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rets resultat
Kinneviks substansvärde uppgick 
till 111,7 Mdkr eller 402 kronor per 
aktie vid slutet av 2020. Det är en 
ökning med 38,4 Mdkr eller 52 pro-
cent under helåret. Ett antal uppvär-

deringar i den privata portföljen, som var upp 22 
procent under helåret, i kombination med en stark 
aktiekursutveckling i Zalando, Livongo och Global 
Fashion Group bidrog till ökningen. Förstärkningen 
av den svenska kronan hade en negativ inverkan 
på värdet av vår portfölj om 6,4 Mdkr för helåret. 

år nansiella position r ortsatt stark ed en 
nettokassa på 4,8 Mdkr.

Kundlojalitet är nyckeln för framtiden
Pandemin har påskyndat digitaliseringen och våra 
bolag har lockat till sig nya kundgrupper som tidi-
gare varit svåra och kostsamma att nå. Vi är överty-
gade om att det digitala skiftet är här för att stanna, 
och att en stor del av de nya kunderna långsiktigt 
har ändrat sitt konsumentbeteende. Det utgör en 
stark grund för våra bolag att bygga vidare utifrån.

När pandemin nådde sin topp hade våra nord-
iska digitala livs edelsbolag tio gånger er k nder 
jämfört med innan pandemin. Kolonial fortsatte att 
göra viktiga förbättringar på sin väg mot lönsamhet 
med effektivitet i linje med de globala marknads-
ledarna. MatHem fortsatte växa snabbare än den 
underliggande marknaden, men det nya varulagret 
som förväntas vara i bruk 2022 är en förutsättning 
för lönsam tillväxt. 

Zalando visade på stora framsteg inom alla 
viktiga strategiska initiativ och accelererade sin 
tillväxt drivet av ett starkt kundintag och utveckling 
av partnerprogrammet. Till följd av den starka ut-
vecklingen ökade Zalando sina tillväxtmål för de 
kommande åren. 

Global Fashion Group har också ridit ut stor-
men på ett imponerande sätt och accelererade 
sin marknadsplatsmodell så att deras globala va-
rumärken kunde nå ut till sina kunder. 2020 var det 
första året som GFG var lönsamt på EBITDA-nivå. 
Denna milstolpe, samt den fotsatta ökningen i Net 
Merchandise Value, är en bekräftelse på GFGs 
ledande position som den enda e-handelsaktören 
för mode och livsstil med betydande skala i sina 
marknader. 

Sista milen-leveranser är nyckeln till kundnöjd-
het inom e-handel, och Budbee har löst den logis-
tiska utmaningen genom en specialbyggd teknik-
plattform som erbjuder en ny nivå av bekvämlighet 
för e-handelskunderna. För de e-handlare som 
erbjuder Budbees leveranstjänst som standard har 
kunderna ökat både sitt genomsnittliga ordervärde 
och köpfrekvensen. Tjänsten används av välkända 
var rken so  A  alando o h H&  nder 

rde kvartalet sl t rde B dbee en nansierings-
runda ledd av pensionsbolaget AMF, och avser att 
använda det nya kapitalet för att fortsätta sin inter-
nationella expansion och till produktutveckling.

Digital sjukvård ger ökad säkerhet och 
tillgänglighet
Pandemin har visat vilken viktig roll den digitala 
sjukvården har för att undvika fysiska konsultationer 
och i viss grad lätta på bördan för sjukhus som 
drivs på maxkapacitet. Vi har en hälsovårdsportfölj 
som sträcker sig från värdebaserad vård genom 
VillageMD och Cityblock, till virtuell vård genom 
Babylon och Teladoc, och vidare till hantering av 
patientbetalningar genom Cedar, och har sett 
mycket starka operativa trender och värdeska-
pande i samtliga bolag under 2020. 

I och med fusionen mellan Livongo och Tela-
doc Health, som slutfördes under fjärde kvartalet, 

Å

VD-KOMMENTAR

Kära aktieägare, 2020 var ett år som inte liknar något annat vi har upplevt. Trots de positiva 
nyheterna kring utrullningen av vaccin fortsätter Covid-19 att ha en förödande inverkan på 
människors liv och på ekonomier över hela världen. För Kinnevik har det på många sätt varit 
ett år av prövningar men också ett av de mest framgångsrika någonsin. Pandemin har tvingat 
människor att ändra sin livsstil och för att få tillgång till livsviktiga tjänster som mat och sjukvård 
har många valt digitala alternativ. Detta har gynnat våra portföljbolag som är både digitala och 
har ett starkt kundfokus, och vi har fått våra investeringsteser bekräftade mycket tidigare än 
väntat. Den starka operationella utvecklingen, i kombination med kapitalmarknadernas omvär-
dering av digitala kons entbolag  bidrog till kningen av vårt s bstansv rde  nder året har 
vi o kså intensi erat hållbarhetsarbetet geno  att introd era a biti sa il ål  o h ortsatt 
vårt arbete med att förbättra mångfald och inkludering på Kinnevik och i vår portfölj.

Vi är övertygade 
om att det digita-
la skiftet är här för 
att stanna, och att 
de nya kunderna 
kommer att förbli 
lojala på lång sikt. 

https://www.kinnevik.com/sv
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blev Kinnevik den näst största institutionella ak-
tieägaren i den globala ledaren inom virtuell vård.  
Fusionen skapade den enda kundcentrerade vir-
tuella vårdplattformen som tillgodoser hela pa-
tientens vårdresa. 

VillageMD och Walgreens Boots Alliance etable-
rade ett partnerskap under året som accelererades 
i december och Walgreens stödjer nu utrullningen 
av upp till 700 primärvårdskliniker inom de när-

aste ra åren  en strategiska  nansiella o h 
operativa relationen med Walgreens öppnar en 
möjlighet för VillageMD att skala upp nationellt 
under varumärket Village Medical och därmed få 
en större påverkan på de totala vårdkostnaderna.  

I juni investerade vi i Cityblock, en amerikansk 
vårdaktör som tillhandahåller värdebaserad vård 
till människor med komplexa vårdbehov i stor-
stadsområden. Investeringen gjordes på basis 
av vår övertygelse om den transformativa kraf-
ten i värdebaserad och teknikdriven vård som ett 
investeringstema. Cityblock upplevde en stark 
utveckling under året, och bolaget slutförde en 

nansieringsr nda i de e ber so  v rderar bo-
laget till er n  il ard  

För Babylon var 2020 ett omvälvande år då 
många av bolagets strategiska initiativ började ge-
nerera en stark tillväxt. Bolaget har nu 20 miljoner 
medlemmar och har lagt till täckning i åtta nya län-
der, inklusive lanseringen av en digital hälsotjänst i 

A  eno  rv rvet av irst hoi e i Kali ornien 
har bolaget även tagit klivet in i värdebaserad 
vård. I Storbritannien är Babylon den största pri-
märvårdsaktören i alla kategorier.

Fortsatta motgångar för bolag inom rese-
sektorn och på tillväxtmarknader
Våra resebolag TravelPerk och Omio hade ett 

t anande år o h bolagen be nner sig ortsatt 
mitt i Covid-19-stormen. Det i det närmaste totala 
stoppet i resandet ledde till en kraftig nedgång i 
intäkter. En eventuell återhämtning är mer sannolik 
under andra delen av 2021 och är beroende av 
utrullningen av vaccin. Våra tillväxtmarknadsbo-
lag upplevde fortsatta motgångar då de makro-
ekonomiska villkoren försämrats och regionala 
nedstängningar ledde till ett tapp i efterfrågan för 
bolag som Quikr och BIMA.

Kompletterar vår matportfölj med Hungry-
Panda och Simple Feast
Kinnevik kompletterade sin matportfölj under året 
med investeringar i Hungry Panda och Simple 
Feast. HungryPanda erbjuder en specialiserad nät-

baserad beställningsplattform för kinesiska kunder 
i utlandet, med en skräddarsydd kundupplevelse. 
Grundaren, Eric Liu, ville adressera ett problem som 
han själv upplevt - att hitta autentisk kinesisk mat 
för hemleverans i utlandet. Investeringen främjar 
Kinneviks bredare strategi inom mat och är ett 
ko ple ent till våra be ntliga investeringar e -
tersom den ger oss exponering mot hemleverans 
av färdigmat. 

Vi investerade också i Simple Feast, ett växtba-
serat livsmedelsbolag som erbjuder lättillgäng-
liga, fräscha, hållbara och hälsosamma produkter 
i kategorier som inte har kunnat köpas direkt av 
kons enterna tidigare  nder ledning av vd o h 
grundaren Jakob Jønck – en serieentreprenör och 
erfaren verksamhetsbyggare – ser Simple Feast som 
sitt uppdrag att skapa mat för en ny era. 

Tar hållbarhet till nästa nivå
Kinnevik ökade under året takten i arbetet med  
att göra våra bolag mer hållbara utifrån miljö-, 
samhälls- och styrningsperspektiv. Vi fortsatte att 
arbeta med mångfald och inkludering genom att 
förbättra representationen i Kinneviks lednings-
grupp och tillsätta åtta kvinnliga styrelseledamöter 
i våra privata bolag. Våra klimatmål som lansera-
des i maj 2020 driver oss och våra bolag att mäta 
vår klimatpåverkan och sätta upp tydliga mål och 
strategier för att bli ledande i en ny ekonomi med 
låga koldio id tsl pp  nder h sten k vi e terna 
erkännanden som en ledare inom hållbarhet i vår 
sektor av institutioner som Aktuell Hållbarhet, All-
Bright och Diversity VC.
 
Avslutande kommentar
Jag vill tacka alla våra aktieägare för ert fortsatta 
stöd, och de anställda på Kinnevik och i våra bolag 
för ert hårda arbete under dessa exceptionella 
omständigheter. Vi är fortsatt ödmjuka inför pan-
demin och dess påverkan på världen, men jag 
är övertygad om att Kinnevik och våra bolag står 
starka och med goda tillväxtmöjligheter. Jag hop-
pas att ni håller er friska och att vi snart kommer 
att se bättre tider! 

Georgi Ganev, 
Kinneviks vd

52
%

Kinneviks substans-
värde ökade med 
52% under 2020

Under hösten fick 
vi externa erkän-
nanden som en le-
dare inom hållbar-
het i vår sektor av 
institutioner som 
Aktuell Hållbar-
het, AllBright och 
Diversity VC.

https://www.kinnevik.com/sv
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STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET

Leder vägen mot netto noll klimatpåverkan
De senaste fem åren har varit de fem varmaste som 
någonsin har uppmätts och över hela världen ser vi 
klimatförändringarnas förödande effekter. År 2020 
var det fem år sedan Parisavtalet undertecknades 
o h det nns ånga positiva tve klingstrender 
som väcker hopp. Japan och Sydkorea har satt 
upp målet att vara koldioxidneutrala till 2050 och 
Kina till 2060, Storbritannien har infört ett obliga-
toriskt andat r kli at ppl sningar  A går 

ot ett er kli atorienterat ledarskap o h  
g r ett stort arbete ed att de niera sin gr na giv 
geno  ta ono in  År 202  ko er sannolikt 
att bli ett år av signi kanta o h sa ordnade kli a-
tåtgärder, som kröns av COP26-mötet i Glasgow 
i november i år.

I maj 2020 satte Kinnevik upp klimatmål i enlig-
het med Parisavtalet för att minska utsläppen av 
växthusgaser betydligt från vår egen verksamhet 
och portfölj. Vår ambition är att utveckla våra bolag 
till att bli långsiktigt hållbara och att framtidssäkra 
dem för en ny ekonomi med lägre koldioxidutsläpp. 
Vi har som mål att minska utsläppsintensiteten 
av v th sgaser ed 0 pro ent i hela vår port-
följ fram till 2030 jämfört med 2020. Det innebär 
att alla våra bolag måste mäta sina utsläpp och 
sätta miljömål i sina verksamheter i enlighet med 
1,5-graders ambitionen. Våra klimatmål är ambi-
tiösa och vi lägger mycket tid och resurser på att 
genomföra klimatstrategin i vår portfölj. Läs mer 
på sidorna 17-19 samt 27-28.

För att bättre förstå den faktiska och potentiella 
påverkan från klimatrelaterade risker och möjlighe-
ter på vår verksa het  strategi o h nansiella pla-
nering har vi implementerat rekommendationerna 
från TCFD (Task Force on Climate-Related Financial 
Disclosures). Läs mer om vårt arbete med TCFD 
och hur vi tagit fram en scenarioanalys relaterat till 
olika framtida klimatscenarier på sidan 33.

Tydliga framsteg inom mångfald och inkludering 
 a 20  lanserade vi ett ra verk r ång ald 

o h inkl dering iversit  & n l sion ra e ork  
r att ppnå st rre likhet  t ver vår gr ndl g-

gande tro på lika rättigheter för alla medarbetare är 
Kinneviks uppfattning att mångfald och inkludering 
är verksamhetskritiskt eftersom det leder till bättre 

nansiella res ltat  en h gre grad av innovation  
bättre beslutsfattande och större värdeskapande 
på lång sikt  nder 2020 har vi g ort bet dande 
framsteg, däribland att förbättra sammansättningen 
i vårt ledningstea  ed 2 pro entenheter till 

pro ent kvinnor  in rlivat olika aspekter av 
mångfald och inkludering i alla stadier av vår inves-
teringsprocess, utökat våra privata bolagsstyrelser 
med åtta kvinnliga styrelseledamöter och vi har 
knutit våra mål för mångfald och inkludering till 
ersättningen för våra team. Vi har ett fortsatt stort 
fokus på och arbetar målmedvetet utifrån denna 
agenda  s er på sidorna 20 22 sa t 2

Mitt varmaste tack
Som tidigare meddelat ställer jag inte upp för 
o val på årsst an 202  et har varit en ra 
och ett privilegium att i tio år få sitta i Kinneviks 
st relse  nder den h r tiden har Kinnevik geno -
gått en betydande strategisk transformation och 
i dagsläget har bolaget en spännande portfölj av 
tillväxtbolag som levererar betydande värden till 
aktieägarna genom att bygga långsiktigt hållbara 
verksamheter. Jag vill tacka aktieägarna för deras 
stöd och för att de har gett mig möjligheten att 
bidra under en liten del av Kinneviks fantastiska 
resa. Dessutom vill jag tacka Georgi och teamet på 
Kinnevik och i alla våra portföljbolag för ert stöd, 
det fantastiska samarbetet och för allt ni gör och 
kommer fortsätta göra för att utveckla Kinnevik till 
det verkligt unika bolag det är. 

Dame Amelia Fawcett
Styrelseordförande i Kinnevik 

2020 var på många sätt ett ovanligt år och det kommer sannolikt att ta lång tid för 
världen att återhämta sig. Människor och ekonomier över hela världen lider stor skada av 
spridningen av coronaviruset och pandemin har tvingat oss att tänka om i fråga om näs-
tan alla aspekter av hur vi lever våra liv. Samtidigt som pandemin medför enorma utma-
ningar tg r den o kså en bet dande lighet att ppnå Agenda 20 0 o h s ål r 
hållbar utveckling, i synnerhet med avseende på klimatförändringar och social ojämlik-
het. Vi ser redan tecken på att den globala återuppbyggnaden av ekonomin kommer att 
inne atta bet dande investeringar ot att ppnå Agenda 20 0  o  en investerare i or-
gondagens ledande digitala bolag har Kinnevik de nierat den roll vi vill spela i att skapa 
en mer hållbar och motståndskraftig framtid. 

Vår ambition är 
att utveckla våra 
bolag till att bli 
långsiktigt hållba-
ra och att fram-
tidssäkra dem för 
en ny ekonomi 
med lägre koldi-
oxidutsläpp.

https://www.kinnevik.com/sv
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KINNEVIK I KORTHET

2 329

(8 871)

(6 542)

Not:  Den genomsnittliga totalavkastningen inkluderar återinvesterad utdelning.

Investeringsaktivitet under 2020 
(Mkr)

n Investeringar

n Avyttringar

n Nettoinvesteringar

20% 16%

4,5%

Konsumenttjänster 

57%
TMT

19%

20%
Hälsovårdstjänster

2%
Utvecklingsmarknader

2% 
Finansiella tjänster

Not:  Den genomsnittliga totalavkastningen inkluderar återinvesterad utdelning.

85% 22%

Q4’19 Q1’20 Q2’20 Q3’20 Q4’20

73,3

64,9

107,9
111,7

89,6

Fem års genomsnittlig avkastning per sektor (IRR)

Konsumenttjänster

Finansiella tjänster

Hälsovårdstjänster

TMT

tve klings arknader

Totalt viktat genomsnitt

Genomsnittlig totalavkastning

Ett år Trettio årFem år Tio år

Nettokassa i relation  
till portföljvärdet

Sammansättning av portföljvärde

Substansvärdets utveckling (Mdkr)

0%

15%

4%

120%

15%

15%

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. 
årt s te r att rb ttra nniskors liv geno  att erb da er o h b ttre val ligheter  

Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digi-
talisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. 
Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att 
bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa 

ed ok s på orden  A o h i andra tvalda arknader  Kinnevik gr ndades  av 
familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stock-
holms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

https://www.kinnevik.com/sv
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KINNEVIKS AFFÄRSMODELL OCH 
VÅR PROCESS FÖR VÄRDESKAPANDE

KOPPLING TILL DE GLOBALA MÅLEN

Det värde vi skapar för våra intressenter 
genom vårt aktiva ägarskap är tydligt 
kopplat till FNs globala mål. Läs mer om 
vår intressentdialog på sidan 12, och om 
de mest relevanta globala målen för Kin-
nevik och vår portfölj på sidorna 15-16. 
Dessutom bidrar några av våra bolag till 
de globala målen genom sina kärnverk-
samheter, läs mer på sidan 32.

 

Aktieägare 

8.1: Hållbar ekonomisk tillväxt

13.2: Integrera åtgärder mot klimatför-
ändringar i politik och planering

16.5: Bekämpa korruption 
och mutor

16.6: Bygg effektiva, 
tillförlitliga och transparenta 
institutioner

Medarbetare 

5.5  kerst ll llt deltagande r kvin-
nor i ledarskap och beslutsfattande

8.8: Skydda arbetstagares rättigheter 
och främja en trygg och säker arbets-
miljö för alla

VÅR PROCESS FÖR VÄRDESKAPANDE. Kinnevik har en holistisk syn 
på värdeskapande. Vi backar digitala bolag och erbjuder våra bolag 
operativt stöd såväl som ett övergripande strategiskt perspektiv.  
För att skapa olika former av värde för våra viktiga intressentgrupper 
drar vi nytta av olika former av resurser.

Finansiella
edel tillg ngliga geno  investeringsaktiviteter  tdelningar rån port l bolag sa t låne nansiering

Intellektuella
Organisatoriskt kapital, såsom system, policyer, processer och verktyg

Mänskliga
Våra medarbetares och konsulters kompetens, förmåga, erfarenhet, lojalitet och motivation

Sociala
Relationer och samverkan med våra intressenter och nätverk, sant vårt varumärke och anseende

Naturliga
Miljöresurser som vi utnyttjar för att bland annat möjliggöra affärsresor och kontorslokaler

Resurser vi drar nytta av

https://www.kinnevik.com/sv
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Portföljbolag och entreprenörer
 

5.5: Säkerställ fullt deltagande för kvin-
nor i ledarskap och beslutsfattande

8.1: Hållbar ekonomisk tillväxt 

8.2: Främja ekonomisk produktivitet 
geno  diversi ering  teknisk innova-
tion och uppgradering

8.8: Skydda arbetstagares rättigheter 
och främja en trygg och säker arbets-
miljö för alla

12.5: Minska mängden avfall markant

12:6: pp ntra bolag att till pa 
hållbara metoder och hållbarhets-
redovisning

13.2: Integrera åtgärder mot klimat -
förändringar i politik och planering

16.5: Bekämpa korruption och mutor

16.6: Bygg effektiva, tillförlitliga och 
transparenta institutioner

17.16: Stärk det globala partnerskapet 
för hållbar utveckling

Samhälle och myndigheter

16.6: Bygg effektiva, tillförlitliga och 
transparenta institutioner

17.16: Stärk det globala partnerskapet 
för hållbar utveckling

Aktieägare och finansvärlden
Långsiktiga ekonomiska resultat  
och hållbarhetsresultat

Medarbetare 
Stark företagskultur, förbättrade 
färdigheter och kunskap, lika 
 möjligheter, ersättning, mång-
fald och inkludering samt balans 
 mellan arbete och fritid

Portföljbolag och entreprenörer 
Ekonomiska resultat och hållbar-
hetsres ltat  nansiellt o h ope-
rativt stöd, nätverk och kunskaps-
delning. Genom våra digitala 
bolag förbättrar vi konsumenter-
nas tillvaro i den digitala eran 

Samhälle och myndigheter
Väl styrda bolag som påverkar 
de samhällen där verksamheten 
bedrivs på ett positivt sätt. Vi är 
en god samhällsmedborgare och 
bidrar till högre transparens

Det värde vi skapar  
för våra intressenter

Vår vision o h ission identi erar vårt s te so  organisation   
år strategi de nierar h r vi a i erar våra ligheter o h rdelar  

resurser, och våra värderingar vägleder oss i hur vi ska implementera vår strategi.  
Läs mer om hur hållbarhet är en integrerad del i vår process för värdeskapande  

på sidorna 8–9, och om vår vision, vår mission, våra värderingar  
och vår strategi på sidan 10. 

Systematiskt  
urval och  

utvärdering 
av nya  

investeringar

Bygga  
långsiktigt 

hållbara 
bolag

Dynamisk 
omfördelning 

av kapital

Vision 

Mission

Värderingar

Strategi

https://www.kinnevik.com/sv
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HÅLLBARHET ÄR EN INTEGRERAD DEL 
I VÅR PROCESS FÖR VÄRDESKAPANDE 

Vi är övertygade om att för att vara ett 
långsiktigt framgångsrikt bolag måste 
man bidra till att göra världen bättre. Vi 
backar digitala bolag som bidrar till en 
mer hållbar framtid genom att kombinera 
stark ekonomisk tillväxt med en positiv 
påverkan på människor och miljö. Dessa 
bolag kommer att kunna erbjuda bättre 
produkter och tjänster som uppfyller kun-
dernas krav, liksom rekrytera de bästa 
medarbetarna och kommer därmed att pre-
stera bättre än konkurrenterna på lång sikt. 

Hållbarhet är en integrerad del av vår 
affärsmodell och investeringsprocess, 
från urval och utvärdering av nya affärs-
möjligheter till den pågående utveck-
lingen av våra bolag och omallokering 
av kapital till nya möjligheter. 

Systematiskt urval och utvärdering av 
nya investeringar
Kinnevik har en strukturerad process för 
att identi era o h tv rdera potentiella 
nya investeringar som omfattar Kinneviks 
styrelse, ledningsteam, investeringsteam 
och hållbarhetsteam. Ordföranden i vår 
Executive Investment Committee (”EIC”) 
är Kinneviks VD och den består även av 
ledningsteamet, hållbarhetschefen och 
investeringscheferna. 

Grunden i Kinneviks investeringsak-
tiviteter utgörs av vår strategi, som fast-
ställs av styrelsen. Styrelsen fattar också 
beslut om Kinneviks årliga investerings-
budget, ramverk för kapitalallokering, 
avkastningsmål och skuldsättningspolicy, 
där samtliga utgör ramen för Kinneviks 
investeringsaktiviteter. Allt EIC-material 
delas med styrelsen på en transparent 
och återkommande basis för att göra det 
möjligt för styrelsen att följa upp arbetet 
i EIC och i Kinnevikteamet samt för att 
teamet ska kunna dra nytta av deras er-
farenhet, expertis och insikter. Styrelse n 
genomför också en årlig utvärdering av 
EIC-processen. Investerings- och avytt-
ringsbeslut fattas generellt av EIC, med 
stöd av styrelsen beroende på investe-
ringens storlek och hur den passar in rent 
strategiskt. 

Vid pipeline-möten tillhandahåller EIC 
tillsammans med hela investeringsteamet 

initial feedback om investeringsmöjlig-
heter och bedömer hur den passar i vår 
strategi. Ett litet urval av bolagen går vi-
dare till steg ett av EIC och utvärderas 
baserat på Kinneviks investeringskriterier, 
marknadspotential och skalbarhet. 

Kinneviks hållbarhetstea  nns re-
presenterat vid samtliga av dessa steg, 
och det är bara bolag som passar vår 
etiska pro l o h skriver nder på våra 
hållbarhetsprinciper som presenteras 
för EIC. Inför steg ett av EIC upprättar 
investeringsteamet ett pm som innehåller 
en initial bedömning av bolagets hållbar-
hetsrisker och -möjligheter. 

De mest lovande bolagen går vidare 
till steg två av EIC, där bolagen utvärderas 
baserat på en mer djupgående analys av 
marknaden, verksamhetens potential och 
potentiell avkastning. Inför det här steget 
genomför hållbarhetsteamet tillsammans 
med investeringsteamet en översiktlig 
ESG-granskning. Viktiga aspekter vid ut-
värderingen är ”tonen från toppen” samt 
grundarnas och ledningsgruppens pas-
sion, drivkraft och värderingar. Bolagen 
som går vidare till steg två av EIC blir före-
mål för en grundlig due diligence-process 
som bland annat täcker in ekonomi och 
skatt, juridiska frågor, samt kommersiella 
frågor och hållbarhetsfrågor. 

Due diligence-processen avseende 
hållbarheten utförs av hållbarhetstea-
met tillsammans med medlemmar från 
investeringsteamet och täcker in de tre 
ESG-dimensionerna. Bolagen utvärderas 
utifrån sin syn på och implementerade 
strukturer i fråga om ESG-aspekter, och en 
grundligare analys av de mest väsentliga 
riskerna och möjligheterna genomförs. 
Denna due diligence hjälper Kinnevik 
att bedöma bolagens långsiktiga vision 
och hur väl de förstår kundernas prefe-
renser. Det gör det också möjligt för oss 
att bedöma om bolagets värderingar är 
förenliga med våra. Det främsta målet 
är att få insyn i ”tonen från toppen” som 
sätts av styrelsen och ledningsgruppen. 
Det är utifrån den basen vi kan fortsätta 
arbeta med bolagen. Grunden för håll-
barhetgranskningen är Kinnevikstan-
darderna (läs mer på sidan 26), med 

tgångsp nkt i den spe i ka sektorn 
och bolagets utvecklingsfas. Om ett po-
tentiellt investeringsobjekt inte uppfyller 

våra förväntningar, eller det inte bedöms 
som sannolikt att de kommer att göra 
nödvändiga förbättringar, avstår Kinnevik 
från att fullfölja investeringen. 

nder 2020 investerade Kinnevik i e  
nya bolag som samtliga genomgick en 
hållbarhetsgranskning – Cityblock, Joint 
Academy, Common, HungryPanda och 
Simple Feast. Den visade inte på några 
större brister som hindrade oss från att 
gå vidare med investeringen. Kinnevik 
har inte varit med om något tillfälle under 
året där otillfredsställande resultat från 
hållbarhetsgranskningen har hindrat oss 
från att gå vidare med en investering.

Efter att en investering är gjord kom-
mer vi överens med bolaget om en 
färdplan för att adressera eventuella 
fokusområden från granskningen samt 
sätter upp årliga mål och följer upp deras 
framsteg. Från 2021 och framåt kommer 
färdplanen att ersättas av en hållbarhets-
dashboard som fyller samma funktion, 
men som också inkluderar de viktigaste 
ESG-riskerna och -möjligheterna för varje 
bolag o h so  l er pp spe i ka ål 
och nyckeltal.

När ett portföljbolag söker ytterligare 
nansiering tv rderas de igen av  o h 

ett huvudvillkor för följdinvesteringar är 
att bolaget har uppvisat tydliga framsteg 
inom samtliga ESG-aspekter i enlighet 
med överenskomna mål. 

Stage #2
Detailed Investment

Proposal

KINNEVIKPLATTFORMEN
Som en del av vårt arbete med 
att tillföra värde till och utveckla 
våra bolag ger vi dem tillgång till 
Kinnevikplattformen. Genom den 
kan våra bolag ta del av Kinnevik-
portföljens gemensamma exper-
tis, verktyg, resurser och nätverk. 
Läs mer på sidan 26. 

MER

https://www.kinnevik.com/sv
https://www.kinnevik.com/sustainability/environment
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Investment

  

 

Hållbarhets- 
dashboard

EIC  
Steg 2

Due  
Diligence

EIC  
Steg 1

Pipeline- 
möten Investering

Från och med 2021 kommer Kinne-
vik att lägga till en granskningsprocess 

r eople & lt re edarbetare o h 
företagskultur) för alla nya investeringar. 
Den kommer att ha fokus på att bedöma 
bolagens syn på och implementerade 
strukturer avseende bland annat ledar-
skap och kultur, talang och prestationer 
samt mångfald och inkludering. Gransk-
ningen kommer att utföras av Kinneviks 

hie  eople & lat or  er tillsa -
mans med hållbarhetsteamet och inves-
teringstea et   o h ed att det nns en 
viss överlappning kommer hållbarhets-
granskningen och granskningen av med-
arbetare/företagskultur att samordnas.

Bygga långsiktigt hållbara bolag
Samtidigt som det är viktigt att investera 
i de bästa bolagen, är nyckeln till vär-
deskapande hur vi bidrar till bolagens 
utveckling efter att investeringen är gjord. 
Vi tillhandahåller såväl operativt stöd som 
ett övergripande strategiskt perspektiv. 

Kinnevik har en strukturerad årlig håll-
barhetscykel (Annual Sustainability Cycle) 
som är en uppsättning arbetsströmmar 

och samarbeten mellan hållbarhetstea-
met och investeringsteamet. En inves-
teringsgranskning (Investment Review) 
görs två gånger om året för alla bolag. 
Vid dessa diskuterar investeringsteamet 
och hållbarhetsteamet bolagens utveck-
ling ti rån ett ertal para etrar  inkl sive 
ESG-aspekter. Bolagens hållbarhets-
dashboard uppdateras och diskuteras. 

Kinneviks hållbarhetsteam genomför 
en årlig ESG-bedömning av samtliga port-
följbolag i slutet av varje år. Den är upp-
delat i två arbetsstr ar  en kvantitativ 
bedömning baserad på Kinnevikstandar-
derna (läs mer på sidan 26), och en mer 
kvalitativ bedömning av bolagens ”ton 
från toppen”, kompetenser och framsteg 
i enlighet med deras årliga mål.

Resultaten från den årliga ESG-be-
dömningen presenteras för och disku-
teras med investeringsteamet vid en årlig 
uppdatering av ESG-resultaten (Annual 

 er or an e pdate  i b r an av 
varje år. Baserat på bedömningen skapas 
en uppdaterad dashboard och nya årliga 
ESG-mål sätts upp för varje enskilt bolag. 

Framsteg inom hållbarhet är en del av 
Kinneviks övergripande bolagsmål och 
resultaten från den årliga ESG-bedöm-
ningen är knuten till investeringsteamets 
ersättning. 

Resultaten från den årliga ESG-bedöm-
ningen presenteras r tskottet r 
Risk, Regelefterlevnad och Hållbarhet 
och avslutar den årliga hållbarhetscykeln. 

tskottet tv rderar regelb ndet tve k-
lingen under året. Läs mer om hållbar-
hetsresultatet i våra bolag under 2020 
på sidan 27-29.

Dynamisk omfördelning av kapital
Kinnevik omallokerar systematiskt kapital 
från bolag där vi gör bedömningen att 
vår tid som ägare är över, till nya tillväxt-
bolag i våra fokussektorer. Med en jämn 
fördelning av investeringar längs med 
tillväxt- och mognadskurvan drar vi nytta 
av ett unikt system av bolag som spänner 
från tillväxtverksamheter som inte hand-
las publikt, till mer mogna börsnoterade 
bolag som ger stabilitet till portföljen.

Översikt över Kinneviks investeringsprocess och årliga hållbarhetscykel

Bi-Annual
Investment

Reviews
Kv2 & Kv

Annual ESG
Assessment

Kv4

Annual ESG
Performance

Update
Kv1

Uppdatering  
för Utskottet för  
Risk, Regelefter - 

levnad och  
Hållbarhet 

Kv1

STYRNINGMILJÖ

SAMHÄLLE

https://www.kinnevik.com/sv
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VISION
Att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare

MISSION
Vi stöttar passionerade grundare som bygger transformativa  
digitala bolag som förbättrar människors tillvaro. Vi arbetar  
aktivt med våra bolag i varje steg av deras utvecklingsresa  
och hjälper dem växa till långsiktigt framgångsrika och  
hållbara verksamheter som genererar stark avkastning.

VÄRDERINGAR
Integritet 
Mod 
Kompetens

STRATEGI
• Backa digitala bolag som utmanar och genom teknikens kraft tillgodoser viktiga vardagsbehov

• Vara en långsiktig och modig investerare som arbetar i nära samarbete med våra drivna entreprenörer

• ok sera på h lsovårdst nster  kons entt nster  livs edel o h nansiella t nster  stora sektorer so   
står inför en stor teknisk omvälvning

• nvestera i ropa ed ok s på orden o h i A

• Genom vår erfarenhet och expertis stötta våra bolag att bygga långsiktigt framgångsrika och hållbara  
verksamheter

https://www.kinnevik.com/sv
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HÅLLBARHETSSTRATEGI OCH MÅL

Kinneviks hållbarhetsstrategi grundar sig på FN:s Agenda 2030  
för hållbar utveckling och balanserar tre dimensioner av hållbar  
utveckling – miljö, samhälle och styrning (”ESG”).

EXTERNA RAMVERK

Kinnevik r nderte knare av s lobal o pa t  so  r v rl-
dens största initiativ för ett hållbart näringsliv. En del av det här 
initiativets erårsstrategi r att skapa edvetenhet i n ringslivet 
och vidta åtgärder till stöd för att uppnå de globala målen till 
2030. Denna hållbarhetsrapport fungerar som Kinneviks årliga 

o ni ation on rogress rapport till s lobal o pa t  
och innehåller vår implementering av dess principer gällande 
mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption. Kin-
nevik tar också hänsyn till den särskilda betydelsen av interna-
tionella standarder gällande en ansvarsfull affärsverksamhet, 
såso  s riktlin er r ltinationella retag o h s 
vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. 
Hållbarhetsrapporten 2020 har upprättats i enlighet med Global 

eporting nitiatives  tandards nivå ore  inkl sive s 
brans hspe i ka till gg r inansiella t nster  inde  nns 
på sidorna 38-40.

Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen
Hållbar tve kling har av  de nierats so  ”En utveckling 

som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Hållbarheten utgör grunden för dagens ledande globala 
ramverk för internationellt samarbete – Agenda 2030 för håll-
bar utveckling och målen för hållbar utveckling. Agenda 2030, 
som antogs av samtliga medlemsstater i FN 2015 är en bred  
o h niversell agenda ed  globala ål rdelade på  
delmål som ska uppnås fram till 2030. De globala målen är 
integrerade, odelbara och balanserar ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet. 

Kinnevik har utvärderat målen för hållbar utveckling och iden-
ti erat de  so  r est relevanta r vår verksa het o h intres-
senter o h d r vi kan ha st rst påverkan  i har klassi erat vart 
o h ett av de del ålen i en av ra kategorier beroende på 
hur relevanta de är för oss – centrala, meningsfulla, generella eller 
irrelevanta  e ål so  identi eras so  entrala eller enings-
fulla kategoriserades vidare som relevanta antingen för Kinnevik 
o h eller vår port l  i all nhet eller r spe i ka port l bolag  
samt om vi eller våra bolag kan och bör bidra aktivt till dem. De 
mål som kategoriserades som centrala, relevanta för Kinnevik 
och/eller vår portfölj i allmänhet och dem vi kan och bör bidra 
aktivt till  totalt tio del ål  nns listade på sidorna  e h r 
delmålen utgör också den grund från vilken vi har utvecklat våra 
v sentliga rågor o h hållbarhets ål på sidan

FN:s mål för hållbar utveckling

https://www.kinnevik.com/sv
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STRATEGI OCH MÅL

Organisation
Kinneviks styrelse ansvarar för vår övergripande strategi, inklusive 
hur hållbarhetsfrågor integreras i vårt värdeskapande. För att 
bistå styrelsen i arbetet med att övervaka vår hållbarhetsagenda 
har Kinnevik etablerat ett tskott r isk  egele terlevnad o h 
Hållbarhet (Risk, Compliance and Sustainability, ”RCS”) som 
utses av styrelsen. För att driva integrationen på daglig basis, 
på Kinneviknivå och i relation till våra portföljbolag har Kinnevik 
etablerat ett särskilt hållbarhetsteam. Hållbarhetsteamet ansva-
rar tillsammans med investeringsteamet för att implementera 
Kinnevikstandarderna i våra portföljbolag och för att driva vår 
hållbarhetsagenda.

Hållbarhetsstrategi
Kinneviks hållbarhetsstrategi är ett ramverk som har satts upp 
för att fokusera våra resurser på de mest relevanta miljörelate-

rade, sociala och styrningsrelaterade frågorna, driva resultat 
samt engagera interna och externa intressenter. Ramverket 
består av Kinneviks väsentliga frågor, mål, delmål och nyckeltal 
(KPIer). Kinnevik hanterar hållbarhet på två nivåer, Kinnevik: Ett 

ansvarstagande bolag, och Portföljen: Vårt aktiva ägande. De 
väsentliga frågorna är samma både på Kinnevik- och portföljnivå 

ed spe i ka ål o h del ål r var e nivå  sa t en pps ttning 
nyckeltal för portföljen.

Intressentdialog
Att ha en nära dialog med våra viktigaste intressentgrupper är 
entralt r att de niera o h bekr ta våra v sentliga rågor  e 

viktigaste intressentgr pperna har identi erats geno  disk s-
sioner i ledning och styrelse som dem som påverkas mest av vår 
verksa het sa t har en h g grad av in tande ver Kinneviks 
förmåga att implementera våra strategier och uppnå våra mål. 
Fokusområdena för varje intressentgrupp lyftes fram i dialoger 
med Kinnevik under året.

Viktiga intressentgrupper Fokusområden Metoder för interaktion Svar/resultat

Aktieägare och 
finansvärlden

Starkt och långsiktigt ekonomiskt 

resultat och hållbarhetsresultat, 

inklusive starka strukturer för 

bolagsstyrning och sunda sociala 

och miljömässiga strukturer. 

Möten med investerare, pre-

sentationer (road shows) och 

analytikermöten på säljsidan, 

delårsrapporter och webcasts, 

intervjuer i media, webbplats, 

pressmeddelanden, årsstämmor 

och hållbarhetsrapporter.

Regelbunden kommunikation via 

tillgängliga kommunikationska-

naler gällande Kinneviks strategi, 

nansiella tve kling o h hållbar-

hetsarbete. 

Medarbetare Företagskultur, utvärdering 

av resultat, lika möjligheter, 

mångfald och inkludering, balans 

mellan arbete och fritid, attraktiva 

ersättningsstrukturer samt ett 

starkt ekonomiskt resultat och 

hållbarhetsresultat.

Stormöten, lokala personalmöten, 

teamkonferenser, utvecklingssam-

tal och genomgång av personliga 

mål två gånger om året.

Strukturerat mottagande av nya 

medarbetare, utvecklingssamtal 

och fastställande av personliga 

mål två gånger om året, årligt 

lönesamtal, utbildning i viktiga 

policyer samt implementering 

av ramverket för mångfald och 

inkludering.

Portföljbolag och  
entreprenörer

Starkt och långsiktigt ekonomiskt 

resultat och hållbarhetsresultat, 

nansiellt o h operativt st d  

nätverk och kunskapsdelning.

Löpande kommunikation genom 

investeringsteamet, årlig ESG-

bedömning, aktiv representation i 

styrelser och utskott.

egelb ndet operativt o h nan-

siellt stöd, stöd vid implemente-

ring av en sund hållbarhetspraxis 

samt tillgång till Kinnevikplatt-

formen.

Samhälle och myndigheter ppr tthålla sa h llsansvar  att 

bidra positivt till samhället och en 

generell transparens.

Dialoger med lokala styrande 

organ och myndigheter samt poli-

tiker. Bolagens webbplatser samt 

års- och hållbarhetsredovisning.

Aktivt delta i öppna dialoger för 

att bidra till och förbättra det poli-

tiska landskapet. Delta i offentliga 

konsultationer inom områden 

som är av intresse för Kinnevik 

och våra bolag.

https://www.kinnevik.com/sv


Kinnevik AB  ∙  Årsredovisning & Hållbarhetsrapport  ∙  2020

13

Väsentliga frågor och hållbarhetsmål för Kinnevik och vår portfölj 
Tre dimensioner av hållbar utveckling

Miljöansvar och minskad 
klimatpåverkan

• tsl pp av v th sgaser
• Resursutnyttjande

Sunda strukturer för styrning och 
ekonomisk tillväxt

• Bolagsstyrning
• Riskhantering
• Regelefterlevnad
• Ekonomisk tillväxt 

Social jämställdhet och  
att bidra positivt till samhället

• Mänskliga rättigheter
• Affärsetik
• Välmående och personlig utveckling
• Hälsa och säkerhet
• Mångfald och inkludering
• Bidra positivt till samhället 

STYRNINGMILJÖ

SAMHÄLLE

• Netto noll utsläpp av växthusgaser 
från Kinneviks egen verksamhet 
och affärsresor från och med 2020

• 50% minskning av utsläpps-
intensiteten av växthusgaser i hela 
Kinneviks portfölj år 2030 jämfört 
med 2020

• Könsfördelning 40/60 i alla 
 Kinneviks team år 2022

• tv rdera alla he er ti rån ett 
inkluderande ledarskap

• 10% av vårt allokerade kapital ska 
gå till bolag som leds eller har 
grundats av kvinnor

• Följdinvesteringar villkorade av 
tydliga framsteg inom mångfald 
och inkludering

• Leverera en årlig totalavkastning 
till aktieägarna på 12–15% under 
en affärscykel

Väsentliga frågor

Hållbarhetsmål

https://www.kinnevik.com/sv


Kinnevik AB  ∙  Årsredovisning & Hållbarhetsrapport  ∙  2020

14

Väsentliga frågor
Kinneviks v sentliga rågor har identi e-
rats genom interaktiva intressentdialo-
ger, diskussioner i ledning och styrelse, 
jämförelser med likartade bolag (peer 
benchmarking) och bästa praxis i bran-
schen. För att fastställa våra väsentliga 
frågor överväger vi vilka frågor som är 
mest väsentliga för oss och våra intres-
senter, samt betydelsen av Kinneviks 
miljörelaterade, sociala och styrnings-
relaterade påverkan. De väsentliga frå-
gorna återspeglar de främsta riskerna 
och möjligheterna som  vi fokuserar på, 
både på Kinnevik- och portföljnivå. De 
väsentliga frågorna har inte förändrats 
nämnvärt från föregående år, men miljö-
relaterat ansvar och social jämställdhet (i 
synnerhet mångfald och inkludering) har 
ökat i betydelse.

Mål, delmål och nyckeltal 
å de l ande två sidorna nns en ver-

sikt över Kinneviks mål och delmål för var 
och en av våra väsentliga frågor på Kin-
nevik- och portföljnivå, samt våra nyckeltal 
på portföljnivå. Hållbarhetsmålen är en 
del av Kinneviks övergripande bolags-
mål och är därmed direkt kopplade till 
ersättningar för våra team. Målen syftar till 
att vidareutveckla våra ambitioner inom 
varje väsentlig fråga samt att vägleda vårt 
arbete och våra prioriteringar. 

Nyckeltalen på portföljnivå är en kvan-
titativ representation av vår portföljs håll-
barhetsresultat och ett verktyg för att mäta 
framstegen. De omfattar emellertid inte 
hela skalan av Kinneviks arbete. Många av 
våra bolag be nner sig i ett tidigt skede 
av sin operativa utveckling och hållbar-
hetsutveckling, vilket återspeglas i hur 
nyckeltalen faller ut. Vi kan inte förvänta 
oss att alla bolag till fullo ska uppfylla 
våra förväntningar avseende hållbarhet 
vid investeringstill llet  o h vi de nierar 
en tydlig färdplan för våra bolag med 
viktiga prioriteringar och mål varje år (läs 
mer på sidan 16). 

I och med att vi omallokerar kapital 
dynamiskt förändras sammansättningen 
av vår portfölj över tid, vilket påverkar 
nyckeltalen. Nyckeltalen grundar sig på 
Kinnevikstandarderna och under 2020 
har vi gjort en omfattande granskning av 
Standarderna för att återspegla vårt öka-
de fokus på miljö- och samhällsrelaterade 
(i synnerhet mångfald och inkludering) as-
pekter. Läs mer om Kinnevikstandarderna 
på sidan 26. En fullständig redogörelse 
för nyckeltalen på portföljnivå, inklusive 

relsetal r 2020 o h 20  nns 
på sidan 36.

Omfattning och ramar för 
rapporteringen
Denna rapport omfattar Kinneviks håll-
barhetsres ltat r perioden an ari till 

de e ber 2020  
Vår strategi omfattar att vara en le-

dande aktieägare i våra bolag med en 
större minoritetspost som ger oss möj-
lighet att påverka. Detta innebär att 

edan vi kan t va visst in tande ver 
våra bolag, främst genom representa-
tion i styrelserna, så har vi ingen direkt 
kontroll över dem. De frågor som anses 
vara relevanta för portföljbolagen avser 
organisationerna på koncernnivå. 

Fokus i den här rapporten ligger på de 
hållbarhetsresultat, strukturer och initiativ 
som rör Kinneviks egen verksamhet. Yt-
terligare information om portföljbolagen 
tillhandahålls på sammanfattad nivå samt 
i or  av allst dier av spe i ka initiativ  
Mer information om portföljbolagens 
res ltat åter nns på deras respektive 
webbplatser. 

Kinneviks ekonomiska resultat på-
verkas direkt av portföljbolagens eko-
nomiska resultat och värderingen av 
våra bolag, och därmed tas ekonomiska 
resultat enbart upp på Kinneviknivå i den 
här rapporten.

https://www.kinnevik.com/sv
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HÅ BA H A K H Å   
KINNEVIK

Dimension MILJÖ SAMHÄLLE STYRNING

Mest  
relevanta 
globala mål

13.2: Integrera åtgärder mot klimat-
förändringar i politik och planering

5.5: Säkerställ fullt deltagande för 
kvinnor i ledarskap och beslutsfat-
tande

8.8: Skydda arbetstagares rättigheter 
och främja trygg och säker arbetsmiljö 
för alla

17.16: Stärk det globala partnerska-
pet för hållbar utveckling

8.1: Hållbar ekonomisk tillväxt

16.5: Bekämpa korruption och mutor

16.6: Bygg effektiva, tillförlitliga och 
transparenta institutioner

Väsentliga 
frågor

Miljöansvar och minskad  
klimatpåverkan

Social jämställdhet och att bidra 
positivt till samhället

Sunda strukturer för styrning och 
ekonomisk tillväxt

Mål • Netto noll utsläpp av växthusgaser 
från Kinneviks egen verksamhet 
och affärsresor från och med 2020

• Könsfördelning 40/60 i Kinneviks 
ledningsgrupp, investeringsteam 
och corporateteam år 2022

• Alla Kinneviks chefer utvärderas 
i fråga inkluderande ledarskap 
och resultatet kopplas till deras 
ersättning

• Leverera en årlig totalavkastning 
till aktieägarna på 12–15% under 
en affärscykel

Delmål •  Minska utsläppen av växthusgaser 
från Kinneviks egen verksamhet 
och affärsresor till så nära noll som 
möjligt

•  Kompensera oundvikliga utsläpp 
genom ett program för permanent 
koldioxidborttagning

• Attrahera, rekrytera och behålla de 
mest kompetenta medarbetarna

• Vara en attraktiv arbetsgivare med 
mångfald och inkludering, välmåen-
de och personlig utveckling i fokus

•  Bidra positivt till samhället genom 
Reach for Change

• ppr tthålla s nda bolagsst r-
ningsstrukturer inklusive riskhan-
tering och efterlevnad i Kinneviks 
egen verksamhet

Måluppfyllnad 
2020

• tsl ppen av v th sgaser rån Kin-
neviks egen verksamhet och affärs-
resor har minskat med 82% under 
2020  till l d av bet dligt rre g-
resor på grund av coronaviruset

• Permanent borttagning genom en 
teknik som fångar utsläppen direkt 
ur luften har till fullo  
beställts för oundvikliga utsläpp

•  Läs mer på sidorna 17-19

• Andelen kvinnor i Kinneviks 
ledningsgrupp har ökat från 20% 
vid utgången av 2019 till 43% vid 
utgången av 2020. För investe-
ringsteamet har andelen minskat 
från 25% till 23%. Corporateteamet 
avslutade året med 73% kvinnor

•  Våra fyra mål för mångfald och 
inkludering har införlivats i Kin-
neviks övergripande bolagsmål för 
2020 och knyter dem därmed till 
ersättningen av våra team

•  Läs mer på sidorna 20-22

• Kinneviks totalavkastning till ak-
tieägarna (TSR) uppgick till 85% för 
2020. Den femåriga genomsnittliga 
totalavkastningen uppgick till 22% 
och den tioåriga genomsnittliga 
totalavkastningen uppgick till 20%, 
per 31 december 2020

• Läs mer på sidorna 23-25

https://www.kinnevik.com/sv
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Dimension MILJÖ SAMHÄLLE STYRNING

Mest relevanta 
globala mål

12.5: Minska mängden avfall markant

12:6: pp ntra retag att till pa 
hållbara metoder och hållbarhetsredo-
visning

13.2: Integrera åtgärder mot klimatför-
ändringar i politik och planering

5.5: Säkerställ fullt deltagande för kvin-
nor i ledarskap och beslutsfattande

8.8: Skydda arbetstagares rättigheter 
och främja trygg och säker arbetsmiljö 
för alla

16.5: Bekämpa korruption och mutor

16.6: Bygg effektiva, tillförlitliga och 
transparenta institutioner

17.16: Stärk det globala partnerskapet 
för hållbar utveckling

8.1: Hållbar ekonomisk tillväxt 

8.2: Främja ekonomisk produktivitet 
geno  diversi ering  teknisk innovation 
och uppgradering

16.5: Bekämpa korruption och mutor

16.6: Bygg effektiva, tillförlitliga och 
transparenta institutioner

Väsentliga 
frågor

Miljöansvar och minskad  
klimatpåverkan

Social jämställdhet och att  
bidra positivt till samhället

Sunda strukturer för styrning och 
ekonomisk tillväxt

Mål • 50% minskning av utsläpps-
intensiteten av växthusgaser i hela 
Kinneviks portfölj år 2030 jämfört 
med 2020

• Minst 10% av det kapital som på årlig 
basis investeras av Kinnevik i nya bolag 
ska investeras i bolag som antingen har 
grundats eller leds av kvinnor

•  Följdinvesteringar är villkorade av att 
det sker tydliga framsteg inom mång-
fald och inkludering

• Leverera en årlig totalavkastning till 
aktieägarna på 12–15% under en 
affärscykel 

Delmål kerst lla att alla våra port l bolag

• Mäter sina utsläpp i Scope 1, 2 och 
relevanta delar av Scope 3 enligt 
GHG-Protokollet

•  Sätter miljömål i sina verksamheter i 
linje med 1,5-graders ambitionen

•  e niera en rdplan r ål pp llnad

kerst lla att alla våra port l bolag

• Bygger ansvarsfulla affärsrelationer 
med leverantörerna

• Attraherar och behåller de mest kom-
petenta medarbetarna

• ppr ttar s rskilda progra  r att 
bidra positivt till samhället

kerst lla att alla våra port l bolag

• Har sunda strukturer för styrning, risk-
hantering och efterlevnad på plats

• ppnår långsiktig hållbar ekono isk 
tillväxt, dvs. att de når Kinneviks årliga 
avkastningskrav samt våra miljö- och 
mångfaldsmål

Måluppfyllnad 
2020

• Eftersom klimatmålen sattes i maj 
2020 kommer vi att följa upp målupp-
fyllnaden avseende vår portfölj i nästa 
års hållbarhetsrapport 

• Läs mer på sidorna 27-28

• Sedan maj 2019 har 13% av värdet som 
investerats i nya bolag investerats i ett 
bolag som grundats av en kvinna

• Alla potentiella följdinvesteringar 
utvärderas utifrån resultat inom mång-
fald och inkludering som en del av 
EIC-processen

• Läs mer på sidan 28

• Kinneviks ekonomiska resultat påver-
kas direkt av portföljbolagens eko-
nomiska resultat och värderingen av 
bolagen, och därmed tas ekonomiska 
resultat enbart upp på Kinneviknivå i 
den här rapporten

• Läs mer på sidan 29

Nyckeltal

Nyckeltalen har 

hämtats från vår årli-

ga ESG-bedömning 

av portföljbolagen 

i enlighet med Kin-

nevikstandarderna, 

läs mer på sidan 26.

HÅ BA H A K H Å  
PORTFÖLJEN

Obs:  En fullständig redog relse r n keltalen på port l nivå nns på sidan 36. PV = andel av portföljvärdet, #BO = andel av antal bolag.

PV #BO

Har implementerat en 
upp förandekod i organi-
sationen

98% 85%

Har implementerat en vis-
selblåsarfunktion

93% 42%

Har genomfört en risk-
bedömning inklusive 
gra dering av risker base-
rade på sannolikhet och 
påverkan

93% 42%

Har ett de nierat ål r 
riskbegränsning för att 
övervaka risknivåer

74% 19%

Hållbarhet är en stå-
ende punkt på styrelsens 
agenda

97% 65%

Ledande befattningsha-
vare incentiveras baserat 
på hållbarhetsutveckling

20% 8%

Genomför regelbunden  
utbildning i regelefter-
levnad

99% 81%

PV #BO

Har implementerat en 
uppförandekod för leve-
rantörer

87% 35%

Har införlivat principer för 
anti-korruption

98% 81%

Rapporterar arbetsre-
laterade incidenter till 
styrelsen

67% 46%

Genomför regelbundna 
medarbetarundersökningar

99% 88%

Har införlivat principer mot 
diskriminering

98% 88%

Har genomfört/erbjudit 
utbildning för ledningen 
om frågor relaterade till 
mångfald och inkludering

91% 38%

Har satt upp tidsbase-
rade mål och nyckeltal för 
mångfald och inkludering

87% 27%

Har implementerat ett 
program för att bidra po-
sitivt till samhället eller ett 

lantropiskt progra

88% 38%

PV #BO

Mäter utsläpp av växthus-
gaser i Scope 1 och 2

74% 23%

Mäter utsläpp av växthus-
gaser för relevanta Scope 
3-kategorier

74% 19%

Har satt upp relevanta mål 
för att minska utsläppen av 
växthusgaser i linje med 
till 1,5- 
gradersmålet/Parisavtalet

47% 8%

Integrerar klimatföränd-
ringar i de övergripande 
strategidiskussionerna 
med styrelsen och/eller 
relevanta utskott

46% 4%

Har en process för effektiv 
mätning och hantering av 
avfall och farligt avfall

73% 23%

https://www.kinnevik.com/sv


Kinnevik AB  ∙  Årsredovisning & Hållbarhetsrapport  ∙  2020

17

KINNEVIK  
ETT ANSVARSTAGANDE BOLAG

Som en ansvarstagande ägare har Kinnevik som mål att vara  
en förebild för portföljbolagen gällande miljörelaterade,  
sociala och styrnings relaterade aspekter. 

MER

MILJÖANSVAR OCH MINSKAD 
 KLIMATPÅVERKAN 

Klimatförändringarnas effekter orsakar 
redan akuta skador på samhällen och 
ekonomier över hela världen, och för-
väntningarna på bolag från investerare 
och konsumenter ökar snabbt. Att vara 
ledande i kampen mot klimatförändring-
arna är en stor möjlighet för Kinnevik och 
vår portfölj, som innefattar att mäta vår 
klimatpåverkan, sätta upp mål i linje med 
1,5-gradersambitionen och definiera tyd-
liga färdplaner för att nå de målen. 

KINNEVIKS KLIMATMÅL

I maj 2020 satte Kinnevik upp två klimat-
mål för att minska utsläppen av växthus-
gaser i enlighet med Parisavtalet och am-
bitionen att begränsa uppvärmningen till 

grader elsi s rt ed rind -
striella nivåer. Målen är: 

• Netto noll utsläpp av växthusgaser 
från Kinneviks egen verksamhet 
och affärsresor från och med 2020  
(Scope 1, 2 samt affärsresor i Scope 3)

• 50% minskning av utsläppsintensite-
ten av växthusgaser i hela Kinneviks 
portfölj år 2030 jämfört med 2020 
(Scope 3 från investeringar)

För att nå vårt första klimatmål ska vi för 
det första minska våra utsläpp av växthus-
gaser till så nära noll som möjligt inom 
Scope 1, 2 samt affärsresor i Scope 3 
(läs mer om olika Scopes på sidan 18).  
För det andra tar vi permanent bort  
oundvikliga utsläpp genom en teknik för 
direkt luftupptagning för att uppnå netto 
noll utsläpp. 

Det andra målet omfattar att samtliga 
av våra portföljbolag ska sätta upp rele-
vanta mål i sina verksamheter och värde-
kedjor för att anpassa sig efter 1,5-grader-

sambitionen. Det omfattar också att våra 
bolag ska mäta sina utsläpp i enlighet 

ed H protokollet o h de niera en 
tydlig färdplan för att nå sina klimatmål. 

Eftersom många av våra bolag har en 
mycket snabb tillväxt har Kinneviks port-
följmål satts upp som ett intensitetsmål, 
dvs. att utsläppen från våra portföljbolag 
kommer att mätas i relation till utveckling-
en av relevanta ekonomiska och fysiska 
mått. Vi kommer att redovisa framstegen 
avseende våra klimatmål årligen, med 
justeringar gjorda för förändringar i port-
följens sammansättning. 

Vi planerar framgent att utvärdera möj-
ligheten att få våra klimatmål godkända 
av Science Based Target Initiative.

Måluppfyllnad för klimatmål under 2020
Då vi satte upp våra klimatmål i maj 2020 
kommer vi att följa upp måluppfyllnaden 
avseende vår portfölj i nästa års hållbar-
hetsrapport. För att nå klimatmålet för 
vår portfölj rullar vi ut en klimatstrategi i 
tre steg i våra bolag, läs mer på sidorna 
27-28. Vid utgången av 2020 mätte bo-
lag som representerar 74% av Kinneviks 
portföljvärde sina utsläpp och bolag som 
representerar 47% av Kinneviks portfölj-
värde hade satt upp mål för utsläppen i 
enlighet med aktuell forskning. 

Vi har under 2020 minskat våra utsläpp 
inom Scope 1, 2 samt affärsresor i Scope 

 ed 2  ton 2e  eller 2  rt 
med 2019. Utsläppsminskningen är re-
sultatet av betydligt färre affärsresor till 
följd av spridningen av coronaviruset. 
Affärsresorna står för 76% av Kinneviks 
utsläpp, exklusive portföljen.

För att minska våra utsläpp inom Scope 
1, 2 samt affärsresor i Scope 3 tillsatte vi 
en intern granskning i början av 2020 och 
införde två konkreta åtgärder. Den första 
är att uppdatera policyn för affärsresor 

ed er restriktioner g llande gresor 
och den andra är att uppdatera vår bilpo-
licy för att även omfatta miljörelaterade 

aspekter. Till följd av covid-19-pandemin 
och den kraftiga nedgången i affärsre-
sor som följde pausades dessa åtgärder 
tillfälligt och kommer att implementeras 
under 2021.

För sina utsläpp under 2020 inom 
Scope 1, 2 samt affärsresor i Scope 3, 
91 ton koldioxid totalt, har Kinnevik  
beställt och betalat för permanent 
borttagning geno  li e orks teknik 
för direkt luftupptagning. Läs mer om  

li e orks nedan

CLIMEWORKS
li e orks r ett av v rldens le-

dande bolag för direkt luftupptag-
ning  li e orks teknik tar per-
manent bort koldioxid från luften 
och lagrar den under jorden. Kol-
dioxidet blandas med vatten och 
pumpas långt ner under jordytan 
där det blir till sten inom några år. 
Mängden borttagen koldioxid kan 
mätas med exakthet. Ledande fors-
kare är övertygade om att direkt 
luftupptagning kommer att spela 
en viktig roll i måluppfyllnaden av 
Parisavtalet. 

http://www.kinnevik.com
https://www.climeworks.com
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KINNEVIKS REDOVISNING AV  
VÄXTHUSGASUTSLÄPP 

Kinnevik genomför en årlig redovisning 
av växthusgasutsläpp. Den fungerar som 
en bas utifrån vilken vi kan sätta och följa 
upp våra klimatmål i syfte att anpassa  
vår portfölj till en framtid med låga kol-
dioxidutsläpp. 

Redovisningen av utsläpp av växthusga-
ser har gjorts i enlighet med GHG-protokol-
lets orporate A o nting and eporting 
Standard. Detta protokoll betraktas som 
bästa praxis för rapportering av växthus-
gasutsläpp för bolag och organisationer. 

Kinneviks redovisning av växthusgas-
utsläpp för 2020 sammanfattas nedan 
och på nästa sida, och hela rapporten 

nns tillg nglig på vår ebbplats  ap-
porten omfattar Kinnevik AB och Kinnevik 

apital td

Metod 
Vi har under 2020 redovisat våra växt-
husgasutsläpp i ett mjuvaruprogram för 
hållbarhetsredovisning, Position Green, 
samma verktyg som vi har erbjudit våra 
portföljbolag. Bytet av leverantör har 
resulterat i några mindre förändringar i 
uppgifterna jämfört med föregående år 
till följd av uppdaterade utsläppsfaktorer 

och metoder för en bättre anpassning 
till GHG-protokollet. Kinnevik använder 
offentligt tillgängliga utsläppsfaktorer där 
större delen kommer ifrån databaser så 
so  A  2020  B  20  o h A B 
20  en ven spe i ka k llor så so  

Fortum värme, Vattenfall och Taxiförbun-
det har använts.

Elen i Kinneviks lokaler både i Stock-
holm och London är förnybar och har 
därmed nästan ingen klimatpåverkan. 
Fjärrvärmen till Stockholmskontoret är 
till 90% från förnybar energi. Fjärrvärmen 
till Stockholmskontoret ingår redan i ett 
program för koldioxidkompensation di-
rekt genom leverantören.

All användning av de bilar som Kinne-
vik äger har tagits med i bedömningen, 
även om de främst används av medar-
betarna utanför arbetet och av person-
liga skäl. Alla företagsbilar är föremål för 
förmånsbeskattning enligt skatteverkets 
regler.

Kinneviks utsläpp under 2020 
Under 2020 har vi inkluderat utsläppen 
från Kinneviks portföljbolag i vårt Scope 
3. Vi har inkluderat bolagens utsläpp från 
Scope 1, 2 och 3 samt justerat för vår äga-
randel i varje bolag. Med en portfölj som 
till stor del består av tillväxtbolag i tidigt 

skede har många av våra bolag ännu inte 
mätt sina utsläpp. Det är emellertid vår 
ambition att inkludera samtliga av våra 
bolag i vår redovisning av växthusgas-
utsläpp i nästa års hållbarhetsrapport. 
De fem portföljbolagen som ingår i vår 
redovisning av utsläpp av växthusgaser 
under 2020 är Zalando, Tele2, Global Fa-
shion Group, MatHem och Kolonial, som 
tillsammans representerar 74% av port-

l v rdet  tsl ppsdata r 2020 nns 
ännu inte tillgängliga för dessa bolag 
och därmed har 2019 års data använts. 
De här fem bolagen är verksamma inom 
de generellt utsläppstunga sektorerna 
mode, TMT (teknik, media och telekom) 
och livsmedel, och bidrar sannolikt till 
en stor andel av de totala utsläppen i 
Kinneviks portfölj. 

Under 2020 genererade Kinnevik to-
talt    ton 2e inom Scope 1, 2 
och 3 inklusive portföljen. Vår största kli-
matpåverkan var inom Scope 3 avseende 
utsläpp från portföljen som stod för 1 386 

 ton 2e, eller nära 100% av de totala 
utsläppen. Eftersom det här är första året 
som vi inkluderar utsläpp från portföljen i 
vår redovisning av växthusgasutsläpp har 
vi inga historiska data att jämföra med.

Kinneviks utsläpp exklusive portföljen 
ppgi k till   ton 2e, motsva-

rande 2,3 (16,6) ton per heltidsanställd. 
Läs mer på föregående sida om hur vi 
permanent har tagit bort dessa utsläpp. 
Affärsresor (som nästan uteslutande be-
står av gresor  stod r  av Kinne-
viks totala utsläpp under 2020, exklusive 
utsläpp från portföljen. 

Läs mer om motsättningen mellan eko-
nomisk tillväxt och att minska Kinneviks 
koldioxidutsläpp på sidan 34.

CDP och TCFD
Under 2020 har Kinnevik redovisat sin mil-

påverkan geno   o h ått bet get 
B-. Vi anser att miljörelaterad transparens 
och ansvarstagande är viktigt för att följa 
våra framsteg och driva arbetet med att 
anpassa vår portfölj till en framtid med 
låga koldioxidutsläpp.

Vi implementerade även rekommen-
dationerna rån ask or e on li ate
related inan ial is los res  
under 2020 och publicerade vår första 

rapport  s er på sidan 

KINNEVIK 
MILJÖ

Not: För klimatberäkningarna har en operationell kontrollansats applicerats och Scope 2 är baserat på en marknadsmässig beräkningsmetod.

Kinneviks totala utsläpp 2020
inom Scope 1, 2 och 3

Kinneviks utsläpp 2020 inom Scope 1, 
2 och 3 exklusive portföljen

 
TjänsteresorPortföljbolag

100% 76%

n 1. Direkta utsläpp 12 0%

n 2. Indirekta utsläpp - Energi 5 0%

n 3. Indirekta utsläpp - Övrigt 74 0%

n 3. Indirekta utsläpp -  
ort l bolag  00

Summa	 1 386 784	 100%

Scope Ton CO2e

n Tjänsteresor 69 76%

n Företagets egna/leasade fordon 14 16%

n Energi 7 7%

n Inköpta material 1 1%

n Avfall 0 0%

Summa 91 100%

Aktivitet Ton CO2e

http://www.kinnevik.com
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Översikt för Kinneviks redovisning av växthusgasutsläpp exklusive portföljen 2016-2020

H protokollet klassi erar ett bolags v th sgas tsl pp ti rån tre gr pper  så kallade opes  ope tsl pp r direkta t-
släpp från källor som bolaget äger eller kontrollerar. Scope 2-utsläpp är indirekta utsläpp från produktionen av inköpt energi. Scope 
3 är alla indirekta utsläpp (inte inkluderade i Scope 2) som uppstår i bolagets värdekedja, uppströms och nedströms. Översikten 
nedan av Kinneviks växthusgasutsläpp för perioden 2016–2020 omfattar inte våra portföljbolags utsläpp, vilket innebär att scope 
3-utsläpp huvudsakligen består av affärsresor.

Not: För klimatberäkningarna har en operationell kontrollansats applicerats och Scope 2 är baserat på en marknadsmässig beräkningsmetod.

591 602
645

511

91

SCOPE 1

SCOPE 2

SCOPE 3

Kinneviks växthusgas-
utsläpp (ton CO2e) 2016 2017 2018  2019* 2020

Scope 1
Specifikation: 
Företagets egna/leasade fordon

37

37

11

11

17

17

17

17

12

12

Scope 2
Specifikation: 
Energi

7

7

15

15

9

9

7

7

5

5

Scope 3
Specifikation:
Företagets egna/leasade fordon
Energi
Inköpta material
Avfall
Tjänsteresor

547

1
2
7
0

537

577

1
2
2
0

572

619

1
2
4
0

612

487

2
2
4
0

479

74

2
1
3
0

68

Totalt 591 602 645 511 91

Per heltidsanställd 
 medarbetare (FTE) 14,8 16,1 17,6 12,8 2,3

Per kvadratmeter  kontorsyta 0,766 0,78 0,835 0,662 0,118

* Data för 2019 omräknad till följd av uppdaterade utsläppsfaktorer och metoder för en bättre anpassning till GHG-protokollet.
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SOCIAL JÄMSTÄLLDHET OCH ATT  
BIDRA POSITIVT TILL SAMHÄLLET 

Kinneviks främsta tillgång är och har alltid 
varit våra medarbetare. Därmed är en av 
våra främsta prioriteringar att attrahera 
och behålla de bästa och mest kompe-
tenta medarbetarna. Kinnevik anser att 
mångfald och inkludering är viktiga till-
gångar och en möjlighet till värdeskapan-
de. Vi utnyttjar till fullo de möjligheter som 
uppstår genom att anställa medarbetare 
med olika bakgrunder och perspektiv. Vi 
vill även bidra till samhället i stort, vilket 
vi har gjort i många år genom Reach for 
Change, en ideell organisation grundad 
av Kinnevik.

KINNEVIKS RAMVERK OCH MÅL FÖR 
MÅNGFALD OCH INKLUDERING

I maj 2019 lanserade Kinnevik ett ramverk 
för mångfald och inkludering (”D&I”) med 
fyra mål för att driva de viktiga föränd-
ringar vi vill se på Kinnevik, i vår portfölj 
och i branschen i stort. Målen är:

• Könsfördelning	40/60	i	alla	Kinneviks	
team år 2022 Vid slutet av 2022 ska 
Kinnevik ha en sammansättning på 

0 0 inst 0 pro ent av det nder-
representerade könet) i ledningsgrup-

pen samt i investerings- och corpora-
teteamen

• Utvärdera alla chefer utifrån ett inklu-
derande ledarskap Alla Kinneviks che-
fer ska utvärderas i fråga om mångfald 
och inkludering och resultatet kopplas 
till deras ersättning

• 10% av vårt allokerade kapital ska 
gå till bolag som leds eller har grun-
dats av kvinnor Från och med 2019 
ska minst 10% av det kapital som på 
årlig basis investeras av Kinnevik i nya 
bolag investeras i bolag som antingen 
har grundats eller leds av kvinnor. Om 
dessa 10% inte investeras helt ska över-
skottet överföras till nästa år. För att 
anses vara ett bolag som har grundats 
eller leds av kvinnor ska grundarna el-
ler ledningsgruppen bestå till minst 
hälften av kvinnor

• Följdinvesteringar villkorade av tydliga 
framsteg inom mångfald och inklude-
ring Kinnevik kommer bara att över-
väga följdinvesteringar i bolag som vi 
anser har gjort tydliga framsteg inom 
mångfald och inkludering

Utöver vår grundläggande tro på lika rät-
tigheter för alla medarbetare är Kinneviks 

uppfattning att mångfald och inkludering 
ger tydliga affärsfördelar eftersom det 
ger starkare nansiella res ltat  b ttre 
beslutsfattande, stimulerar innovation 
och leder till långsiktigt värdeskapande. 
För att kunna leverera i enlighet med vår 
vision o  att tillhandahålla er o h b ttre 
valmöjligheter behöver vi dra nytta av 
hela den tillgängliga talangbasen. För att 
helt och fullt förstå våra kunder måste vår 
egen organisation och våra portföljbolags 
team spegla sin kundbas. 

”Kinnevik kommer att bygga starkare och 
bättre bolag tack vare ett större engage-
mang för mångfald och inkludering. Jag 
är övertygad om att tydliga målsättningar 
och mätbara indikatorer kommer stärka 
vårt fokus på mångfald och inkludering yt-
terligare och skapa värde för aktieägarna.” 

– Georgi Ganev, Kinneviks VD

Mångfald kan mätas utifrån många olika 
aspekter och vi har inledningsvis valt att 
fokusera på konkreta åtgärder hänför-
liga till jämställdhet mellan könen. Detta 
betraktas allmänt som en av de främsta 
mångfaldsaspekterna. Det är även en bra 
utgångspunkt då den är relativt lätt att mäta 
och ett viktigt steg på vägen för att arbeta 
med andra mångfaldsaspekter. Vi har som 

åls ttning att nder 202  identi era o h 

KINNEVIK 
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de niera tterligare ång aldsaspekter 
som vi vill betona och arbeta med inom 
vårt ramverk för mångfald och inkludering.

Måluppfyllnad för mångfald och inklu-
dering 2020
Vi har gjort tydliga framsteg under 2020 
gällande våra fyra mål för mångfald och 
inkludering:

• Könsfördelning	40/60	i	alla	Kinneviks	
team år 2022 Med två nya chefer i Kin-
neviks ledningsgrupp, Erika Söderberg 
ohnson so   o h Anna tenberg 

so   har vi ppnått vårt ål till 
2022 om en 40/60 sammansättning 
i ledningsgruppen redan till årsslutet 
2020. Vi strävar fortfarande efter att 
uppnå en 40/60 sammansättning i våra 
investerings- och corporateteam som i 
nuläget består av 23% respektive 73% 
kvinnor. Vi är dock övertygade om att vi 
kommer att ha uppnått en 40/60 sam-
mansättning i alla våra team till 2022

• Utvärdera alla chefer utifrån ett inklu-
derande ledarskap Alla fyra mål i ram-
verket för mångfald och inkludering har 
införlivats i Kinneviks övergripande bo-
lagsmål för 2020 och är därmed knutna 
till ersättningen för våra team, inklusive 
för högsta ledningen. Dessutom har vi 
implementerat en ny 360-process för 
årliga utvecklingssamtal och ett verktyg 
för medarbetarengagemang som båda 
inkluderar mått gällande mångfald och 
inkludering, vilka sedan används i ett 
ledarskapsindex för att utvärdera våra 
chefer. Kinneviks ledningsgrupp deltog 
i februari 2020 i en utbildning kring 
inkluderande ledarskap baserat på 
återkopplingen från en granskning av 
mångfald och inkludering i organisa-
tionen, vilket omfattade individuella 
intervjuer och enkäter i teamet

• 10% av vårt allokerade kapital ska gå 
till bolag som leds eller har grundats 
av kvinnor Sedan lanseringen av vårt 
ramverk för mångfald och inkludering 
i maj 2019 har 13% av värdet i våra nya 
investeringar investerats i ett bolag där 
en av edgr ndarna r kvinna  it -
blo k  Av denna anledning nns det 
inget överskott att överföra till 2021

• Följdinvesteringar villkorade av tydliga 
framsteg inom mångfald och inklude-
ring Genom att mångfald och inklude-
ring har in rlivats i vår pro ess 
(läs mer på sidorna 8-9) utvärderas alla 
följdinvesteringar utifrån framsteg inom 

ång ald o h inkl dering   ko er 
att avböja följdinvesteringar i de fall ett 
bolag inte har gjort tillräckliga framsteg 
gällande mångfald och inkludering i 
relation till sin handlingsplan, samt i 
förhållande till det skede bolaget be-

nner sig i o h den relevanta sektorn

Vi är stolta över våra framsteg så här 
långt, men vi är inte på något sätt nöjda. 
Vi kommer att fortsätta att driva denna 
agenda och ser fram emot att återkoppla 
till våra intressenter i takt med våra fort-
satta framsteg. Läs mer om framstegen 
gällande mångfald och inkludering i våra 
portföljbolag på sidan 28.

Arbetsgrupp för mångfald och inklude-
ring (D&I Taskforce)
Kinnevik har bildat en intern arbetsgrupp 
för mångfald och inkludering (D&I Task-
force) för att driva vår agenda framåt ge-
nom att tillhandahålla input om ramverket 
för mångfald och inkludering, sätta upp 
mål och ta fram handlingsplaner samt 
mäta framstegen. Arbetsgruppen består 
av sex medarbetare jämnt fördelat mellan 
kontoren, av olika kön, med olika funktio-
ner och senioritet. Sammansättningen 
roterar i oktober varje år. Arbetsgruppen 
organiserade 2020 en utbildning kring 
omedvetna fördomar för Kinneviks med-
arbetare, har tagit fram en verktygslåda 
för mångfald och inkludering i syfte att 
vägleda och stötta våra portföljbolag i 
deras mångfalds- och inkluderingsarbete 
(läs mer på sidan 28). Vi har även iden-
ti erat relevanta n keltal o h ål r 
styrelsemångfald i våra portföljbolag samt 
formulerat Kinneviks strategi och mål för 
mångfald och inkludering för 2021, vilken 
fokuserar på att bredda vårt förhållnings-
sätt till mångfald genom att utöka om-
fattningen, nyckeltalen och målen för att 
inkl dera er ång aldsaspekter

Certifiering	gällande	mångfald	och	in-
kludering
Kinnevik deltog under 2020 i en bedöm-

ning av mångfald som utfördes av Diver-
sit   tandard o h blev d r ed den 
första investeraren på global nivå som 
tilldelades en nivå 2 erti ering  den h g-
sta liga erti eringsnivån  tandarden 
har tve klats av iversit   en brittisk 
ideell samarbetsorganisation som arbetar 
för mångfald vid riskkapitalinvesteringar, 
och Diversio, världens ledande leverantör 
av D&I-lösningar till investerare. 

Standarden är en bedömnings- och 
erti eringspro ess so  s tter pp ett 

jämförelsetal (benchmark) för bästa praxis 
inom mångfald och inkludering inom risk-
kapital och visar att en investerare följer 
bästa praxis inom bland annat rekrytering, 
lika möjligheter, urvalsprocessen, portfölj-
stöd och bedömningar av investeringar. 
Standarden lanserades i september 2020 
och femton ledande riskkapitalbolag i 
Europa och Kanada har bedömts un-
der 2020. Standarden ger investerarna 
verktyg och rekommendationer för att 

ppna sina n tverk o h g ra nansie-
ring tillgänglig för underrepresenterade 
grundare, samt resurser för att främja en 
inkluderande miljö för både grundare 
och medarbetare.

ETT LITET TEAM MED STOR MÅNGFALD 

Kinneviks kärnvärden förblir desamma. 
Våra medarbetare delar en entreprenör-
sanda och tro på att bygga långsiktigt 
hållbara verksamheter. 

Under 2020 utgjordes Kinneviks orga-
nisation av 40 (40) anställda i genomsnitt 
(omräknat till heltidsanställningar ”FTE”, 
inklusive helägda dotterbolag), varav 29 i 
Stockholm och 11 i London. Investerings-
tea et bestod av 2 personer varav åtta 
i London och fyra i Stockholm. Övriga 
28 medarbetare arbetar inom Finance, 
egal  trateg  stainabilit  orporate 
o ni ations  H  o h Ad inistration  

Alla medarbetare utom tre har tillsvida-
reanställningar. 

I en frivillig enkätundersökning som 
Kinnevik skickade ut till alla anställda un-
der de första veckorna 2021 angav 32% 
att de anser sig ha utländsk bakgrund. 
Det innebär att 32% av Kinneviks anställda 
arbetar i ett land som de, alternativt deras 
föräldrar, inte föddes i.1 Svarsfrekvensen 
för undersökningen var 86%.

KINNEVIK 
SAMHÄLLE

1 enna de nition verensst er ed Bs de nition  dvs  att tl ndsk bakgr nd inne attar trikes dda o h inrikes dda ed två trikes dda r ldrar
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Att vara en attraktiv arbetsgivare
Kinnevik erbjuder sina medarbetare lö-
pande möjligheter till personlig utveck-
ling, att förbättra sina yrkeskunskaper 
och att ta ett ökande ansvar för att skapa 
värde för Kinnevik och våra portföljbolag. 
Eftersom vi är en liten organisation kan 
vi anpassa karriärutveckling och vidare-
utbildning för varje medarbetare. Dessa 
omfattar bland annat ledarskapskurser 
o h nesspe i ka tbildningsprogra  
samt operativ erfarenhet genom att med-
arbetare lånas ut under en begränsad 
period till något av våra portföljbolag. 

Löpande utvärdering av medarbetar-
nas prestationer och måluppfyllnad är 
centralt för att Kinnevik ska kunna erbjuda 
lämpliga personliga utvecklingsverktyg 
på individ- och gruppnivå. Alla medar-
betare deltar i årliga utvecklingssamtal 
och har personliga mål som granskas 
två gånger per år. Personliga mål sätts 
i förhållande till de övergripande årliga 
målen för hela organisationen. 

Kinnevik arbetar för att främja en bra, 
säker och sund arbetsmiljö för samtliga 
medarbetare gällande både fysiska, orga-
nisatoriska och sociala aspekter, där ris-

ken för arbetsskador och arbetsrelaterade 
sjukdomar förebyggs. Målet är att stärka 
medarbetarens motivation, effektivitet, 
hälsa och välmående. Såsom det anges 
i Kinneviks Work Environment Handbook 
ska en anställd om han/hon är med om 
en incident, olycka eller annan form av 
ohälsa omedelbart meddela sin chef. Un-
der 2020 rapporterades inga incidenter 
till Arbetsmiljöverket. Den låga sjukfrånva-
ron, under 1% av den totala arbetstiden, 
vittnar om Kinneviks ansträngningar att 
förbättra medarbetarnas hälsa, bland an-
nat genom en sjukvårdsförsäkring och 
friskvårdsbidrag. 

För att kunna bedöma hur det är att 
arbeta för Kinnevik genomför vi årliga 
medarbetarundersökningar. Resultatet 
från medarbetarundersökningen 2020 
visade inte på några betydande problem 
gällande mänskliga rättigheter, lika möj-
ligheter eller arbetsmiljö. 

Av de 86% av medarbetarna som 
svarade på Kinneviks medarbetarenkät 
2020 k Kinnevik en e  plo ee 
Net Promoter Score) på 52 (skalan går 
från -100 till +100, där en poäng över 
+30 anses vara utmärkt) på frågan om 

de skulle rekommendera Kinnevik som 
arbetsgivare till en vän. 

Kinnevik uppmuntrar föräldraledighet 
för både män och kvinnor. Under 2020 var 
den genomsnittliga föräldraledigheten 
27,5 veckor (39) för män och 39 veckor 
(46) för kvinnor. Det avser föräldraledig-
het som påbörjades under 2020 och in-
kluderar det totala antalet ansökta veckor. 
Föräldraledigheten kan därför sträcka sig 
till följande år.  

Kinneviks policy för föräldraledighet 
anger att samtliga fast anställda har rätt 
till nio månaders föräldraledighet med 
100 procent	av	den	fasta	lönen.	Policyn	
återspeglar vår ambition att ligga i fram-
kant vad gäller lika möjligheter samt att 
främja hälsa och välmående och en bra 
balans	mellan	arbete	och	familjeliv.

Läs mer om Kinneviks samhällsarbete 
geno  ea h or hange på sidan 

Anställdas	välbefinnande	som	främsta	
prioritet

åra anst lldas s kerhet o h v lbe n-
nande har varit vår främsta prioritet efter 

Nyanställningar 20-29 30-39 40-49 50+ Summa Andel

Stockholm

Kvinnor - - 1,4 - 1,4 3,5%

Män 0,8 0,6 - - 1,4 3,5%

London

Kvinnor 0,3 - - -  0,3 0,8% 

Män - - - -  - - 

Summa 3,1 7,8%

Omsättning 20-29 30-39 40-49 50+ Summa Andel

Stockholm

Kvinnor 0,1 0,5 - - 0,6  1,5%

Män - - - - - -

London

Kvinnor - - 0,1 -  0,1  0,2%

Män - - - - - -

Summa 0,7 1,7%

Not: Nyanställningar och personalomsättning anges i heltidsanställningar och 
beräknas i relation till det genomsnittliga antalet heltidsanställda under 2020.
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tbrottet av ovid  Kinnevik inr ttade 
en orona ask or e so  ansvarar r att 
övervaka hur myndigheters riktlinjer samt 
för att tillhandahålla internal riktlinjer för 
t.e.x resor, event, karantän och kontors-
öppning såväl som att erbjuda testning 
för anställda. 

Kinnevik har underlättat arbete he-
i rån geno  anv ndning av be ntlig 

IT-infrastruktur och tillhandahållit hemar-
bets-bidrag till anställda för att säkerställa 
ergonomiska arbetsplatser. Dessutom har 
regelbundna undersökningar genom-

rts r att vervaka v lbe nnande o h 
balans mellan arbete och privatliv samt 
teambuilding- och träningssessioner har 
genomförts virtuellt.

SUNDA STRUKTURER FÖR STYRNING  
OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Att vara ett finansiellt starkt bolag är av-
görande i Kinneviks roll som aktiva ägare, 
vilket möjliggör för oss att kunna driva ige-
nom vår hållbarhetsstrategi på ett effektivt 
sätt och att kunna stödja våra portföljbolag 
i att uppnå en långsiktigt framgångsrik 
och hållbar verksamhet. För Kinnevik som 
bolag är det viktigt att ha sunda strukturer 
för styrning, riskhantering och efterlevnad 
på plats, inklusive tydliga strukturer, poli-
cyer och processer i de olika funktionerna. 

EKONOMISKT RESULTAT  
OCH MÅLUPPFYLLNAD UNDER 2020 

Kinneviks hållbarhetsmål i förhållande till 
styrning är att leverera en årlig totalav-
kastning till aktieägarna på 12–15% under 

en affärscykel. Kinneviks totalavkastning 
till aktieägarna (TSR) uppgick till 85% för 
2020. Den femåriga genomsnittliga total-
avkastningen uppgick till 22% och den 
tioåriga genomsnittliga totalavkastningen
uppgick till 20%, per 31 december 2020.

ti rån ett bredare perspektiv på -
nansiella resultat ökade Kinneviks sub-
stansvärde med 55%, efter utbetald 

tdelning  till dkr  nder 
2020. Kinnevik avslutade 2020 med en 
nettokassa på dkr nettosk ld på 
0,9), motsvarande 4,5% (belåningsgrad 
på 1,3) av portföljens värde.

Under 2020 avyttrade Kinnevik 4,4% 
av innehavet i Zalando, motsvarande 
17,2% av vårt totala aktieinnehav i bo-
laget, vilket genererade en bruttolikvid 
o  dkr  o  en l d av av ttringen 
betalade Kinnevik ut en extra utdelning 
på 7,00 kr per aktie, motsvarande totalt 
1,9 Mdkr, till aktieägarna. 

Kinnevik konsoliderar inte sina rörelse-
drivande dotterbolag och har ett negativt 
rörelseresultat och är därmed inte föremål 
för någon bolagsskatt. 

Styrning 
Bolagsstyrningen inom Kinnevik utgår 
från svensk lagstiftning, Nasdaq Stock-
holms Regelverk för emittenter samt 
regler och rekommendationer som har 
utfärdats av relevanta självreglerande 
organ. Kinnevik tillämpar också Svensk 
kod för bolagsstyrning. 

Kinneviks styrelse är ansvarig för Kin-
neviks övergripande strategi, inklusive 
hur hållbarhet utgör en integrerad del av 
vårt värdeskapande, och är väl förtrogen 

med Kinneviks policyer och processer. 
För att bistå styrelsen i att fullfölja sitt 
ansvar har Kinnevik etablerat ett Risk-, 
Efterlevnads- och Hållbarhetsutskott (Risk, 

o plian e and stainabilit   
vilket utgörs av en undergrupp inom sty-
relsen  tskottet h lper st relsen att 
överse styrningsstrukturerna i Kinneviks 
portföljbolag, Kinneviks riskhanterings-
process och efterlevnad av lagar, regler 
och Uppförandekoden. Utskottet över-
vakar särskilt implementeringen av Kin-
nevikstandarderna (läs mer på sidan 26) i 
portföljbolagen, inklusive den årliga ESG-
bedömningen. Styrelsen får vidare stöd 
av Riskkommittén som består av Kinneviks 
ledningsgrupp och investeringschefer. 
Mer information om Kinneviks beslutsfat-
tande gr pper o h deras arbete åter nns 
i bolagsstyrningsrapporten 2020. 

Kinneviks främsta bolagsstyrnings-
policyer är vår Uppförandekod, hållbar-
hetspolicy, lobbyingpolicy och visselblå-
sarpolicy. Policyerna har kommunicerats 
till samtliga medarbetare och styrelse-
leda ter o h nns på vår ebbplats 
https kinnevik o sv hallbarhet
viktiga-policys. Kinneviks policys, proces-
ser och regler gällande mångfald och 
inkl dering nns beskrivna i Kinneviks 
företagspolicyer, inklusive Medarbetar-
handboken, Talent Management Policy 
och Work Environment Handbook som är 
sa an attade på vår ebbplats https

kinnevik o sv tea ang ald
inkludering.

Samtliga medarbetare och represen-
tanter för Kinnevik samt utomstående 
som samarbetar med Kinnevik förväntas 

Översikt över ekonomiskt värde som skapats och distribuerats av Kinnevik under 2020, Mkr

Avyttringar av  
nansiella tillgångar

Investeringar i
nansiella tillgångar

Ekonomiskt värde som har skapats Ekonomiskt värde som har distribuerats

Erhållen  
utdelning

Distribuerad utdelning

Betald ränta

Övriga  
rörelseintäkter

Administrativa kostnader 
inkl. medarbetarnas löner

1 689

12

8 871

(1 928)

(52)

(404)

(2 329)

KINNEVIK 
STYRNING

http://www.kinnevik.com
https://www.kinnevik.com/sv/hallbarhet/viktiga-policys
https://www.kinnevik.com/sv/hallbarhet/viktiga-policys
https://www.kinnevik.com/sv/team/mangfald--inkludering
https://www.kinnevik.com/sv/team/mangfald--inkludering
https://www.kinnevik.com/sv/team/mangfald--inkludering
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följa Uppförandekoden till fullo. Kinnevik 
har en introduktionsprocess för nya med-
arbetare för att de ska kunna bekanta sig 
med Uppförandekoden, som omfattar 
affärsetik och bestämmelser gällande 
åtgärder mot mutor, samt andra viktiga 
rutiner och riktlinjer. Kinnevik anordnar 
obligatorisk utbildning i Uppförandeko-
den för alla medarbetare. Uppförande-
koden delas årligen med alla relevanta 
leverantörer.

Såsom det anges i Kinneviks visselblå-
sarpolicy förväntar vi oss att alla medar-
betare, såväl som relevanta tredje parter 
som samarbetar med bolaget, signalerar 
eventuell allvarlig oro de känner för nå-
gon del av Kinneviks arbete, inklusive 
avseende mänskliga rättigheter, arbets-
rätt, miljö, antikorruption och antidiskri-
minering. Kinneviks visselblåsartjänst 
hanteras av en extern part, WhistleB. I 
oktober 2020 mottog Kinnevik en vis-
selblåsarrapport genom WhistleB som 
mot bakgrund av ett aktuellt fall i EU-
domstolen ifrågasatte om WhistleB följer 
GDPR. Kinnevik och WhistleB formule-
rade ett svar som beskriver på vilket sätt 
deras system fortsatt efterlever GDPR. Vi 
bedömer därför ärendet som utagerat. 

Riskhantering 
Kinneviks styrelse ansvarar för den interna 
kontrollen i enlighet med aktiebolagsla-
gen samt Svensk kod för bolagsstyrning. 

r att identi era  bed a o h hantera 
Kinneviks risker löpande har styrelsen 
antagit en riskhanteringspolicy. För att 
underlätta implementeringen av denna 
policy har Kinnevik en detaljerad riskbe-
dömningsprocess som leds av risktea-
met som är sammansatt av medlemmar 
i våra hållbarhets- och investeringsteam. 
Processen övervakas av Riskkommittén. 

En väsentlig del av Kinneviks riskexpo-
nering nns i vår port l  o h d r ed till-
lämpas riskbedömningsprocessen både på 
Kinnevik- och portföljnivå. För att dokumen-
tera bedömningsprocessen för Kinnevik 
ett riskarkiv på koncern- och portföljnivå. 

För att genomföra bedömningen 
träffar riskteamet de relevanta interna 
tea en r att identi era kon ern  o h 
portföljrisker som därefter dokumente-
ras i riskarkiven. Alla risker tilldelas en 
riskpoäng baserat på sannolikhet och 
påverkan  vilket klassi erar risken so  
antingen ”hög”, ”medium” eller ”låg”. För 
alla risker utses relevanta åtgärder.

Kinneviks riskexponering förändras 
regelbundet och därför genomförs risk-
bedömningsprocessen och uppdate-
ras tre gånger per år. De uppdaterade 
Kinnevik- och portföljriskarkiven pre-
senteras för Riskkommittén efter varje 
bedömning. Riskkommittén granskar de 
mest väsentliga riskerna, utvecklingen 
sedan det senaste mötet, hur effektiva 
eventuella åtgärder har varit samt den 
övergripande riskaptiten. Riskkommit-
téns arbete presenteras vid varje möte i 

tskottet o h till evisions tskottet 
på regelbunden basis.

Klassificering	av	risker
Sannolikhet beräknas som:

Po-
äng Sannolikhet Beskrivning

1 < 5% Mycket osannolikt

2 5% - 10% Osannolikt 

3 10% - 20% Tänkbart 

4 20% - 25% Möjligt

5 > 25% Sannolikt

Påverkan beräknas som:

Po-
äng

Påverkan  
(miljoner EUR) Beskrivning

1 < 25 Oväsentlig 

2 25 – 50 Låg 

3 50 – 100 Medelhög

4 100 – 250 Hög

5 > 250 Kritisk 

isker klassi eras på l ande s tt ba-
serat på den kombinerade riskpoängen 
(sannolikhet multiplicerat med påverkan):

Klassifi-
cering

Riskpo-
äng Åtgärdsförslag

Låg < 7

Övervaka utveckling-
en för att säkerställa 
att riskexponeringen 
förblir låg

Medel-
hög

   
och  
 

Dämpa och övervaka 
risker för att bibe-
hålla nuvarande nivå 
på riskexponering

Hög > 15

Implementera 
riskdämpningsåtgär-
der för att minska 
exponering

Efterlevnad 
Kinneviks efterlevnadsramverk har i för-
sta hand fokus på lagar och regler som 
styr noterade bolag i Sverige, däribland 
Nasdaqs Regelverk för emittenter, EU-
förordningen om marknadsmissbruk 
(596/2014), aktiebolagslagen samt an-
dra lagar och regler hänförliga till Kin-
neviks verksamhet och investeringar. 

tskottet o h evisions tskottet år 
regelbundet uppdateringar gällande sta-
tus för efterlevnaden. En granskning av 
efterlevnaden i förhållande till de lagar 
och regler som styr svenska noterade bo-
lag genomförs årligen för att säkerställa 
fullständig efterlevnad samt för att iden-
ti era potentiella rb ttringso råden  

Kinnevik genomför årligen obligato-
riska utbildningar i regelefterlevnad för 
alla medarbetare, vilket inkluderar Upp-
förandekoden och Insider Trading Rules. 
Vi gör även regelbundet fördjupningar i 
vissa frågor, såsom antikorruption och 
hantering av leverantörskedjan. 

KINNEVIK 
STYRNING

Identifiering Klassificering Åtgärder Redovisning

Kinneviks riskbedömningsprocess

http://www.kinnevik.com
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KINNEVIK 
STYRNING

Styrelse

Ledning

Investeringsteamet HållbarhetsteamRiskkommittén Hållbarhetsteamet

Riskteamet

Portföljbolag

Utskottet för Risk,  
Regel efterlevnad  

och Hållbarhet

Utskottet för  
Medarbetar f rågor  
och Ersättningar

Revisionsutskottet

VÅR BOLAGSSTYRNING
Bolagsstyrningen inom Kinnevik utgår från svensk lagstiftning, Nasdaq Stockholms Regelverk för 
emittenter samt regler och rekommendationer som har utfärdats av relevanta självreglerande 
organ. Klicka här för att läsa mer om bolagsstyrning i Kinnevik.

MER

Översikt av Kinneviks styrnings- och hållbarhetsorganisation

http://www.kinnevik.com
https://www.kinnevik.com/governance
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PORTFÖLJ 
VÅRT AKTIVA ÄGANDE

KINNEVIKSTANDARDERNA

Kinneviks allmänna förväntningar i förhål-
lande till våra portföljbolags hållbarhets-
resultat beskrivs i Kinneviks hållbarhets-
policy. I syfte att mäta resultat, sätta årliga 

ål o h de niera pra is r våra bolag har 
vi tagit fram ett strukturerat ramverk som 
kallas Kinnevikstandarderna (”Standar-
derna”). De har tagits fram utifrån priorite-
ringar so  har identi erats geno  intres-
sentdialoger, jämförelser med likartade 
bolag och praxis i branschen och omfattar 
84 mätpunkter som täcker miljö-, sam-
h lls  o h st rningsaspekter  idare nns 
de i två versioner, en för mindre bolag 
och en mer utmanande för större bolag. 
Större bolag förväntas följa Standarderna 
för både större och mindre bolag.

Kinneviks Hållbarhetsteam har ansvar 
för att utveckla Standarderna samt för 
att genomföra en årlig bedömning av 
våra portföljbolag i enlighet med dessa. 
Investerings- och hållbarhetsteamet be-
slutar gemensamt om prioriteringar och 
årliga mål för varje bolag utifrån utfallet. 
Investeringsteamet är ansvarigt för att 
driva på framsteg och att uppnå målen i 
sina respektive bolag efter att dessa har 
fastställts.

Under 2020 har vi lanserat en ny 
3.0-version av Standarderna för att höja 
ambitionsnivån och återspegla vårt ökade 
fokus på miljö- och samhällsrelaterade 
aspekter (i synnerhet mångfald och in-
kludering). Den nya versionen av Stan-
darderna har varit föremål för granskning 
av externa parter såsom revisorer, ämnes-
sakkunniga och oberoende ESG-experter. 
3.0-Standarderna har också godkänts av 
Kinnevik styrelse och presenterats för alla 

Kinneviks anställda. För att möjliggöra 
jämförelser har årets bedömning gjorts 
i enlighet med både version 2.0 och 3.0 
av Standarderna. 

Exempel på innehåll i  
3.0-Standarderna: 
 
MILJÖ
• Utsläppsrapportering
• Klimatmål och handlingsplan
• Klimatförändring som en del av stra-

tegidiskussioner
• Avfallshantering

SAMHÄLLE
• Leverantörskedjans uppfyllande av 

lagar och förordningar
• Mänskliga rättigheter
• Utveckling av medarbetarna
• Hälsa och säkerhet
• Bidra positivt till samhället
• Strategi och mål för mångfald och 

inkludering

STYRNING
• ”Tonen från ledningen”
• Representation i styrelsen och dess 

utskott
• Riskstrukturer
• Sekretess och dataskydd
• Uppförandekod
• histleblo ing s ste
• Incitament från ledningen

Bedömningsprocessen
Kinneviks hållbarhetsteam genomför 
en årlig bedömning av alla väsentliga 
portföljbolag, baserat på Standarderna. 

sentliga bolag de nieras so  de  so  
redovisas separat i vår nansiella rappor-

tering, eller med ett verkligt värde som 
verstiger 00 kr per den de e ber 

föregående kalenderår. Efter att bedöm-
ningen är slutförd betygsätter Kinnevik 
portföljbolagen utifrån deras uppfyllande 
av Standarderna. Betygsutvecklingen kan 
spåras över tid för hela portföljen och för 
enskilda bolag. Bedömningarna görs ge-
nom intervjuer med portföljbolagen och 
våra styrelserepresentanter samt genom 
regelbundna besök hos bolagen. 

Bedömningen under 2020 omfattade 
2 bolag 2   noterade  o h 22 pri-
vata (20), vilket motsvarar cirka 100% 
(100) av Kinneviks portföljvärde per den 

de e ber 2020  
Våra börsnoterade portföljbolag utför 

en årlig självutvärdering för att bedöma 
hur de uppfyller Standarderna. Den år-
liga bedömningen av våra privata bolag 
genomförs av Kinneviks hållbarhetsteam 
baserat på dialogerna med bolagen. 

Kinneviks hållbarhetsteam och bolags-
representanter diskuterar bedömningen 
på ett årligt resultatmöte och beslutar om 
prioriteringarna för kommande år. Årliga 
mål för varje bolag fastställs därefter i 
samråd med investeringsteamet. Priori-
teringar och mål godkänns av bolagets 
styrelse eller revisionsutskott och därefter 
implementerats dem av bolaget och Kin-
neviks investeringsteam. Privata bolag i 
tidigt utvecklingsskede är generelllt av 
större behov av stöd för att implementera 
de överenskomna prioriteringarna.

Resultaten från den årliga bedömning-
en av Standarderna för alla portföljbolag 
presenteras r Kinneviks tskott 
som också regelbundet följer upp pro-
cessen under året.

Kinnevik	har	ett	betydande	inflytande	över	sina	portföljbolag genom 
kapitalallokering, representation i styrelserna samt det operativa stöd vi  
erbjuder. Vi är övertygade om att vi bygger bättre bolag genom att driva 
en ambitiös hållbarhetsagenda med miljö-, samhälls- och styrningsaspekter 
i våra bolag, vilket generar bättre ekonomisk avkastning och bidrar till en 
mer hållbar framtid.

http://www.kinnevik.com
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HÅLLBARHETSRESULTAT I VÅRA 
PORTFÖLJBOLAG 2020

En hörnsten i vårt hållbarhetsarbete är 
den aktiva dialogen med våra bolag. Vi 
har påbörjat utrullningen av en klimat-
strategi i vår portfölj under 2020 med 
inriktning på att mäta utsläpp. Vi har ut-
vecklat en verktygslåda för mångfald och 
inkludering för att inspirera och ge våra 
bolag praktisk vägledning kring hur man 
kan skapa arbetsplatser som känneteck-
nas av högre mångfald och inkludering. 
Vi har utvidgat omfattningen på Kinne-
vikplattformen, ett nätverk med event 
och människor för att dela kunskap och 
bästa praxis, i syfte att stötta våra bolags 
utveckling. Vi har kontinuerligt förbättrat 
styrningsstrukturer i portföljen med sär-
skild inriktning på de nya bolagen. Nedan 

nns en sa an attning av hållbarhets-
resultat och framsteg i våra bolag under 
2020 och av hur Kinnevik har stöttat dem 
i deras arbete.

MILJÖ

I takt med att klimatkrisen förvärras svarar 
Kinnevik och våra portföljbolag på utma-
ningen. Med vårt aktiva stöd vidtar våra 
bolag i allt högre grad åtgärder för att 
minska sin miljöpåverkan. 

Utrullning av klimatstrategi i portföljen
För att nå klimatmålet för vår portfölj rullar 
vi ut en klimatstrategi i tre steg. Läs mer 
om våra klimatmål på sidan 17. Utrullning-
en görs i samarbete med portföljbolagen 
och är ett viktigt steg på deras väg mot ett 
kunderbjudande med lågt klimatavtryck.

Det första steget är att mäta portföljbo-
lagens utsläpp i enlighet med GHG-pro-
tokollet. Vi har implementerat ett mjukva-
ruprogram för hållbarhet, Position Green, 
som vi erbjuder alla bolag utan kostnad 
första året. Vidare stöttar vi alla bolag i att 

genomföra en väsentlighetsanalys för att 
identi era sina entrala tsl ppskatego-
rier i Scope 1, 2 och 3. Vi bistår också med 
löpande stöd under datainsamlingen och 
uppstarten av verktyget, samt erbjuder en 
kvalitetssäkring av redovisade utsläpp. 

Vid utgången av 2020 mätte fem 
av våra portföljbolag (motsvarande 74 
procent av portföljvärdet) sina utsläpp 
i Scope 1, 2 och 3 i enlighet med GHG-
protokollet: Zalando, Tele2, Global Fa-
shion Group, MatHem och Kolonial. Za-
lando, Tele2 och Global Fashion Group 
är mogna och börsnoterade bolag som 
har arbetat längre med att mäta sin mil-
jöpåverkan.

För utvalda bolag har vi utvidgat vårt 
engagemang genom att erbjuda prak-
tiskt stöd och resurser genom hela tre-
stegsprocessen. Vi tror att MatHem och 
Kolonial är två av de bolag i vår portfölj 
som kan vinna mycket på att genomdriva 
en ambitiös hållbarhetsagenda. Vi har 
arbetat nära dem under hela 2020 för 
att slutföra deras respektive mätningar 
av växthusgasutsläpp. Dessa projekt har 
gett oss en bra process och utgångsläge 
för den fortsatta utsläppsmätningen för 
alla våra portföljbolag under 2021. 

Kinnevik har satt ihop en rapporte-
ringsvägledning för att beskriva våra 
förväntningar gällande metodologi och 
kvalitet avseende växthusgasredovisning 
för våra bolag. Våra bolag ska även fylla 
i en enkät som omfattar hållbarhetsfrå-
gorna i Kinnevikstandarderna för att på 
ett strukturerat sätt samla hela portföljens 
utsläpp i Kinneviks Scope 3. 

Det andra steget i klimatstrategin är att 
våra bolag ska sätta relevanta klimatmål 
i linje med forskningen och 1,5-graders-
ambitionen. Mål ”i linje med forskningen” 
s tts pp i enlighet ed arbon la  vilket 
innebär en halvering av koldioxidutsläp-
pen varje decennium från 2020 till 2050. 
Vid utgången av 2020 hade tre portfölj-

bolag satt upp klimatmål i linje med forsk-
ningen (motsvarande 47 procent av port-
följvärdet och 60 procent av utsläppen i 
Kinneviks Scope 3 från Investeringar). Vi 
kommer att fortsätta arbetet med att sätta 
mål i våra bolag under 2021 och planerar 
att slutföra detta steg för majoriteten av 
vår portfölj under 2022.

Det tredje steget r att de niera en 
färdplan mot måluppfyllnad. Detta omfat-
tar att identi era o h kvanti era åtg rder 
och initiativ med tydliga ansvarsområ-
den inom organisationen. Färdplanen 
kan utformas i samband med miljömålen 
eller senare. Vid utgången av 2020 hade 
två port l bolag de nierat en rdplan 
mot måluppfyllnad (motsvarande 65% 
av portföljvärdet och 66% av utsläppen 
i Kinneviks Scope 3 från Investeringar). Vi 
planerar att slutföra detta steg för majori-
teten av vår portfölj under 2022.

Kinnevik anser att fokus i färdplanen 
ska ligga på att minska utsläpp i linje med 
Parisavtalet. Klimatkompensation kan an-
vändas för att kompensera för kvarvaran-
de utsläpp, givet att kompensationspro-
ekten r erti erade av en internationellt 
erkänd standard. Vi är övertygade om 
att neutralisering av utsläpp genom till 
exempel bio-koldioxidavskiljning och för-
varing eller direkt luftupptagning gradvis 
kommer att ersätta klimatkompensation.

Det valfria fjärde steget är att valide-
ra klimatmålen genom den oberoende 
organisationen Science Based Targets 
Initiative. Kinnevik kräver inte att portfölj-
bolagen genomför extern validering ef-
tersom detta kan vara en ganska krävande 
process för tillväxtbolag i ett tidigt skede. 

Zalando blev 2020 den första online-
plattformen i världen att sätta upp veten-
skapligt förankrade mål och få dem god-
kända av Science Based Targets Initiative. 
Både Tele2 och Global Fashion Group har 
åtagit sig att sätta vetenskapligt förank-
rade mål, Science Based Targets, under 

PORTFÖLJ 
MILJÖ

De tre stegen i Kinneviks klimatstrategi för portföljen, samt det frivilliga fjärde steget

1Mäta 
 utsläpp 2Sätta 

 klimatmål 3Definiera 
 färdplan 4Validera 

 mål
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2021. Som en del av att sätta dessa klimat-
ål de nierar bolagen ven en rdplan 

med åtgärder för att uppnå målen.

SAMHÄLLE

Vårt fokus på mångfald och inkludering 
har fortsatt under 2020. Många av våra 
bolag har implementerat eller initierat 
processer för att utforma bolagsövergri-
pande och ledningsledda mångfalds- och 
inkluderingsstrategier som syftar till att 
integrera mångfald och inkludering i alla 
delar av verksamheten.

Mångfalds- och inkluderingsinitiativ
Det är vårt ansvar som aktiv ägare att 
sätta hållbar affärsutveckling högst upp 
på dagordningen i våra portföljbolag och 
se till att de tar tillvara på de möjligheter 
detta för med sig. Vi har under 2020 ge-
no rt ång alds orkshops o h tbild-
ningar med ledningsgrupper och/eller 
styrelsen i tio av våra portföljbolag. Vi har 
också erbjudit proaktivt och löpande stöd 
till våra bolags styrelser samt HR-team 
kring talangkartläggning och rekrytering. 

För att stötta våra portföljbolag och de-
ras ledningsgrupper i mångfaldsarbetet 
har Kinnevik tagit fram en verktygslåda 
för mångfald och inkludering. Avsikten är 
att inspirera och att tjäna som en praktisk 
guide kring hur framgångsrikt mångfalds- 
och inkluderingsarbete kan bedrivas och 
riktar sig främst till våra bolag, men även 

till Kinneviks investeringsteam. Verktygs-
lådan är strukturerad utifrån åtta avsnitt 
som täcker nyckelfrågor som behöver 
besvaras vid utformandet av en mång-
falds- och inkluderingsstrategi. Varje 
sektion innehåller exempel, förslag på 
åtgärder, verktyg, fallstudier och relevant 
forskning, samt användbara mallar. Alla 
våra portföljbolag har fått ta del av verk-
tygslådan som utgör grunden för det nya 
avsnittet om mångfald och inkludering i 
Kinnevikstandarderna. 

Avsnitten i Kinneviks verktygslåda för 
mångfald och inkludering:

1. Syfte och kommunikation
2. Data, data, data
3. Ledarskapet på toppen
4. Vårt ansvar och våra ansvarsområden
5. Positiva policyer
6. Initiativ och åtgärder
7. Rekrytering för mångfald och  

inkludering
8. Laga den läckande rörledningen

Sedan lanseringen av vårt ramverk för 
mångfald och inkludering i maj 2019 
har andelen kvinnor i våra portföljbo-
lags ledningsgrupper ökat från 20% till 
29% och andelen kvinnor i våra privata 
bolagsstyrelser har ökat från 10% till 
13%. Vi har under 2020 utökat våra pri-
vata bolagsstyrelser med åtta kvinnliga 
styrelseledamöter. Vi har också minskat 

antalet portföljbolag med endast män i 
ledningsgrupperna med hälften. 

Kinnevikplattformen
Vi ger våra bolag tillgång till Kinnevik-
plattformen, vilket gör att de kan ta del av 
den gemensamma expertisen, verktygen, 
resurserna och nätverket inom hela Kin-
nevikgruppen. Målsättningen är att stötta 
varje bolags utveckling på centrala områ-
den och processer genom att underlätta 
interaktion och kunskapsutbyte och på så 
sätt bidra till Kinneviks övergripande vär-
deskapande. Vi har stått värd för ett antal 
portföljevents som en del av våra platt-
formsinitiativ 2020. Dessa har fokuserat 
på olika koncernfunktioner såsom juridik, 

edarbetare o h personal rågor  nans 
och företagsutveckling. Vi har också utö-
kat vårt rådgivarnätverk som bolagen kan 
dra på inom olika områden och sektorer. 
Dessutom har vi startat Kinnevik Green-
house som är ett talangnätverk med runt 
8,000 lovande ledare, av vilka cirka 70% 
är kvinnor, på våra nyckelmarknader. Nät-
verket möjliggör för oss att erbjuda våra 
bolag listor med starka kandidater som 
kan fylla vakanser på lednings- och styrel-
senivå. Detta är en tjänst som våra bolag 
verkligen efterfrågar och som säkerstäl-
ler att Kinnevikportföljen har det bästa 
ledarskapet och de mest högpresterande 
teamen på plats.

PORTFÖLJ 
SAMHÄLLE

http://www.kinnevik.com
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STYRNING

Vi har kontinuerligt förbättrat alla styr-
ningsstrukturer i våra portföljbolag 
under 2020, med särskild inriktning 
på de nya bolagen i portföljen, utifrån 
vår långsiktiga investeringshorisont.

Vi har fokuserat på att skapa mer struk-
turerade styrningsprocesser i de fyra nya 
verksamheterna som vi investerade i un-
der 2020 o h so  be nner sig i ett tidigt 
skede. Detta innefattar att arbeta med 
styrelserna och ledningsgrupperna för att 

förbättra styrning och kontroll. Vi har ock-
så fortsatt att arbeta med alla våra bolag 
för att förbättra deras interna kontrollmil-
jö, riskhantering och efterlevnadsramverk. 

De flesta bolag förbättrade sin 
interna styrning under året för att 
övervaka utvecklingen inom hållbar-
hetsinitiativ. Detta omfattar att starta 
interna riskutskott, revisionsutskott i 
styrelsen och rulla ut ramverk och po-
licyer för att formalisera övervakningen 
av risk och efterlevnad inom bolagen. 

I våra portföljbolag stod insatser 
kring cybersäkerhet allt mer i fokus, 

eftersom majoriteten av medarbetarna 
har arbetat hemma under en stor del av 
året på grund av pandemin. Pandemin 
utgjorde en möjlighet för bolagen att 
testa sin krishantering och interna kom-

nikation i praktiken  e esta bolag 
har motståndskraftiga kontinuitetspro-
cesser när det gäller sina teknikplattfor-
mar. Vissa bolag behövde dock förbättra 
processer avseende medarbetare, ex-
empelvis hälsa och säkerhetsaspekter 
som särskilt handlade om arbete hemi-
från och delegering av bemyndigande.

PORTFÖLJ  
STYRNING

http://www.kinnevik.com
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MatHem och Kolonial slutförda Fullständiga 
upplysningar om växthusgaser 
Det första steget mot att skapa en klimatstrategi och att 
sätta mål är att mäta växthusgasutsläpp i bolagets egen 
verksamhet och värdekedja. Under året har MatHem och 
Kolonial slutfört en fullständig mätning av växthusgaser 
inom ramen för Scope 1, 2 och relevanta delar av Scope 
3. Båda bolagen är verksamma inom livsmedelssektorn 
som har ganska komplexa och varierade koldioxidutsläpp. 
Resultaten av mätningarna har presenterats för bolagens 
styrelser och ledningsgrupper. De utgör en bas för att sät-
ta upp minskningsmål och att lägga fast en färdplan. Mät-
ningarna visar att huvuddelen av utsläppen är kopplade till 
inköpta och sålda livsmedel. Kategorierna kött och meje-
riprod kter tg r o kring 0 pro ent av atHe s totala 

tsl pp  en bidrar endast ed 0 pro ent av int kterna

Zalando har tillkännagivit vetenskapligt  
förankrade mål och har fått betyg A av  
Carbon Disclosure Project, CDP 
Zalando blev år 2020 den första världsomspännande on-
lineplattformen som satte upp vetenskapligt förankrade 

ål o h so  k de  godk nda av den oberoende orga-
nisationen Science Based Target Initiative, som bedömer 
bolagens mål och säkerställer att de ligger i linje med Pa-
risavtalet. 

Bolaget kommer att minska sina operativa koldioxidut-
sl pp ed 0 pro ent till 202  sa t koldio id tsl ppen 
som kommer från produktionen av sina egna märkespro-
d kter ed 0 pro ent  alando har o kså g ort ett åta-
gande o  att å 0 pro ent av sina viktigaste sa arbets-
partners att sätta upp vetenskapligt förankrade mål i syfte att minska sina koldioxidutsläpp. Målen har potential att påverka en 
stor del av modeindustrin och huvuddelen av Zalandos samarbetspartners tack vare bolagets plattforms modell och storlek. 

Bolagets hållbarhetsarbete har uppmärksammats och Zalando var ett av de 270 högpresterande bolagen i världen på 
s A lista  i ka pen ot kli at r ndringarna  s kli at r ndringsrapport bet gs tter årligen dr gt 00 bolag 

i förhållande till bolagets miljöambitioner, åtgärder och transparens. Detta är resultatet av Zalandos hållbarhetsstrategi 
do.MORE som lanserades 2019, då bolaget offentliggjorde sin vision om att bli den mest hållbara modeplattformen med 
en nettopositiv påverkan för människor och planeten.

Fallstudier av vår portfölj belyser en del av det hållbarhetsarbete  
och de framsteg som har skett i våra bolag under 2020

http://www.kinnevik.com
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Global Fashion Group lanserade en sökfunktion 
för	mer	hållbar	shopping	på	flera	marknader
Global Fashion Group lanserade sin första sökfunktion för 
mer hållbar shopping i Australien och Nya Zeeland 2019. 

nktionen in rdes i dostasien   o h ata  nder 
2020, vilket innebär att den nu är tillgänglig i alla regio-
ner där Global Fashion Group är verksamma. Funktionen 
inneb r att k nder kan ltrera o h hitta prod kter ed 
olika hållbarhetskriterier, vilket gör att de på ett smidigt 
sätt kan shoppa utifrån sina personliga hållbarhetsvärde-
ringar. Detta lyfter fram Global Fashion Groups åtagande 
om att stötta sina kunder i att göra välinformerade inköpsval genom utbildning och tillgänglighet. Målsättningen är att 
av sti era hållbart ode  so  kan pplevas so  en ko ple  o h st ndtals rvirrande v rld

Cedar har integrerat mångfald och  
inkludering i sina kärnprocesser

edars ppdrag r att ligg ra goda patient pplevel-
ser genom en betalplattform för sjukhus, sjukvårdssystem 
och vårdgrupper som möjliggör smartare och enklare be-
tall sningar r patienter  et r viktigt r edar att ha en 
arbetsstyrka som präglas av mångfald för att kunna orien-
tera sig i detta komplexa och skiftande landskap eftersom 
var e patient r nik  edar till par en pro essintegre-
rad metod för mångfald och inkludering. Bolaget erbjuder 
exempelvis intervjuträning för att motverka omedvetna 
fördomar till rekryteringsansvariga, gör granskningar för 
att s kerst lla st llda l ner o h erb der e ibla r-
månspaket som tar hänsyn till medarbetarnas särskilda 
personliga förutsättningar. Bolaget publicerar kvartalsvis 
nyhetsbrevet Mångfald och inkludering för att hålla en-
gagemanget levande och påminna, uppmana till hand-
ling sa t ra att edar har so  åls ttning att bli en er 
mångfaldig och inkluderande arbetsplats.

Tele2	har	sjösatt	en	flerstegsplan	 
för att öka mångfalden

r ele2 slogs sa an ed o  He  20  bestod 
det nya globala ledarskapsteamet endast av 9% kvinnor. 
Tele2 sjösatte en 16-stegsplan (som senare utökades till 
30 steg) för att ta itu med problemet, vilken inkluderar 
en ny ”2 för 1”-princip: för varje man som anställs ska två 
kvinnor anställas. Principen tillämpas i alla team som inte 
har en balanserad könsfördelning, vilket resulterat i att 
55% av alla nyanställda 2020 var kvinnor. Tele2 sänker inte 
förväntningarna på sina kandidater genom ”2+1”-princi-
pen utan arbetar istället hårdare för att attrahera en kan-
didatreserv med mer mångfald. Bolaget har inte längre 
bråttom att anställa den kandidat man hittar först, utan 
lägger istället mer tid på att hitta den bästa kandidaten.

http://www.kinnevik.com
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MILJÖ

MÅL	12.3: Halvera matsvinnet i världen
Till 2030, halvera det globala matsvinnet 
per person i butik- och konsumentledet, 
och minska matsvinnet längs hela livsmed-
elskedjan, även förlusterna efter skörd.

• Karma: Digital marknadsplats som 
kopplar samman konsumenter med 
lokala restauranger och mataffärer 
som har ett överskott av mat. Genom 
att låta kunderna köpa osåld mat till 
ett rabatterat pris i appen, reducerar 
Karma matavfall

• Simple	Feast: Erbjuder inspirerande 
och välsmakande växtbaserade målti-
der, vilket bidrar till att förändra männis-
kors matvanor i en mer hållbar riktning

SAMHÄLLE

MÅL	3.7:	Tillgängliggör reproduktiv häl-
sovård, familjeplanering och utbildning 
till alla
Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång 
till sexuell och reproduktiv hälsovård, in-
klusive familjeplanering, information och 
utbildning, och att reproduktiv hälsa inte-
greras i nationella strategier och program.

• Livongo: Erbjuder ett digitalt pro-
gram för gravida och unga föräldrar, 
ett evidensbaserat beteendemässigt 
hälsoprogram som erbjuder personligt 
anpassad digital support

MÅL	3.8: Tillgängliggör sjukvård för  
alla
Åstadkomma allmän hälso- och sjukvård 
för alla, som även skyddar mot ekonomisk 
risk, tillgång till grundläggande hälso- och 
sjukvård av god kvalitet liksom tillgång 
till säkra, effektiva och ekonomiskt över-
komliga grundläggande läkemedel och 
vaccin av god kvalitet.

• Livongo: Digitalt hälsovårdsbolag som 
hjälper patienter med kroniska sjuk-
domar att leva bättre och hälsosam-
mare liv

• Babylon: Digitalt hälsovårdsbolag som 
ko binerar obil teknologi ed arti -
ciell intelligens och medicinsk expertis. 
Babylons mål är att göra hälsovård mer 
tillgänglig för alla till en lägre kostnad 
i hela världen 

• VillageMD: Leverantör av primärvård 
och pionjär inom värdebaserad vård. 
Bolaget möjliggör en vårdmodell där 
primärvården står i centrum och vård-
givaren tar ett helhetsansvar för pa-
tientens hälsa, vilket resulterar i högre 
vårdkvalité

• Cityblock: Amerikansk vårdaktör som 
tillhandahåller värdebaserad vård till 
människor med komplexa vårdbehov 
i storstadsområden

• Joint	Academy:	Digitalt hälsovårds-
bolag som kopplar ihop fysioterapeu-
ter med patienter och erbjuder en  
evidensbaserad onlinebehandling  
för artros

STYRNING

MÅL	1.4:	Lika rätt till egendom, grund-
läggande tjänster, teknologi och ekono-
miska resurser
Senast 2030 säkerställa att alla män och 
kvinnor, i synnerhet de fattiga och de ut-
satta, har lika rätt till ekonomiska resurser, 
tillgång till grundläggande tjänster, möj-
lighet att äga och kontrollera mark och 
andra former av egendom samt tillgång 
till arv, naturresurser, lämplig ny teknik och 
finansiella tjänster, inklusive mikrokrediter.

• Bayport: Finansiella lösningar till så 
kallade formellt och informellt anställda 
individer på tillväxtmarknader

• BIMA: Prisvärda och unikt utformade 
liv- och sjukförsäkringsprodukter via 
mobiltelefon, verksamt på tillväxtmark-
nader

• Monese: Mobil konsumentbank som 
med en tekniskt avancerad lösning för 
kundkännedom möjliggör för konsu-
menter över hela Europa att öppna ett 
konto på några minuter

VÅRA BOLAG BIDRAR TILL DE  
GLOBALA MÅLEN

Många av våra portföljbolag bidrar till de globala målen genom sina 
kärnverksamheter.	Agenda 2030 och hållbar affärsutveckling är en spän-
nande affärsmöjlighet eftersom den representerar icke tillgodosedda 
behov över hela jorden.

http://www.kinnevik.com
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A K   A A   
A A   

Det	är	viktigt	att	förstå	våra	klimatrelaterade	risker	och	möjligheter.	Klimatförändringar-
nas effekter blir allt synligare och kommer att i ökande grad ha en påtaglig påverkan på 
Kinnevik o h vår port l  i har lighet att identi era  bed a o h hantera de esta av 
våra väsentliga klimatrelaterade risker och möjligheter genom att vi implementerar rekom-

endationerna rån ask or e on li ate related inan ial is los res  

Rekommendationerna från Task Force är strukturerade utifrån 
fyra tematiska områden som speglar hörnstenarna i organisatio-
nens verksamhet: styrning, strategi, riskhantering samt mått och 
mål. De fyra övergripande rekommendationerna backas upp av 
rekommenderade upplysningar som bygger ut ramverket med 
information som hjälper investerare och andra att förstå hur 
organisationerna som rapporterar bedömer klimatrelaterade 
risker och möjligheter.

Kinnevik r o iell s pporter till  o h har i ple enterat 
organisationens reko endationer  åra kli atrelaterade nan-
siella ppl sningar nns sa lade i vår rapport 2020 so  

nns tillg nglig på vår ebbplats  https kinnevik o
sv hallbarhet t d r att nderl tta h nvisningar nns nedan 
en versikt ver s reko endationer o h sidangivelser 
där informationen kan hittas i Kinneviks hållbarhetsrapport 2020 
o h rapport 2020

STYRNING STRATEGI RISKHANTERING MÅTT OCH MÅL 

Redovisning av organisationens 
styrning avseende klimatrelate-
rade	risker	och	möjligheter.

Redovisning av faktisk och po-
tentiell påverkan från klimatre-
laterade risker och möjligheter 
på organisationens verksamhet, 
strategi	och	finansiella	plane-
ring där sådana upplysningar är 
väsentliga.

Redovisa hur organisationen 
identifierar,	bedömer	och	hante-
rar	klimatrelaterade	risker.

Redovisa de mått och mål som 
används för att bedöma och han-
tera relevanta klimatrelaterade 
risker och möjligheter i de fall så-
dana	upplysningar	är	väsentliga.

STANDARDUPPLYSNINGAR

a) Beskriva styrelsens översyn 
avseende klimatrelaterade risker 
och möjligheter.

a) Beskriva de klimatrelaterade 
risker och möjligheter som orga-
nisationen har identi erat på kort  
medellång och lång sikt.

a) Beskriva organisationens 
pro esser r att identi era o h 
bedöma klimatrelaterade risker.

a) Redovisa de mått organisa-
tionen använder för att bedöma 
klimatrelaterade risker och möjlig-
heter i enlighet med sin strategi 
och riskhanteringsprocess.

Dokument Sida Dokument Sida Dokument Sida Dokument Sida

Hållbarhetsrapport 2020 - Hållbarhetsrapport 2020 - Hållbarhetsrapport 2020 - Hållbarhetsrapport 2020 -
rapport ask or e 

on li ate related inan-
cial Disclosure)

3-4
rapport ask or e 

on li ate related inan-
cial Disclosure)

5-6, 11
rapport ask or e 

on li ate related inan-
cial Disclosure)

8
rapport ask or e 

on li ate related inan-
cial Disclosure)

9

b) Beskriv ledningens roll i 
bedömningen och hanteringen 
av klimatrelaterade risker och 
möjligheter.

b) Beskriv påverkan från klimat-
relaterade risker och möjligheter 
på organisationens verksamhet, 
strategi o h nansiella planering

b) Beskriva organisationens pro-
cesser för att hantera klimatrelate-
rade risker.

b) Redovisning av Scope 1, Scope 
2, och, om tillämpligt, Scope 3 
Utsläpp av växthusgaser och 
hänförliga risker.

Dokument Sida Dokument Sida Dokument Sida Dokument Sida

Hållbarhetsrapport 2020 - Hållbarhetsrapport 2020 - Hållbarhetsrapport 2020 - Hållbarhetsrapport 2020 17-19
rapport ask or e 

on li ate related inan-
cial Disclosure)

3-4
rapport ask or e 

on li ate related inan-
cial Disclosure)

5-7
rapport ask or e 

on li ate related inan-
cial Disclosure)

8
rapport ask or e 

on li ate related inan-
cial Disclosure)

10

c) Beskriv motståndskraften i 
organisationens strategi med 
hänsyn till olika klimatrelaterade 
scenarier, inklusive ett scenario 
o  h gst 2 ppv r ning

c) Beskriv hur processerna för att 
identi era  bed a o h hantera 
klimatrelaterade risker är integre-
rade i organisationens övergri-
pande riskhantering.

c) Beskriv de mål som organisa-
tionen använder för att hantera 
klimatrelaterade risker och möjlig-
heter, samt resultat i förhållande 
till målen.

Dokument Sida Dokument Sida Dokument Sida

Hållbarhetsrapport 2020 - Hållbarhetsrapport 2020 - Hållbarhetsrapport 2020 17
rapport ask or e 

on li ate related inan-
cial Disclosure)

7, 12-17
rapport ask or e 

on li ate related inan-
cial Disclosure)

8
rapport ask or e 

on li ate related inan-
cial Disclosure)

9
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Nedanstående ska inte betraktas som en 
heltäckande översikt utan som exempel 
på Kinneviks nyckelområden av faktisk 
eller potentiell negativ påverkan. Risker 
hänförliga till potentiell oförmåga att nå 
våra klimat-, mångfalds- och inkluderings-
mål har blivit allt viktigare i takt med att 
ambitionsnivån för vår hållbarhetsagenda 
ständigt höjs. Kinnevik är övertygat om 
att det är verksamhetskritiskt att fram-
tidssäkra vår portfölj genom att driva en 
ambitiös hållbarhetsagenda. 

Kinnevik har främst fokus på investe-
ringar i Europa och USA och vår expone-
ring mot tillväxtmarknaderna har minskat 
betydligt de senaste åren. Det innebär att 
risker hänförliga till politiska förändringar 
eller politisk instabilitet, mänskliga rättig-
heter och affärsetik i portföljen generellt 
har blivit mindre framträdande.

MILJÖ

Kinneviks förmåga att skapa värde ge-
nom att driva en ambitiös miljöagenda 
kan påverkas negativt av en oförmåga att 
leverera i förhållande till våra klimatmål 
för	portföljen.

Kinneviks Hållbarhets- och Investerings-
team har ett nära samarbete med led-
ningsgrupperna i portföljbolagen för 
att höja medvetenheten om och för att 
genomdriva Kinneviks klimatstrategi. För 
att nå klimatmålet för vår portfölj rullar vi 
ut en klimatstrategi i tre steg i våra bolag. 
Läs mer om våra klimatmål på sidan 13, 
och om utrullningen av vår klimatstrategi 
på sidan 17 samt 27-28. Dessutom har vi 
uppdaterat Kinnevikstandarderna för att 
avspegla våra höjda klimatambitioner, läs 
mer på sidan 26.

Kinnevik har en negativ klimatpåverkan 
genom affärsresande, huvudsakligen 
flygresor,	vilket	utgjorde	76	procent	av	
våra	utsläpp	exklusive	portföljen	år	2020.

Vi har minskat våra utsläpp från affärsresor 
under 2020 med 86 procent jämfört med 
2019, till följd av betydligt färre affärsresor 
på grund av coronaviruset. Under 2020 
har Kinneviks utsläpp inom Scope 1, 2 
samt affärsresor i Scope 3, 91 ton koldi-
oxid totalt, tagits bort permanent genom 

li e orks teknik r direkt l t pptag-
ning, läs mer på sidan 17. 

Kinneviks investeringsfokus är i Europa 
och USA vilket innebär att vi sannolikt 
kommer att investera mer i de regionerna 
under de närmaste åren. Vi anser att det 
är viktigt att vara fysiskt närvarande vid 
ett aktivt ägande och att fördelarna med 
att aktivt driva vår agenda för en håll-
bar affärsutveckling på plats uppväger 
de negativa aspekterna av affärsresor. 
Läs mer om hållbarhetsresultaten och 
framstegen i våra bolag på sidorna 27-
29. Vår målsättning är dock att fortsätta 
skapa värde för våra aktieägare i enlighet 

ed våra nansiella ål  sa tidigt so  
vi minskar vår relativa påverkan på mil-
jön, det vill säga att frikoppla ekonomisk 
tillväxt från klimatpåverkan. Vi har därför 
som målsättning att uppdatera vår policy 

r a rsresor n sta år ed er begr ns-
ningar avseende gresor

K K  A A Å KA  H 
VÅRA RISKDÄMPNINGSMETODER

Hållbar utveckling handlar om att göra gott utan att samtidigt göra 
skada. Kinnevik inser att våra aktiviteter påverkar miljön, samhället och 
styrning på många nivåer. Kinneviks övervägande påverkan är positiv 
och sker genom det arbete vi utför när vi stöttar våra portföljbolag i att 
bli långsiktigt hållbara verksamheter. Läs mer om det värde vi skapar för 
våra intressenter på sidorna 6-9. Vi inser att våra aktiviteter kan ha negativ 
påverkan bortom den positiva, och vi försöker minimera och dämpa den 
negativa påverkan där så är möjligt.

http://www.kinnevik.com
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SAMHÄLLE

Kinneviks förmåga att skapa värde ge-
nom att driva en ambitiös mångfalds- 
och inkluderingsagenda kan påverkas 
negativt	av:

• Oförmåga att hitta bolag som har 
grundats eller leds av kvinnor och att 
nå vårt mål om en årlig investering på 
10 procent

• Oförmåga att rekrytera kvinnor till 
portföljbolagens styrelser och led-
ningsteam

Kinnevik arbetar aktivt för att expandera 
sin be ntliga pipeline av potentiella inves-
teringar, samt för att öka exponeringen 
mot bolag som har grundats av eller leds 
av kvinnor genom konferenser, sponsring 
och ett brett deltagande i olika nätverk. 

Kinneviks hie  eople & lat or  -
er ger våra bolag praktiskt st d vid 

rekrytering och granskning av kandidater. 
Vi har också skapat en talangdatabas, Kin-
nevik Greenhouse, läs mer på sidan 28.

För vissa av Kinneviks bolag, i synnerhet 
inom mode, e-handel och livsmedel kän-
netecknas vissa gruppers arbetsmiljö av 
mer monotona uppgifter och en lägre 
grad	av	inflytande.	Därmed	lider	vissa	
grupper av anställda en högre risk för 
psykosociala hälsoproblem, bland annat 
i	lagerverksamheter.	Utöver	de	moraliska	
och etiska aspekterna utgör detta även 
en	anseenderisk	för	Kinnevik.

Våra portföljbolag har en strukturerad in-
troduktionsprocess för nya medarbetare 
samt regelbundna obligatoriska hälso- 
och säkerhetsutbildningar. Antalet arbets-
timmar övervakas aktivt och företagen har 

inbyggda kontroller för att säkerställa att 
de anst llda inte blir tarbetade  he-
fer på medelhög och lägre nivå erbjuds 
program för ledarskapsutveckling. De 

esta av våra bolag har aktiva vissel-
blåsarfunktioner dit medarbetarna kan 
vända sig med frågor som inte hanteras 
av deras närmaste chef. Kinnevik arbetar 
fortlöpande med portföljbolagen för att 
hålla kvar hälso- och säkerhetsfrågorna på 
agendan i styrelsen och ledningsteamen.

Vissa av Kinneviks bolag, i synnerhet 
inom e-handel med kläder och mode 
är, på grund av sin globala natur, behäf-
tade med en högre risk för brott mot de 
mänskliga rättigheterna i leverantörs-
kedjan.	Utöver	de	moraliska	och	etiska	
aspekterna utgör detta även en anseen-
derisk	för	Kinnevik.

Alla Kinneviks bolag håller på att rulla ut 
en uppförandekod för leverantörerna, 
eller har redan en på plats. Dessutom 
genomför alla bolag en riskbaserad 
granskning av efterlevnaden av Uppfö-
randekoden. För högriskleverantörer där 
port l bolagen har ett v sentligt in -
tande över praxis i leverantörskedjan (till 
exempel med ”private label”-leverantörer, 
dvs. tillverkare av bolagens egna varu-
märken) granskas leverantörerna regel-
bundet för att säkerställa att de följer 
bolagets uppförandekod. Åtgärdspla-
ner orre tive A tion lans  A  s tts 
in vid betydande brister som upptäcks 
vid sådana granskningar, och följs upp 
regelbundet av teamet för efterlevnad av 
lagar och regler i leverantörskedjan. De 
kommersiella avtalen sägs upp om inte 
leverantörerna kan uppvisa tillräckliga 
framsteg.

STYRNING

Kinneviks ekonomiska resultat kan på-
verkas negativt av portföljkoncentration 
i termer av den relativa storleken på spe-
cifika	företag	och	sektorer.

Genom våra investeringsaktiviteter och 
en dynamisk fördelning av kapital strävar 
Kinnevik efter att upprätthålla en balanse-
rad portfölj avseende mognadsgrad och 
tid i portföljen, sektorer, andel börsnote-
rade vs  privata bolag sa t geogra ska 
områden. Styrelsen följer regelbundet 
upp portföljkoncentrationen.

Kinneviks ekonomiska resultat kan på-
verkas negativt av en global ekonomisk 
nedgång som påverkar likviditet, volati-
litet	och	värdering	av	tech-aktier.

Kinnevik var väl förberett för covid-
19-pandemin då bolaget hade genomfört 
ett stresstest på sin port l  o h nansiella 
ställning under fjärde kvartalet 2019. Vi 
fortsätter att följa påverkan av covid-
19-krisen och våra bolags förmåga att 
hantera en potentiellt utdragen ekono-
misk nedgång. Vi gjorde två uppföljningar 
av stresstestet under 2020 för att bedöma 
eventuella förändringar på makronivå. 
Vi har för avsikt att fortsätta genomföra 
uppföljningar av stresstestet under 2021. 
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K A  Å Å

% av portföljvärdet % av antal bolag

2020 
Faktisk

2020 
Jämf.

2019 
Faktisk1

2019 
Jämf.

2020 
Faktisk

2020 
Jämf.

2019 
Faktisk1

2019 
Jämf.

MILJÖ

Mäter utsläpp av växthusgaser inom Scope 1 och 2 74% 75% N/A N/A 23% 24% N/A N/A

Mäter utsläpp av växthusgaser inom relevanta Scope 3-kategorier 74% 75% N/A N/A 19% 24% N/A N/A

Har satt upp relevanta mål för att minska utsläppen  
av växthusgaser i linje med 1,5-gradersmålet/Parisavtalet 47% 48% N/A N/A 8% 10% N/A N/A

Integrerar klimatförändringar i de övergripande strategidiskus-
sionerna med styrelsen och/eller relevanta utskott 46% 47% N/A N/A 4% 5% N/A N/A

Har en process för effektiv mätning och hantering  
av avfall och farligt avfall 73% 74% N/A N/A 23% 24% N/A N/A

SAMHÄLLE
Har implementerat en uppförandekod för leverantörer  
baserad på internationella standarder 87% 88% 85% 84% 35% 43% 46% 33%

Har införlivat principer för antikorruption i bolagets policyer 98% 98% 91% 91% 81% 86% 62% 62%

Rapporterar om arbetsrelaterade incidenter till styrelsen 67% 68% N/A N/A 46% 52% N/A N/A

Genomför regelbundna medarbetarundersökningar 99% 99% 95% 94% 88% 86% 77% 71%

Har införlivat principer mot diskriminering i bolagets policyer 98% 98% 95% 100% 88% 86% 73% 71%

Har genomfört/erbjudit utbildning för ledningen om  
frågor relaterade till mångfald och inkludering 91% 92% N/A N/A 38% 43% N/A N/A

Har satt upp tidsbaserade mål och nyckeltal  
för mångfald och inkludering 87% 88% N/A N/A 27% 33% N/A N/A

Har implementerat ett program för att bidra positivt  
till sa h llet eller ett lantropiskt progra 88% 89% 84% 84% 38% 43% 31% 33%

STYRNING

Har implementerat en uppförandekod i organisationen 98% 98% 94% 95% 85% 86% 69% 67%

Har implementerat en visselblåsarfunktion 93% 94% 94% 95% 42% 48% 54% 57%

Har genomfört en riskbedömning inklusive gradering  
av risker baserade på sannolikhet och påverkan 93% 94% 87% 88% 42% 52% 46% 43%

Har ett de nierat ål r riskbegr nsning  
för att övervaka risknivåer 74% 75% 42% 41% 19% 24% 23% 24%

Hållbarhet är en stående punkt på styrelsens agenda 97% 99% 90% 90% 65% 81% 46% 52%

Ledande befattningshavare incentiveras  
baserat på hållbarhetsutveckling 20% 20% 37% 37% 8% 10% 23% 14%

Genomför regelbunden utbildning i efterlevnad 99% 99% 98% 98% 81% 86% 81% 81%

De faktiska nyckeltalen för 2020 och 2019 inkluderar bolagen i Kinneviks 
portfölj per den 31 december 2020 respektive 2019. De jämförbara nyckeltalen 

r 2020 e kl derar oint A ade  it blo k  H ngr anda  o on o h 
Simple Feast eftersom vi investerade i dessa bolag under 2020. N/A indikerar 
nyckeltal som är nya och för vilka vi inte har någon jämförbara data.

1) Värden i kolmunerna ”Faktisk 2019” har sedan Hållbarhetsrapporten 2019 omberäknats varför ovan värden inte helt och hållet stämmer överens med de värden som presenterades i Hållbarhetsrapporten 2019.

http://www.kinnevik.com




Kinnevik AB  ∙  Årsredovisning & Hållbarhetsrapport  ∙  2020

38

GRI INDEX

Hållbarhetsrapporten 2020 har varit fö-
remål för en översiktlig granskning, se 
uttalandet på sidan 41. Kinnevik har för 
avsikt att fortsätta upprätta en hållbarhets-
rapport i enlighet med GRI på årsbasis.

UPPLYSNINGAR OM HÅLLBARHETS-
STYRNINGEN 
Kinnevik utvärderar fortlöpande arbetet 
inom varje väsentlig aspekt för att iden-
ti era potentiella rb ttringar o h vidta 
lämpliga åtgärder. 

Miljö	(GRI	väsentliga	frågor:	miljöansvar	
och minskad klimatpåverkan) 
Alla företag påverkar miljön. Ett område
som har fått allt större betydelse för Kin-
nevik är att mäta, minska och kompensera
för våra koldioxidutsläpp. 

Kinnevik genomför en årlig uppskatt-
ning av utsläppen av växthusgaser som 
kvanti erar de totala v th sgaser so  
produceras direkt och indirekt av vår 
egen verksamhet. Det här är Kinneviks 
femte årliga uppskattning och det ger 
oss ett verktyg för att följa upp, öka med-
vetenheten om och minska vår klimatpå-
verkan. Mer information om våra utsläpp 

nns på Kinneviks ebbplats d r an 
även kan ladda ner vår Greenhouse Gas 
Protocol Report för 2020 och rapporter 
för tidigare år. Under 2020 satte även 
Kinnevik ett mål om att uppnå netto noll 
utsläpp av växthusgaser från Kinneviks 
egen verksamhet och affärsresor från 
2020 och framåt. 

Samhälle	(GRI	väsentliga	frågor:	socialt	
ansvar och att bidra positivt till samhället) 
Vår främsta tillgång är och har alltid varit
våra medarbetare, inom Kinnevik och i 
våra bolag. Därmed är en av våra främsta 
prioriteringar att attrahera och behålla de 
bästa och mest kompetenta medarbe-
tarna. Kinnevik anser att mångfald och 
inkludering är viktiga tillgångar och en 
möjlighet till värdeskapande och vi utnytt-
jar till fullo de möjligheter som uppstår 

genom att anställa medarbetare med olika 
bakgrunder och perspektiv. Vi har också 
en fast övertygelse om att alla företag ska 
bidra till samhället i stort genom samhälls-
förbättrande eller flantropiska program.

Kinnevik erbjuder sina medarbetare
löpande möjligheter till personlig utveck-
ling och möjligheter att utveckla sina yr-
keskunskaper och ta ökande ansvar för att
skapa värde för Kinnevik och våra portfölj-
bolag. Löpande utvärdering av medarbe-
tarnas prestationer och måluppfyllnad är
centralt för att Kinnevik ska kunna erbjuda
lämpliga personliga utvecklingsverktyg
på individ- och gruppnivå. Alla medar-
betare deltar i årliga utvecklingssamtal
och har personliga mål som granskas två
gånger per år. 

Kinnevik arbetar för att främja en bra, 
säker och sund arbetsmiljö för samtliga 
medarbetare gällande både fysiska, or-
ganisatoriska och sociala aspekter, där 
risken för arbetsskador och arbetsrelate-
rade sjukdomar förebyggs. För att kunna 
bedöma vad medarbetarna anser om 
att arbeta för Kinnevik genomför vi re-
gelbundna medarbetarundersökningar.

I maj 2019 lanserade Kinnevik ett ram-
verk för mångfald och inkludering för att
driva de viktiga förändringar vi vill se inom
Kinnevik, i vår portfölj och i branschen i
stort. Utöver vår grundläggande tro på
lika rättigheter för alla medarbetare, anser 
Kinnevik att mångfald och inkludering ger 
tydliga affärsfördelar inklusive starkare 

nansiella res ltat  b ttre besl ts attande  
stimulerar innovation och leder till lång-
siktigt värdeskapande.

Av vår Uppförandekod, Whistleblo-
er oli  alent anage ent oli  

och Medarbetarhandboken framgår vårt 
arbete med och våra förväntningar på 
medarbetarna i fråga om vårt sätt att be-
driva verksamheten.

Styrning	(GRI	väsentliga	frågor:	sunda	struk-
turer för styrning och ekonomisk tillväxt) 
Vi anser att det är viktigt för alla bolag 

att ha sunda strukturer för styrning, risk-
hantering och regelefterlevnad på plats,
inklusive tydliga strukturer, policyer och 
processer i de olika funktionerna. Att vara
ett finansiellt starkt bolag är avgörande 
i vår roll som aktiva ägare för att kunna 
stödja våra portföljbolag i att uppnå en
långsiktigt hållbar och lönsam tillväxt.

Samtliga medarbetare och repre-
sentanter för Kinnevik förväntas följa 
Uppförandekoden till fullo. Kinnevik har 
en introduktionsprocess för nya med-
arbetare för att bekanta sig med Upp-
förandekoden, som omfattar affärsetik 
och bestämmelser gällande mutor, samt 
andra viktiga rutiner och riktlinjer.

Kinneviks riskra verk nns beskrivet i
Riskhanteringspolicyn. Kinneviks ledning 
granskar regelb ndet riskpro len o h har 
därtill etablerat en Riskkommitté som har 
möten tre gånger om året för att granska
de mest väsentliga riskerna, utvecklingen
sedan det senaste mötet, hur effektiva 
eventuella dämpningsåtgärder har varit 
samt vår övergripande riskaptit.

En granskning av efterlevnaden i 
förhållande till de lagar och regler som 
styr svenska noterade bolag genomförs 
årligen för att säkerställa fullständig efter-
levnad sa t r att identi era potentiella
förbättringsområden.

Kinnevik genomför årligen obligato-
riska utbildningar i regelefterlevnad för 
alla medarbetare, vilket inkluderar Upp-
förandekoden och Insider Trading Rules. 
Vi gör även regelbundet djupdykningar
i vissa frågor, såsom antikorruption och
hantering av leverantörskedjan.

Kinnevik är medvetet om att nyckeln till
långsiktigt framgångsrik affärsutveckling
är att säkerställa att vi bedriver verksam-
het på ett ansvarsfullt sätt. Enligt samma
resonemang anser vi att ett bra hållbar-
hetsresultat är en förutsättning för ett
gynnsamt ekonomiskt resultat.

Kinneviks hållbarhetsrapport avser kalenderåret 2020 och är 
upprättad i enlighet med GRI Standards ivå ore  inkl sive s 
brans hspe i ka till gg r inansiella t nster  r en beskrivning av 
h r vi identi erade v sentliga rågor  se sidan  
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GRI-UPPLYSNING
REDOVISAT 

(J/N)
KOMMENTAR SIDA

GRI 102-1 Organisationens namn (2016) J 44

GRI 102-2 Verksamhet, märken, produkter och tjänster (2016) J 44

GRI 102-3 Huvudkontorets placering (2016) J 44

GRI 102-4 Länder där organisationen är verksam (2016) J 70, 83-84

GRI 102-5 Ägarstruktur och bolagsform (2016) J 44-46

GRI 102-6 Marknader där organisationen är verksam (2016) J 44

GRI 102-7 Organisationens storlek och omfattning (2016) J 21-22, 44, 63

GRI 102-8 Information om anställda och andra arbetare (2016) J 21

GRI 102-9 Leverantörskedja (2016) J Kinnevik köper tjänster och produkter till kontorsverksamheten i Stockholm och 
London samt konsulttjänster i samband med förvärvs- och försäljningsprocesser 
samt utvecklingsprocesser. Leverantörerna är primärt verksamma i Norden och 
Storbritannien.

-

GRI 102-10 Väsentliga förändringar gällande organisation och leverantörskedjan (2016) J Inga större förändringar under året. -

GRI 102-11 Försiktighetsprincipen (2016) J e Kinneviks stianabilit  oli  på kinnevik o -

GRI 102-12 Externa initiativ (2016) J s lobal o pa t  tandards  ore option o h osition reen -

GRI 102-13 Medlemskap i föreningar (2016) J Stockholms handelskammare, Handelshögskolan i Stockholm, Di Female Founders, 
nnovate inan e o h ea h or hange

-

GRI 102-14 Uttalande från ledande beslutsfattare (2016) J 2-4

GRI 102-16 Värderingar, principer och etiska riktlinjer (2016) J 9-10, 23-24, 
26, 38

GRI 102-18 Styrning (2016) J 48-49

GRI 102-40 Lista över intressentgrupper (2016) J 6-7, 12

GRI 102-41 Kollektivavtal (2016) J Inga (noll) medarbetare omfattas av sådana avtal. Däremot är mötes- och förenings-
friheten fastslagen i vår Uppförandekod

-

GRI 102-42 rin iper r identi ering o h rval av intressenter 20 J 12

GRI 102-43 Metod för intressentdialog (2016) J ntressenter har inte kons lterats spe i kt r ppr ttandet av hållbarhetsrapporten 
2020.

12

GRI 102-44 Viktiga frågor som lyfts av intressenter (2016) J 12

GRI 102-45 nheter so  ingår i den nansiella redovisningen 20 J 83

GRI 102-46 ro ess r att de niera redovisningens innehåll o h avgr nsning 20 J 12-14, 38

GRI 102-47 Lista på väsentliga frågor (2016) J 13-14

GRI 102-48 Förändringar av information (2016) J Faktiska 2019  Nyckeltalen har sedan Hållbarhetsrapporten 2019 omberäknats 
varför värden presenterade här inte helt och hållet stämmer överens med de som 
presenteras i Hållbarhetsrapporten 2019.

36

GRI 102-49 Väsentliga förändringar sedan föregående rapport (2016) J Inga väsentliga förändringar har ägt rum. -

GRI 102-50 Redovisningsperiod (2016) J 14, 38

GRI 102-51 Datum för den senaste rapporten (2016) J Hållbarhetsrapporten 2019 omfattar Kinneviks hållbarhetsresultat för perioden 1 
januari till 31 december 2019.

-

OBS: Publiceringsår inom parentes. 
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GRI-UPPLYSNING
REDOVISAT  

(J/N)
KOMMENTAR SIDA

GRI 102-52 Redovisningscykel (2016) J 14, 38

GRI 102-53 Kontaktperson för rapporten (2016) J Torun Litzén, Informationsdirektör, telefon: +46-8-562 000 83 -

GRI 102-54 Rapportering i enlighet med GRI Standards (2016) J 38

GRI 102-55 GRI-innehållsindex (2016) J 39-40

GRI 102-56 Granskning och bestyrkande (2016) J Hållbarhetsrapporten 2020 har översiktligt granskats. 41

EKONOMI

GRI 103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar (2016) J Alla frågor berör Kinneviks egen verksamhet samt vår portfölj och vår egen påverkan 
på denna.

13-14, 38

GRI 103-2 Hållbarhetsstyrning (2016) J Givet typen av Kinneviks väsentliga frågor har vi inte implementerat någon särskild 
klagomålsprocess för dessa. I den mån detta är tillämpligt på Kinneviks väsentliga 
frågor har dessa inkluderats under respektive avsnitt som beskriver dessa frågor. 

23-24, 26, 29

GRI 103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen (2016) J 38

GRI 201-1    Direkt genererat och distribuerat ekonomiskt värde (2016) J 23

GRI 205-1 Andel och antal affärsenheter som analyserats avseende risk för korruption (2016) J Alla Kinneviks större portföljbolag omfattas av Kinnevikstandarderna. 26

GRI 205-2   Kommunikation och utbildning avseende antikorruptionspolicyer och processer 
(2016)

J Uppförandekoden innefattar antikorruption och kommuniceras till alla medarbetare 
och styrelseledamöter. Kinnevik anordnar obligatorisk utbildning i Uppförande-
koden för alla medarbetare. Givet Kinneviks verksamhet, omfattas och meddelas 
relevanta leverant rer av vår pp randekod  et nns ingen tillg nglig data ver 
hur många anställda i portföljbolagen som genomgått antikorruptionsutbildning.

23

SAMHÄLLE

GRI 103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar (2016) J Alla frågor berör Kinneviks egen verksamhet samt vår portfölj och vår egen påverkan 
på denna.

13-14, 38

GRI 103-2 Hållbarhetsstyrning (2016) J Givet typen av Kinneviks väsentliga frågor har vi inte implementerat någon särskild 
klagomålsprocess för dessa. I den mån detta är tillämpligt på Kinneviks väsentliga 
frågor har dessa inkluderats under respektive avsnitt som beskriver dessa frågor. 

20-22, 26, 28

GRI 103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen (2016) J 38

GRI 401-1 Personalomsättning (2016) J 22

GRI 404-3 Andel anställda som får regelbunden utvärdering av sin prestation och karriärsut-
veckling (2016)

J 100% av medarbetarna. 22

GRI 405-1 Mångfald hos styrelse, ledning och medarbetare (2016) J 20-22, 50-52

GRI 412-3 Väsentliga investeringar och avtal som omfattar bestämmelser om mänskliga rät-
tigheter eller som genomgått granskning avseende mänskliga rättigheter (2016)

J Samtliga nya investeringar i privata bolag genomgår en due diligence-process för 
hållbarhet baserad på Kinnevikstandarderna som inkluderar efterlevnad av relevanta 
mänskliga rättigheter.

9

GRI 419-1 Icke-efterlevnad av lagar och regler på det ekonomiska och sociala området (2016) J Inga böter eller andra sanktioner har mottagits under 2020. -

GRI-FS10 Andel av bolagen som organisationen har interagerat med gällande miljö eller 
sociala frågor 

J Alla Kinneviks större portföljbolag omfattas av Kinnevikstandarderna. 10-13

MILJÖ

GRI 103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar (2016) J Alla frågor berör Kinneviks egen verksamhet samt vår portfölj och vår egen påverkan 
på denna.

13-14, 38

GRI 103-2 Hållbarhetsstyrning (2016) J Givet typen av Kinneviks väsentliga frågor har vi inte implementerat någon särskild 
klagomålsprocess för dessa. I den mån detta är tillämpligt på Kinneviks väsentliga 
frågor har dessa inkluderats under respektive avsnitt som beskriver dessa frågor. 

17-19, 26-27

GRI 103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen (2016) J 38

GRI 305-1  Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) (2016) J Bolagets egna eller långtidsleasade fordon 18

GRI 305-2 Indirekta, energirelaterade, utsläpp av växthusgaser (Scope 2) (2016) J Elförbrukning och fjärrvärme 18

GRI 305-3 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) (2016) J nsteresor ed g  tåg o h ta i  kontors aterial pappers rbr kning o h av all 
från fastigheter. Portföljbolagens utsläpp. 

18
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REVISORS RAPPORT

REVISORS RAPPORT ÖVER ÖVERSIKTLIG GRANSKNING  
AV KINNEVIK ABS HÅLLBARHETSREDOVISNING

TILL	KINNEVIK	AB	(PUBL),	ORG.NR	556047-9742

Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik 
AB”) att översiktligt granska Kinnevik AB:s hållbarhetsredovisning 

r år 2020  retaget har de nierat hållbarhetsredovisningens 
omfattning i GRI-index på sidorna 38-40 i detta dokument.

Styrelsens och företagsledningens ansvar för hållbarhetsre-
dovisningen
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för 
att upprätta hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämp-
liga kriterier, vilka framgår på sidan 38 i årsredovisningen, och 
utgörs av de delar av ramverket för hållbarhetsredovisning ut-
givet av GRI (Global Reporting Initiative) som är tillämpliga för 
hållbarhetsredovisningen, samt av företagets egna framtagna 
redovisnings- och beräkningsprinciper. Detta ansvar innefattar 
även den interna kontroll som bedöms nödvändig för att upprätta 
en hållbarhetsredovisning som inte innehåller väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.  

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen 
grundad på vår översiktliga granskning. Vårt uppdrag är begrän-
sat till den historiska information som redovisas och omfattar 
således inte framtidsorienterade uppgifter.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med ISAE 
3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga 
granskningar av historisk nansiell in or ation  n versiktlig 
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till 
personer som är ansvariga för upprättandet av hållbarhetsre-
dovisningen, att utföra analytisk granskning och att vidta andra 
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har 
en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en revision enligt Inter-
national Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.

evisions retaget till par   nternational tandard 
on alit  ontrol  o h har d r ed ett allsidigt s ste  r kvali-
tetskontroll, vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner 

avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesut-
övningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar. Vi är 
oberoende i förhållande till Kinnevik AB enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig gransk-
ning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet 
att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle 
k nna ha blivit identi erade o  en revision t rts  

Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning 
har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på 
en revision har.

Vår granskning utgår från de av styrelsen och företagsled-
ningen valda kriterier so  de nieras ovan  i anser att dessa 
kriterier är lämpliga för upprättande av hållbarhetsredovisningen.

Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning är 
tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för vårt 
uttalande nedan.

Uttalande
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit 
fram några omständigheter som ger oss anledning att anse 
att hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad 
i enlighet med de ovan av styrelsen och företagsledningen 
angivna kriterierna. 

Stockholm 6 april 2021 

Deloitte AB

Kent Åkerlund
Auktoriserad revisor

Lennart Nordqvist
Specialistmedlem i FAR
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A AB  A   
STANDARDS BOARD (SASB)

Sustainability Accounting Standards Board (SASB) är en oberoende icke- 
vinstdrivande organisation som sätter standarder för att ge vägledning till  
bolag	avseende	finansiellt	väsentlig	hållbarhetsinformation	för investerare.  

r att nderl tta h nvisningar nns nedan en versikt ver A B s standarder 
av relevans för Kinneviks bransch (tillgångsförvaltning och -förvaring) samt  
sidangivelser där informationen kan hittas i Kinneviks hållbarhetsrapport 2020.

Tabell	1.	Hållbarhetsupplysningar	och	redovisningsmått

FRÅGA REDOVISNINGSMÅTT KOD KOMMENTAR SIDA

Transparent informa-
tion &  
rättvisande råd till 
kunder

(1) Antal och (2) andel anställda som täcks in med dokumentation över investe-
ringsrelaterade utredningar, konsumentinitierade klagomål, civilrättsliga tvistemål 
av privat karaktär eller andra rättsliga förfaranden.1

A 2 0a Redovisningsmåttet har inte redovisats då det inte är tillämpligt 
på Kinneviks affärsmodell.

-

Summa total monetär förlust som konsekvens av juridiska förfaranden kopplade 
till arknads ring o h ko nikation avseende nansiell prod ktrelaterad ko -
munikation till nya och återkommande kunder2

A 2 0a 2 Redovisningsmåttet har inte redovisats då det inte är tillämpligt 
på Kinneviks affärsmodell.

-

Beskrivning av metod för att informera kunder om produkter och tjänster A 2 0a Redovisningsmåttet har inte redovisats då det inte är tillämpligt 
på Kinneviks affärsmodell.

-

Mångfald och inklude-
ring bland anställda

Representation av kön och ras/etnisk tillhörighet som andel för (1) högsta led-
ningen, (2) icke-arbetande styrelseledamöter, (3) sakkunniga, samt (4) alla övriga 
medarbetare3

A 0a Kinnevik mäter representation av kön på samtliga nivåer samt 
utländsk bakgrund i förhållande till samtliga medarbetare.

20-22

Införlivande av 
miljö, socialt ansvar 
och bolagsstyrning i 
investeringsförvaltning 
och rådgivning

Mängd förvaltade tillgångar enligt tillgångsklass med (1) integration av frågor om 
miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG), (2) tematiska hållbarhetsinveste-
ringar och (3) granskning

A 0a Redovisningsmåttet har inte redovisats då det inte är tillämpligt 
på Kinneviks affärsmodell.

-

Beskrivning av metod för införlivande av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning i 
investeringar och/eller processer och strategier för förmögenhetsförvaltning

A 0a 2 Hållbarhet, inklusive klimat, sociala aspekter och bolagsstyr-
ning, är en integrerad del av vår affärsmodell och investerings-
process, från urval och utvärdering av nya affärsmöjligheter till 
den pågående utvecklingen av våra bolag och omallokering av 
kapital till nya möjligheter.

8-9

Beskrivning av fullmaktsröstning och policyer och förfaranden för investeraren-
gagemang

A 0a Redovisningsmåttet har inte redovisats då det inte är tillämpligt 
på Kinneviks affärsmodell.

-

Affärsetik

Summa total monetär förlust som konsekvens av juridiska förfaranden avseende 
bedrägerier, insiderhandel, kartellbildning, konkurrensbegränsande beteende, 
marknadsmanipulation, försumlig yrkesutövning eller övrig lagstiftning eller 

rordningar r den nansiella brans hen4

A 0a Kinnevik hade inga monetära förluster under rapporterings-
perioden som konskvens av juridiska förfaranden avseende 
beskrivna ageranden. 

-

Beskrivning av visselblåsarpolicy och förfaranden A 0a 2 Kinnevik har en externa visselblåsartjänst. Tjänsten hanteras 
av en e tern part  histleB  o h nns tillg nglig d gnet r nt  
Rapportering kan göras på svenska eller engelska och kommer 
hanteras kon dentiellt av Kinneviks ord rande r evisions-
ko itt n o h he s rist
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Hantering av systemiska 
risker

illgångar i or  av ppna pla erings onder tan tidsgr ns de nierat so  pro-
entenheter enligt klassi ering ti rån likviditetskategori

A 0a Redovisningsmåttet har inte redovisats då det inte är tillämpligt 
på Kinneviks affärsmodell.

-

Beskrivning av metod för införlivande av program för likviditetsriskhantering  
i portföljstrategier samt hantering av inlösenrisker

A 0a 2 Redovisningsmåttet har inte redovisats då det inte är tillämpligt 
på Kinneviks affärsmodell.

-

otal e ponering ot nansieringstransaktioner r v rdepapper A 0a Redovisningsmåttet har inte redovisats då det inte är tillämpligt 
på Kinneviks affärsmodell.

-

Nettoexponering mot skriftliga kreditderivat A 0a Redovisningsmåttet har inte redovisats då det inte är tillämpligt 
på Kinneviks affärsmodell.

-

Tabell	2.	Aktivitetsmått

AKTIVITETSMÅTT KOD KOMMENTAR SIDA

(1) Totalt antal registrerade och (2) totalt antal icke registrerade förvaltade tillgångar (AUM)5 A 000 A Redovisningsmåttet har inte redovisats då det inte är tillämp-
ligt på Kinneviks affärsmodell.

-

Totala förvarade och övervakade tillgångar A 000 B Redovisningsmåttet har inte redovisats då det inte är tillämp-
ligt på Kinneviks affärsmodell.

-

1) Not till A 2 0a  nheten ska beskriva h r den s kerst ller att de anst llda so  o attas l nar in o h ppdaterar A o h or l r i tid

2  ot till A 2 0a 2  nheten ska kort attat beskriva beska enheten  sa anhanget o h event ella vidtagna r ttelseåtg rder ed anledning av onet ra rl ster  

3)  Not till A 0a  nheten ska beskriva sina poli er o h progra  r att r a r ttvis edarbetarrepresentation i sina globala verksa heter  

4)  Not till A 0a  nheten ska kort attat beskriva beska enheten  sa anhanget o h event ella vidtagna r ttelseåtg rder ed anledning av onet ra rl ster

5) Not till A 000 A  egistrerade A  o attar de so  aller nder rordningen nvest ent o pan  A t o  0 0 A t  såso  sesidiga onder  rvaltade nder plo ee etire ent n o e e rit  
A t o   A  re ål r ndertakings or olle tive nvest ent in rans erable e rities  ire tive  eller rvaltade i enlighet ed o odit  t res rading o ission s s  o odit  

ool perator  ke registrerade A  r de so  aller tan r de nitionen av registrerade A
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Vi hänvisar till www.kinnevik.com för ytterligare information  
om Kinneviks strategi, medarbetare och portföljbolag.
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