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PORTFÖLJEN 
VÅRT AKTIVA ÄGANDE

KINNEVIKSTANDARDERNA

Kinneviks allmänna förväntningar i förhål-

lande till våra portföljbolags hållbarhets-

resultat beskrivs i Kinneviks policy för fö-

retagsansvar. Eftersom vi investerar inom 

olika sektorer o h geogra ska o råden  
och i företag i olika utvecklingsstadier, 

varierar mognadsgraden i våra portföljbo-

lags praxis för en hållbar affärsutveckling. 

Kinnevik har tagit fram ett strukturerat 

ra verk r att de niera pra is ino  håll-
barhet för våra bolag, för att mäta hållbar-

hetsresultaten samt ta fram prioriteringar 

och handlingsplaner, tillsammans kallat 

Kinnevikstandarderna (”Standarderna”). 

De har tagits fram utifrån prioriteringar 

so  har identi erats geno  intressent-
dialoger, jämförelser med likartade bolag 

och praxis i branschen. 

Kinneviks investeringsteam, med stöd 

av vår Hållbarhetsfunktion, ansvarar för att 

implementera Standarderna i våra port-

följbolag. I grund och botten arbetar vår 

Hållbarhetsfunktion med affärsutveckling 

med syfte att stötta våra bolag i att införa 

nödvändiga strukturer, processer och en 

företagskultur för att bli framgångsrika 

på lång sikt. 

Standarderna speglar våra väsentliga 

aspekter o h består av standarder 
fördelade på tre dimensioner av hållbar 

utveckling: den ekonomiska, sociala och 

miljömässiga. 

Exempel på innehåll i Standarderna 

 

EKONOMI

• Uppförandekod

• Representation i styrelsen och  

dess utskott

• Visselblåsarfunktioner

• Riskramverk och organisation

• Affärsetik och korruptions-

bekämpning

• Dataintegritet och skydd

SAMHÄLLE

• Leverantörskedjans uppfyllande av 

lagar och förordningar

• Mänskliga rättigheter

• Hälsa och säkerhet

• Mångfald och inkludering 

• Medarbetarnas utveckling och  

välmående

• Bidra positivt till samhället

MILJÖ

• Klimatrapportering

• Minska klimatpåverkan

Betygsprocessen

Kinnevik utför en årlig utvärdering av alla 

betydande portföljbolag, både noterade 

och onoterade, utifrån Standarderna. Be-

t dande bolag de nieras so  de  so  
redovisas separat i vår NAV-rapportering, 

eller med ett verkligt värde som översti-

ger 100 kr per den 1 de e ber -

regående 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 

Hållbarhetsfunktionens regelbundna be-

sök hos bolagen.

Bedömningen under 2019 omfattade 

2 bolag 2   noterade  o h 20 pri-
vata 1  vilket otsvarar irka 100 pro-

cent (99) av Kinneviks portföljvärde per 

den 1 de e ber 2019  

Bedömningsprocessen

Våra börsnoterade bolag utför en årlig 

självutvärdering för att bedöma hur de 

uppfyller Standarderna. Självutvärdering-

en jämförs med Kinneviks bedömning 

och större avvikelser tas upp till diskus-

sion  Bolagets ledning identi erar  tillsa -

mans med Kinneviks styrelserepresentant 

och Hållbarhetsfunktionen, de främsta 

hållbarhetsriskerna och fastställer prio-

riteringar inför nästkommande år. Efter 

godkännande från bolagets styrelse el-

ler revisionsutskott implementeras den 

överenskomna hållbarhetsagendan och 

följs upp av ledningen. 

Privata bolag i ett tidigt utvecklings-

skede gynnas generellt av ett aktivt stöd 

på ledningsnivå för att implementera 

Standarderna. Deras utveckling bedöms 

årligen av Kinneviks Hållbarhetsfunktion 

tillsammans med bolagets ledning. Uti-

från prioriteringarna för nästkommande 

år tas en handlingsplan fram och god-

känns av bolagets styrelse, där Kinnevik 

är representerat.

Kinneviks utskott för risk, regelefter-

levnad och hållbarhet ser över bedöm-

ningarna en gång per år och övervakar 

utvecklingen i bolagen löpande under 

året.

Our Group Platform
Kinnevikgruppen utgör ett nätverk av 

bolag och personer som kan lära sig av 

varandra. För att möjliggöra kunskapsdel-

ning och nätverkande ordnar Kinnevik ett 

antal event och konferenser. 

I samband med Brilliant Minds 2019 

ordnade vi Kinnevik Summit, en dag av 

inspirerande talare och interaktiva dis-

kussioner för VD:ar i koncernen. Vi stod 

också värd för event med ämnesexperter i 

portföljen, inklusive ett event i Stockholm 

för experter inom legala frågor och intern-

revision sa t ett i e  ork r risk o h 
efterlevnad. Dessa event är utformade 

för att vara ett forum där deltagarna kan 

dela praxis, diskutera trender och inspi-

rera varandra. Dessutom ordnade vi ett 

progra  ed orkshops r H he er 
i Norden, en serie träffar för vårt Young 

alents et ork o h so iala event r 
Kinnevik Group Alumni. Dessa event har 

tagits emot väl och under 2020 har vi som 

mål att expandera arbetet med att bygga 

plattformen.

Kinnevik har ett betydande inflytande över sina portföljbolag genom ka-

pital, representation i styrelserna samt operativt stöd. Att driva en ambitiös 

hållbarhets agenda i våra bolag är centralt i Kinneviks roll som aktiva ägare.

http://www.kinnevik.com
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HÅLLBARHETSRESULTAT I VÅRA PORTFÖLJBOLAG 2019

En hörnsten i vårt hållbarhetsarbete är den aktiva dialogen 

med våra bolag. Kinnevik tillhandahåller såväl övergripande 

strategier som handfast hjälp. Vi har till exempel gett våra bolag 

konkret input och rekommendationer gällande innehållet i och 

utformningen av deras uppförandekod och interna kontrollmiljö. 

Vi har bjudit in våra portföljbolag till två event med plattfor-

men Our Group med fokus på hållbarhetsresultat, läs mer på 

sidan 21. Vi har också bidragit till att bygga upp praxis-ramverk 

r att identi era  inska o h hantera risker o h b gga starka 
st rningsstr kt rer  i h lpte vissa bolag ed att identi era 
sunda visselblåsarsystem samt att utveckla starka informations-

säkerhetsstrukturer. Efter utrullningen av vårt ramverk för mång-

fald och inkludering har vi hjälpt våra bolag att implementera 

mångfalds- och inkluderingsaspekter i sina viktigaste policyer 

och erbjudit stöd samt gett exempel på hur man skapar en mer 

inkluderande arbetsmiljö.

EKONOMI
Ett viktigt fokusområde under 2019 var att utveckla ramverk 

r hållbarhet i de bolag vi investerade i nder 201  e esta 
av bolagen befann sig på ett tidigt skede på sin resa och hade 

inga str kt rerade arbets den kring hållbarhetsinitiativ  e 
esta n a bolag ed reglerade verksa heter skapade n-

dergrupper i styrelsen för att följa upp framtagandet av ini-

tiativ inom olika aspekter. Kinnevik hjälpte också bolagen att 

skapa interna styrningsstrukturer såsom riskkommittéer och 

styrningsutskott, med ansvar för att driva utvecklingen. En av 

de främsta utmaningarna för våra bolag i ett tidigt utvecklings-

skede är att balansera tillväxt mot en hållbar affärsutveckling.

Under fjärde kvartalet 2019 upptäckte vårt portföljbolag 

Quikr, en onlineplattform för radannonser i Indien som Kinne-

vik investerade i 2014, att vissa återförsäljare inom segmenten 

bostads th rning o h bilar hade lagt in ktiva eller issvisande 
transaktioner på bolagets plattform. Detta innebär att värdet på 

de transaktioner och intäkter som genererats i dessa kategorier 

kan ha verskattats o h det nns en risk att vissa ordringar 
inte kommer kunna inkrävas. För att hantera det inträffade har 

bolaget skalat ner sin verksamhet inom berörda segment, sett 

över sin kostnadsbas och vidtagit rättsliga åtgärder mot de 

ansvariga personerna. En oberoende utredning av den interna 

kontrollen har också tillsatts. Kinnevik arbetar nära Quikrs styrelse 

och ledning för att stärka den interna kontrollen och genom-

gående förbättra strukturerna för styrning, riskhantering och 

regelefterlevnad. Vi är mycket besvikna över det inträffade men vi 

tycker att de åtgärder som vidtagits är kraftfulla och väl avvägda.

Exempel på hur våra bolag har utvecklat sina strukturer för styr-
ning, risk och regelefterlevnad

Tele2

Efter samgåendet med Com Hem 2018 var ett av Tele2s fokusområ-

den att leverera i enlighet med affärsplanen för det sammanslagna 

bolaget på ett hållbart sätt. Som den största aktieägaren i Tele2 stöt-

tade Kinnevik denna agenda genom en aktiv dialog med lednings-

teamet. En andel av den rörliga ersättningen till högsta ledningen 

inom Tele2 för 2019 var kopplad till deras hållbarhetsresultat.

Livongo 

Sedan Kinneviks första investering i Livongo 2017 har vi, 

genom vår representation i styrelsen och vår Hållbarhets-

funktion, haft ett nära samarbete med ledningsteamet för att 

utveckla Livongo till en långsiktigt hållbar verksamhet. Bland 

annat hjälpte Kinnevik under 2019 styrelsen att rekrytera en 

oberoende ordförande till revisionsutskottet för att förbättra 

oberoende och styrningsstrukturer i verksamheten. 

Monese 

När Kinnevik investerade i Monese 2018 var bolaget i ett tidigt 

skede i sin utveckling. Vid tiden för investeringen uppfyllde 

Monese grundläggande krav på efterlevnad som ställs av 

lagstiftande myndigheter. Kinnevik rekryterade tillsammans 

ed ledningstea et nese perter r att driva spe i ka 
hållbarhetsinitiativ. Vi hade ett nära samarbete med styrelsen 

för att inrätta ett risk- och revisionsutskott för att följa upp 

utvecklingen. Kinnevik arbetade också nära ledningsteamet 

för att inrätta ett internt tvärfunktionellt riskutskott för att följa 

utvecklingen på plats.

SAMHÄLLE
Ett viktigt fokusområde under 2019 har varit mångfald och in-

kludering. I linje med Kinneviks högt ställda förväntningar som 

anges i vårt ramverk har många av våra bolag gjort stora fram-

steg genom att bland annat implementera tydliga policys och 

genomfört utbildningar för anställda. Som ett resultat av det har 

många blivit mer attraktiva arbetsgivare med lika möjligheter och 

välmående i fokus. Detta är ett långsiktigt åtagande och många 

bolag har stora möjligheter att förbättra sitt arbete. Mångfald och 

inkludering kommer att fortsätta att vara en viktig fråga under 

de närmaste åren.

http://www.kinnevik.com
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Exempel på hur våra bolag har tagit täten inom mångfald och 
inkludering

Zalando 

Bolaget anser att mångfald av människor, livsstilar, åsikter och 

attityder är viktiga drivkrafter för innovation och framgång.  

I oktober 2019 meddelade Zalando nya mångfaldsmål för sina 

högsta ledningsnivåer. Bolaget strävar efter en balanserad 

representation av kvinnor och män på de sex högsta lednings-

nivåerna vid sl tet av 202  vilket bet der inst 0 pro ent av 
det underrepresenterade könet. De nya målen är en del av en 

allmän revision av bolagets mångfalds- och inkluderingsstra-

tegi  d r alando har so  ål att diversi era sin arbetsst rka 
inom ett antal mätbara områden, däribland kön, nationalitet 

och utbildning. 

”Under de senaste 11 åren har vi haft mycket fokus på att eta-
blera och få verksamheten att växa, och vi har inte ansträngt oss 
tillräckligt för att motverka strukturella obalanser som har vuxit 
fram. Vi är medvetna om att vi i dagsläget saknar mångfald i vår 
högsta ledning och vi är helt inställda på att ändra på det. Vi är 
övertygade om att en kultur av mångfald och inkludering kommer 
att säkerställa att vi får med oss de bästa talangerna och verkligen 
kan betjäna kundbasen”, säger Rubin Ritter, en av Zalandos VD:ar.

Betterment

Betterment är verksamt i skärningspunkten mellan två branscher: 

nans o h teknik  d r edarbetarna historiskt ha t en sned k ns-

fördelning och delar av befolkningen varit underrepresenterad. 

Betterment arbetar hårt för att få till en förändring genom att 

bygga ett bolag med passionerade individer som återspeglar 

sina kunder och bidrar med nya perspektiv. För att uppnå en 

bättre könsfördelning har bolaget ett internt mångfalds- och 

inkluderingsutskott för att hylla de många olika bakgrunder och 

erfarenheter bland medarbetarna. Under 2018 lanserade grup-

pen Women of Betterment SHARE (Support, Hire, Aspire, Relate, 

po er  ett n tverk av individer ed olika bakgr nd ed 
ålet att r a d pare band ellan kvinnorna i nte h s ren  

Global Fashion Group

GFG anser att en arbetsstyrka som är dynamisk och med stor 

mångfald gör det möjligt för bolaget att utveckla den djupgå-

ende lokala kunskap och expertis som krävs för att lyckas på sina 

respektive marknader. Sedan grundandet 2014 har GFG ökat 

andelen kvinnor i sin ledningsgr pp rån noll till 0 pro ent i 
december 2019. Samma trend kan noteras i styrelsen, som leds 

av en kvinnlig ordförande och där andelen kvinnor har ökat från 

noll 201  till 0 pro ent i de e ber 2019  vilket visar på s 
engagemang inom mångfald.

MILJÖ
I takt med att klimatkrisen förvärras svarar Kinnevik och våra 

portföljbolag på utmaningen. Med vårt aktiva stöd vidtar våra 

bolag i allt högre grad åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. 

En allmän trend är att bolag som är mer mogna har mer mogna 

klimatinitiativ. Under 2020 kommer Kinnevik att fortsätta att 

arbeta tillsammans med våra portföljbolag för att stötta, upp-

muntra och påverka dem på deras resa mot att ta större miljö-

ansvar, med fokus på de bolag som har störst koldioxidutsläpp.

Exempel på hur våra bolag tar ansvar för miljöfrågor

Zalando

Som en del av målet att ha en nettopositiv inverkan på människor 

och miljö lanserade Zalando sin hållbarhetsstrategi do.MORE 

i oktober 2019 och har redan netto noll utsläpp för den egna 

verksamheten genom kompensation. Zalandos hållbarhetsteam 

leder arbetet med att sätta Science Based Targets i linje med 

Parisavtalet under 2020.

Tele2

Tele2, som är koldioxidneutralt i den egna verksamheten anlitar 

externa experter för att mäta sina utsläpp uppströms och ned-

ströms under 2020 med målet att sätta Science Based Targets. 

Som en storförbrukare av energi fortsätter Tele2 att arbeta med 

att köpa grön el till sin verksamhet på respektive marknad. 

Kolonial

Matsvinnet har halverats varje år under de senaste tre åren på 

Kolonial och är nere på noll svinn inom bageriprodukter eftersom 

allt bakas på beställning. I december 2019 gick Kolonial över från 

plastpåsar till återvinningsbara pappkartonger i sina leveranser. 

Större delen av Kolonials bilpark går på biobränslen och bolaget 

planerar att utöka antalet elbilar under 2020. 

http://www.kinnevik.com
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EKONOMI

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 i tillväxtmarknader

• BIMA: Prisvärda och unikt utformade 

liv- och sjukförsäkringsprodukter via 

mobiltelefon, verksamt i utvecklings-

marknader

• Monese: Mobil konsumentbank ba-

serad i Storbritannien som med en 

tekniskt avancerad lösning för kund-

kännedom möjliggör för konsumenter  

över hela Europa att öppna ett konto 

på några minuter

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 

tillgängligt för alla till en lägre kostnad

• VillageMD: Ledande aktör inom  pri-

märvård och en pionjär inom värdeba-

serad vård. Bolaget möjliggör en vård-

modell där primärvården står i centrum 

och vårdgivaren tar ett helhetsansvar 

för patientens hälsa, vilket resulterar i 

högre vårdkvalité

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

VÅRA BOLAG BIDRAR TILL  
DE GLOBALA MÅLEN

Många av våra portföljbolag bidrar till de Globala målen genom sina kärn-

verksamheter. Agenda 2030 och hållbar affärsutveckling är en spännande 

affärsmöjlighet som representerar icke tillgodosedda behov över hela världen.

http://www.kinnevik.com

