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OM DEN HÄR RAPPORTEN
Denna hållbarhetsrapport använder sig av ESG-ramverket för att bedöma företagets

hållbarhetsresultat. ESG står för Environmental, Social and Governance, vilket är de tre centrala

faktorerna för att mäta ett företags arbete inom hållbarhet och etiska frågor. Trots att de inte

bedömer finansiella aspekter har ESG-faktorerna stor betydelse för företagets långsiktiga

riskhantering och finansiella resultat. Generellt är företag som följer ESG-standarder mer etiskt

medvetna, mindre riskbenägna och har större sannolikhet att lyckas på lång sikt.

Rapporten beskriver relevansen av ESG för den bransch som Xllnc är verksamt inom, belyser de

främsta icke-finansiella frågorna, bedömer Xllncs resultat inom dessa områden och presenterar en

handlingsplan som syftar till att reducera eller förhindra risker samt att identifiera värdeskapande

möjligheter (se vårt tillvägagångssätt till höger). Rapporten uppdateras årligen för att bevaka

framstegen och hjälpa företaget att fokusera på målsättningen att bli ett mer hållbart och

framtidssäkrat företag på sikt.

Rapporten är ett resultat av en oberoende genomgång av den internationella konsultfirman MJ

Hudson Spring och godkänd av Xllncs styrelse och ledning. Slutsatserna bygger på offentlig samt

intern information och analys som samlats in och tillhandahållits av Xllnc, samt på löpande dialog

mellan företagsledningen, dess delägare Norvestor och MJ Hudson Spring.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Förutsättningar i 

branchen

Avgöra huvudfrågo

Bedöma företagets 

resultat

Skapa handlingsplan

Först bedöms ESG-aspekternas betydelse för 

den bransch som företaget är verksamt inom, 

och en långsiktig vision för en hållbar 

verksamhet fastställs.

Utifrån Norvestors ESG-ramverk identifieras 

de viktigaste materiella temana med hänsyn 

till hela företagets värdekedja.

Företagets resultat inom de frågor som 

identifierats som viktigast bedöms enligt en 

skala från ”regelstyrt” till ”framtidssäkrat”.

Slutligen identifieras möjligheter där ESG-

aspekter och värdeskapande åtgärder möts, 

och dessa formuleras i en handlingsplan med 

mål på kort, medellång och lång sikt.

OBS! Samtliga bedömningar baseras på eller stöds av analys och data när det är möjligt. När det gäller jämförelser mellan olika kategorier eller 

klassificering av resultat bygger bedömningarna inte alltid på objektiva analyser eller data. Dessa bedömningar är intersubjektiva på så sätt att de har 

överenskommits mellan MJ Hudson Spring och ledningen, och överensstämmer med tankesättet hos branschexperter och ledande icke-statliga 

organisationer. Se avsnittet Metodik och bedömning i bilagan.
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Källa: företagsdata, MJ Hudson Springs utvärdering

• ESG-frågor inom sektorn för livscykelhantering av IT-hårdvara handlar om datasekretess och
datasäkerhet, arbetsmiljöfrågor, elektroniskt avfall samt rekrytering och att behålla och utveckla
arbetsstyrkan. Förbättrad livscykelhantering kan ha positiv effekt genom att reducera mängden
elektroniskt avfall samt öka livslängden och cirkulariteten för elektronisk hårdvara och
elektronikkomponenter.

• Företag som hjälper till att hantera hela hårdvarucykeln kan bidra till en mer hållbar framtid genom
att driva cirkulära affärsmodeller, inklusive cirkulär hantering av system, tjänster för returnering
från kunder vid slutet av livscykeln och potentiellt förlängda livscykler. Genom en sluten
produktcykel kan mängden elektroniskt avfall minskas avsevärt, samtidigt som oreglerad
kassering och bearbetning av elektronik kan undvikas.

• Konkurrenterna på marknaden ökar sitt fokus på hållbarhet för att säkerställa välskötta
leveranskedjor och minimerad miljöpåverkan i samband med hårdvarulogistik.

HANTERING AV DE VIKTIGASTE FRÅGORNA

BRANSCHFÖRUTSÄTTNINGAR

• I enlighet med sin affärsmodell bidrar Xllnc till en cirkulär ekonomi genom att 
hantera IT-hårdvarans livscykler. Som en del av serviceavtalen tar företaget 
tillbaka uttjänt hårdvara i slutet av dess ”första liv” och rekonditionerar 
hårdvaran för att ge den ett ”andra liv” och på så sätt förlänga dess livslängd.

• Företaget har en positiv effekt på klimatet och miljön genom att reducera 
mängden elektroniskt avfall samt öka livslängden och cirkulariteten för 
elektronisk hårdvara och elektronikkomponenter. 

• Företaget har alla relevanta ESG-riktlinjer på plats och hanterar hälso- och 
säkerhetsrisker väl. En miljömässig riskbedömning och uppföljningsrutiner 
tillämpas och regelbundna internkontroller genomförs. 

FÖRETAGSRESULTAT

SAMMANFATTNING
LÅGA INVOLVERAT

RISKER RESULTAT

MEDEL

MÖJLIGHET

Produkternas hållbarhet 
och cirkularitet

Rekrytering, utveckling 
och kvarhållande

Arbetsmiljö

Elektroniskt avfall

Datasekretess och 
kundsäkerhet

En policy för IT-säkerhetsrutiner och sekretess tillämpas. Inga incidenter i 
samband med datasäkerhet och sekretess ägde rum under 2019.

Flera initiativ för att öka produkternas hållbarhet (t.ex. reparationsmetoder som 
rekommenderas av tillverkaren) och kvalitet (t.ex. ändrade internkontroller). 

Verksamheten i Estland drivs i enlighet med OHSAS 18001:2007, även om 
företaget inte är certifierat. En smärre incident inträffade 2019.

Omsättningen under 2019 var 15,8 procent, framför allt tack vare hög 
omsättning i Estland. Medarbetarnöjdheten mäts för närvarande enbart i 
Estland (90 procent).

Företaget uppnår en återvinningsgrad för hårdvara på 95 procent. Driftavfall 
registreras och separeras av ett externt återvinningsföretag.

MÅL FÖR 2020

• Analysera alternativ för att bearbeta allt avfall internt 

• Mäta satsningarnas positiva effekt (samt mäta nya nyckeltal vid behov)

• Övervaka och uppdatera datasäkerhetssystem och -rutiner vid behov

• Fortsatt stöd till lokalsamhället, samarbete med utbildningsinstitutioner och 
arbetstillfällen för unga

• Införa medarbetarundersökning i samtliga länder

Integrering av 
hållbarhetsprinciper

Koncernövergripande ESG-policy tillämpas och finns med på styrelsens 
dagordning. Xllnc har identifierat klimatrelaterade risker och möjligheter inom 
sin verksamhet i samband med ISO 14001. 

• Utarbeta ett dokument för riskinventering och -utvärdering med fokus på 
ESG-frågor för hela företaget
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FÖRETAGET I KORTHET

OMSÄTTNING (mSEK)

MEDARBETARE (FTE)

2 649

2017

2 035

2018 2019

3 086

Källa: företagsdata

• Xllnc tillhandahåller lösningar och tjänster för hantering av IT-livscykeln, så att stora
företag och institutioner kan ta hand om sina fysiska IT-resurser för maximerad
användning samt förbättrad kvalitet och effektivitet.

• Företagets huvudlösning är dess erbjudande om hårdvara som tjänst, vilket omfattar
övervakning och hantering av datorer, surfplattor, telefoner, skärmar, skrivare och IT-
tillbehör i varje fas av livscykeln från inköp, konfiguration och finansiering till
rekonditionering i slutet av livscykeln.

• Verksamheten i Estland förvärvades under Q4 2019 och är en ledande
återvinningsanläggning för elektroniska enheter för mobila nätverksoperatörer,
-distributörer och -företag. Deras kärnverksamhet utgörs av värdeutvinning från
elektroniska resurser i slutet av livscykeln.

• Företagets huvudkontor ligger i Växjö, med ytterligare kontor i Stockholm, Sandefjord
(Norge), Åbo (Finland) och Tartu (Estland).

180 192 242

116
190

272

2017

410

20192018

303

578

EstoniaSweden Norway Finland
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ESG INOM VÅR BRANSCH

Källa: företagsdata, MJ Hudson Spring

DAGENS BRANSCH LÅNGSIKTIG VISION FÖR EN HÅLLBAR BRANSCH

• IT-industrin utvecklas snabbt i takt med att molntjänster och onlinetjänster får allt

större betydelse. I takt med att företagen växer och blir allt mer digitala blir effektiv

hårdvaruhantering ett måste för att säkerställa att företagen kan fortsätta bedriva sin

verksamhet.

• Företag i den här branschen kan bidra till en mer hållbar framtid genom att minska

energiförbrukningen och tillhörande koldioxidutsläpp samt välja förnybar energi för att

köra datacenter för hostingtjänster. Ett slutet kretslopp kan minska behovet av

råmaterial för elektronikvaror och förhindra att de blir till avfall. Dessutom kan

automatiserad programvara och allt mer digitala lösningar ytterligare öka effektiviteten

och säkerheten inom verksamhet och logistik.

• Aktiv hantering av medarbetarnöjdheten är avgörande för att behålla IT-talanger på

företaget, något som alltid är av stor vikt i branschen.

• Företag som sysslar med hantering av IT-hårdvara kan säkerställa ständig

datasäkerhet och sekretess genom att tillämpa rätt åtgärder och etablera samarbeten

med hårdvaruleverantörer som tar hänsyn till systemens ESG-resultat.

• ESG-frågor inom sektorn för livscykelhantering av IT-hårdvara handlar om

produktcirkularitet, elektroniskt avfall, rekrytering, kvarhållande och utveckling av

arbetsstyrkan, arbetsmiljöfrågor samt datasekretess och datasäkerhet.

• Förbättrad livscykelhantering kan ha positiv effekt genom att reducera elektroniskt

avfall, undvika oreglerad kassering och bearbetning av elektronik samt öka

livslängden och cirkulariteten för elektronisk hårdvara och elektronikkomponenter.

Dessutom har företag som hjälper till att hantera hela hårdvarucykeln positiv effekt

genom att driva cirkulära affärsmodeller, inklusive cirkulär hantering av system,

tjänster för returnering från kunder vid slutet av livscykeln och potentiellt förlängda

livscykler.

• En potentiell risk i framtiden är ny lagstiftning som höjer priset på uttjänta produkter.

• Konkurrenterna på marknaden (t.ex. Atea, Advania) ökar sitt fokus på hållbarhet för

att säkerställa välskötta leveranskedjor och minimerad miljöpåverkan i samband

med hårdvarutransport.

• Fokus på aktiviteter inom utbildningssektorn kan också skapa positiva effekter på

studenternas lärande med hjälp av elektroniska inlärningsenheter.

MÖJLIGHET

MEDEL
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ÖVERSIKT HUVUVDSAKLIGA MATERIELLA TEMAN 

1 Branschdiagrammet belyser de viktiga ESG-frågor som är relevanta för företagets bransch genom hela värdekedjan, det omfattar inte företagets resultat inom dessa områden; 2 Relevanta globala mål är markerade när specifika globala mål är tillämpbara för branschen och 
företaget. 3 God förvaltning och ESG-hantering anses vara ett grundkrav och ingår därför i varje företags ESG-analys.
Källa: SASB, MJ Hudson Springs utvärdering

MATERIALPÅVERKAN
ENERGI- OCH 
KOLDIOXIDEFFEKTIVITET
EKOSYSTEMETS 
KVALITET

RÄTTVISA

ARBETSMILJÖ

SAMHÄLLE

AFFÄRSINTEGRITET

TRANSPARENS
STYRNING AV 
LEVERANSKEDJAN

ENVIRONMENTAL

SOCIAL

GOVERNANCE

UPPSTRÖMS VERKSAMHET NEDSTRÖMS

Ingående Logistik Slutet av 
livscykeln

KundanvändningPlattformsutv.
och support

RISKER

LÅGA

Produkternas hållbarhet och cirkularitetE1

Rekrytering, utveckling och kvarhållandeS1

Datasäkerhet och kundsekretessG1

S1

G2

E2

E1

Elektroniskt avfallE2

Arbetsmiljö S2

Integrering av hållbarhetsprinciper3G2

S2

G1 G1
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RELEVANTA GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

De globala målen är ett antal mål som har antagits av FN:s 193 medlemsstater och som syftar till att hantera överhängande globala frågor, inklusive miljömässiga, politiska och ekonomiska utmaningar. De globala målen delas in i fem grupper: människor, planeten, välstånd, 
fred och partnerskap, och utgörs av 17 sammanflätade mål som i sin tur består av 169 delmål som ska ha uppnåtts år 2030.
Källa: FN:s Globala mål

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar 
utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt 
bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med 
ansvarsutkrävande på alla nivåer

16.6: Bygga effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner
16.7: Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och 
representativt beslutsfattande på alla nivåer

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk 
tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga 
arbetsvillkor för alla 

8.8: Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja trygg och säker 
arbetsmiljö för alla arbetstagare

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god 
kvalitet och främja livslångt lärande för alla

4.4: Öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta 
färdigheter, däribland tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för 
sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap

12.4: Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för 
att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster
Produkternas hållbarhet 
och cirkularitet

Integrering av 
hållbarhetsprinciper

Arbetsmiljö

Rekrytering, utveckling 
och kvarhållande

Elektroniskt avfall

E1

G2

S2

S1

E2
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RESULTAT1

1 Resultatskala för viktiga frågor finns på sidan 9. 
Källa: företagsdata, MJ Hudson Springs utvärdering

RESULTAT

INVOLVERAT

I enlighet med sin affärsmodell bidrar företaget till en cirkulär ekonomi genom att återta uttjänt hårdvara och sälja den på nytt. Flera
processer tillämpas för att öka produkternas hållbarhet: användning av de reparationsmetoder som rekommenderas av tillverkaren,
förebyggande förbättringsaktiviteter i enlighet med registrerade klagomål, intern kvalitetskontroll, löpande utbildning av medarbetarna
samt regelbunden uppdatering av riktlinjer. Företaget utnyttjar dessutom system- och användarprofilering för att bättre matcha
produkter mot användare och för att öka möjligheten att förutse logistikbehoven.

Produkternas hållbarhet 
och cirkularitet

E1

INTEGRERAT

Företagets affärsmodell möjliggör reglerat återtagande av IT-hårdvara och syftar därmed till att minimera det ekologiska fotavtrycket
till följd av att ämnen från hårdvarukomponenter läcker ut i naturen. Företaget uppnår en återvinningsgrad för hårdvara på
95 procent. Generellt driftavfall registreras och separeras av STEMA:s miljötjänster för reglerad kassering.

Elektroniskt avfall

E2

INVOLVERAT

Xllncs totala omsättning under 2019 var 15,8 procent, framför allt tack vare hög omsättning i Estland (25 procent), där arbetsstyrkan i
bearbetningsanläggningen som testar rekonditionerade produkter främst består av ungdomar och studenter. Företaget ser inte detta
som en risk eftersom de har ett bra flöde av ”testare”. I Estland mäts medarbetarnöjdheten, med ett betyg på 90 procent under 2019.
I Sverige används ett dialogsystem för att mäta medarbetarengagemanget, men systemet behöver omarbetas till följd av förändringar
inom ledningen. Finland och Norge kommer att införa medarbetarenkäter under 2020. Företaget har som mål att anställa fler
kundansvariga för kommunala kunder.

Rekrytering, utveckling 
och kvarhållande

S1

ENGAGERAT

Xllncs lagerverksamhet har utsett arbetsmiljöansvariga. Säkerhetskontroller genomförs årligen med hjälp av en mall för att rapportera
risker, källor och åtgärder. Verksamheten i Estland drivs i enlighet med OHSAS 18001:2007, även om företaget inte är certifierat.
Dessutom förbättrades arbetsvillkoren i Estland under förra året. Arbetsytan utökades med 2 000 m3, systemen för ventilation,
uppvärmning och luftfuktighet förbättrades, stolar och icke-funktionell arbetsutrustning byttes ut och utbildning i stresshantering
tillhandahölls. En olycka inträffade i Sverige under 2019.

Arbetsmiljö

S2

INVOLVERAT

IT-säkerhetssystem, riskbedömningar och uppföljningsrutiner tillämpas. Samtliga länder är certifierade enligt ISO 27001. I Sverige är
de interna rutinerna anpassade efter ISO 27001 och 27002, men det finns inga certifieringar. Xllnc utsattes för ett datasäkerhetsbrott
(nätfiske) under 2019, som följdes upp genom uppdaterade riktlinjer inom hela företaget.

Datasekretess och 
kundsäkerhet

G1

INVOLVERAT

En miljöpolicy tillämpas som styr företagets arbete för att minska miljöpåverkan för verksamheten och branschen som helhet. Xllnc
har identifierat klimatrelaterade risker (fysiska och övergående) och möjligheter i sitt arbete i samband med ISO 14001. Alla risker
kopplas till en riskansvarig (t.ex. avdelningschef) som ansvarar för att förhindra dessa i samarbete med sin avdelning. Gällande
lagstiftning kring icke-diskriminering, antikorruption och jämställdhet följs.

Integrering av 
hållbarhetsprinciper

G2

INVOLVERAT
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• Årlig övervakning och uppdatering av 
datasäkerhetssystem och -rutiner 

• Policy för överensstämmelse med 
branschstandarder för sekretess och 
säkerhet

• Förstklassigt ledningssystem för 
riskexponering 

• Olycksfallsfrekvensen ligger 50 procent 
under genomsnittet nationellt och för 
branschen

• Insikt om hållbarheten för 
rekonditionerade produkter

• Produktens livslängd följer 
marknadsnormerna

• Satsningar för att öka hållbarheten för 
vissa produkter eller minska graden av 
återvinning/återanvändning (när IT som 
tjänst tillämpas)

• Cirkularitetsaspekter beaktas vid val av 
leverantör (t.ex. transparens för 
tillverkarna som upphandlingsvillkor) 

• Livscykelanalyser genomförs för 
produkterna

• Handlingsplan utformas för att öka 
produkternas hållbarhet vid 
rekonditionering

• Bedömning och registrering av 
avfallsströmmar för elektroniskt avfall

• Ledande branschaktör för demontering 
och processer i slutet av livscykeln

• Värdeutvinning och kasserat avfall 
bearbetas enligt bästa praxis

• Utforska möjligheterna att omhänderta 
elektroniskt avfall från länder där 
avfallshanteringen inte är lika reglerad 

• Tjänsten bidrar positivt till en cirkulär 
ekonomi

• Nedströms kasserat avfall bearbetas 
internt (för att undvika outsourcing till 
andra regioner)

• Aktivt involverat i att sluta kretsloppet; 
produkten bidrar positivt till en cirkulär 
ekonomi 

• Positiv (mätbar) effekt på klimatet och 
miljön (t.ex. minskning av materialavfall, 
koldioxidutsläpp)

• Marknadsmässiga 
datasäkerhetsåtgärder (t.ex. GDPR) 

• GDPR-efterlevnad, registrering och 
mätning av incidenter – formulering av 
policy 

• Innovativt datasäkerhetssystem finns 
integrerat i verksamheten, förebild inom 
datasäkerhet 

• Säkerhetssystem för data/sekretess 
(t.ex. ISO 27001) samt certifiering för 
webbportaler tillämpas

• Regelbundna datasäkerhetstester, 
användning av etiska hackare

• Bäst bland likvärdiga grupper på 
sekretess- och säkerhetsimplementering

• Registrering av olycksfallsfrekvensen, 
övervakning och identifiering av orsaker

• Anläggningarna följer riktlinjerna för 
brand- och nödrutiner samt säker 
kemikaliehantering

• Ledningssystem för arbetsmiljö (t.ex. 
ISO 45001) och säkerhetskontroller 
tillämpas (t.ex. VCA)

• Mål och handlingsplan för att minska 
olycksfallsfrekvensen fastställs genom 
att implementera innovativa strategier 

• En olycksfallsfrekvens på noll olyckor 
per år bibehålls

• Branschförebild när det gäller 
arbetsmiljöfrågor

Produkternas 
hållbarhet och 
cirkularitet

Datasekretess 
och datasäkerhet

Arbetsmiljö

Elektroniskt 
avfall

RESULTATSKALA FÖR HUVUVDSAKLIGA MATERIELLA TEMAN 

Resultatskalan mäter ett företags relativa resultat när det gäller att bemöta viktiga ESG-frågor, och ger en indikation för sannolikheten att nå nästa resultatnivå. I de flesta fall är det inte rimligt att befinna sig i det framtidssäkrade stadiet redan nu. Skalan belyser vad som krävs 
för att nå det framtidssäkrade stadiet, vilket hör samman med de mål och delmål som ska vara uppnådda år 2030 enligt FN:s globala mål. 
Källa: MJ Hudson Spring

E1

G1

S2

E2

REGELSTYRDA FRAMTIDSSÄKRANDEINVOLVERADE ENGAGERADE INTEGRERADE

• Informell bevakning av 
medarbetarnöjdheten

• Registrering och tillhandahållande av 
grundläggande, nödvändig utbildning

• Mätning av och inblick i omsättningen
• Registrering av frånvaro

• Formell medarbetarenkät i kombination 
med mål och handlingsplan

• Analys av orsakerna till 
personalomsättning

• Ytterligare utbildningsmöjligheter
• Identifiering av arbetsrelaterad frånvaro 

och strategi för att förhindra den

• Företaget uppnår ackreditering för 
medarbetarnöjdheten 

• Lägsta personalomsättning bland 
likvärdiga grupper

• Förstklassigt program för utbildning och 
utveckling 

• Frånvaron ligger under genomsnittet 
nationellt och för branschen

• Kundnöjdheten har legat över det 
fastställda målet flera år i följd 

• Frånvaron ligger 50 procent under 
genomsnittet nationellt och för 
branschen

Rekrytering, 
utveckling och 
kvarhållande

S1

• Årlig övervakning och uppdatering av 
ESG-policyn

• ESG-handlingsplan tillämpas
• ESG-relaterat medlemskap

• ESG-meddelande på webbplatsen
• Medlemskap i ESG-organisationer och 

hantering av grundläggande ESG-frågor 
(t.ex. säkerhet)

• Föregångare/förebild för 
hållbarhetssatsningar, driver på ESG-
standarder i branschen

• ESG-policyn kommuniceras aktivt till 
intressenterna

• Påtagliga framsteg sker och rapporteras 
till ledning och styrelse

• Företagets ESG-åtgärder är ledande i 
branschen och bland likvärdiga aktörer

Integrering av 
hållbarhetsprinci
per

G2

• Påtagliga framsteg för att sänka graden 
av återvinning/återanvändning för IT-
produkter som leasas av Xllnc 

• Ledande branschaktör när det gäller att 
integrera cirkularitetskonceptet och öka 
produkternas livslängd

• Livscykelanalyser av avfallsmaterial 
genomförs

• Inblick i nedströmsprocessernas 
avfallshanteringstjänster för kasserade 
elektronikkomponenter 

• Processer och rutiner utvärderas för att 
minimera risken för sekretessbrott

§ Ledningssystem för arbetsmiljö (t.ex. 
ISO 45001) och säkerhetskontroller 
tillämpas

§ Uppdaterad riskbedömning och 
fungerande uppföljning

• Ökad kundnöjdhetsgrad tack vare 
implementerade åtgärder

• Implementering av satsningar för att 
rekrytera och bibehålla arbetsstyrkan

• Formellt, årligen återkommande 
program för utbildning och utveckling

• Synbar sänkning av frånvaronivån

• ESG-policy tillämpas
• Relevanta ESG-medlemskap undersöks
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HANDLINGSPLAN

Källa: företagsdata, MJ Hudson Springs utvärdering

2020 KORTSIKTIGA MÅL 2025 MEDELLÅNGSIKTIGA MÅL 2030 LÅNGSIKTIGA MÅL

• Tjänsten bidrar positivt till en cirkulär ekonomi • Positiv (mätbar) effekt på klimatet och miljön 
(t.ex. minskning av materialavfall, 
koldioxidutsläpp)

• Tjänsten bidrar positivt till en cirkulär ekonomi 

• Förstklassigt ledningssystem för riskexponering 
• Olycksfallsfrekvensen ligger 50 procent under 

genomsnittet nationellt och för branschen

• Regelbundna datasäkerhetstester, användning 
av etiska hackare

• Bäst bland likvärdiga grupper på sekretess-
och säkerhetsimplementering

• Innovativt datasäkerhetssystem finns integrerat 
i verksamheten, förebild inom datasäkerhet 

• Mäta satsningarnas positiva effekt (samt mäta 
nya nyckeltal vid behov)

• Införa medarbetarenkäter i Norge och Finland 
samt uppdatera enkäten i Sverige

• Starta ett studielabb i Estland för att underlätta 
medarbetarnas utbildning och utveckling

• Analysera alternativ för att bearbeta allt avfall 
internt 

• Kundnöjdheten har legat över det fastställda 
målet flera år i följd 

• Frånvaron ligger 50 procent under 
genomsnittet nationellt och för branschen

• Lägsta personalomsättning bland likvärdiga 
grupper

• Förstklassigt program för utbildning och utv.
Frånvaron ligger under genomsnittet nationellt 
och för branschen

• Ledande branschaktör för processer i slutet av 
livscykeln

• Utforska möjligheterna att omhänderta 
elektroniskt avfall från länder där 
avfallshanteringen inte är lika reglerad 

• Tjänsten bidrar positivt till en global cirkulär 
ekonomi

• En olycksfallsfrekvens på noll olyckor per år 
bibehålls

• Branschförebild när det gäller arbetsmiljöfrågor

• Bevaka och uppdatera IT-säkerhetssystem och 
-rutiner inom hela koncernen

• Företagets ESG-åtgärder är ledande i 
branschen och bland likvärdiga aktörer

• Innovativ ESG-policy och aktiv styrning för att 
driva på ESG-standarder inom branschen

• Föregångare/förebild för hållbarhetssatsningar, 
driver på ESG-standarder i branschen

• Utarbeta ett dokument för riskinventering och -
utvärdering med fokus på ESG-frågor för hela 
företaget

Produkternas hållbarhet 
och cirkularitet

Datasekretess och 
kundsäkerhet

Arbetsmiljö

Rekrytering, utveckling 
och kvarhållande

Elektroniskt avfall

E1

G1

S2

S1

E2

Integrering av 
hållbarhetsprinciper

G2

• Fortsatt stöd till lokalsamhället, samarbete med 
utbildningsinstitutioner och arbetstillfällen för 
unga 
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NYCKELTAL

1 En uppsättning miljömässiga och sociala nyckeltal som mäts för hela portföljen, se bilagan för mer information om nyckeltalen. 2 Olycksfallsfrekvensen är antalet incidenter (med eller utan dödligt utfall) per 1 000 FTE (heltidsekvivalenter).
Källa: MJ Hudson Springs analys, företagsdata

G
en

er
el

la
 n

yc
ke

lta
L1

S2

MÄTVÄRDE KOMMENTARER2019 ∆ ’18–’19

Elförbrukning
GWh 0,6 (0,0) Elförbrukningen i Sverige och Finland mäts från 2020 och framåt.

MWh/MSEK oms. 0,2 (0,1) –

Gasförbrukning
MWh 0,2 (0,0) Används för uppvärmning i Estland, övriga länder använder fjärrvärme eller el.

MWh/MSEK oms. 0,1 (0,0) –

Energi-förbrukning

MWh 0,8 (0,0) –

MWh/MSEK oms. 0,3 (0,1) –

Andel förnyelsebart (%) 50 % 31 % 2019 växlade Estland till 15 % förnyelsebar el. Sverige och Norge använder 100 % 
förnyelsebar el. Finland 53 %.

Koldioxidavtryck 
(Scope 1 och 2)

tCO2e 290 (156) Minskning på grund av förnyelsebar el i Estland.

tCO2e/MSEK oms. 0,1 (0,1) –

Genomsnittlig
frånvaro

Genomsnitt 3,5 % 0,2 % –

Kortvarig frånvaro 2,7 % (0,8 %) –

Långvarig frånvaro 0,8 % (0,1 %) –

Olycksfalls-frekvens Ant. olyckor/1 000 FTE
2

173 (3,1) En enda smärre icke arbetsrelaterad olycka inträffade 2019

Medarbetar-nöjdhet
Nöjdhetsgrad 81,8 % – Baserat på medarbetarnöjdheten i Estland. Sverige, Norge och Finland inför 

medarbetarenkäter under 2020.

Personalomsättning 15,3 % 0,0 

Mångfald % kvinnor 26 % 1 %

Datasäkerhet
Datasäkerhetsincidenter 
(antal) 0 0.0 Inga incidenter i 2018 eller 2019.

Fö
re

ta
gs

sp
ec

ifi
ka

 
ny

ck
el

ta
l

S1

G1
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BILAGA I:  ESG-DATA OCH INFORMATON
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PRODUKTERNAS CIRKULARITET – POSITIV EFFEKT 

Källa: företagsdata, MJ Hudson Springs utvärdering

I enlighet med sin affärsmodell bidrar Xllnc till en cirkulär 
ekonomi genom att övervaka och hantera IT-hårdvarans 
livscykler. Genom att köpa in, reparera, rekonditionera och sälja 
begagnad hårdvara kan livslängden utökas. Xllnc säljer ny 
utrustning, men uppmanar aktivt sina kunder att returnera sin 
uttjänta utrustning så att den kan få ett nytt liv. Företaget har en 
positiv effekt på klimatet och miljön genom att utöka livscykler 
och reducera mängden elektroniskt avfall, förhindra oreglerad 
kassering och bearbetning samt öka livslängden och 
cirkulariteten för elektronisk hårdvara och 
elektronikkomponenter.

AFFÄRSMODELL

Metoderna för att mäta den positiva effekten av att bidra till den 
cirkulära ekonomin är inte reglerade eller samordnade ännu. 
Därför fokuserar företaget på fyra områden som är relevanta för 
en IT-leverantör:

• Användning av knappa resurser – det är oerhört viktigt att 
varje tillverkad bärbar dator får maximal livslängd och att ny, 
onödig produktion och påverkan förhindras.

• Koldioxidavtryck för tillverkning och kassering –
återanvändning anses vara 20 gånger effektivare ur ett 
klimat- och resursperspektiv.

• Koldioxidavtryck för produktanvändning – bästa praxis är att 
köpa och utnyttja energioptimering samt att använda och 
köpa in förnyelsebara energikällor.

• Deponi och elektroniskt avfall – elektroniskt avfall är skadligt 
om det inte kasseras på rätt sätt, men å andra sidan lönsamt 
och energieffektivt för metallutvinning och ”urban mining” om 
det sorteras och hanteras på rätt sätt.

FOKUSOMRÅDEN
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PRODUKTERNAS CIRKULARITET – POSITIV EFFEKT 

Källa: World Economic Forum samt FN (jan. 2019: E-waste), Zürichs universitet (okt. 2017: Opportunities and risk of digitalization for climate change in Switzerland), företagsdata, MJ Hudson Springs utvärdering

20 %
av allt elektroniskt avfall i 

världen samlas in och 

återvinns på rätt sätt

70 % 
av världens deponier för 

farligt avfall består av 

elektroniskt avfall

2 %
av världens deponier

består av elektroniskt avfall

AKTUELL STATUS FÖR ELEKTRONISKT AVFALL I 
VÄRLDEN

TOTAL LIVSCYKELPÅVERKAN FRÅN EN 
ARBETSPLATS (kgCO2e)

125

90

60

220

Bärbar dator

380

50

Mobil Dockningsstation
+ skärm

250

555

671

Faktiskt
miljöavtryck

för arbetsplatsen

225

250

Målavtryck
för

arbetsplatsen

196

660

80

155 895

- 25 %

Kassering/logistik

Användning

Tillverkning

• Det genomsnittliga koldioxidavtrycket från en arbetsplats, 

inklusive en bärbar dator, en mobiltelefon, en 

dockningsstation och en skärm, kan potentiellt minskas med 

25 procent om enheterna rekonditioneras en eller två 

gånger. 

• Om produktanvändningen kan förlängas med en eller två 

livscykler till en total livslängd på 8,5 år antas att 

utrustningens utsläpp ökar med cirka 150 procent och 

koldioxidavtrycket för tillverkning kan minskas med 

65 procent per arbetsplats, vilket ger en total minskning på 

25 procent. 

• Det antas att den genomsnittliga produktanvändningen för 

en arbetsplats är 3 år. FN-universitetet anser att en bärbar 

dator bör användas och tas om hand i upp till 8,5 år för att 

fullständigt kompensera klimatpåverkan från tillverkningen. 

OBSERVATIONER
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AVFALLSSTRÖMMAR

Källa: företagsdata, MJ Hudson Springs analys

• Avfallet pressas samman och skickas till Stema, ett externt återvinningsföretag. Stema bevakar avfallsströmmarna i en kundportal och levererar rapporter med information om 

avfallshantering och minskade koldioxidutsläpp. Avfallsströmmarna är betydligt högre i Estland. 

• I Estland får återvinningsföretagen stöd från företaget i form av effektiva och transparenta rutiner för återanvändning. Alla rutiner för avfallshantering har granskats av ISO 14001-

kontrollanter. Det finns ett dokument med interna riktlinjer för avfallshantering, inklusive hantering av avfall från batterier.

• I Estland sorteras enheterna och demonteras i återanvändningsbara reservdelar. Återvinningsföretagen kan dra nytta av företagets interna kunskap om och processer för sortering, 

datarensning och återlansering. Återanvändningsvärdet mäts och rapporteras på produktnivå, i stället för enligt branschstandarden efter volym eller vikt. Allt kvarvarande avfall 

klassificeras som skrot och skickas till raffinaderier för att utvinna de värdefulla metallerna.

• Ett avfallsintyg utfärdat av Estlands miljöministerium finns för de två bearbetningsanläggningarna, vilket ger företaget rätt att ta emot avfall och återvinna det till återanvändningsbara 

reservdelar. Dessutom har företaget tillstånd för gränsöverskridande transport av avfall, vilket ger företaget rätt att transportera avfall till Estland från Sverige, Norge och Finland; en 

viktig framgångsfaktor för företagets återvinning av elektroniskt avfall. Estlands miljöinspektion besökte anläggningen i Kullustiku i april 2019 och hittade inga brister.

(ton)

Wellpapp

Brännbart avfall

LDPE 2

Virke (omålat)

Summa

60

48

4

113

OBSERVATIONER

2

27

21

1

51

3,0

2,4

0,2

0,1

5,7

SVERIGE NORGE FINLAND

530Plastförpackningar

6 335

Träförpackningar

Sammansatt avfall från utrustning

33 585

Summa

Kasserad IT- och kommunikationsutr.

Litiumjonbatteri

2 987

Sammansatt kommunalt avfall

Kablar, avfall från elektronisk utrustning

114 932

Plastavfall från utrustning

Järnhaltiga metaller från utrustning

Mixade förpackningar

3 095

15 914

23 122

0

25 549

1 738

2 077

Pappers- och kartongförpackningar

ESTLAND
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ENERGI

Energiförbrukningen anges i MWh
1 Utgår från 0,80 NOK/kWh; Fakturerade elkostnader: 2017: 30 000 NOK, 2018: 93 000 NOK, 2019: 182 000 NOK

Källa: företagsdata, Statista, MJ Hudson Springs analys

OBSERVATIONER

(MWH/FTE)

• Det finns inget tillgängligt system 

för att mäta, styra och optimera 

energiresultatet.

137

454

333
142

250

218

704

20182017

551

2019

279

3,7 2,02,4

Naturgas

Elektricitet

• Energiförbrukningen mäts 

inte för närvarande (mäts 

från och med 2020)

• Uppvärmningen består av 

fjärrvärme

2017

n/a

2018

n/a

2019

n/a

n/a n/a–

2017 2018

n/an/a

2019

n/a

n/a n/an/a

228

2017

116

2018 2019

38

4,7 4,2n/a

• Förbrukningen beräknas 

baserat på elräkningar1

• Uppvärmningen består av 

elektricitet

• Energiförbrukningen mäts 

inte för närvarande 

• (kommer att mätas från och 

med 2020)

• Uppvärmningen består av 

fjärrvärme

SVERIGE NORGE FINLAND ESTLAND

(MWH)

FÖRNYBAR ENERGI 0 % 15 %0 %53 % 53 %–90 % 100 %80 % 90 % 100 %80 %
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KOLDIOXIDAVTRYCK

1 Enligt definitionen i den internationellt godkända standarden för redovisning och rapportering, GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol), inkluderar koldioxidavtrycket utsläpp av växthusgaser och anges i ton koldioxidekvivalenter (tCO2e). 2019 beräknades detta enligt 
följande: 42 tCO2e naturgas (218 MWh x 194,8 kgCO2e/MWh) + 248 tCO2e elektricitet (283 MWh x ~0,875 tCO2e/MWh i Estland) + 32 tCO2e flygresor; 2 Koldioxidintensiteten anges som utsläpp inom scope 1 + 2 (tCO2e)/omsättning (MSEK) 
Källa: Greenhouse Gas Protocol, CO2emissiefactoren.nl, företagsdata, MJ Hudson Springs analys 

tCO2 KOLDIOXIDINTENSITET2

OBSERVATIONER

• Elektriciteten är den största faktorn som bidrar till avtrycket. Elförbrukningen i Sverige och Finland mäts inte för närvarande, det kommer att göras från och med 2020.
• Elen i Sverige och Norge är 100 % förnyelsebar. 2019 bytte Estland till en leverantör som levererar 15 procent förnyelsebar energi i sin el, vilket sparar 43 tCO2e. Ett byte till 

100 procent förnyelsebar el skulle spara ytterligare 248 tCO2e.
• Flygresor mäts från och med 2019.

48

120

397

248

2019

32

27

20182017

445

42

147

322

0,19

20182017

0,090,09

2019

Scope 1 (utsläpp från flygresor)

Scope 2 (elektricitet)

Scope 3 (gas för uppvärmning)
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SOCIALA PARAMETRAR

1/1000 FTE
Källa: företagsdata, MJ Hudson Springs analys

• En utvärdering av arbetsmiljön i Estland genomförs 
årligen av en extern rådgivare. Utvärderingen följs 
av en handlingsplan för förbättringsåtgärder.

• Sverige, Norge och Finland genomför samtliga en 
”arbetsmiljörond”, och internkontroller sker 
kvartalsvis för att utvärdera arbetsmiljökrav. 
Samtliga klagomål från anställda hanteras (t.ex. 
gällande belysning, stolar, fallrisker, risker i 
samband med truckar). När incidenter rapporteras 
föreslås en lösning på kort och lång sikt. 

• I Estland finns bland de främsta riskfaktorerna 
risken att utrustning exploderar och risken för 
elstötar. I lagerlokalerna finns det även risker i form 
av gods som kan falla från hyllor eller truckar. 

• I Estland finns miljöriskbedömningar och 
uppföljningsrutiner på plats. Dessutom anordnas 
regelbundna internkontroller och 
förbättringsåtgärder utformas som tar hänsyn till 
lagstiftningen. 

• Företaget har utsett arbetsmiljöspecialister samt 
arbetsmiljörepresentanter. Det finns även ett 
arbetsmiljöråd.

• Samtliga olyckor rapporteras. 2019 rapporterades 
en smärre icke arbetsrelaterad olycka i Sverige.

ARBETSMILJÖ

• Företagets anställda deltar i mentorprojekt där de 
träffar, hjälper och stöttar flyktingbarn i Sverige.

• De skänker digitala hjälpmedel till internationella 
skolor i länder som Tibet för att bidra till andra länders 
digitala utveckling.

§ I Estland finns flera initiativ på plats: insamlade medel 
har skänkts till djurhem, kaffesump har samlats in och 
använts för uppvärmning av ett barnhem, datorer har 
skänkts till barn i ekonomiskt utsatta familjer och en 
mekatroniktävling har sponsrats.

ROLL I SAMHÄLLET

• Arbetstagarna är fria att ansluta sig till eller bilda en 
fackförening eller förening och att delta i 
kollektivförhandlingar. 

• Lönenivån på Xllnc ligger över branschstandard. 
• Andelen kvinnor (26% procent) ligger under det 

nationella genomsnittet på 29%.  
• I Estland mäts medarbetarnöjdheten, med ett betyg 

på 90 procent under 2019. I Sverige används ett 
dialogsystem för att mäta medarbetarengagemanget, 
men systemet behöver omarbetas till följd av 
förändringar inom ledningen. Finland och Norge 
kommer att införa medarbetarenkäter under 2020. 

• I Estland ordnar HR med nödvändig utbildning. 
Enskild utbildning utvärderas under utvecklingssamtal 
en gång i halvåret. 

RÄTTVISA

FRÅNVARO 

OLYCKSFALLSFREKVENS1

11

4

17

11

0

2017

0

2018

0

2019

0 00 0 0

Sverige EstlandFinlandNorge

2017

-

20192018

3%

2%

4%

2%
1%

0%

5%

2%

3% 3%

5%
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DATASÄKERHETSRUTINER

Källa: företagsdata, MJ Hudson Springs analys

• Xllnc tillämpar en säkerhets- och sekretesspolicy. Den omfattar data från den egna verksamheten samt från 

kundernas verksamhet. Xllnc ser ut att följa GDPR-bestämmelserna och är certifierat enligt ISO 27001:2018 

vid samtliga anläggningar.

• Företagets riskregister har nyligen uppdaterats. Xllnc har installerat antivirusprogram på varje enhet. Office 

IT-Partner kan dessutom upptäcka skadliga program och hackerattacker om de sprids till deras servrar. 

Företaget kommer snart att investera i Microsofts säkerhetsprogram som skannar av e-postmeddelanden 

innan de skickas och tas emot.

• Företaget implementerar specifika sekretessriktlinjer för kunderna som katalogiseras och dokumenteras. 

Avtalens allmänna villkor fastställer att kundernas data efter leverans av hårdvara ligger utanför företagets 

ansvarsområde. Av praktiska skäl hostar företaget pedagogisk programvara via molntjänster som Googles 

appar för utbildning (GAFE) eller MS office 365. Det möjliggör större tillgänglighet, samtidigt som lärarnas 

och studenternas uppgifter omfattas av GDPR-bestämmelserna i molntjänsterna.

• Företaget har anlitat en extern byrå för att säkerställa att den framtida verksamheten följer GDPR-

bestämmelserna redan från början. LIN genomför 15 externa RSA-analyser (risk- och sårbarhetsanalyser för 

IT) per år, och inga datasäkerhetsöverträdelser har förekommit.

• I Estland finns en sekretesspolicy för B2B-onlinemarknaden. Företaget har även en personalmanual för 

behandling av personuppgifter som senast uppdaterades i augusti 2018.

• Det finns en dokumenterad rutin för datarensning. Data rensas med hjälp av enhetens funktion för 

fabriksåterställning, eller med hjälp av certifierad programvara från tredje part. Varje genomförd datarensning 

kontrolleras manuellt. Enheter där datarensningen har misslyckats återvinns i stället för att säljas vidare.

OBSERVATIONER

• En smärre incident inträffade 2018 i Sverige: 

Företaget utsattes för nätfiske i form av ett e-

postmeddelande som såg ut att ha skickats från en 

kund. Företaget vidtog lämpliga åtgärder för att 

säkra data och radera det berörda kontot. Det fanns 

inga tecken på att data hade hackats. Företaget 

lämnade över ärendet till polisens enhet för 

cyberbrott.

0
Datasäkerhetsincidenter
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BOLAGSSTYRNING

Källa: företagsdata, MJ Hudson Springs analys

Transparens och 

rapportering
• Kundrapporter som lämnas vid begäran utarbetas regelbundet.

• Företaget har lämnat rapporter om sin egen interna verksamhet och indirekta positiva effekt. 

Styrsystemens 

kvalitet

ESG-riktlinjer, -

certifikat och -mål

Riskbedömning i 

samband med ESG-

frågor

Rutin som 

säkerställer 

leverantörernas ESG-

efterlevnad

Styrelsens ESG-

engagemang och -

ansvar

• Företaget har alla relevanta ESG-relaterade riktlinjer på plats. Samtliga anläggningar har ett system för att granska verksamhetens efterlevnad av regler och 

bestämmelser. Xllnc anger att samtliga enheter följer alla relevanta lokala miljöbestämmelser samt sociala lagar och regler. 

• Företaget anger att inget miljötillstånd krävs eller är relevant, men Xllnc har ändå miljömässiga riktlinjer på plats.

• I Estland finns miljöriskbedömningar och uppföljningsrutiner på plats. Dessutom anordnas regelbundna internkontroller och förbättringsåtgärder utformas som 

tar hänsyn till lagstiftningen. 

• Sverige, Norge och Finland genomför samtliga en ”arbetsmiljörond”. Samtliga klagomål från anställda hanteras (t.ex. gällande belysning, stolar, fallrisker, 

risker i samband med truckar). När incidenter rapporteras föreslås en lösning på kort och lång sikt.

• Alla länder är certifierade enligt ISO 9001 och har rutiner på plats för att mäta och hantera kundklagomål. 

• Kvalitetsstyrningen i Estland säkerställs genom olika kvalitetskontroller och specialister som analyserar och rapporterar relaterade data månadsvis. En RMA-

process (Return Merchandise Authorization) har implementerats för alla kunder med utgående försäljning, returneringsdata analyseras månadsvis och 

åtgärderna listas.

• Sverige, Norge och Finland säkerställer kvaliteten genom att köpa produkter från välkända tillverkare samt genom befintliga rutiner och kontroller. 

• Xllnc är medlem i Amfori BSCI, som tillhandahåller praktiska verktyg och en övervakningsrutin för att öka leveranskedjornas sociala ansvarstagande.

• Företaget handlar bara med logistikleverantörer som är certifierade enligt ISO 14001. Andra leverantörskriterier är finansiell status och anseende.

• Sverige, Norge och Finland strävar efter att samtliga leverantörer ska skriva under uppförandekoden (inkl. ILO:s standarder).

• Inga anläggningar har haft några ESG-relaterade problem kring leverantörer eller etisk handel. 

• ESG-frågor diskuteras regelbundet vid styrelsens möten. ESG-mätvärden ingår i de årliga målen och mäts regelbundet.
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CERTIFIERINGAR OCH MEDLEMSKAP

Källa: företagsdata, MJ Hudson Springs utvärdering

OMRÅDE KOMMENTAR

ISO 14001:2015 Miljöstyrning Miljö
• Giltig t.o.m. 2021 i Sverige, Norge och Finland samt t.o.m. 

2022 i Estland

ISO 9001:2015 Kvalitetsstyrning Styrning
• Giltig t.o.m. 2021 i Sverige, Norge och Finland samt t.o.m. 

2022 i Estland

ISO 27001 Kvalitetsstyrning Styrning • Giltig t.o.m. 2021 i Sverige, Norge och Finland samt t.o.m. 
2022 i Estland

SVERIGE ESTLAND

BSCI Leveranskedja
• Branschorganisation med fokus på att förbättra de sociala 

aspekterna för globala leveranskedjor
Hållbarhet

WEEE-efterlevnad Miljö
• Estlands miljöministerium kontrollerade senast 

efterlevnaden under Q2 2019

EU-direktiv för hantering av 
elektriskt och elektroniskt 
avfall

NORGE FINLAND
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BILAGA II:  METODIK
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BEDÖMNING: METODIK

1 Samtliga bedömningar baseras på eller stöds av analys och data när det är möjligt. När det gäller jämförelser mellan olika kategorier eller klassificering av resultat bygger bedömningarna inte alltid på objektiva analyser eller data. Dessa bedömningar är intersubjektiva på så 
sätt att de har överenskommits mellan MJ Hudson Spring och ledningen, och överensstämmer med tankesättet hos branschexperter och ledande icke-statliga organisationer.
Källa: MJ Hudson Springs ESG-metodik, Norvestor

BESKRIVNING

KLASSIFICERINGS-
METOD

För att analysera ett företags ESG-relaterade resultat och framsteg används olika kriterier för att uppnå en objektiv bedömning1

Möjlighet(er) att utnyttja 
ESG som en värdeökande 
faktor i branschen och för 

företaget

Baserat på aktuell status 
och utveckling för ESG-
resultat på marknaden 

enligt portföljföretaget, med 
stöd i extern forskning

MÖJLIGHET

Riskexponering inom 
verksamheten och 
värdekedjan i stort

Baserat på en kvantitativ 
analys 

(energiförbrukning/farliga 
material) och en kvalitativ 
analys (produktens och 

leveranskedjans påverkan)

RISK

Hantering av ESG-risker 
och prioritering av de 

viktigaste materialfrågorna

Baserat på styrnivåns 
mognadsgrad för de 

viktigaste frågorna och 
bedömningen av 

styrstrukturer, inkl. PRI

RESULTAT

Översikt över framstegen 
för de kortsiktiga mål som 
definierats i föregående 

granskning

HÖG: > 2/3 av målen 
uppnås

MEDEL: > 1/3 < 2/3 av 
målen uppnås

LÅG: < 1/3 av målen 
uppnås

FRAMSTEG

BEDÖMNINGSNIVÅER Hög
Medel
Låg

Hög
Medel
Låg

Framtidssäkrat
Integrerat
Engagerat
Involverat
Regelstyrt

Hög
Medel
Låg
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1038 2

METODIK FÖR MÄTNING AV FNs GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR 
UTVECKLING

1 De markerade globala målen är viktiga för företaget, baserat på kärnverksamheten, verksamhetens land/länder samt relevanta globala mål. Skuggade globala mål är antingen inte relevanta för företagets verksamhet, eller så har de redan uppnåtts av landet 
Källa: FN:s Globala mål, MJ Hudson Springs analys

Global rankning (av 162)

LANDSSTATUS 2019

Hur är de globala målen kopplade till de 
viktigaste frågorna, och kommer ett positivt 

resultat att bidra till det globala målet?
LÄNKA DE GLOBALT MÅLEN

Kan företaget fortfarande bidra till det 
globala målet, eller har målet uppnåtts i 

verksamhetslandet/-länderna?
LANDETS RELEVANS

Vilket resultat för de viktigaste frågorna kan 
förknippas med att nå det globala målet år 

2030? 

KOPPLING MELLAN 
RESULTAT OCH GLOBALA 

MÅL

STORA UTMANINGAR

MYCKET STORA UTMANINGAR

LANDSBEDÖMNING

VISSA UTMANINGAR

GLOBALT MÅL UPPNÅTT
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