som bæredygtig-
hed, står det fact altså stadig 
ved magt. Forbrugerne mangler 
løsningerne, der tilgodeser deres 
behov. For med den bekymring, 
rapporten her alligevel viser, at 
der hersker blandt danskerne, ja 
så tør vi godt vædde en regnskov 

på, om ikke forbrugerne nok 
skulle tage deres del af ansvaret 
– at købe produkterne – hvis de 
altså var en mere fast bestanddel 
på hylderne. Men når det bliver 
for besværligt, så sker der lige 
præcis én ting: Vi vender blikket 
mod dem, vi mener har større 
indflydelse og mulighed for at 
påvirke: nemlig virksomhederne 
og dernæst politikerne. 
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Barrierer for den bæredygtige forbruger

“Jeg aner ikke, hvad 
der er op eller ned..“ 
“Det er også dyrt, er 
det ikke?“ “Og gør det 
overhovedet nogen 
forskel?”
Det er den slags tanker, der 
fylder i hovedet på mange dan-
skere, når de skal forholde sig til 
dét at skulle agere som en mere 
bæredygtig forbruger. 

Næsten hver 4. forbruger glem-
mer at tænke på det.

24 % 💡
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Det er svært at vurdere, om noget er bæredygtigt eller ej

Det er dyrere

Jeg har svært ved at se, at min indsats gør en forskel

Jeg glemmer at tænke på det, når jeg handler

Jeg ved ikke nok om bæredygtighed

Jeg orker ikke altid at forholde mig til det

Der er for få valgmuligheder

Det er tidskrævende

Blandt de bæredygtige produkter, er mærkerne ofte ikke så kendte

Det bæredygtige valg er ikke lige så godt som det traditionelle ift. kvalitet

Jeg synes ikke, at bæredygtighed er vigtig

Det bæredygtige valg er ikke tilgængeligt, hvor jeg bor

Det bæredygtige valg er ikke lige så godt ift. design/mode

Andet

Ingen af disse

Hvor oplever du, at de største 
udfordringer ligger i forhold til 
at være en mere bæredygtig 
forbruger?

Når vi tolker på svarene ovenfor, 
bliver det ret tydeligt, at det ikke 
så meget er vilje, tid eller tilgæn-
gelighed, danskerne mangler. 
Men det er simpelthen for svært 
for den almene forbruger at 
navigere i et område, der er så 
komplekst – og hvor det så sam-
tidigt kan være svært at se og tro 
på effekten i det store perspektiv 
af de små bidrag i hverdagen.
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Viden - hvem ved mest? Mænd eller kvinder?

Når danskerne bliver spurgt om, 
i hvor høj grad de ved noget om 
bæredygtighed, udtrykker mænd 
i lidt højere grad end kvinder, at 
de ved meget om bæredygtighed. 

Men …
Når mænd og kvinder bliver 
adspurgt på 21 helt konkrete em-
ners relation til bæredygtighed, 
heriblandt ’lige adgang til uddan-
nelse’, ’biodiversitet’, ’økonomisk 
lighed’, så kan vi i kvindernes svar 
se, at de er bedre til at se sam-
menhængen mellem bæredygtig-
hed som overordnet begreb og de 
helt konkrete emner. Med andre 
ord ser vi, at kvinderne besidder 
en mere avanceret forståelse for 
bæredygtighed end mændene 
(mens mændene måske føler, at 
de besidder en større viden, end 
de reelt gør – eller er det mon 
kvinderne, der undervurderer 
sig selv. Nå, det er en helt anden 
snak … 😅 

“Jeg ved 
meget om 
bæredygtighed.”

34 % 29  % 



Født 1946-1964
Baby Boomers

Født 1965-1976
Generation X

Født 1977-1994
Generation Y

Født 1995-2010
Generation Z

👶

🦋

🐛
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Hvor 
bæredygtig er 
Generation Z 
egentlig?
Vi hører en masse om, at de 
yngre generationer kommer til 
at buldre frem med en helt ny 
dagsorden, hvor der stilles store 
krav til bæredygtighed. Man 
ser næsten en hel hær af Greta 
Thunberg-typer for sig; klar til at 
indtage arbejds- og forbruger-
markedet med nye forventninger 
og præferencer.

Og vores analyse viser da godt 
nok også, at Generation Z er den 
mest utålmodige generation – 
og en generation, der mener, at 
der bør gøres mere for at løse 
klimaudfordringerne.

Gen Z, den utålmodige 
generation

57 % mener, at den bæredygtige 
udvilking går langsomt, mens 
69 % mener, at der burde gøres 
mere for at løse klimaudfordrin-
gerne.

57 %
69 %  %🍂



1. Dyrevelfærd

2. Klimaforandringer

3. Globale pandemier

4.  Undertrykkelse af 
menneskerettigheder

5. Ligestilling

6. Børnearbejde

7.  Overforbrug af naturens 
ressourcer

8.  Truede arter og 
bioversitet

9. Fattigdom

10. Rent drikkevand

Z’s top-10
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Men paradoksalt nok er Gene-
ration Z samtidig den genera-
tion, der er mindst bekymret 
for klimaforandringerne. Det er 
derimod dyrevelfærd, der topper 
listen over de udfordringer i 
verden, de helst ser løst.
Og faktisk viser analysen, at 
Z’erne i højere grad fralægger sig 
ansvaret end de øvrige generati-
oner, når de bliver spurgt: Hvem, 
mener du, bærer det største 
ansvar for at fremme bæredygtig 
udvikling?

Z mener ikke, at de 
bærer ansvaret for en 
bæredygtig fremtid.

af Generation Z mener, at de bærer 
ansvaret for en bæredygtig fremtid.

47 % 

af Generation Y mener, at de bærer 
ansvaret for en bæredygtig fremtid.

67 % 

af Generation X mener, at de bærer 
ansvaret for en bæredygtig fremtid.

75 % 

af Generation BB mener, at de bærer 
ansvaret for en bæredygtig fremtid.

78 % 👶

🐛

🦋
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Ud over at Generation Z er den 
rigeste unge generation nogen-
sinde, ja så er de unge nøjagtig, 
som unge altid har været; de 
opfører sig forudsigeligt, altså 
som yngre generationer altid har 
opført sig: 

Generation Z er altså lige så 
polariseret som alle andre 
generationer – og repræsenterer 
ligeledes hele skalaen – fra Gre-
ta-like-aktivister til ubekymrede 
klimaignoranter.

Z er den generation, hvor 
færrest mener, at bæredygtige 
hensyn er vigtigere end 
økonomiske hensyn

32 % 
Z: Vægter bæredygtighed over  
økonomi.

48 % 
Y: Vægter bæredygtighed over  
økonomi.

De er mere idealistiske

De gør oprør mod de 
ældre generationer

De er mere ubekymrede

Og de er optagede af at 
leve og udforske verden

🐛
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Som en del af vores analyse har 
vi spurgt ind til forbrugernes 
holdning til en masse specifikke 
tiltag, som virksomheder på 
tværs af brancher har mar-
kedsført og kommunikeret. Vi 
har også bedt respondenterne 
nævne tiltag, de er stødt på og 
husker virksomhederne for. 

Selvom man måske kan fristes til 
at gå ind i komplekse forklarin-
ger omkring sine bæredygtige 
tiltag – fordi de er komplekse 
– og for virkelig at ’bevise’, at 
det ’altså er ret vildt, dét vi har 
gang i her’, så vil det potentielt 
ikke have den ønskede effekt 
over for forbrugerne. Besvarel-
serne bekræfter nemlig, at det 
er tiltag, som er håndgribelige 
og konkrete (og måske derfor 
også nemmere at forstå), som 
forbrugerne bedst tror kan gøre 
en forskel i forhold til bæredyg-
tighed generelt. Og det er præcis 
samme mønster, vi ser, når vi 
spørger dem, hvad de bemærker 
og husker. Se selv ☁

Hvad mener 
Forbrugerne 
øger bære-
dygtigheden?

Gør det konkret og 
håndgribeligt, hvis du 
vil huskes for det

10 20 30 40 50 60

Indsamler fiskenet til nye produkter

Flytter produktion til Danmark

Bionedbrydeligt plastik

Reducerer madspild m. Too Good To Go

70% CO2 reduktion

Planter træer i Danmark

Papsugerør erstatter plastsugerør

C02 Kompensation

100% økologi

Milijøcertificeret virksomhed

Ingen tilbud på oksekød

Donation til Danmarksindsamlingen

0

* Udvidet produktansvar = Når virksomheder ikke bare tager ansvar for et produkt, indtil det er i hænderne på forbrugerne, men tager ansvar for produktet i hele dets 

livscyklus fra vugge til grav, fx ved at tilbyde at tage produktet retur for genbrug eller genanvendelse.

Udvidet produktansvar *
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… og det gælder faktisk, uanset 
hvilket af vores forskellige sus-
tain segmenter du skal kommu-
nikere til: billedet er akkurat det 
samme. Også selvom eksem-
pelvis Meningsdannerne jo som 
udgangspunkt gerne sætter 
sig ind i komplekse problem-
stillinger og har høj viden om 
bæredygtige løsninger. Deres 
top-4 over tiltag, de mener øger 
den generelle bæredygtighed, 
er i lige så høj grad præget 
af de samme håndgribelige 
tiltag, som vi ser det med de 
segmenter, som er lidt mere 
laid-back-bæredygtige.

På tværs af køn og alder er 
danskerne også enige om, at 
produktproduktion, der flyttes 
fra udlandet til Danmark, er 
noget af dét, der har den største 
positive indflydelse på bære-
dygtighed.

Derimod er der ikke specielt 
stor tiltro til effekten af miljø-
certificeringer og CO2-besparel-
ser og -kompensation. 

Mere bevis, 
mindre bla bla 
bla
Forbrugerne mangler sim-
pelthen tiltroen til, at de store 
forkromede mål og langsig-
tede ambitioner fører til reel 
handling. Det bliver for fjernt 
og usynligt. Og bevisførelsen 
mangler – ’show me the money’, 
sagde de. Den øgede mængde 
af sager om greenwashing er 
også blot det ene tillidsbrud 
mellem virksomhed og forbru-
ger efter det andet. Og derfor 
er virksomhedernes evne til 
at omsætte de komplekse og 
ambitiøse mål og strategier til 
helt konkrete tiltag med synlig, 
dokumenterbar effekt og ditto 
konkret kommunikation mod 
forbrugerne altafgørende. 

Tvivlerne
1.     Fiskenet (54 %)

2.     Produktion til DK (46 %)

3.     Too Good to Go (59 %

4.     Udvidet produktansvar (44 %)

Menings-
dannerne 
1.     Bionedbrydeligt plast (68 %)

2.     Affaldssorteringsvejledning (64 %)

3.     Produktion til DK (63 %)

4.     Fiskenet (62 %)

Hverdags-
aktivsterne 
1.     Produktion til DK (69 %)

2.     Fiskenet (69 %)

3.     Bionedbrydeligt plast  (65 %)

4.     Reducere CO2-udledning (62 %)

Modstanderne
1.     Fiskenet (54 %)

2.     Produktion til DK (46 %)

3.     Udvidet produktansvar (44 %)

4.     Bionedbrydeligt plast (44 %)

☁️
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STEP The Communication Collective 
er et 4 år ungt datadrevet kommuni-
kationskollektiv. Vi er 110+ menne-
sker (and counting) fordelt på vores 
HQ i Odense + en håndfuld skrive-
borde i Holstebro og København. Vi 
er ejet af Jysk Fynske Medier, som 
beriger os med en maaaasse data, 
men som samtidig lader os være 
100 % medieuafhængige. Kollektivt 
mindset, lige som vi kan lide det. 🙏

Alt i The Communication Collective 
handler om at forstå mennesker. 
Og med forstå mener vi ikke på 
”vi-har-fundet-ud-af-at-dine-kun-
der-er-indkøbsansvarlige-mødre-i-
alderen-30-50-år-måden”. Vi mener 
sådan rigtigt forstå. På et dybere 
emotionelt niveau. For det kan man 
godt. Med vores data.

Både bogstavelig talt, fordi vi har 
adgang til anonymiserede data fra 
80 % af alle danskere over 12 år. 
Og i overført betydning, fordi vi hver 
dag arbejder aktivt med dataet og 
omsætter dén viden, det giver os, 
til de løsninger, der skaber succes 
for dig. For vi ved, at dem der får 
succes i morgen, er dem, der både 
har meget data – og er i stand til at 
bruge det til at skabe banebrydende 
kreative løsninger.

STEP og sustainability 
Når nu vi så kloger os på bæredyg-
tighed, skal vi nok lige supplere 
lidt: Vi har nogle gode menne-
sker siddende i kollektivet, som 
sammenlagt har mere end 30 års 

erfaring med strategisk arbejde 
med bæredygtighed. Det er ikke 
blot ’reklamefolk’, som også har 
opdaget, at bæredygtighed er vig-
tigt, men derimod mennesker, som 
har haft bæredygtig udvikling som 
deres hovedopgave på skrivebordet 
i mange år, før alle vi andre fik det. 
Med de kompetencer in-house kan 
vi ikke blot hjælpe med en bære-
dygtig marketingkampagne. 

Vi kan være jeres partner in green 
crime på meget tidligere stadier: 
Fx når I skal integrere bæredyg-
tighed i forretningsstrategien eller 
har brug for hjælp til at kortlægge 
jeres aftryk – fx CO2-aftryk. Vi kan 
også hjælpe med at implementere 
bæredygtigheden; dele indsatserne 
op i forskellige projekter, som alle 
forenes i klare (og konkrete!) mål-
sætninger, så vi sikrer den famøse 
røde tråd på tværs af virksomhe-
dens interesser – så bæredygtighe-
den ikke kun er bæredygtig set i ’det 
grønne perspektiv’, men også set i 
et økonomisk perspektiv. Ja, måske 
er det faktisk netop de bæredygtige 
tiltag (det vil vi vove at påstå, der er 
en ret stor chance for), der danner 
grundlag for din vækst i fremtiden. 

Vores approach 
Et vigtigt element i dét at skabe 
værdi af indsatserne er, som med 
al anden kommunikation, at ramme 
sine målgrupper lige dér, hvor det 
kan mærkes. Det er også derfor, vi 
har defineret de 4 sustain segmen-
ter og brugt en del sider på dem i 
rapporten her. Her kan STEP hjælpe 
ved at bringe de solide indsigter, 
som vi (qua vores data) besidder 
om danskernes holdninger, viden og 
adfærd inden for bæredygtighed, i 
spil. Så vi sikrer, at I vender de rette 
indsatser mod de rette mennesker 
med den rette kommunikation. 

Det er vigtigt for os at pointere, 
at vi absolut anerkender, at dét at 
integrere bæredygtighed for de 

fleste etablerede virksomheder er 
et langt, sejt og udfordrende træk. 
Og hånden på hjertet: Det er det 
også for os. Men det er samtidig en 
MEGA spændende rejse, som kan 
starte i det små og stille og roligt 
blive til mere og mere. Uanset hvor 
på rejsen I er, så vil vi elske at få lov 
til at påmønstre og komme med 
videre!

Vi er ikke de 
første, der har 
fået øjnene op for 
data. Forskellen 
er, at vi også har 
fingrene i det.

Sustain Insights Report
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Insights fra +20  
forskellige 
brancher
 Supermarked/dagligvarebutikker 

Restauranter/spisesteder 

Tøjbranchen 

Skobranchen 

Møbelbranchen 

Elektronikbranchen 

Hårde hvidevare-branchen 

Webshops 

Fødevareproducenter 

Kultur og oplevelsesøkonomi 

Data- og streamingbranchen 

Producenter af rengøringsmidler 

Producenter af personlige 
plejeprodukter 
Energisektoren 
Landbrugssektoren 

Bilbranchen 

Forsikringsbranchen 

Bygge- og anlæsbranchen 

Producenter af fritids-, sports- og 
hobbyudstyr 
Banker/pengeinstitutter 
(Finanssektoren)

Vi ved fx, om tøj-, elektronik-, sko- og 

restaurations-branchen lever op til 

forbrugernes forventninger. Tag fat i os, hvis 

vi skal snakke videre sammen. 



We see the world differently. 
From new perspectives.  
We embrace data. We know 
that it brings more good than 
harm. (Data taught us that, 
by the way). We know, that 
it brings us closer to people. 
Yes. The people. Every brand’s 
employer. So, we invented a 
ground-breaking data-setup, 
that provides us with a shitload 
of people-data. People-data is 

creative fuel. Collectively, we 
combine our insight in people 
with a deep love for creativity. 
Then greatness happens.  
Because we believe that 
everything great comes from 
knowing people. And we believe 
that we know the people who 
can make everything great.

STEP 
The Communication Collective 

A lot of people are 
afraid of data 


