Hållbarhetsindex
Hur upplever era kunder
ert hållbarhetsarbete?

SKI Hållbarhetsindex svarar på frågor som:
Ser kunderna
ert hållbarhetsarbete?

Hur står sig ert hållbarhetsarbete
jämfört med andra?

Hur påverkar hållbarhetsarbetet
er kundupplevelse?

Inom vilka kundsegment
är hållbarhet viktigt?

Hållbarhet ur kundens perspektiv

Vad erbjuder SKI Hållbarhetsindex?

Hållbarhetsfrågor är en viktig del av samhället i stort,
och de blir bara viktigare. SKI Hållbarhetsindex mäter
kundernas syn på ert hållbarhetsarbete.

En överblick över hur kunderna upplever ert hållbarhetsarbete, jämförelser mot andra aktörer eller branscher,
samt hur viktigt hållbarhetsarbetet är för kundupplevelsen. Vi kan dessutom undersöka vilka hållbarhetsaspekter som är mest relevanta för olika kundsegment.

Genom att karlägga hur kunderna uppfattar hållbarhetsarbetet kan vi besvara vilka underliggande frågor
som är viktiga att prioritera för att ni ska kunna bemöta
kundernas krav på hållbarhet. Hållbarhetsindexet kan
dessutom mäta hur hållbarhetsarbetet påverkar kundnöjdheten och synen på varumärket.

En fördjupad analys där vi undersöker vilka hållbarhetsaspekter som är särskilt viktiga för era kunder. Hur
mycket vet kunderna om ert ekonomiska, sociala och
miljömässiga hållbarhetsarbete? Vilka delar är ni bra
på och vilka behöver ni bli bättre på?

Nyfiken? Vi berättar gärna mer!
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Insikterna du behöver (och forskningen bakom)
Hållbar utveckling (sustainable development) har under de senaste femtio åren fått allt större uppmärksamhet – internationellt som nationellt. Konceptet fick
sitt stora genombrott 1987 där definitionen ”En hållbar
utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” formades.
Här menas att hållbar utveckling är överlappningen
av tre dimensioner: ekonomisk, social, och miljömässig hållbarhet. Alla dimensioner måste uppfyllas för att
utvecklingen ska vara hållbar. Det räcker alltså inte att
exempelvis endast fokusera på en miljömässigt hållbar
utveckling, på bekostnad av de andra dimensionerna
(ex. genom dåliga arbetsvillkor, ekonomisk förlust, osv.).

SKI Hållbarhetsindex bygger på den senaste forskningen. Akademisk forskning är en del av vårt DNA –
grunden till SKI kommer från ett forskningsprojekt på
Handelshögskolan i Stockholm. Sedan 2019 har vi även
aktivt bedrivit forskning för att kartlägga hållbarhet ur
ett kundperspektiv.
Sedan 2008 har vi frågat kunder i olika branscher kring
hur de värderar sina leverantörers samhällsansvar. Figuren till vänster visar vilken effekt samhällsansvarsfrågan har på kundnöjdheten. Enkelt uttryckt så förstärks
sambandet mellan sammhällsansvar och kundnöjdhet.
Det är mot bakgrund av allt detta som vi tagit fram
frågor som ska fånga de tre hållbarhetsdimensionerna
och ett index som gör svaren mätbara.
I mars 2022 publicerades våra senaste forskningsresultat kring Hållbarhetsindexet. Resultaten visar att
hållbarhet är en aspekt som spelar en allt större roll
för kundupplevelsen. Vår forskning kring hållbarhet
har bara börjat!

Upplevelsen av samhällsansvars betydelse för kundnöjdheten.

Det komplicerade som ligger bakom
Låt oss titta på datan från en studie. Bilden nedan visar modellen som används vid djupare analyser med SKI Hållbarhetsindex. Just den här modellen baseras på en panelstudie genomförd vintern 2022 med kunder från bank-,
energi-, försäkrings- och telekombranschen. Här har vi tittat på vad som skapar kundernas bild av aktörernas hållbarhet. Det är bland annat med denna modell som vi kan förstå hur hållbarhet påverkar varumärkesimage och
kundnöjdhet. Det är det här komplicerade vi använder för att leverera enkla insikter till er.
Så förstås modellen: Varje ruta motsvarar en aspekt av kundupplevelsen. Pilarna i modellen visar relationerna
mellan dessa aspekter. Siffrorna är resultaten från panelstudien och tillsammans med pilarna visar de relationernas effekter, alltså hur mycket en aspekt påverkar en annan. Effekten tolkas som att om Image ökar med 1 enhet
så ökar Kundnöjdhet med 0.71 enheter (värdet vid pilen mellan Image och Kundnöjdhet).

Vad säger modellen oss?
I just det här fallet ser vi bland annat att den miljömässiga aspekten har störst påverkan på hållbarhetsindexet. Vi
kan därför dra slutsatsen att företagen i den här studien behöver fokusera på miljömässig och social hållbarhet
för att se stört effekt av sitt hållbarhetsarbete. Vi kan också se att hållbarheten påverkar image och kundnöjdhet.
Nyfiken på ännu mer? Ta del av vår forskningsrapport Sustainable Development as a Driver for Customer Experience.

