
Kinnevik AB  ∙  Årsredovisning & Hållbarhetsrapport  ∙  2019

6

KINNEVIKS AFFÄRSMODELL OCH 
VÄRDESKAPANDE

VÅR PROCESS FÖR VÄRDESKAPANDE. Kinnevik tillämpar en holistisk 
syn på värdeskapande. Vi är en långsiktig bolagsbyggare som bidrar 
med såväl praktiskt operationellt stöd som strategiskt perspektiv till våra 
bolag. För att skapa värde för våra bolag och andra viktiga intressent-
grupper drar vi nytta av olika typer av resurser.

KOPPLING TILL DE GLOBALA MÅLEN

Det värde vi skapar för våra intressenter 
genom vårt aktiva ägarskap är tydligt 
kopplat till de Globala målen. Läs mer 
om vår intressentdialog på sidan 11, och 
om de mest relevanta Globala målen för 
Kinnevik och vår portfölj på sidan 14-15. 
Dessutom bidrar några av våra bolag till 
de Globala målen genom sina kärnverk-
samheter, läs mer på sidan 24.

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

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

Finansiella

edel tillg ngliga geno  investerings verksa het  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 möjlig göra bland annat affärsresor och kontorslokaler

Resurser vi drar nytta av

http://www.kinnevik.com
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Aktieägare och finansvärlden
Långsiktiga ekonomiska resultat 

och  hållbarhetsresultat

Medarbetare 
Stark företagskultur, förbättrade 

färdigheter och kunskaper, lika 

möjligheter, ersättning, mång-

fald samt balans mellan arbete 

och fritid

Portföljbolag och entreprenörer 

Ekonomiska resultat och håll-

barhetsres ltat  nansiellt o h 
operativt stöd, nätverk och  

kunskapsdelning. Genom 

våra portföljbolag erbjuder vi 

kons enterna er o h b ttre 
valmöjligheter 

Samhälle och myndigheter

Väl styrda bolag som påverkar 

de samhällen där verksamheten 

bedrivs på ett positivt sätt. Vara 

en god samhällsmedborgare 

och bidra till ett förbättrat poli-

tiskt landskap

Värde vi skapar för  

våra intressenter

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 trygg och säker arbetsmiljö 

för alla

12.5: Minska mängden avfall markant

12:6: Uppmuntra företag att tillämpa 

hållbara metoder och hållbarhetsredo-

visning

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

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

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 detta o h vår a rs odell på sidan 9

Systematiskt  

urval och  

utvärdering  

av nya  

inve steringar

Bygga  

långsiktigt 

hållbara 

bolag

Dynamisk  

omfördelning  

av kapital

Vision 

Mission
Värderingar

Strategi

http://www.kinnevik.com
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VÅR AFFÄRSMODELL 

Hållbarheten är integrerat i vår affärs-

modell, från urval och utvärdering av nya 

investeringsmöjligheter till den pågå-

ende utvecklingen av våra bolag och om-

allokeringen av kapital till nya möjligheter. 

Vår uppfattning är att bolag som bedri-

ver verksamhet på ett hållbart och etiskt 

sätt är bättre på att erbjuda produkter och 

tjänster som uppfyller kundernas krav, lik-

som att rekrytera de bästa medarbetarna 

och kommer därmed att prestera bättre 

än konkurrenterna på lång sikt. 

Systematiskt urval och utvärdering av 

nya investeringar

Kinnevik har en v l de nierad pro ess 
för urval och utvärdering av potentiella 

nya investeringar som omfattar vårt led-

ningsteam, investeringsteam och hållbar-

hetsfunktion. Kinneviks styrelse är också 

delaktig i investeringsprocessen bero-

ende på investeringens storlek och om 

investeringen faller utanför vår nuvarande 

investeringsstrategi. 

På pipelinemöten tar teamet ett bre-

dare grepp på våra målsektorer och kart-

lägger möjligheterna i varje sektor. Ett 

mindre urval av bolagen tas till steg ett i 

Executive Investment Committee (”EIC”) 

och utvärderas baserat på Kinneviks in-

vesteringskriterier. Kinneviks investe-

ringsteam presenterar bara bolag som 

passar vår etiska pro l vid disk ssioner 
om projekt i pipeline och för EIC. 

De mest lovande möjligheterna går 

vidare till steg två i EIC. En viktig aspekt 

vid utvärderingen är kvaliteten på teamen 

samt passionen, drivkraften och grundar-

nas värderingar. Under det här skedet ge-

nomför vi också noggranna granskningar 

av bolagens nyckelfunktioner, däribland 

nansiella  legala  ko ersiella o h håll-
barhetsfunktionerna. 

I granskningen av hållbarhetsaspekter 

utvärderas bolagen utifrån sina prestatio-

ner och strukturer i fråga om ekonomiska, 

sociala och miljöaspekter, och de mest 

väsentliga riskerna och möjligheterna 

identi eras  i anv nder Kinnevikstandar-
derna (läs mer på sidan 21) som grund 

för granskningen. Den omfattar bland 

annat granskning av mänskliga rättigheter 

och en bedömning av korruptionsrisken. 

Om ett potentiellt investeringsobjekt inte 

följer relevanta standarder, eller inte be-

döms vara mottagligt för nödvändiga för-

bättringar, avstår Kinnevik från att fullfölja 

investeringen. 

När ett portföljbolag söker ytterligare 

nansiering tv rderas de igen i steg två 
av EIC och ett huvudvillkor för vidare in-

vesteringar är att bolaget har uppvisat 

tydliga framsteg på hållbarhetsområdet, 

däribland mångfald och inkludering, i en-

lighet med bolagets färdplan. Kinneviks 

styrelse övervakar och genomför en årlig 

utvärdering av EIC-processen.

Under 2019 investerade Kinnevik i 

två nya bolag, MatHem och VillageMD, 

där båda genomgick en due diligen-

ce-granskning avseende hållbarhets-

aspekter  r att åtg rda identi erade 
förbättringsområden antogs en färdplan 

för båda bolagen där vi ser kontinuerliga 

förbättringar.

Bygga långsiktigt hållbara bolag

Att hitta de bästa bolagen är viktigt, men 

det är hur vi bidrar till utvecklingen av våra 

bolag efter att vi har investerat i dem som 

är nyckeln till att skapa värde. Vi tar fram 

en plan för varje enskilt bolag utifrån vad 

som kännetecknar deras verksamhet och 

behov. Vi kan tillhandahålla såväl opera-

tivt verksamhetsstöd som övergripande 

strategisk vägledning. Läs mer om hur 

vi st ttar våra bolag på sidorna 22 2  
Vi erbjuder också tillgång till Our Group 

Platform, ett globalt nätverk av bolag, råd-

givare och experter, läs mer på sidan 21. 

Vi genomför granskningar en gång i 

halvåret för alla våra bolag, där vårt inves-

teringsteam för diskussioner utifrån ett 

antal parametrar, inklusive hållbarhets-

aspekter. Därutöver genomför Kinneviks 

Hållbarhetsfunktion årliga bedömningar 

av alla portföljbolag, inklusive implemen-

teringen av deras färdplan, samt sätter 

upp mål och prioriteringar för det kom-

mande året. Läs mer om bedömnings-

processen på sidan 21.

Dynamisk omfördelning av kapital

Kinnevik omallokerar systematiskt ka-

pital från bolag där vi bedömer att vi 

inte längre är den bästa ägaren, till nya 

venture- och tillväxtbolag. Med en jämn 

fördelning av bolag längs med tillväxt- 

och mognadskurvan drar vi nytta av ett 

unikt system av bolag som spänner från 

venture- och tillväxtverksamheter som 

inte handlas publikt, till mer mogna 

börsnoterade bolag som ger stabilitet 

till portföljen.

Due diligence

• Kommersiell

• Finansiell

• Teknisk

• Cybersäkerhet

• Legal

• Hållbarhet

Pipelinemöten

Steg 2

Detaljerat  

investeringsförslag

Investering

Steg 1

Initialt  

investeringsförslag

Executive
Investment 

Committee

Vår urvals- och utvärderingsprocess

http://www.kinnevik.com
https://www.kinnevik.com/sv/vara-investeringar/vad-vi-soker
https://www.kinnevik.com/sv/vara-investeringar/vad-vi-soker
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VISION 

ATT FÖRBÄTTRA MÄNNISKORS LIV  
GENOM ATT ERBJUDA FLER  
OCH BÄTTRE VALMÖJLIGHETER

MISSION 

VI BYGGER DIGITALA BOLAG SOM  
TILLGODOSER KONSUMENTENS  
VÄSENTLIGA VARDAGSBEHOV

VÄRDERINGAR 

INTEGRITET 

MOD 

SPETSKOMPETENS

STRATEGI 
EN LEDANDE TILLVÄXTINVESTERARE
• Investerar i bolag som med hjälp av ny teknik tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten

• Orädda och långsiktiga bolagsbyggare som arbetar nära våra entreprenörer

• Fokuserar på E-handel inom mode och mat, Marknadsplatser på nätet, Finansiella tjänster, Hälsovård och TMT, stora 
sektorer som befinner sig i ett stort teknologiskt skifte

• Investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader

• Drar nytta av vår långa erfarenhet och breda kompetens för att bygga ledande och långsiktigt hållbara bolag

http://www.kinnevik.com


Kinnevik AB  ∙  Årsredovisning & Hållbarhetsrapport  ∙  2019

10

STRATEGI OCH RAMVERK FÖR HÅLLBAR 
AFFÄRSUTVECKLING

Kinneviks hållbarhetsstrategi och -ramverk grundar sig på FN:s 
Agenda 2030 för hållbar utveckling som balanserar tre dimensioner 

av hållbarhet: ekonomi, samhälle och miljö.

EXTERNA RAMVERK

Kinnevik är undertecknare av FN:s Global Compact, som är 

världens största initiativ för ett hållbart näringsliv. En del av initia-

tivets erårsstrategi r att skapa edvetenhet i retag o h vidta 
åtgärder till stöd för att uppnå de Globala målen till 2030. Denna 

Hållbarhetsrapport fungerar som Kinneviks årliga Communication 

on Progress-rapport till FN:s Global Compact, och innehåller vår 

implementering av dess principer gällande mänskliga rättigheter, 

arbetskraft, miljö och antikorruption. Kinnevik tar också hänsyn 

till den särskilda betydelsen av internationella standarder gäl-

lande en ansvarsfull affärsverksamhet, såsom OECD:s riktlinjer 

för multinationella företag och FN:s vägledande principer för 

företag och mänskliga rättigheter. 

Hållbarhetsrapporten 2019 har upprättats i enlighet med 

Global Reporting Initiatives (”GRI”) Standards nivå Core, inklusive 

 brans hspe i ka till gg r inansiella t nster  inde  
nns på sidan 29 1

Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen

Hållbar tve kling har av  de nierats so  ”Utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande gene-
rationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Hållbarhet utgör grunden för dagens ledande globala ramverk 

för internationellt samarbete – Agenda 2030 för hållbar utveckling 

och målen för hållbar utveckling. Agenda 2030, som antogs av 

samtliga medlemsstater i FN 2015, är en bred och universell 

agenda ed 1  globala ål rdelade på 1 9 del ål so  ska 
uppnås fram till 2030. De Globala målen är integrerade, odel-

bara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: 

ekonomi, samhälle och miljö.  

FN:s mål för hållbar utveckling

http://www.kinnevik.com
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KINNEVIKS ORGANISATION

Styrelsen ansvarar för Kinneviks övergripande strategi, inklusive 

vårt sätt att integrera hållbarhetsaspekter som en del av vårt 

värdeskapande. För att bistå styrelsen i arbetet med att överse 

vår hållbarhetsagenda har Kinnevik etablerat ett utskott för risk, 

regelefterlevnad och hållbarhet som utses av styrelsen. För att 

driva integrationen på daglig basis, på Kinnevik-nivå och i relation 

till våra portföljbolag har Kinnevik en särskild Hållbarhetsfunktion.

HÅLLBARHETSSTRATEGI

Kinneviks hållbarhetsstrategi är ett ramverk som har satts upp 

för att fokusera våra resurser på de mest relevanta ekonomiska, 

samhälleliga och miljörelaterade frågorna, driva resultat samt 

engagera interna och externa intressenter. Ramverket består 

av Kinneviks väsentliga frågor samt mål och nyckeltal (KPIer) för 

varje väsentlig aspekt. Kinnevik hanterar hållbar affärsutveckling 

på två nivåer, Kinnevik: Ett ansvarstagande bolag, och Portfölj: 

Vårt aktiva ägande. De väsentliga frågorna tillämpas både på 

Kinnevik  o h port l nivå ed spe i ka ål o h n keltal r 
varje nivå.

Kinnevik strävar efter att förbättra människors liv genom att 
erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Vi arbetar mot denna 
vision genom att dra nytta av vår erfarenhet och expertis för 
att bygga digitala, långsiktigt hållbara företag som tillgodo-
ser konsumentens väsentliga vardagsbehov.

Intressentdialog

Att ha en nära dialog med våra främsta intressentgrupper är en 

entral del i att de niera o h bekr ta våra v sentliga aspekter  
e r sta intressentgr pperna identi eras geno  disk ssio-

ner 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 engagemang 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 samt 

presentationer road sho s  kapi-

talmarknadsdag, delårsrapporter 

o h eb asts  interv er i edia  

ebbplats  press eddelanden  

årsstämmor, årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter.

Regelbunden kommunikation via 

tillgängliga kommunikationska-

naler gällande Kinneviks strategi, 

nansiella tve kling o h hållbar-

hetsarbete. 

Medarbetare Företagskultur, utvärdering, lika 

möjligheter, mångfald och inklu-

dering, balans mellan arbete och 

fritid, attraktiva ersättningsstruk-

turer samt ett starkt ekonomiskt 

resultat och hållbarhetsresultat.

Stormöten för alla anställda, 

lokala personalmöten, teamkon-

ferenser, årliga utvecklingssamtal 

och genomgång av personliga 

mål två gånger om året.

Strukturerat mottagande av nya 

medarbetare, årliga utveck-

lingssamtal och genomgång av 

personliga mål två gånger om 

året, årlig översyn av ersättning, 

utbildning i viktiga policyer samt 

implementering av ramverket för 

mångfald och inkludering.

Portföljbolag och  

entreprenörer

Starkt och långsiktigt ekonomiskt 

o h hållbarhetsres ltat  nansiellt 

och operativt stöd, nätverk och 

kunskapsdelning.

Löpande kommunikation genom 

investeringsteamet, årliga 

bedömningar utifrån Kinnevik-

standarderna, aktiv representation 

i styrelser och utskott.

egelb ndet operativt o h nan-

siellt stöd, stöd vid implemente-

ring av hållbarhetsaspekter samt 

tillgång till nätverket Our Group.

Samhälle och myndigheter Upprätthålla samhällsansvar, att 

bidra positivt till samhället och en 

generell transparens.

Dialoger med lokala styrande 

organ och myndigheter samt 

politiker  retagens ebbplat-

ser samt årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter.

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.

http://www.kinnevik.com
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Sunda strukturer för styrning och 

ekonomisk tillväxt

• Bolagsstyrning

• Riskhantering
• Regelefterlevnad
• Ekonomisk tillväxt 

Minskad klimatpåverkan 

• Utsläpp av växthusgaser

• Resursutnyttjande

Socialt ansvar och att bidra 

positivt till samhället

• Mänskliga rättigheter
• Affärsetik

• Hälsa och säkerhet

• Mångfald och inkludering
• Välmående och personlig  

utveckling

• Bidra positivt till samhället

EKONOMI MILJÖ

SAMHÄLLE

Väsentliga aspekter för Kinnevik och vår portfölj  

Inom de tre dimensionerna av hållbar utveckling

http://www.kinnevik.com
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Väsentliga aspekter

Kinneviks v sentliga aspekter identi eras 
genom en interaktiv intressentdialog, dis-

kussioner i ledningen, jämförelser med 

likartade bolag och praxis i branschen. 

För att fastställa våra väsentliga frå-

gor överväger vi vilka frågor som är mest 

väsentliga för oss och våra intressenter, 

samt betydelsen av Kinneviks ekonomis-

ka, sociala och miljömässiga påverkan. 

De väsentliga frågorna utgör de främsta 

risker och möjligheter som vi anser att 

det är viktigt att ha fokus på, både på 

Kinnevik- och portföljnivå. 

De väsentliga frågorna har inte föränd-

rats nämnvärt från föregående år, men 

frågorna gällande socialt ansvar, mång-

fald och inkludering i synnerhet, liksom 

klimatpåverkan har ökat i betydelse.

Kinneviks väsentliga aspekter:

EKONOMI
Sunda strukturer för styrning och 

ekonomisk tillväxt

SAMHÄLLE
Socialt ansvar och att bidra positivt till 

samhället

MILJÖ
Minskad klimatpåverkan

Mål och nyckeltal 

å de l ande två sidorna nns en ver-
sikt över Kinneviks mål och nyckeltal för 

var och en av våra väsentliga aspekter på 

Kinnevik- och portföljnivå. Nyckeltalen 

bör ses som en kvantitativ representation 

av vårt hållbarhetsresultat och som ett 

verktyg för att mäta framsteg. De omfattar 

emellertid inte hela skalan av Kinneviks 

arbete.

tt antal av våra port l bolag be nner 
sig i ett tidigt skede av sin hållbarhetsut-

veckling, vilket återspeglas i resultaten 

för nyckeltalen på portföljnivå. Vi kan 

inte förvänta oss att alla bolag till fullo 

ska uppfylla våra förväntningar avseende 

hållbarhet vid investeringstillfället, och 

vi de nierar en t dlig rdplan r våra 
bolag med viktiga prioriteringar varje 

år. Därutöver investerar Kinnevik främst 

i tillväxt- och venturebolag och samman-

sättningen av vår portfölj förändras över 

tid, vilket påverkar nyckeltalen.

En fullständig redogörelse för nyckel-

talen på portföljnivå, inklusive jämförelse-

tal r 2019 o h 201  nns på sidan 2

Omfattning och ramar 
för rapporteringen

Denna rapport omfattar Kinneviks håll-

barhetsres ltat r perioden 1 an ari till 
1 de e ber 2019  år strategi o attar 

att vara en ledande aktieägare i våra bo-

lag med en större minoritetspost som ger 

oss möjlighet att påverka. Detta innebär 

att edan vi kan t va visst in tande 
över våra portföljbolag, så har vi ingen 

direkt kontroll över bolagen. 

De frågor som anses vara relevanta för 

portföljbolagen avser organisationerna 

på koncernnivå, och tar inte i beaktande 

frågor som kan vara relevanta för lokala 

verksamheter eller dotterbolag.

Fokus i den här rapporten ligger på de 

hållbarhetsarrangemang och initiativ som 

rör Kinneviks egen verksamhet. Informa-

tion om portföljbolagen tillhandahålls i 

form av sammanfattningar samt i form av 

allst dier av spe i ka initiativ  tterligare 
information om portföljbolagens resultat 

åter nns på deras egna ebbplatser  
Kinneviks ekonomiska resultat påver-

kas direkt av portföljbolagens ekonomis-

ka resultat, och därmed tas ekonomiska 

resultat enbart upp på Kinnevik-nivå i den 

här rapporten.

Kinnevik har identi erat kli atpåver-
kan och i synnerhet utsläpp av växthus-

gaser som vår mest väsentliga miljöfråga. 

I framtiden kan vi även komma att inklu-

dera andra miljöaspekter, såsom avfalls-

hantering och vattenförbrukning.

http://www.kinnevik.com
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Dimensioner 

av hållbar 

utveckling

EKONOMI SAMHÄLLE MILJÖ

Mest  
relevanta 

globala mål

8.1: Hållbar ekonomisk tillväxt

16.5: Bekämpa korruption och 

mutor

16.6: Bygg effektiva, tillförlitliga och 

transparenta institutioner

5.5: Säkerställ fullt deltagande för 

kvinnor i ledarskap och beslutsfat-

tande

8.8: Skydda arbetstagares rättig-

heter och främja trygg och säker 

arbetsmiljö för alla

17.16: Stärk det globala partnerska-

pet för hållbar utveckling

13.2: Integrera åtgärder mot klimat-

förändringar i politik och planering

Väsentliga 

frågor

Sunda strukturer för styrning och 

ekonomisk tillväxt

Socialt ansvar och att bidra positivt 

till samhället

Minskad klimatpåverkan

Mål • Upprätthålla sunda bolagsstyr-

ningsstrukturer inklusive riskhan-

tering och efterlevnad i Kinneviks 

egen verksamhet

• Leverera en årlig totalavkastning 

till aktieägarna på 12–15% under 

en affärscykel

• Ha en låg skuldsättningsgrad 

som inte överstiger 10% av port-

följvärdet

• Attrahera, rekrytera och behålla 

kompetenta medarbetare

• Vara en attraktiv arbetsgivare 

med mångfald och inkludering, 

välmående och personlig utveck-

ling i fokus

• Bidra till och förbättra lagstift-

ning och samhället i stort genom 

öppna dialoger

• Bidra positivt till samhället 

 genom Reach for Change

• Mäta utsläpp

• Minska klimatpåverkan

• Kompensera för utsläpp genom 

ett internationellt erkänt kompen-

sationsprojekt 

Status • Årlig genomgång av samtliga 

policyer och handböcker

• Särskilt utskott för risk, regelefter-

levnad och hållbarhet (styrelsen) 

och riskutskott (ledningen)

• Årlig utbildning i regelefterlev-

nad inklusive Uppförandekoden 

och antikorruption

• Årliga utvecklingssamtal för 

medarbetarna och mål som sätts 

två gånger om året

• Personligt anpassade möjligheter 

till karriärutveckling och vidareut-

bildning

• Konkurrenskraftiga föräldraledig-

hetsförmåner

• Ramverket för mångfald och  

inkludering lanserat

• Engagemang i Reach for Change

• Genomför en årlig uppskattning 

av utsläpp av växthusgaser per 

omfattning och aktivitet

• Kompenserar våra koldioxid-

utsläpp till fullo

Nyckeltal • Substansvärdets utveckling

• Ekonomiskt värde som skapats 

och distribuerats

• Belåningsgrad i relation till  

portföljvärdet

• Genomsnittlig totalavkastning  

(på 30, 10, 5 och 1 år)

• Antal medarbetare fördelat per 

kontor och funktion

• Antal nationaliteter

• Medarbetarnas och styrelseleda-

möternas åldersfördelning

• Nyanställda och personal-

omsättning 

• Andel kvinnor i teamen och 

styrelsen

• Föräldraledighet och sjukfrånvaro

• Antal sociala entreprenörer som 

erhållit stöd samt barn som fått 

hjälp genom Reach for Change

• Utsläpp av koldioxidekvivalenter 

(”CO2e”) totalt och per medar-

betare

• Utsläpp av CO2e i Scope 1, 2 

och 3

• Utsläpp av CO2e per aktivitet och 

typ av växthusgas

RAMVERK FÖR HÅLLBAR  
AFFÄRS UTVECKLING: KINNEVIK

OBS: Läs mer om nyckeltalen på Kinnevik-nivå på sidan 16-20.

http://www.kinnevik.com
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Dimensioner 

av hållbar 

utveckling

EKONOMI SAMHÄLLE MILJÖ

Mest relevanta 
globala mål

8.1: Hållbar ekonomisk tillväxt 

8.2: Främja ekonomisk produktivitet 

geno  diversi ering  teknisk innova-

tion och uppgradering

16.5: Bekämpa korruption och mutor

16.6: Bygg effektiva, tillförlitliga och 

transparenta institutioner

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

16.5: Bekämpa korruption och mutor

16.6: Bygg effektiva, tillförlitliga och 

transparenta institutioner

17.16: Stärk det globala partnerska-

pet för hållbar utveckling

12.5: Minska mängden avfall markant

12:6: Uppmuntra företag att tillämpa 

hållbara metoder och hållbarhetsre-

dovisning

13.2: Integrera åtgärder mot klimat-

förändringar i politik och planering

Väsentliga 

frågor

Sunda strukturer för styrning  

och ekonomisk tillväxt

Socialt ansvar och att bidra positivt 

till samhället

Minskad klimatpåverkan

Mål • Bygga bolag med sunda proces-

ser och riktlinjer för bolagsstyr-

ning, riskhantering och regelef-

terlevnad

• Säkerställa en långsiktig hållbar 

ekonomisk tillväxt i våra portfölj-

bolag

• Säkerställa att våra bolag bygger 

ansvarstagande affärsrelationer 

med sina leverantörer, inklusive 

mänskliga rättigheter, affärsetik 

samt hälso- och säkerhetsfrågor

• Säkerställa att våra bolag är 

attraktiva arbetsgivare med 

mänskliga rättigheter, hälsa och 

säkerhet, mångfald och inklu-

dering samt välmående och 

personlig utveckling i fokus

• Säkerställa att våra bolag har 

program för att bidra positivt till 

de samhällen där de verkar

• Säkerställa att våra bolag mäter 

sina CO2e utsläpp

• Säkerställa att våra bolag har 

implementerat konkreta åtgärder 

för att minska sin klimatpåverkan

• Säkerställa att våra bolag kom-

penserar för utsläpp genom ett 

internationellt erkänt kompensa-

tionsprojekt

Status Läs mer om hållbarhetsresultatet i våra portföljbolag på sidan 21-23.

KPIs

Nyckeltalen 
på portfölj-
nivå är utdrag 
från vår årliga 
utvärdering av 
portföljbolagen 
enligt Kinnevik-
standarderna, 
läs mer på 
sidan 21. 

RAMVERK FÖR HÅLLBAR  
AFFÄRS UTVECKLING: PORTFÖLJEN

OBS: En llst ndig redog relse r n keltalen på port l nivå nns på sidan 28. PV = % av portföljvärdet, #BO = % av antal bolag.

PV #BO

Har implementerat en 
uppförandekod i  
organisationen

92% 69%

Har implementerat en  
visselblåsarfunktion

94% 54%

Har genomfört en  
riskbedömning

87% 46%

Har ett de nierat ål r 
riskbegränsning för att 
övervaka risknivåer

42% 23%

Genomför regelbunden 
utbildning i efterlevnad

96% 81%

Har införlivat principer för 
antikorruption i bolagets 
policyer

89% 62%

PV #BO

Har implementerat en 
uppförandekod för 
leverantörer baserad på 
internationella  
standarder

83% 46%

eno r regelb ndna 
medarbetar-
undersökningar

94% 77%

Har införlivat principer 
mot diskriminering i 
bolagets policyer 

93% 73%

Har minst 40% av det 
underrepresenterade 
könet i ledningsgruppen

4% 12%

Har minst 40% av det 
underrepresenterade 
könet i styrelsen

37% 8%

Har implementerat ett 
program för att bidra 
positivt till samhället eller 
ett tropiskt program

82% 31%

PV #BO

Bedriver miljö-
rapportering

78% 23%

Har implementerat 
åtgärder för att minska 
bolagets CO2e utsläpp

79% 31%

http://www.kinnevik.com

