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årt substansvärde uppgick till 72,4 Mdkr eller 260 
kr per aktie vid slutet av 2021, upp 10,1 Mdkr eller 
16 procent under året (exklusive Zalando). I den 
noterade delen av portföljen hade svag börsut-
veckling för Global Fashion Group och Teladoc 
en negativ inverkan på substansvärdet, särskilt 

under årets andra halva.
Värdet av våra privata bolag ökade med 17,5 Mdkr under 

2021 genom nettoomvärderingar om 14,2 Mdkr och netto-
investeringar om 3,2 Mdkr (exklusive Babylon, som börsnoterades 
i oktober 2021)�

Aktiviteten i omallokering av kapital var hög under 2021, 
med investeringar om 4,4 Mdkr i tio nya bolag och 2,0 Mdkr i 
följdinvesteringar som finansierades genom att frigöra 5,5 Mdkr 
primärt från delförsäljningar av våra investeringar i VillageMD 
och Teladoc till avkastningar över 7x respektive 5x, och genom 
1,7 Mdkr i utdelningar från Tele2.

Utöver att vi frigjorde 0,9 Mdkr mer kapital genom försäljningar 
och utdelningar än vad vi investerade under året, så refinan-
sierade vi även våra kreditfaciliteter och emitterade 2 Mdkr i  
nya hållbarhetslänkade obligationer. Detta medförde att vi 
stängde året med en robust finansiell ställning och 5,4 Mdkr 
i nettokassa� 

Sammanfattningsvis avslutade vi 2021 med en mer balanserad 

portfölj, hälften av kapitalet investerat i privata bolag, och en 
starkare balansräkning än vad vi inledde året med.

Zalandoutdelningen
I början av året tillkännagav vi vår avsikt att dela ut hela vårt aktie-
innehav i Zalando till våra aktieägare, vilket slutfördes under andra 
kvartalet� Transaktionen representerade en värdeöverföring till 
våra aktieägare på cirka 54 Mdkr, eller 196 kr per aktie. Vi inves-
terade tidigt i Zalando och under vårt 10-åriga ägande stöttade 
vi konsekvent och aktivt teamet när de växte sin verksamhet från 
en liten start-up till Europas ledande modeplattform, med en 
avkastning på 7,4x vårt investerade kapital – en fantastisk resa 
för värdeskapande, ett starkt exempel på hur vi arbetar som 
investerare, och en inspiration för våra yngre bolag. Utdelningen 
gjorde att vi avsevärt ökade vår portföljs fokus på yngre företag 
med hög tillväxt.

Fokus på grunderna
Ur ett långsiktigt perspektiv har det betydande inflödet av kapital 
till det globala venture- och growthsystemet sedan mitten av 
2020 sammanfallit med mer flexibla arbetssätt som öppnar upp 
globala talangpooler och en accelererad användning av digi-
tala tjänster� Detta har ökat global innovation och produktivitet, 
vilket skapar ett större och mer mångsidigt universum av idéer 

och entreprenörer som finansieras, vilket i sin tur leder till ett 
snabbare och mer dynamiskt skapande av nya bolag och värde�

Under slutet av 2021 och början av 2022 har vi dock sett en 
väsentlig tillbakagång i värderingarna av börsnoterade tillväxt-
bolag driven av att den globala penningpolitiken stramas åt. 
Även om denna utveckling ännu inte har mer betydande effekter 
på det välfinansierade venture- och growthsystemet, så är vi väl 
medvetna om denna dikotomi och dess instabilitet� 

Under året investerade vi i 10 nya bolag i Norden, Europa 
och USA. Vår långsiktiga syn på affärsbyggande, djupa sektor-
expertis, permanenta kapital och engagemang för hållbarhet 
är alla egenskaper som klingar väl med grundare, vilket gör 
det möjligt för oss att samarbeta med ledande bolag och vinna 
finansieringsrundor i stark global konkurrens.

Värdeskapande genom tillväxt
Under 2021 nästan fördubblades det totala värdet av våra privata 
företag från 14,9 till 32,4 Mdkr (exklusive Babylon) genom väl-
spridd avkastning om nästan 80 procent och nettoinvesteringar 
på 3,2 Mdkr.

Vi såg stora uppvärderingar på över 100 procent i företag 
som Cedar, Cityblock, Pleo, TravelPerk och VillageMD i sam-
band med transaktioner under året. Den absoluta majoriteten 
av värdeskapandet i vår privata portfölj kom dock från våra bo-
lags underliggande tillväxt snarare än ökande multiplar - på en 
värdeviktad basis växte omsättningen i våra privata bolag med 
närmare 100 procent under 2021.  Detta ger en motvikt till de 
fortsatt historiskt höga värderingsnivåer som rådde i slutet av året.

Även om värderingar alltid är viktiga när vi investerar är vårt 
primära fokus när vi bedömer yngre, privata bolag att se till att 
vi stöttar de bästa grundarna och teamen, och hjälper till att 
bygga bolag som adresserar stora marknader med ett överlägset 
erbjudande. Detta är nyckeln till ett fortsatt långsiktigt värde-
skapande för våra aktieägare. Pleo är ett fantastiskt exempel. I 
samband med den finansieringsrunda som kommunicerades i 

V

Kära aktieägare, under 2021 omviktade vi vår portföljs sammansättning väsentligt mot yngre,  
privata tillväxtbolag. Genom utdelningen av Zalando, en avkastning i våra privata bolag om nästan 
80 procent och en aktiv omallokering av kapital, avslutade vi året med en mer balanserad uppsätt-
ning tillväxtföretag, en portfölj med hälften av kapitalet investerat i privata bolag och en starkare 
finansiell ställning än vad vi inledde året med. Detta ger en stabil plattform för oss att fortsätta  
Kinneviks resa som den ledande börsnoterade tillväxtinvesteraren och att fortsätta skapa långsiktigt 
värde för våra aktieägare.

VD-KOMMENTAR
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december 2021 motsvarade värderingen en avkastning på vår 
första investering under 2018 närmare 55x, och mer än 10x vår 
sammanlagda investering sedan dess. Pleos framgång är, som 
alltid, en kombination av många saker. För att lyfta fram några 
- vi tror att det är ett resultat av ett orubbligt fokus på produkt-
innovation, användarupplevelse och en otrolig exekvering inom 
områden som marknadsföring, automatiserad onboarding och 
go-to-market� Dessutom, om inte allra viktigast, har grundarna 
ett verkligt engagemang och fokus på sin personal och företags-
kultur�

Vi framtidssäkrar våra D&I-mål
Även om vi är stolta över de framsteg som gjorts mot våra fyra 
mångfalds- och inkluderingsmål som vi kommunicerade un-
der 2019 är vi inte på något sätt nöjda. Vi vill fortsätta driva en 
ambitiös agenda och har därför under 2021 arbetat med att 
identifiera nya mål för att få vårt arbete att omfatta ett bredare 
förhållningssätt till mångfald och inkludering. Det finns inte en 
lösning som passar alla bolag, varför vi ser behovet av ett mer 
flexibelt tillvägagångssätt när det gäller att definiera och mäta 
våra bolags framsteg. På sidan 25 hittar du våra uppdaterade 
och mer ambitiösa mål.

I november emitterade vi våra första hållbarhetslänkade obli-
gationer. De slutliga inlösenpriserna för obligationerna beror på 
vår förmåga att uppfylla årliga hållbarhetsmål. Emissionen möttes 
av ett starkt intresse på marknaden och bekräftar vikten av vårt 
engagemang för att driva ESG-förbättringar i våra portföljbolag.

Avslutande kommentar
Rysslands invasion av Ukraina i början av 2022 har inte bara skapat 
en enorm humanitär katastrof och den största flyktingkrisen på 
hundra år, utan kommer därtill att ha stora ekonomiska konsekvenser. 

Högre olje- och gaspriser, åtgärder för ökat energioberoende 
och stora flyktingströmmar skakar globala leverantörskedjor. 
Samtidigt påverkar de ökade geopolitiska spänningarna såväl 
hushållens förtroende för ekonomin som investerarnas riskaptit. 
Oavsett hur länge kriget varar så kommer det att ha djupgående 
konsekvenser för människor och samhällen� 

Med investeringar på 6,4 Mdkr 2021 satte vi mer kapital 
i arbete än vad vi räknade med i början av året. Vår ökade 
investerings aktivitet är ett resultat av att många starka bolag tagit 
in nytt kapital, vår ökade konvertering av intressanta möjligheter 
till investeringar och av att vi bibehållt en stark finansiell ställ-
ning genom att omallokera kapital� Förväntningar om stigande 
räntor under inledningen av 2022 sätter press på värderingarna 
av tillväxtföretag. Det är svårt att förutsäga hur året kommer 
att utvecklas, och huruvida det som utspelar sig på de publika 
marknaderna är ett tecken på en ny, mer långvarig miljö.

Med detta i åtanke tror vi fortfarande att nyckeln till att säker-
ställa att vår portfölj förblir vital och dynamisk är att bibehålla vårt 
investeringsmomentum och aktivt omfördela kapital så länge som 
vi hittar möjligheter att backa lysande grundare och idéer. Därför 
räknar vi med att vi under 2022 kommer investera ungefär lika 
mycket kapital som vi i genomsnitt har gjort under de senaste 
tre åren, i storleksordningen 5 Mdkr. Med vår starka finansiella 
ställning och bevisade skicklighet i att backa kategorivinnande 
bolag, känner vi oss övertygade om att Kinnevik-teamet har rätt 
verktyg, strategi och perspektiv på affärsbyggande för att fortsätta 
skapa långsiktigt hållbart aktieägarvärde.

Georgi Ganev, 
Kinneviks vd

16%
Kinneviks substansvärde ökade 16% under 2021,  
exklusive utdelningen av Zalando 

Vi tror fortfarande att nyckeln 
till att säkerställa att vår portfölj 
förblir vital och dynamisk är att 
bibehålla vårt investeringsmo-
mentum och aktivt omfördela 
kapital så länge som vi hittar 
möjligheter att backa lysande 
grundare och idéer�
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STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET

en 2021 känns redan långt borta. Under de 
senaste tre månaderna har det blivit alltmer 
skakigt på marknaden för noterade tillväxt-
företag och gradvis har detta undergrävt 
mycket av det förtroende som fram till nyligen 
präglade riskkapitalvärlden� Vi har troligtvis 
ett antal månader av turbulens och osäker-

het framför oss och under tiden kommer vi att försöka vägleda 
aktieägarna på ett så uppriktigt och öppet sätt som möjligt.

Ändå känns värderingsfrågor som mycket små problem i 
jämförelse med de fruktansvärda händelserna i Ukraina� Det 
som händer är en djup tragedi och det ser dessvärre ut som att 
situationen kan komma att förvärras ytterligare innan det blir 
bättre. Kinnevik har gjort en donation till UNHCR för att bidra med 
det lilla vi kan för att förbättra den sorgliga situationen i Ukraina�

Framtida strategi
Det är lika svårt som det är viktigt att upprätthålla investerings-
disciplin i dessa tider� När marknaden blir alltmer kortsiktig, 
tyngd av volatilitet och extraordinära händelser, blir det allt 
viktigare att lyfta blicken och fokusera på de kommande fem till 
tio åren hellre än de kommande 5 minuterna eller 10 dagarna. 
Den långsiktigheten är en central del i vad vi kan erbjuda bolag 
och aktieägare� Det är lätt att säga när marknaden är stark men 
det är när marknaden sviktar som det verkligen betyder något 
att stå fast vid sin övertygelse. 2022 kommer att erbjuda goda 
möjligheter för oss att stötta bolag som bygger bolag långsiktigt.

Alltför ofta förknippas mångfaldsarbete med siffror och stora 
ord hellre än konkreta handlingar� Det ses sällan som en nöd-
vändighet på ett strategiskt plan. Våra siffror och ord är förhopp-
ningsvis imponerande och beskrivs på andra ställen i denna 
rapport. Men vår ambition är att skapa en miljö som leder till 
verklig mångfald ur många olika perspektiv. Att detta är svårt 
att mäta är på inget sätt avskräckande för oss.

Trots många skäl till oro för oss alla är möjligheterna fortsatt 
stora för Kinnevik. Vi har förmågan att delta i de grundläggande 
strukturella förändringar som våra samhällen kräver och som 
stora bolag kan, och bör, hjälpa till att skapa� Vi tror att inves-
teringar i privata bolag kommer att bli allt viktigare i det här 
sammanhanget. Det kan mycket väl krävas mer tålamod och 
större investeringsåtaganden än vad många riskkapitalister 
kan mobilisera, men som vi borde kunna erbjuda� Kinnevik har 
kompetensen och flexibiliteten att spela en betydande roll inte 
bara i Skandinavien utan i hela Europa och globalt inom våra 
fokusområden. Vi måste bevisa att vi kan leda förändring till det 
bättre i en orolig värld�

James Anderson
Styrelseordförande i Kinnevik 

M

Kära aktieägare, 2021 var ett viktigt år i den fortsatta omvandlingen av Kinnevik� Vi är nu 
nära att nå vår vision som en engagerad och fokuserad investerare i yngre, snabb växande 
och primärt privata bolag. Vård vd beskriver på ett utförligt sätt de steg som tagits av 
 Kinneviks ledning för att uppnå detta mål och kräver inte att upprepas. Nu när utdelningen 
av Zalando är genomförd är det i vilket fall på sin plats att tacka teamet på Zalando för deras 
ansträngningar och prestationer under vårt mångåriga samarbete. Vi är mycket tacksamma 
och önskar Zalando all lycka till i framtiden.
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Investeringsaktivitet 2021 (Mkr)

n Investeringar

n Försäljningar

n Nettoinvesteringar

Fem års genomsnittlig avkastning per sektor (IRR)

Genomsnittlig totalavkastning 

Ett år

23% 17%

Trettio årFem år Tio år

8,0% Nettokassa i relation 
till portföljvärdet

Sammansättning av portföljvärde

Not: Den genomsnittliga totalavkastningen inkluderar återinvesterad utdelning.

29% 30%

6 376

(5 544)

832

KINNEVIK I KORTHET

Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare� Vi stöttar de bästa 
digitala bolagen för en morgondag med oanade möjligheter och för att leverera en stark avkastning� Vi 
förstår komplexa och snabbt föränderliga konsumentbeteenden och har en stark och expanderande port-
följ inom healthtech, konsumenttjänster, food- tech och fintech. Som en långsiktig investerare tror vi starkt 
på att investeringar i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge störst avkastning 
för aktieägarna. Vi stöttar våra företag i varje skede av deras resa och investerar i Europa, med fokus på 
Norden samt i USA. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks 
aktier är noterade på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Konsumenttjänster 

19%TMT

36%

29%
Hälsovårdstjänster

2%
Utvecklingsmarknader

Finansiella tjänster 

14% 

Substansvärdets utveckling (Mdkr)
(Exkluderar Zalando)

Q4’20 Q1’21 Q2’21 Q3’21 Q4’21

62,3

76,2 75,8
72,471,4

Konsumenttjänster

Finansiella tjänster

Hälsovårdstjänster

TMT

Utvecklingsmarknader

Totalt viktat genomsnitt

3%

19%

38%

87%

20%

20%

http://www.kinnevik.com


Årsredovisning & Hållbarhetsrapport  ∙  2021 6

FörvaltningsberättelseHållbarhetsrapportIntroduktionInnehåll Finansiella rapporter Övrigt

KINNEVIKS AFFÄRSMODELL OCH  
VÅR PROCESS FÖR VÄRDESKAPANDE

Vår process för värdeskapande� Kinnevik har en holistisk syn på värdeskapande. Vi 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� Medel tillgängliga genom 
investeringsaktiviteter, utdelningar från 
portföljbolag samt lånefinansiering

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, samt vårt 
varumärke och anseende

Naturliga� Miljöresurser som vi utnyttjar 
för att bland annat möjliggöra affärs-
resor och kontorslokaler 

Vår vision och mission 
identifierarvårtsyftesom
 organisation� 

Vårstrategidefinierarhurvi
maximerar våra möjligheter 
och fördelar 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�

Läs mer om vår vision,  
vår mission, våra värderingar  
och vår strategi på sidan 10� 

Resurser vi drar nytta av

Vision 
Mission

Värderingar
Strategi

Sy
st

em
at
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kt

 u
rv

al
 o

ch
 

ut
vä

rd
er

in
g 

av
 n

ya
 in

ve
s-

te
rin

ga
r

Dynamisk omför-
delning av kapital

Bygga långsiktigt håll-

bara bolag

8–9

10
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Koppling till de globala målen
Det värde vi skapar för våra intressenter genom vårt aktiva 
ägande är tydligt kopplat till FNs globala mål. Läs mer om 
vår intressentdialog på sidan 13, och om de mest relevanta 
globala målen för Kinnevik och vår portfölj på sidorna 16-17. 
Dessutom bidrar några av våra bolag till de globala målen 
genom sina kärnverksamheter, läs mer på sidan 37. 

Aktieägareochfinansvärlden
8�1: Hållbar ekonomisk tillväxt

13�2: Integrera åtgärder mot klimatförändringar 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 kvinnor i ledarskap och 

beslutsfattande

8�8: Skydda arbetstagares rättigheter och främja en trygg och 
säker arbetsmiljö för alla

Portföljbolag och entreprenörer
5�5: Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och 

beslutsfattande

8�1: Hållbar ekonomisk tillväxt

8�2: Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, 
teknisk innovation och uppgradering

8�8: Skydda arbetstagares rättigheter och främja en trygg och 
säker arbetsmiljö för alla

12�5: Minska mängden avfall markant

12�6: Uppmuntra bolag att tillämpa hållbara metoder och 
hållbarhetsredovisning

13�2: Integrera åtgäder mot klimatförändring 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 

Aktieägareochfinansvärlden
Långsiktiga ekonomiska resultat och hållbarhetsresultat

Medarbetare
Stark företagskultur, förbättrade färdigheter och kunskaper, lika möjligheter, konkurrenskraftig ersättning, 

mångfald och inkludering samt balans mellan arbete och fritid

Portföljbolag och entreprenörer
Ekonomiska resultat och hållbarhetsresultat, finansiellt och operativt stöd, nätverk och kunskapsdelning

Samhälle och myndigheter
Väl styrda bolag som påverkar de samhällen där verksamheten bedrivs på ett positivt sätt. Vi är en god sam-

hällsmedborgare och bidrar till högre transparens

Det värde vi skapar för våra intressenter

http://www.kinnevik.com
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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 kundernas krav, 
liksom rekrytera de bästa medarbetarna och kommer därmed 
att prestera bättre än konkurrenterna på lång sikt. 

Hållbarhet är en integrerad del av vår affärsmodell och investe-
ringsprocess, från urval och utvärdering av nya affärsmöjligheter 
till den pågående utvecklingen av våra bolag och omallokering 
av kapital till nya möjligheter� 

Kinnevik investerar generellt i yngre tillväxtbolag vilket inne-
bär att de befinner sig i ett tidigt skede både operationellt och 
hållbarhetsmässigt. Vårt strukturerade och integrerade tillväga-
gångssättgällande gällande miljörelaterade, sociala och styr-
ningsrelaterade frågor (”ESG”) gör att vi kan stötta våra bolag i 
varje steg av deras utvecklingsresa och i att bygga långsiktigt 
hållbara verksamheter.

Systematiskt urval och utvärdering av nya investeringar 
Kinnevik har en strukturerad process för att identifiera och ut-
värdera 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, hållbar-
hetschefen och investeringscheferna� 

Styrelsen ansvarar för Kinneviks övergripande strategi, inklu-
sive våra investeringsaktiviteter och hur hållbarhetsfrågor integre-
ras i värdeskapande. Styrelsen fattar beslut om Kinneviks årliga 
investeringsbudget, 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 erfarenhet, expertis 
och insikter. Styrelsen genomför också en årlig utvärdering av 
EIC-processen� Investerings- och avyttringsbeslut fattas generellt 
av EIC, med stöd av styrelsen beroende på investeringens storlek 
och hur den passar in rent strategiskt� 

Vid pipeline-möten tillhandahåller EIC tillsammans med hela 
investeringsteamet initial feedback om investeringsmöjligheter 
och bedömer hur den passar i vår strategi. Ett litet urval av bo-
lagen går vidare till steg ett av EIC och utvärderas baserat på 
Kinneviks investeringskriterier, marknadspotential och skalbarhet� 

Kinneviks hållbarhetsteam finns representerat vid samtliga av 
dessa steg, och det är bara bolag som passar vår etiska profil 
och skriver under på våra hållbarhetsprinciper som presenteras 
för EIC� Inför steg ett av EIC gör investeringsteamet en initial 
bedömning av bolagets hållbarhetsrisker 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 utvärderingen är ”tonen från toppen” samt grun-
darnas och ledningsgruppens passion, drivkraft och värderingar� 
Bolagen som går vidare till steg två av EIC blir föremål för en 
grundlig due diligence-process som bland annat täcker in eko-
nomi och skatt, juridiska frågor, samt kommersiella frågor och 
hållbarhetsfrågor. 

Due diligence-processen avseende hållbarheten utförs av 
hållbarhetsteamet tillsammans med medlemmar från investe-
ringsteamet 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 preferenser. 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 hållbarhetgranskningen är Kinnevikstandarderna (läs mer på 
sidan 29), med utgångspunkt i den specifika sektorn och bolagets 
utvecklingsfas� Om ett potentiellt investeringsobjekt inte uppfyl-
ler våra förväntningar, eller det inte bedöms som sannolikt att 
de kommer att göra nödvändiga förbättringar, avstår Kinnevik 
från att fullfölja investeringen. 

Under 2021 investerade Kinnevik i tio nya bolag varav nio 
genomgick en hållbarhetsgranskning – Jobandtalent, Lunar, 
Nick’s, Parsley Health, Quit Genius, Spring Health, Superb, Vay 

KINNEVIKPLATTFORMEN
Som en del av vårt arbete med att tillföra värde till och 
utveckla våra bolag ger vi dem tillgång till Kinnevikplatt-
formen. Genom den kan våra bolag ta del av Kinnevik-
portföljens gemensamma expertis, verktyg, resurser och 
nätverk. Läs mer på sidan 31. 

31

http://www.kinnevik.com
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STYRNINGMILJÖ

SAMHÄLLE
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och Vivino. Granskningarna visade inte på några större brister 
som hindrade oss från att gå vidare med investeringen. För vårt 
tionde nya bolag, Sure, genomförde vi inte en vanlig due dili-
gence till följd av begränsningar i processen� Istället förlitade vi 
oss på medinvesterarnas tidigare arbete och jobbar därför aktivt 
efter investeringen med bolaget för att bedöma och stötta deras 
förbättringsbehov inom ESG�

Efter att en investering är gjord kommer vi överens med bo-
laget om en färdplan för att adressera eventuella fokusområden 
från granskningen samt sätter upp årliga mål och följer upp deras 
framsteg. Dessa diskussioner formaliseras i en hållbarhetsdash-
board som också beskriver de viktigaste ESG-riskerna och -möj-
ligheterna för varje bolag och spårar specifika mål och nyckeltal.

När ett portföljbolag söker ytterligare finansiering utvärderas 
de igen och ett huvudvillkor för följdinvesteringar är att bolaget 
har uppvisat tydliga framsteg inom samtliga ESG-aspekter i 
enlighet med överenskomna mål.

2021 adderade Kinnevik en granskningsprocess för People 
& Culture (medarbetare och företagskultur) för alla nya inves-
teringar. Denna process utvärderar bolagens förhållningssätt 
och implementerade strukturer i förhållande till ledarskap och 
kultur, talang och prestation, och mångfald och inkludering och 
mer� Granskningen leds av Kinneviks Chief People & Platform 
Officer tillsammans med hållbarhetsteamet och investerings-
teamet. Eftersom det finns en viss överlappning i omfattning, är 
hållbarhetsgranskningen och granskningen av medarbetare/
företagskultur samordnande�

Bygga långsiktigt hållbara bolag
Samtidigt som det är viktigt att investera i de bästa bolagen, är 
nyckeln till värdeskapande hur vi bidrar till bolagens utveckling 
efter att investeringen är gjord. Vi stöttar våra bolag i att sätta 
ambitiösa strategiska visioner och mål för att bygga långsiktigt 
hållbara och framgångsrika bolag. Det gör att de till fullo kan 
ta till vara på de möjligheter som kommer av att vara ledande 
inom hållbarhet i deras respektive sektorer.

För att strukturera arbetet med bolagen har vi en koordinerad 
årlig hållbarhetscykel som består av ett antal arbetsströmmar och 
samarbeten mellan hållbarhetsteamet och investeringsteamet. 
Investeringsgranskningar (Bi-Annual Investment Reviews) görs 
två gånger om året för alla bolag. Vid dessa diskuteras bolagens 
utveckling utifrån ett flertal parametrar, inklusive ESG-aspekter 
utifrån bolagens hållbarhetsdashboard. 

Kinneviks hållbarhetsteam genomför en årlig ESG-bedömning 
(Annual ESG Assessment) av samtliga portföljbolag i slutet av året. 
Den är uppdelat i två arbetsströmmar: en kvantitativ bedömning 
baserad på Kinnevikstandarderna (läs mer på sidan 29), och en 
mer kvalitativ bedömning av bolagens ”ton från toppen”, kom-
petenser och framsteg i enlighet med deras årliga mål. 

Resultaten från den årliga ESG-bedömningen diskuteras med 
investeringsteamet vid en årlig genomgång av ESG-resultaten 
(Annual ESG Performance Update) i början av varje år. Baserat på 
bedömningen uppdateras dashboarden och nya årliga ESG-mål 
sätts upp för varje bolag� 

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

Hållbarhetscykeln avslutas med att resultaten från den årliga 
ESG-bedömningen presenteras för Revisions- och Hållbarhets-
utskottet� Utskottet utvärderar regelbundet utvecklingen under 
året. Läs mer om stödet vi ger våra bolag på sidorna 30-32. 

Dynamisk omfördelning av kapital 
Kinnevik omallokerar systematiskt kapital från bolag där vi gör 
bedömningen att vår tid som ägare är över, till nya tillväxtbolag 
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 
handlas publikt, till mer mogna börsnoterade bolag som ger 
stabilitet till portföljen�

Översikt över 
 Kinneviks investe-
ringsprocess och 
årliga hållbarhets-
cykel

http://www.kinnevik.com
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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

• Fokusera på hälsovårds-
tjänster, konsumenttjänster, 
livsmedel och finansiella 
tjänster, stora sektorer som 
står inför en stor teknisk  
omvälvning

• Investera i Europa med  
fokus på Norden och i USA

• Genom vår erfarenhet och 
expertis stötta våra bolag att 
bygga långsiktigt framgångs-
rika och hållbara verksamheter

http://www.kinnevik.com
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HÅLLBARHETSSTRATEGI

EXTERNA RAMVERK

Kinnevik är undertecknare av FN:s Global Compact, som är värl-
dens största initiativ för ett hållbart näringsliv. En del av det här 
initiativets flerårsstrategi är att skapa medvetenhet i näringslivet 
och vidta åtgärder till stöd för att uppnå de globala målen till 
2030. Denna hållbarhetsrapport utgör Kinneviks årliga Communi-
cation on Progress-rapport till FN:s Global Compact, och redogör 
för vår implementering av dess principer gällande mänskliga rät-
tigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption. Kinnevik tar också 
hänsyn till den särskilda betydelsen av internationella standarder 
gällande en ansvarsfull affärsverksamhet, såsom OECD:s riktlinjer 
for multinationella företag och FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter. Hållbarhetsrapporten 2021 
har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) 
Standards nivå Core, inklusive GRI:s branschspecifika tillägg for 

Finansiella tjänster. GRI-index finns på sidorna 45-47.
Utöver ovanstående hänför sig detta dokument också till 

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) och 
Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Dessa index 
finns på sidan 38 respektive sidorna 49-50. 

Kinnevik har under 2021 sett över de potentiella konsekven-
serna av EU:s taxonomi för hållbar verksamhet, ett klassificerings-
system av miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet. Fastän 
Kinnevik inte omfattas av EU-taxonomins rapporteringskrav 
utvärderar vi kontinuerligt potentiella effekter i takt med mark-
nadspraxis utvecklas och EU fortsätter att bygga ut ramverket.

Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen
Hållbar utveckling har av FN definierats som: ”En utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

Hållbarhet utgör grunden för dagens ledande globala ramverk 
för internationellt samarbete – Agenda 2030 för hållbar utveck-
ling och målen för hållbar utveckling. Agenda 2030, som antogs 
av samtliga medlemsstater i FN 2015 är en bred och universell 
agenda med 17 globala mål fördelade på 169 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 
identifierat dem som är mest relevanta för vår verksamhet och 
intressenter och där vi kan ha störst påverkan. Vi har klassificerat 
vart och ett av de 169 delmålen i en av fyra kategorier beroende 
på hur relevanta de är för oss – centrala, meningsfulla, generella 
eller irrelevanta. De mål som identifieras som centrala eller 
meningsfulla kategoriserades vidare som relevanta antingen 
för Kinnevik och/eller vår portfölj i allmänhet eller for specifika 
portföljbolag, 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 delmål, finns listade på sidan 7 samt 
16-17. De här delmålen utgör också den grund från vilken vi har 
utvecklat våra väsentliga frågor och hållbarhetsmål på sidan 14.

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

FN:s mål för hållbar utveckling

http://www.kinnevik.com
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INTERNA RAMVERK

Kinneviks hållbarhetsstrategi är ett ramverk som har satts upp 
för att fokusera våra resurser på de mest relevanta miljörela-
terade, sociala och styrningsrelaterade frågorna, driva resultat 
samt engagera interna och externa intressenter. Ramverket 
består av Kinneviks väsentliga frågor, mål, delmål och nyckel-
tal (KPIer). Kinnevik hanterar hållbarhet på två nivåer, Kinnevik: 
Ett ansvarstagande bolag, och Portföljen: Vårt aktiva ägande� 
De väsentliga frågorna är samma på både Kinnevik- och port-
följnivå med specifika mål och delmål for varje nivå, samt en 
uppsättning nyckeltal för portfölj nivån. 

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 Revisions- och Hållbarhetsutskott 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.

Intressentdialog
Att ha en nära dialog med våra viktigaste intressentgrupper är 
centralt for att definiera och bekräfta våra väsentliga frågor. De 
viktigaste intressentgrupperna har identifierats genom diskus-
sioner i ledning och styrelse som dem som påverkas mest av vår 
verksamhet samt har en hög grad av inflytande over 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

Aktieägareochfinansvärlden Starkt och långsiktigt ekonomiskt 

resultat och hållbarhetsresultat, 

inklusive starka strukturer för 

bolagsstyrning och sunda sociala 

och miljömässiga strukturer� 

Möten med investerare, presen-

tationer (road shows) och analyti-

kermöten på säljsidan, delårsrap-

porter och webcasts, intervjuer i 

media, webbplats, sociala medier, 

pressmeddelanden, årsstämmor 

samt kvartals-, års- och hållbar-

hetsrapporter�

Regelbunden kommunikation via 

tillgängliga kommunikationska-

naler gällande Kinneviks strategi, 

finansiella utveckling och 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, 

finansiellt och operativt stöd, 

nätverk och kunskapsdelning�

Löpande kommunikation genom 

investeringsteamet, årlig ESG-

bedömning, aktiv representation i 

styrelser och utskott�

Regelbundet operativt och finan-

siellt stöd, stöd vid implemente-

ring av en sund hållbarhetspraxis 

samt tillgång till Kinnevikplatt-

formen�

Samhälle och myndigheter Upprätthålla samhällsansvar, 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.

http://www.kinnevik.com
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STYRNING

SAMHÄLLE
Miljöansvar och minskad 
klimatpåverkan
• Utsläpp av växthusgaser
• 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 

• Könsfördelning 40/60 i alla  
Kinneviks team år 2022

• Årligen utvärdera alla chefer uti-
från ett inkluderande ledarskap

• 10% av investerat kapital i nya 
bolag ska årligen gå till bolag som 
grundats eller leds av kvinnor 

• Följdinvesteringar är villkorade av 
tydliga framsteg inom mångfald 
och inkludering

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

• 5 procentenheters förbättring 
i genomsnittlig ESG Score för 
portföljen

Väsentliga frågor

• Netto noll utsläpp av växthusgaser 
från Kinneviks verksamhet exklu-
sive portföljen från och med 2020

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

Hållbarhetsmål

MILJÖ

MILJÖ SAMHÄLLE STYRNING

VÄSENTLIGA FRÅGOR OCH HÅLLBARHETSMÅL 

För Kinnevik och vår portfölj

http://www.kinnevik.com
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Väsentliga frågor
Kinneviks väsentliga frågor har identifierats genom interaktiva 
intressentdialoger, diskussioner i ledning och styrelse, jämfö-
relser med liknande bolag och bästa praxis i branschen. För att 
fastställa våra väsentliga frågor överväger vi vilka frågor som är 
mest väsentliga för oss och våra intressenter, samt betydelsen 
av Kinneviks miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade 
påverkan. De väsentliga frågorna 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 miljörelaterat ansvar och social jämställd-
het (i synnerhet mångfald och inkludering) har ökat i betydelse, 
särskilt i diskussioner med portföljbolagen�

Mål, delmål och nyckeltal
På de följande två sidorna finns en översikt över Kinneviks mål och 
delmål för var och en av våra väsentliga frågor på Kinnevik- och 
portföljnivå, samt våra nyckeltal på portföljnivå. Hållbarhetsmålen 
är en del av Kinneviks övergripande bolagsmål 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 kvantitativ representation 
av vår portföljs hållbarhetsresultat och ett verktyg för att mäta 
utveckling� De omfattar emellertid inte hela skalan av Kinneviks 
arbete. Många av våra bolag befinner sig i ett tidigt skede av sin 
operativa utveckling och hållbarhetsutveckling, vilket återspeglas 
i hur nyckeltalen faller ut� Vi kan inte förvänta oss att alla bolag 
till fullo ska uppfylla våra förväntningar avseende hållbarhet 

vid investeringstillfället, och vi definierar en tydlig färdplan för 
våra bolag med viktiga prioriteringar och mål varje år (läs mer 
på sidan 30).

I och med att vi omallokerar kapital dynamiskt förändras 
sammansättningen av vår portfölj över tid, vilket påverkar nyck-
eltalen. Nyckeltalen grundar sig på Kinnevikstandarderna som 
du kan läsa mer om på sidan 29. En fullständig redogörelse för 
nyckeltalen på portföljnivå, inklusive jämförelsetal for 2021 och 
2020, finns på sidorna 41-43.

Omfattning och ramar för rapportering
Denna rapport omfattar Kinneviks hållbarhetsresultat för perioden 
1 januari till 31 december 2021�

Vår strategi omfattar att vara en ledande aktieägare i våra bolag 
med en större minoritetspost som ger oss möjlighet att påverka. 
Detta innebär att medan vi kan utöva visst inflytande över våra 
bolag, främst genom representation 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 sam-
manfattad nivå samt i form av fallstudier av specifika initiativ. 
Mer information om portföljbolagens resultat återfinns på deras 
respektive webbplatser�

Kinneviks ekonomiska resultat påverkas direkt av portföljbo-
lagens ekonomiska resultat och värderingen av våra bolag, och 
därmed tas ekonomiska resultat enbart upp på Kinneviknivå i 
den här rapporten�

http://www.kinnevik.com
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HÅLLBARHETSRAMVERK
KINNEVIKNIVÅ

Dimension MILJÖ SAMHÄLLE STYRNING

Mest 
relevanta  
globala mål

13�2: Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och 
planering

5�5: Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och 
beslutsfattande

8�8: Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och 
säker arbetsmiljö för alla

17�16: Stärk det globala partnerskapet 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 verksam-
het exklusive portföljen från och med 2020

• Könsfördelning 40/60 i Kinneviks ledningsgrupp, investe-
ringsteam och corporateteam år 2022

• Alla Kinneviks chefer utvärderas i fråga inkluderande ledar-
skap 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 verksamhet 
exklusive portföljen till så nära noll som möjligt

•  Kompensera oundvikliga utsläpp genom ett program för 
permanent koldioxidborttagning

• Attrahera, rekrytera och behålla de mest kompetenta medar-
betarna

• Vara en attraktiv arbetsgivare med mångfald och inkludering, 
välmående och personlig utveckling i fokus

•  Bidra positivt till samhället genom Reach for Change

• Upprätthålla sunda bolagsstyrningsstrukturer inklusive risk-
hantering och regelefterlevnad i Kinneviks egen verksamhet

Måluppfyllnad 
2021

• Utsläppen av växthusgaser från Kinneviks verksamhet 
exklusive portföljen under 2021 är i nivå med motsvarande 
utsläpp 2020. Utsläppen under 2021 och 2020 ligger på en 
avsevärt lägre nivå jämfört med 2019, 2018 och 2017, vilket 
främst är ett resultat av betydligt färre affärsresor på grund av 
spridningen av Coronaviruset. 2021 uppdaterade vi även vår 
policy för flygresor, läs mer på sida 19

• Kinnevik har beställt och betalat för permanent borttagning 
av våra utsläpp under 2021 exklusive portföljen, uppgående 
till 92 ton C02e, genom Climeworks teknik för direkt luftupp-
tagning och lagring

• Läs mer på sidorna 18-21

• Andelen kvinnor i Kinneviks ledningsgrupp har ökat från 
43% vid utgången av 2020 till 50% vid utgången av 2021. 
För investeringsteamet  har andelen ökat från 23% till 38% vid 
slutet av 2021� Per den 31 mars 2022 uppgick andelen kvin-
nor i investeringsteamet till 47%� Corporateteamet avslutade 
året med 73% kvinnor

•  Våra fyra mål för mångfald och inkludering har införlivats i 
Kinneviks övergripande bolagsmål för 2021 och knyter dem 
därmed till ersättningen av våra team

•  Läs mer på sidorna 22-25

• Kinneviks totalavkastning till aktieägarna (TSR) uppgick till 
29% för 2021. Den femåriga genomsnittliga totalavkast-
ningen uppgick till 30% och den tioåriga genomsnittliga 
totalavkastningen uppgick till 23%, per 31 december 2021

• Läs mer på sidorna 26-28

http://www.kinnevik.com
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HÅLLBARHETSRAMVERK
PORTFÖLJNIVÅ

Dimension MILJÖ SAMHÄLLE STYRNING

Most Relevant 
Global Goals

12�5: Minska mängden avfall markant

12:6: Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och 
hållbarhetsredovisning

13�2: Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och 
planering

5�5: Säkerställ fullt deltagande för kvinnor 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 genom diversifiering, 
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 fram-
steg inom mångfald och inkludering

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

• 5 procentenheters förbättring i genomsinttlig ESG Score 
över portföljen

Delmål Säkerställa att våra portföljbolag:

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

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

•  Definierar en färdplan med ambitiös vision för att nå målen

Säkerställa att våra portföljbolag:

• Bygger ansvarsfulla affärsrelationer med leverantörer

• Attraherar och behåller de mest kompetenta medarbetarna

• Upprättar särskilda program för att bidra positivt till samhället

Säkerställa att våra portföljbolag:

• Har sunda strukturer för styrning, riskhantering och regelef-
terlevnad på plats

• Uppnår långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt, dvs. att de når 
Kinneviks årliga avkastningskrav samt våra miljö- och mång-
faldsmål

Måluppfyllnad 
2021

• Då utsläppsdata för 2021 för våra portföljbolag som rappor-
terar om utsläpp ännu inte är tillgänglig, kommer föränd-
ring i utsläppsintensiteten för portföljen att publiceras i en 
Klimatframstegsrapport relaterad till vårt Hållbarhetslänkade 
Finansieringsramverk som kommer att publiceras före 30 juni 
2022

• Läs mer på sidan 30

• Sedan maj 2019 har 20,5% av värdet som investerats i nya 
bolag investerats i bolag som grundats av kvinnor� Under 
2021 har 24% av Kinneviks investeringar i nya bolag varit i 
bolag som grundats av kvinnor

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

• Läs mer på sidan 31

• Kinneviks ekonomiska resultat påverkas direkt av portföljbo-
lagens ekonomiska resultat och värderingen av bolagen, och 
därmed tas ekonomiska resultat enbart upp på Kinneviknivå i 
den här rapporten

• Under 2021 ökade den genomsnittliga ESG Scoren med 12 
procentenheter jämfört med portföljen 2020

• Läs mer på sidan 32

http://www.kinnevik.com
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MILJÖANSVAR OCH MINSKAD KLIMATPÅVERKAN

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

KINNEVIKS KLIMATMÅL

I maj 2020 satte Kinnevik upp två klimatmål för att minska utsläp-
pen av växthusgaser och förbereda vår portfölj och organisation 
för en framtid med låga koldioxidutsläpp. Målen är:

• Netto noll utsläpp av växthusgaser från Kinneviks verksam-
het exklusive portföljen från och med 2020 (Scope 1, 2 och 
3 exklusive investeringar)

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

Majoriteten av Kinneviks utsläpp i Scope 3 exklusive portföljen 
relaterar till affärsresor. För att nå vårt första klimatmål minskar 
vi i första hand våra utsläpp av växthusgaser till så nära noll som 
möjligt inom Scope 1, 2 och 3 exklusive portföljen (läs mer om 
olika Scopes på sidan 21). Därtill tar vi permanent bort ound-

vikliga utsläpp genom en teknik för direkt luftupptagning för att 
uppnå netto noll utsläpp.

Det andra målet omfattar att våra portföljbolag ska sätta upp 
relevanta mål i sina verksamheter och värdekedjor för att anpassa 
sig efter 1,5-gradersambitionen. Det omfattar också att våra bo-
lag ska mäta sina utsläpp i enlighet med GHG-protokollet och 
definiera en tydlig färdplan för att nå sina klimatmål. 

Eftersom många av våra bolag har en mycket snabb tillväxt 
har Kinneviks portföljmål satts upp som ett intensitetsmål, dvs. 
utsläppen från våra portföljbolag mäts i relation till utvecklingen 
av relevanta ekonomiska och fysiska mått, till exempel omsättning 
och antal sålda produkter. Vi redovisar utvecklingen avseende 
våra klimatmål årligen, justerat för förändringar i portföljens 
sammansättning�

Portföljens utsläppsmål översatt till årliga minskningsmål
Under 2021 översattes klimatmålet för portföljen till ett årligt 
minskningsmål och integrerades i vårt nyligen publicerade 
Hållbarhetslänkade Finansieringsramverk, läs mer på sidorna 
33-34. Detta innebär att målet om ”50% minskning av utsläpps-
intensiteten av växthusgaser i hela Kinneviks portfölj år 2030 
jämfört med 2020” översattes till ett årligt mål om att minska av 
utsläppsintensiteten i portföljen med 7% jämfört med föregå-
ende år fram till 2030.

Det årliga målet mäts på bolagsbasis, vilket innebär att ut-
släppsintensiteten för ett bolag ett givet år jämförs med in-
tensiteten i samma bolag året innan. Eftersom målet avser att 
reflektera Kinneviks inflytande som investerare och det faktum 
att vår portfölj ständigt utvecklas, inkluderar vi endast bolag 

som varit i portföljen minst två år. Exempelvis innebär det att 
minskningen i växthusgasintensitet mellan 2020 och 2021 inte 
inkluderar Zalando eftersom Kinnevik delade ut hela sitt aktie-
innehav i Zalando under 2021. Därtill behöver bolagen ha rap-
porterat sina växthusgasutsläpp i tillfredsställande omfattning 
under minst två år för att inkluderas i uppföljningen av målet. Läs 
mer om de bolag som inkluderas i årets mätning på sidan 30.

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 koldioxidutsläpp.

Redovisningen av utsläpp av växthusgaser har gjorts i enlighet 
med GHG-protokollets Corporate Accounting and Reporting 
Standard. Detta protokoll betraktas som bästa praxis för rap-
portering av växthusgasutsläpp för bolag och organisationer.

Kinneviks redovisning av växthusgasutsläpp för 2021 omfat-
tar Kinnevik AB och Kinnevik Capital Ltd. Då utsläppsdata för 
2021 för våra portföljbolag som rapporterar om utsläpp ännu 
inte är tillgänglig, kommer en fullständig upplysning över alla 
scope inklusive utsläpp från Kinneviks portföljbolag i vårt Scope 
3, liksom förändringar i utsläppsintensiteten för portföljen att 
publiceras i en Klimatframstegsrapport relaterad till vårt Hållbar-
hetslänkade Finansieringsramverk som kommer att publiceras 
före 30 juni 2022�

Metod
Under 2021 har vi fortsatt att redovisa våra växthusgasutsläpp 
i Position Green, ett verktyg för hållbarhetsredovisning, vilket 
är samma verktyg som vi erbjuder våra portföljbolag att rappor-
tera i� Kinnevik använder offentligt tillgängliga utsläppsfaktorer 
där större delen kommer ifrån databaser så som ICA0 (2020), 
BEIS (2019) och AIB (2019) men aven specifika källor så som 

Som en ansvarstagande och aktiv ägare har Kinnevik som mål att vara en förebild  
för portföljbolagen såväl som branschen i stort gällande miljörelaterade, sociala och  
styrningsrelaterade frågor.

KINNEVIK  
ETT ANSVARSTAGANDE BOLAG

http://www.kinnevik.com
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KINNEVIK 
MILJÖ

Stockholm Exergi, Vattenfall, DEFRA (2022) och Taxi Stockholms 
hållbarhetsredovisning (2021) har använts.

Elen i Kinneviks lokaler både i Stockholm 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 direkt genom leverantören.

All användning av de bilar som Kinnevik äger har tagits med 
i bedömningen, även om de främst används av medarbetarna 
utanför arbetet och av personliga skäl� Alla företagsbilar är före-
mål för förmånsbeskattning enligt Skatteverkets regler.

Måluppfyllnad för klimatmål under 2021
Kinneviks utsläpp exklusive portföljen uppgick till 92 (90) ton 
C02e, motsvarande 2,3 (2,3) ton per heltidsanställd� Affärsresor 
(som nästan uteslutande består av flygresor) stod för 83% av Kin-
neviks totala utsläpp under 2021, exklusive utsläpp från portföljen.

Det innebär att våra utsläpp under 2021 exklusive portföljen är 
i nivå med motsvarande utsläpp år 2020. Utsläppen under 2021 
och 2020 ligger på en avsevärt lägre nivå jämfört med 2019, 2018 
och 2017 vilket främst är ett resultat av betydligt färre affärsresor 
på grund av spridningen av Coronaviruset. 2021 uppdaterade 
vi även vår policy för flygresor, läs mer nedan. 

För att minska våra utsläpp i Scope 1, 2 och 3 exklusive port-
följen lanserade vi en intern granskning av våra utsläpp i början av 
2020 och etablerade två konkreta åtgärdsplaner. Den första be-
stod i att uppdatera vår affärsresepolicy med fler restriktioner för 
flygresor, och den andra att uppdatera vår bilpolicy att inkludera 
miljöaspekter� 2021 introducerat vi nya riktlinjer för företagsbilar 
som innebär att vi går mot enbart laddhybrider eller elbilar och 
som innehåller ett opt-out-alternativ i utbyte mot bilstöd som 
kan användas till andra, mer miljövänliga transportmedel, i linje 

med vår ambition att nå netto noll utsläpp i vår egen verksamhet. 
Vi uppdaterade också vår resepolicy för att ytterligare lyfta att 

resor, särskilt, bil- och flygresor, har en direkt påverkan på miljön 
och anställda uppmuntras att utvärdera nödvändigheten av varje 
planerad affärsresa och överväga alternativ till resor, t.ex virtuella 
möten, om inte ett fysiskt möte som kräver resor är affärskritisk� 
Anställda är också skyldiga att utvärdera miljöpåverkan av resor 
innan de gör några reseplaner och att sträva efter att använda 
alternativet med lägst utsläpp där det är möjligt� Detta innebär 
att anställda bör minimera antalet flygningar genom bättre pla-
nering och schemaläggning av möten och evenemang och  även 
prioritera kollektivtrafik framför egen bil.

För våra utsläpp under 2021 exklusive portföljen, uppgående 
till 92 ton C02e, har Kinnevik beställt och betalat för permanent 
borttagning genom Climeworks teknik för direkt luftupptagning 
och lagring. Läs mer om Climeworks på nästa sida.

Den största klimatpåverkan av Kinneviks totala utsläpp kom-
mer från Scope 3 relaterade till portföljen som förra året stod 
för nära 100 % av de totala utsläppen�

För att nå klimatmålet för portföljen erbjuder vi strategiskt 
stöd till alla våra bolag, läs mer på sidan 30. Vid utgången av 
2021 mätte bolag som representerar 52% (jämfört med 74% vid 
utgången av 2020) av Kinneviks portföljvärde sina utsläpp i Scope 
1, 2 och relevanta scope 3-kategorier och bolag som represen-
terar 45% (47%) av portföljens värde hade satt reduceringsmål 
i linje med vetenskapen. Minskningen mellan åren förklaras till 
stor del av utdelningen av Zalando. Bolaget representerade en 
stor del av Kinneviks portföljvärde och både mätte sina utsläpp 
och hade satt mål. 

Läs mer om motsättningen mellan ekonomisk tillväxt och att 
minska Kinneviks koldioxidutsläpp på sidan 39.

Kinnevik’s utsläpp 2021 
i Scope 1, 2 och 3 exklusive 
portföljen

Scope 3, exkl�  
portföljbolag

88%

n 1� Direkta utsläpp 5 5%

n 2� Indirekta utsläpp 
- Energi 6 7%

n 3� Indirekta utsläpp 
- Övrigt 81 88%

Summa 92 100%

Scope Ton CO2e

Kinnevik’s utsläpp 2021 
per kategori exklusive 
portföljen

Tjänsteresor

83%

n Tjänsteresor 76 83%

n Energi 8 9%

n Företagets egna/ 
leasade fordon 7 8%

n Inköpta material 1 1%

n Avfall 0 0%

Summa 92 100%

Aktivitet Ton CO2e

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

Kinnevik har ett datadrivet hållbarhetsarbete 
och använder oss av plattformen Position 
Green för att samla in, hantera och rapportera 
vår hållbarhetsdata�

http://www.kinnevik.com
https://www.positiongreen.com
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CDP och TCFD
Under 2021 redovisade Kinnevik vår miljöpåverkan genom CDP 
och fick betyget B. Det är en förbättring jämfört med betyget 
B- som vi fick år 2020. 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 rekommendationerna från Task Force 
on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) under 2020 
och publicerade vår andra TCFD-rapport under 2021. Läs mer 
på sidan 38.

CLIMEWORKS
Kinnevik har beställt och betalat för permanent borttagning av våra utsläpp under 2021 exklusive portföljen, uppgående till 
92 ton C02e, genom Climeworks teknik för direkt luftupptagning och lagring� Climeworks är ett av världens ledande bolag 
för direkt luftupptagning och lagring. Climeworks teknik tar bort koldioxid från luften och lagrar den permanent under jorden 
via Carbfix-metoden. Koldioxidet 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 forskare är övertygade om att direkt luftupptag-
ning kommer att spela en viktig roll i måluppfyllnaden av Parisavtalet. MER

Copyright: Climeworks

http://www.kinnevik.com
https://climeworks.com
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Översikt för Kinneviks redovisning av växthusgasutsläpp exklusive portföljen 2017-2021
 
GHG-protokollet klassifcerar ett bolags växthusgasutsläpp utifrån tre grupper, så kallade Scopes. Scope 1-utsläpp är direkta ut- 
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 2017–2021 omfattar inte våra portföljbolags utsläpp, vilket innebär att scope 
3-utsläpp huvudsakligen består av affärsresor. Utsläppsdata för våra portföljbolag kommer att publiceras i en Klimatframstegsrap-
port relaterad till vårt Hållbarhetslänkade Finansieringsramverk som kommer att publiceras före 30 juni 2022.

Kinneviks växthusgas-
utsläpp (ton CO2e) 2017 2018  2019* 2020 2021

Scope 1
Specifikation: 
Företagets egna/leasade fordon

11

11

17

17

17

17

12

12

5

5

Scope 2
Specifikation: 
Energi

15

15

9

9

7

7

5

5

6

6

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

577

1
2
2
0

572

619

1
2
4
0

612

487

4
2
1
0

479

74

3
2
1
0

68

81

2
3
1
0

76

Totalt 602 645 511 90 92

Per heltidsanställd 
 medarbetare 16,1 17,6 12,9 2,3 2,3
Per kvadratmeter  
kontorsyta 0,78 0,835 0,662 0,117 0,119

* Data för 2019 omräknad till följd av uppdaterade utsläppsfaktorer och metoder för en bättre anpassning till GHG-protokollet.

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

602
645

511

90 92

20212017 2018 2019 2020
SCOPE 1

SCOPE 2

SCOPE 3

http://www.kinnevik.com
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SOCIAL JÄMSTÄLLDHET OCH POSITIVT SAMHÄLLSBIDRAG 

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 kompetenta medarbetarna. Kinnevik 
anser att mångfald och inkludering är viktiga tillgångar och en 
möjlighet till värdeskapande. Vi utnyttjar till fullo de möjligheter 
som uppstår genom att anställa medarbetare med olika bakgrun-
der och perspektiv. Vi vill även bidra till samhället i stort genom 
att driva förändring i hela vårt ekosystem och bransch och pusha 
andra genom att vara en förebild.

KINNEVIKS RAMVERK OCH MÅL FÖR MÅNGFALD OCH 
INKLUDERING

Utöver vår grundläggande tro på lika rättigheter för alla med-
arbetare är Kinneviks uppfattning att mångfald och inkludering 
ger tydliga affärsfördelar eftersom det ger starkare finansiella 
resultat, bättre beslutsfattande, stimulerar innovation och leder 
till långsiktigt värdeskapande och för att kunna leverera i enlig-
het med vår vision om att vara Europas ledande börsnoterade 
tillväxtinvesterare 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 också spegla 
sin kundbas�

”Vi är fortsatt engagerade i vår mångfalds- och inkluderingsstrategi 
och fortsätter utmana våra egna och andras normer genom att 
proaktivt förändra våra beteenden och göra D&I till en integrerad 
del av vår kultur, ledarskap och investeringsprocess. Med upp-
daterade och mer ambitiösa mångfalds- och inkluderingsmål, 
säkerställer vi ett fortsatt fokus på att driva utveckling och skapa 
aktieägarvärde.”

– Georgi Ganev, Kinneviks VD

Mångfalds- och inkluderingsundersökning
I september 2021 engagerade vi Diversio, en kanadensisk platt-
form för people intelligence, för att hjälpa oss att samla in och 
analysera bredare intern D&I-data. Ambitionen var att få en 
helhetsbild av vår organisations sammansättning, hjälpa oss 
att identifiera våra styrkor och svagheter samt de åtgärder vi 
behöver vidta för att förbättra oss� Detta gjordes via en anonym 
och frivillig undersökning i relation till sex olika fokusområden 
relaterat till arbetsplatsen� Alla svar var och förblir helt anonyma 
och konfidentiella — inga namn, kontaktuppgifter eller IP-adresser 
registrerades eller sparas och inga individuella svar var synliga 
för Kinnevik� Vidare tillämpade vi en minimirapporteringströskel 
på 8 svar för att ytterligare säkerställa anonymitet eftersom vi har 
ett realativt litet team�

Vi hade en svarsfrekvens på 86% i undersökningen och fick 
en mycket hög inkluderingspoäng, långt över jämförbara bolag. 
Vi identifierade även vissa förbättringsområden som vi planerar 
att följa upp och arbeta aktivt med under 2022�

Certifieringgällandemångfaldochinkludering
Kinnevik deltog under 2020 i en bedömning av mångfald som 
utfördes av Diversity VC Standard och blev därmed den första 
investeraren på global nivå som tilldelades en nivå 2-certifering, 
den högsta möjliga certifieringsnivån. Standarden har utvecklats 
av Diversity VC, en brittisk ideell samarbetsorganisation som 
arbetar för mångfald vid riskkapitalinvesteringar, och Diver-
sio. Standarden är en bedömnings- och certifieringsprocess 
som sätter upp ett jämförelsetal (benchmark) för bästa praxis 
inom mångfald och inkludering inom riskkapital. sen lansering 
har mer än 50 fonder genomgått bedömningen i Europa och 
Nordamerika� 

Kinnevik bedömdes även under 2021 och belönades återigen 
med en nivå 2-certifiering. Kinnevik är sedan december 2021 
även del av Diversity VC Standards Advisory Board tillsammans 
med ZX Ventures, H/L Ventures och Mercury Fund.

Måluppfyllnad för mångfald och inkludering 2021
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.  
Sedan dess har vi fått 2021 års Allbrightpris, blivit utsedda till 
2021 års bästa praxisledare av European Women on Boards, blivit 
rankade #1 i Sverige och #62 globalt i Equileaps 2021 Global 
rapport och gjort framsteg på alla fyra mål:

2019 Mål Status Utfall

#1
Könsfördelning 
40/60 i alla Kin-
neviks team år 
2022

3

n Styrelse 50/50

n Ledning  50/50

n Investeringsteam 47/53 (per 31 
mars 2022)

n Corporateteam 73/27

#2
Utvärdera alla 
chefer utifrån ett 
inkluderande 
ledarskap

3

n D&I inkluderat i bolagsmålen för 
2021 som är knutna till ersättning

n D&I-fokuserat ledarskapsindex och 
medarbetarundersökning

n Utbildning i inkluderande ledar-
skap

#3

10% av vårt al-
lokerade kapital 
ska gå till bolag 
som leds eller 
har grundats av 
kvinnor

3

n Totalt har 20,5% av vårt investerade 
kapital i nya bolag varit i kvinnligt 
grundade eller ledda bolag sedan 
maj 2019

n Cityblock, Parsley Health och 
Spring Health

#4

Följdinvestering-
ar villkorade av 
tydliga framsteg 
inom mångfald 
och inkludering

3

n Investeringsprocessen uppdaterad 
för att inkludera en D&I-bedöm-
ning inför alla följdinvesteringsbe-
slut 

n Avböjt vissa följdinvesteringar på 
grund av bristande framsteg

http://www.kinnevik.com
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ETT LITET TEAM MED STOR MÅNGFALD
Kinneviks kärnvärden förblir desamma. Våra medarbetare delar 
en entreprenörsanda och tro på att bygga långsiktigt hållbara 
verksamheter�

Under 2021 utgjordes Kinneviks organisation av 40 (40) an-
ställda i genomsnitt (omräknat till heltidsanställningar ”FTE”, 
inklusive helägda dotterbolag), varav 28 i Stockholm och 12 i 
London. Investeringsteamet bestod av 12 personer varav åtta 
i London och fyra i Stockholm. Övriga 28 medarbetare arbetar 
inom Finance, Legal, Strategy, Sustainability, Corporate Com-
munications, HR och Administration. Alla medarbetare utom en 
har tillsvidareanställningar�

I en frivillig enkätundersökning som Kinnevik skickade ut till alla 
anställda i november 2021 uppgav 13% att de anser sig tillhöra 
en etnisk minoritet� Svarsfrekvensen för undersökningen var 86%� 
Vidare utförde Kinnevik tillsammans med en extern konsult en 
analys av löneklyftan mellan könen under 2021 för att identifiera 
potentiella underliggande fördomar i vår ersättningsprocess. 
Analysen tittade på både omotiverade löneskillnader för lika 
jobb och underliggande strukturella hinder för lika möjligheter� 
Inga specifika klyftor identifierades.

Nyanställningar och personalomsättning under 2021 (FTE)

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

Stockholm

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

Män - - - - - -

London

Kvinnor - - - 1,0 1,0 2,4% 

Män 0,2 - - - 0,2 0,5% 

Summa 2,6 6,4%

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

Stockholm

Kvinnor - - - - -  -

Män - 1,8 - - 1,8 4,4%

London

Kvinnor - - - -  -  -

Män - - 0,6 - 0,6 1,5%

Summa 2,4 5,9%

Not: Nyanställningar och personalomsättning anges i heltidsanställningar och 
beräknas i relation till det genomsnittliga antalet heltidsanställda under 2021�

Medarbetarnas åldersfördelning under 2021 (FTE)

Åldersfördelning i styrelsen under 2021 (FTE)

n Kvinnor
n Män

4

2

5

8
7 7

5

1

n Kvinnor
n Män

20–29 30–39 40–49 50+

40–49

2

0

60+

1

3

http://www.kinnevik.com
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Att vara en attraktiv arbetsgivare
Kinnevik erbjuder sina medarbetare löpande möjligheter till 
personlig och professionell utveckling, för att förbättra sina 
yrkeskunskaper och att ta ett ökat ansvar för att skapa värde för 
Kinnevik och våra portföljbolag. Eftersom vi är en liten organisa-
tion kan vi anpassa karriärutveckling och vidareutbildning för varje 
medarbetare� Dessa omfattar bland annat ledarskapskurser och 
ämnesspecifika utbildningsprogram, samt operativ erfarenhet 
genom att medarbetare lånas ut under en begränsad period till 
något av våra portföljbolag.

Löpande utvärdering av medarbetarnas prestationer och 
måluppfyllnad är centralt för att Kinnevik ska kunna erbjuda 
lämpliga personliga utvecklingsverktyg på individ- och grupp-
nivå. Alla medarbetare 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�

Anställdasvälbefinnandeärvårfrämstaprioritet
Kinnevik arbetar för att främja en bra, säker och sund arbetsmiljö 
för samtliga medarbetare gällande både fysiska, organisatoriska 
och sociala aspekter, där risken för arbetsskador och arbetsrela-
terade 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� Under 2021 rapporterades inga 
incidenter till Arbetsmiljöverket. Den låga sjukfrånvaron, runt 3% 
av den totala arbetstiden, vittnar om Kinneviks ansträngningar 
att förbättra medarbetarnas hälsa, bland annat genom en sjuk-
vårdsförsäkring och friskvårdsbidrag.

För att kunna bedöma hur de anställda känner inför att arbeta 
för Kinnevik genomför vi årliga medarbetarundersökningar. 

Resultatet från medarbetarundersökningen 2021 visade inte på 
några betydande problem gällande mänskliga rättigheter, lika 
möjligheter eller arbetsmiljö�

Av de 79% av medarbetarna som svarade på Kinneviks 
medarbetarenkäter 2021 fick Kinnevik en genomsnittlig eNPS 
(Employee Net Promoter Score) på 48 (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 kvin-
nor� Under 2021 var den genomsnittliga föräldraledigheten 11 
veckor (27,5) för män och 38 veckor (39) för kvinnor� Det avser 
föräldraledighet som påbörjades under 2021 och inkluderar 
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 framkant vad gäller lika möjligheter samt att främja hälsa 
och välmående och en bra balans mellan arbete och familjeliv�

Våra anställdas säkerhet och välbefinnande har varit vår främ-
sta prioritet efter utbrottet av Covid-19� Under 2020 inrättade 
Kinnevik en Corona Taskforce som ansvarar för att övervaka 
myndigheters riktlinjer samt för att tillhandahålla interna riktlinjer 
för t.e.x resor, event, karantän och kontorsöppning såväl som 
att erbjuda testning för anställda� Denna taskforce fortsatte sitt 
arbete under 2021�

Kinnevik har underlättat arbete hemifrån genom att använda 
av befintlig IT-infrastruktur och tillhandahålla hemarbetsbidrag till 
anställda för att säkerställa ergonomiska arbetsplatser� Dessutom 
har regelbundna undersökningar genomförts for att övervaka 
välbefinnande och balans mellan arbete och privatliv.

http://www.kinnevik.com
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Öka
Inkluderingen

10% Kvinnlig  
kapital-  

allokering 

Portfölj- 
framsteg

Följd- 
investeringar

1� Förbättra inkluderingen på Kinnevik NY
Förbättra resultaten från den årliga inkluderingsmätningen

2021 mätte Kinnevik känslan av inkludering i vårt team inom sex 
områden med hjälp av en undersökning via People Intelligence-
plattformen Diversio� Detta resulterade i ett övergripande Inclusion 
Score, en indikation på hur bra Kinnevik är på att utnyttja mångfalden 
i teamet. Även om 2021 års inkluderingspoäng var mycket bra, över 
snittet för investeringsbranschen samt för den bäst presterande 
sektorn, anser vi att vi kan och ska förbättra oss ytterligare för att 
säkerställa att alla, oavsett kön, etnisk bakgrund eller roll, känner sig 
inkluderade och att de kan vara sig själva och nå sin fulla potential.

3� Följdinvesteringar
Följdinvesteringar är villkorade av att det sker tydliga framsteg inom 
mångfald och inkludering

Kinnevik kommer även fortsättningsvis att göra alla följdinveste-
ringar villkorade av tillfredsställande D&I-utveckling i det aktuella 
portföljbolaget� 

2� 10% kapitalallokering till kvinnor
På rullande tvåårsbasis från årsstämman 2019 och framåt ska minst 
10% av kapitalet som investeras i nya bolag gå till bolag som grun-
dats eller leds av kvinnor

Även om Kinnevik framgångsrikt har presterat enligt vårt kapital-
allokeringsmål, är den globala andelen kapital som går till kvinnligt 
grundade och ledda bolag fortfarande på en alltför låg nivå, varför 
vi tror att ett explicit allokeringsmål fortfarande fyller sitt syfte. 2021 
införlivade vi kapitalallokeringsmålet i vårt Hållbarhetslänkade Finan-
sieringsramverk och uppdaterade det till en rullande tvåårsperiod, 
vilket begränsar möjligheten att tillgodogöra sig eventuella framtida 
års investeringar för att uppnå målet.

4� Säkerställa framsteg i portföljen NY
Uppnå årliga gradvisa framsteg i vår portfölj genom relevanta 
mångfalds- och inkluderingsinsatser

Kinnevik har satt upp årliga mål för hur stor andel av portföljen som 
implementerar (i) D&I-datainsamlingsprocesser som åtminstone om-
fattar kön, etnicitet och inkludering (24% av portföljbolagen baserat 
på 2021 års portfölj), (ii) D&I-strategier baserade på företagsspecifik 
D&I-data (15%) och (iii) D&I-mål relaterade till sådana strategier 
(21%). Våra ambitioner för 2022 är att minst 40% av portföljbolagen 
ska implementera D&I-datainsamlingsprocesser, 30% av portföljbo-
lagen ska ha en relevant D&I-strategi baserad på D&I-data och 30% 
av portföljbolagen ska sätta D&I-mål relaterade till sådana strategier. 
Målen exkluderar bolag i tillväxtmarknader.

Uppdaterade mångfalds- och inkluderingsmål för 2022
 
Även om vi är mycket stolta över de framsteg vi gjort för att nå våra fyra mål för mångfald och inkludering (”D&I”) som sattes 2019, är vi på inget sätt nöjda. Vi är fortsatt engagerade i vår D&I-agenda och 
har under 2021 arbetat med att identifiera nya D&I-mål för att bredda vårt förhållningssätt till mångfald och understryka vikten av inkludering. Vi är medvetna om att det inte finns en ensam lösning som 
passar alla när det gäller mångfald och inkludering, varför vi ser värdet av en mer flexibel definition av vad som utgör framsteg inom D&I i vår portfölj. I februari 2022 tillkännagav vi uppdaterade och mer 
ambitiösa D&I-mål som ersätter de mål som sattes vid årsstämman 2019. Dessa inkluderar vår befintliga policy för följdinvesteringar och vårt mål om att 10% av kapitalet som investeras i nya bolag ska 
gå till bolag som leds eller har grundats av kvinnor. Mätperioden för den sistnämnda har under 2021 uppdaterats i linje med vårt hållbarhetslänkade finansieringsramverk. Vi har även lagt till ett nytt mål 
med fokus på ökad inkludering i vårt eget team och ett mål om att driva gradvisa framsteg över hela portföljen. Uppföljning mot alla mål kommer att rapporteras årligen.

http://www.kinnevik.com
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organ. Kinnevik tillämpar också Svensk kod för bolagsstyrning.
Kinneviks styrelse är ansvarig för Kinneviks 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 Kin-
nevik etablerat ett Revisions- och Hållbarhetsutskott (”R&H”), vilket 
utgörs av en undergrupp inom styrelsen. R&H-utskottet hjälper 
styrelsen att överse styrningsstrukturerna i Kinneviks portföljbolag, 
Kinneviks riskhanteringsprocess och efterlevnad av lagar, regler 
och Uppförandekoden� Utskottet övervakar särskilt implemen-
teringen av Kinnevikstandarderna (läs mer på sidan 29) i port-
följbolagen, inklusive den årliga ESG- bedömningen. Styrelsen 
får vidare stöd av Riskkommittén, en ledningsgruppskommitté, 
som består av Kinneviks ledningsgrupp och investeringschefer. 
Mer information om Kinneviks beslutsfattande grupper och deras 
arbete återfinns i bolagsstyrningsrapporten 2021.

Kinneviks främsta bolagsstyrningspolicyer är vår uppfö-
randekod, hållbarhetspolicy, lobbyingpolicy och visselblå-
sarpolicy� Policyerna har kommunicerats till samtliga med-
arbetare och styrelseledamöter och finns på vår webbplats  
https://www.kinnevik.com/sv/hallbarhet/viktiga-policys. Kinneviks 
policys, processer och regler gällande mångfald och inkludering 
finns beskrivna i Kinneviks företagspolicyer, inklusive Medarbe-
tarhandboken, Talent Management Policy och Work Environment 
Handbook som är sammanfattade på vår webbplats https:// www.
kinnevik.com/sv/team/mangfald-inkludering.

Samtliga medarbetare och representanter för Kinnevik samt 
utomstående som samarbetar med Kinnevik förväntas följa 
Uppförandekoden till fullo� Kinnevik har en introduktionsprocess 
för nya medarbetare för att de ska bekanta sig med Uppfö-
randekoden, som omfattar affärsetik och bestämmelser gällande 
åtgärder mot mutor, samt andra viktiga rutiner och riktlinjer. 
Kinnevik anordnar obligatorisk utbildning i Uppförandekoden 
för alla medarbetare. Uppförandekoden delas årligen med alla 
relevanta leverantörer�

KINNEVIK 
STYRNING

Översikt över ekonomiskt värde som skapats och 
distribuerats av Kinnevik under 2021, Mkr

Denna översikt inkluderar inte utdelningen av Zalando som 
representerade 54 Mdkr i värde överfört till våra aktieägare 
under 2021. 

Ekonomiskt värde som har skapats

Ekonomiskt värde som har distribuerats

SUNDA STRUKTURER FÖR STYRNING OCH  
EKONOMISK TILLVÄXT

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

EKONOMISKT RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLNAD UNDER 2021

Kinneviks hållbarhetsmål i förhållande till styrning är att leverera 
en årlig totalavkastning till aktieägarna på 12–15% under en af-
färscykel� Kinneviks totalavkastning till aktieägarna (TSR) uppgick 
till 29% för 2021. Den femåriga genomsnittliga totalavkastningen 
uppgick till 30% och den tioåriga genomsnittliga totalavkast-
ningen uppgick till 23%, per 31 december 2021� 

Utifrån ett bredare perspektiv på finansiella resultat ökade 
Kinneviks substansvärde med 16%, efter utbetald utdelning och 
exklusive Zalando, till 72,4 Mdkr (62,3) under 2021. 

Kinnevik avslutade 2021 med en nettokassa på 5,4 Mdkr, 
motsvarande 8,0% av portföljens värde�

Under 2021 delade Kinnevik ut hela sitt aktieinnehav i Zalando, 
motsvarande 54,1 Mdkr sammanlagt, till aktieägarna�

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

Styrning
Bolagsstyrningen inom Kinnevik utgår från svensk lagstiftning, 
Nasdaq Stockholms Regelverk för Emittenter samt regler och 
rekommendationer som har utfärdats av relevanta självreglerande 

Avyttringar av  
finansiella tillgångar

Erhållen  
utdelning

Övriga  
rörelseintäkter

1 689

10

5 544

Investeringar i  
finansiella tillgångar

Distribuerad utdelning

Betald ränta

Administrativa kostnader 
inkl� medarbetarnas löner

(319)

(44)

(55)

(6 376)

http://www.kinnevik.com
https://www.kinnevik.com/sv/hallbarhet/viktiga-policys
https:// www.kinnevik.com/sv/team/mangfald-inkludering
https:// www.kinnevik.com/sv/team/mangfald-inkludering
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Översikt av Kinneviks styrnings- och hållbarhetsorganisation

Styrelse

Ledning

Investeringsteamet Hållbarhetsteamet

Portföljbolag

Revisions- och  
Hållbarhetsutskottet

Utskottet för 
Medarbetar f rågor 
och Ersättningar

VÅR BOLAGSSTYRNING
Bolagsstyrningen inom Kinnevik utgår från svensk lag-
stiftning, 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�

KINNEVIK 
STYRNING

MER

Riskkommittén

Styrelseutskott Styrelseutskott

Ledningsgruppskommitté

http://www.kinnevik.com
https://www.kinnevik.com/sv/bolagsstyrning
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Såsom det anges i Kinneviks visselblåsarpolicy förväntar vi 
oss att alla medarbetare, såväl som relevanta tredje parter som 
samarbetar med bolaget, signalerar eventuell allvarlig oro de 
känner för någon del av Kinneviks arbete, inklusive avseende 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö, antikorruption och anti-
diskriminering. Kinneviks visselblåsartjänst hanteras av en extern 
part, WhistleB. Kinnevik mottog inga visselblåsarrapporter genom 
WhistleB under 2021.

Riskhantering
Kinneviks styrelse ansvarar för den interna kontrollen i enlighet 
med aktiebolagslagen samt Svensk kod för bolagsstyrning�  För 
att identifiera, bedöma och hantera Kinneviks risker löpande 
har styrelsen antagit en riskhanteringspolicy� För att underlätta 
implementeringen av denna policy har Kinnevik en detaljerad 
riskbedömningsprocess som leds av riskteamet som är sam-
mansatt av medlemmar i våra hållbarhets- och investeringsteam. 
Processen övervakas av Riskkommittén. 

En väsentlig del av Kinneviks riskexponering finns i vår portfölj 
och därmed tillämpas riskbedömningsprocessen både på Kinne-
vik- och portföljnivå. För att dokumentera bedömningsprocessen 
har Kinnevik ett riskarkiv på koncern- och portföljnivå.

För att genomföra bedömningen träffar riskteamet de rele-
vanta interna teamen for att identifiera koncern- och portföljrisker 
som därefter dokumenteras i riskarkiven� Efter en kvalitativ be-
dömning tilldelas alla risker en riskpoäng baserat på sannolikhet 
och påverkan, vilket klassificerar risken som antingen ”hög”, 
”medium” eller ”låg”. För alla risker utses relevanta åtgärder.

Kinneviks riskexponering förändras regelbundet och därför 
genomförs riskbedömningsprocessen och riskarkiven uppdateras 

minst två gånger per år. De uppdaterade Kinnevik- och portfölj-
riskarkiven presenteras för Riskkommittén efter varje bedömning. 

Riskkommittén granskar de mest väsentliga riskerna, utveck-
lingen sedan det senaste mötet, hur effektiva eventuella åtgärder 
har varit samt den övergripande riskaptiten. Riskkommitténs 
arbete presenteras vid varje möte i A&H-utskottet.

Klassificeringavrisker
Sannolikhet beräknas som:

Poäng Sannolikhet Beskrivning

1 < 5% Mycket osannolikt

2 5% - 10% Osannolikt 

3 10% - 20% Tänkbart 

4 20% - 25% Möjligt

5 > 25% Sannolikt

 
Påverkan beräknas som:

Poäng Påverkan (miljoner EUR) Beskrivning

1 < 25 Oväsentlig 

2 25 – 50 Låg 

3 50 – 100 Medelhög

4 100 – 250 Hög

5 > 250 Kritisk 

Risker klassificeras på följande sätt baserat på den kombinerade 
riskpoängen (sannolikhet multiplicerat med påverkan):

Klassificering Risk poäng Åtgärdsförslag

Låg < 7
Övervaka utvecklingen för 
att säkerställa att riskexpo-
neringen förblir låg

Medelhög

≥ 7 

och 

≤ 15

Dämpa och övervaka risker 
för att bibehålla nuvarande 
nivå på riskexponering

Hög > 15
Implementera riskdämp-
ningsåtgärder för att 
minska exponering

Regelefterlevnad 
Kinneviks regelefterlevnadsramverk fokuserar i första hand på 
lagar och regler som styr noterade bolag i Sverige, däribland 
Nasdaqs Regelverk för Emittenter, EU- förordningen om mark-
nadsmissbruk (596/2014), aktiebolagslagen samt andra lagar 
och regler hänförliga till Kinneviks verksamhet och investeringar� 
R&H-utskottet får regelbundet uppdateringar gällande status för 
regelefterlevnaden. En granskning av regelefterlevnaden i förhål-
lande till de lagar och regler som styr svenska noterade bolag 
genomförs årligen för att säkerställa fullständig regelefterlevnad 
samt för att identifera potentiella förbättringsområden.

Kinnevik genomför årligen obligatoriska utbildningar i re-
gelefterlevnad för alla medarbetare, vilket inkluderar Uppfö-
randekoden och Insider Trading Rules� Vi gör även regelbundet 
fördjupningar i vissa frågor, såsom antikorruption och hantering 
av leverantörskedjan�

Identifiering Klassificering Åtgärder Redovisning

Kinneviks riskbedömningsprocess

KINNEVIK 
STYRNING

http://www.kinnevik.com
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PORTFÖLJEN 
VÅRT AKTIVA ÄGANDE

KINNEVIKSTANDARDERNA

Kinneviks allmänna förväntningar i förhållande till våra portfölj-
bolags hållbarhetsresultat beskrivs i Kinneviks hållbarhetspolicy. 
I syfte att mäta resultat, sätta årliga mål och definiera praxis for 
våra bolag har vi tagit fram ett strukturerat ramverk som kallas 
Kinnevikstandarderna (”Standarderna”). De har tagits fram utifrån 
prioriteringar som har identifierats genom intressentdialoger, 
jämförelser med likartade bolag och praxis i branschen och 
omfattar 84 mätpunkter som täcker miljö-, samhälls- och styr-
ningsaspekter. Vidare finns de i två versioner, en för mindre bolag 
och en mer utmanande för större bolag� Större bolag förväntas 
följa Standarderna för både mindre och större bolag.

Kinneviks Hållbarhetsteam har ansvar för att utveckla Stan-
darderna samt för att genomföra en årlig bedömning av våra 
portföljbolag i enlighet med dessa. Investerings- och hållbar-
hetsteamet beslutar 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�

Standarderna har varit föremål för granskning av externa parter 
såsom revisorer, ämnesexperter och oberoende ESG specialister 
och har även godkänts av Kinneviks styrelse�

Bedömningsprocessen
Kinneviks hållbarhetsteam genomför en årlig bedömning av alla 

Exempel på innehåll i Standarderna:

MILJÖ

• Utsläppsrapportering

• Klimatmål och handlingsplan

• Klimatförändring som en del av strategidiskussioner 

• 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

• Whistleblowing-system

• Incitament från ledningen

portföljbolag, onoterade såväl som publika, baserat på Standar-
derna� Efter att bedömningen är slutförd betygsätter Kinnevik 
portföljbolagen utifrån deras uppfyllande av Standarderna (”ESG 
Score”). Betygsutvecklingen kan spåras över tid för hela port-
följen och för enskilda bolag. Våra börsnoterade portföljbolag 
utför en årlig självutvärdering för att bedöma hur de uppfyller 
Standarderna. Bedömningarna av våra privata bolag görs genom 
intervjuer med portföljbolagen och våra styrelserepresentanter 
samt genom regelbundna besök hos bolagen� 

Bedömningen under 2021 omfattade 34 bolag (26), 4 note-
rade (4) och 30 privata (22), vilket motsvarar cirka 100% (100%) av 
Kinneviks portföljvärde per den 31 december 2021� För 2021 var 
den genomsnittliga ESG scoren i vår portfölj 62%, en förbättring 
jämfört med 50% för 2020 på jämförbar basis.

Kinneviks hållbarhetsteam och investeringsteam diskuterar 
bedömningen på ett årligt resultatmöte och beslutar om prio-
riteringarna för kommande år. Prioriteringarna implementeras 
därefter av bolaget och Kinneviks investeringsteam� Privata bolag 
i tidigt utvecklingsskede är generellt av större behov av stöd för 
att implementera de överenskomna prioriteringarna�

Resultaten från den årliga bedömningen av Standarderna 
för alla portföljbolag presenteras for Kinneviks R&H-utskott som 
också regelbundet följer upp processen under året.

Under 2021 integrerades ESG Score genom portföljen i vårt 
nyligen publicerade Hållbarhetslänkade Finansieringsramverk, 
läs mer på sidorna 33-34.

Kinnevik har ettbetydandeinflytandeövervåraportföljbolaggenom kapitalallokering, 
representation i styrelserna samt fortlöpande operationellt stöd� Vi arbetar i nära samarbete 
med våra bolag för att sätta ambitiösa strategiska visioner och mål för att bygga långsiktigt 
hållbara och framgångsrika bolag. För att strukturera och följa upp detta arbete har vi  
utvecklat Kinnevikstandarderna�

http://www.kinnevik.com
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PORTFÖLJEN 
MILJÖ

HÅLLBARHETSSTÖD TILL VÅRA PORTFÖLJBOLAG 2021

En hörnsten i vårt hållbarhetsarbete är den aktiva dialogen 
med våra bolag. Under 2021 har vi fortsatt utrullningen av en 
klimatstrategi i vår portfölj samtidigt som vi anpassat vårt an-
greppssätt för att bli mer skräddarsytt till varje portföljbolag� 
Vi har tillhandahållit praktiskt stöd till ett antal portföljbolag i 
termer av att implementera framåtriktade D&I-strategier och 
deltagit i ett flertal ledningsrekryteringar med ambitionen att 
breda mångfalden av de relevanta teamen. Vi har också fortsatt 
att förbättra strukturen kring styrningen i flertalet bolag, med 
särkilt fokus på nya portföljbolag. Nedan följer en sammanfatt-
ning av hållbarhetsframstegen i våra företag under 2021 och 
hur Kinnevik har stöttat dem i deras arbete�

MILJÖ

Under 2021 har vi fortsatt våra ansträngningar att engagera och 
stötta portföljbolagen i deras klimatstrategier och även anpassat 
vårt tillvägagångssätt med hänsyn till deras mognadsgrad och 
sektor. Med vårt aktiva stöd vidtar våra bolag åtgärder för att 
minska sin miljöpåverkan.

Klimatstrategistöd till portföljen
Som aktiva ägare vill vi stötta och uppmuntra våra portföljbolag 
till att se vikten och affärsvärdet av att anta tydliga klimatstrategier�

Vi bistår våra bolag med att genomföra en väsentlighetsanalys 
för att identifiera deras största utsläppskategorier inom scope 
1, 2 och 3� Vi ger även löpande stöd under datainsamlingen, 
hjälper bolagen att implementera verktyg för utsläppsmätning 
och kvalitetssäkrar rapporterade utsläpp� Därtill erbjuder vi bo-
lagen att rapportera sina utsläpp i Position Green, en plattform 
för rapportering av hållbarhetsdata som även Kinnevik använder 
får våra egna utsläpp. 

Under de senaste två åren har vi haft nära dialoger med många 
av våra bolag om klimatstrategier. Flertalet bolag har också gjort 

stora framsteg, till exempel Budbee, Oda och Mathem, läs mer 
om Mathem på sidan 35. 

Givet att våra bolag verkar i olika sektorer och har olika mog-
nadsgrad så kommer deras klimatresor att se olika ut, varför det 
är viktigt för oss att ha ett bolagsspecifikt angreppssätt. Framöver 
kommer vi att skräddarsy vårt klimatengagemang till varje enskilt 
bolag och deras strategiska förutsättningar� Det är centralt att 
klimatarbetet utgår från bolagets styrelse och ledningsgrupp och 
att det fokuserar på att möta nyckelintressenternas förväntningar. 
Varje portföljbolag måste definiera hur klimatförändringar påver-
kar dem och hur de ska agera, men vi har ett antal nyckelbudskap 
som vi anser gäller samtliga:

1� Mät växthusgasutsläppen
Utan kunskap om bolagets koldioxidavtryck kommer man 
inte kunna utvärdera sina åtgärder och inte heller kunna visa 
utsläppsminskningar eller undvikta utsläpp

2� Materialitet först och främst
Bolagen bör göra en väsentlighetsbedömning för att kart-
lägga var insatserna kommer att ha störst effekt

3� Minskningar hellre än kompensation 
Utsläppskompensation spelar en viktig roll för att lösa 
klimatkrisen men bör aldrig vara den enda eller föredragna 
lösningen utan bör endast användas för kvarvarande ound-
vikliga utsläpp

4� Medveten kommunikation
Vi uppmuntrar portföljbolag att ”walk the talk”, risken att an-
klagas för greenwashing ökar i takt med att intressenterna bli 
mer och mer medvetna om vad som är äkta klimatambitioner

5� Klimatkrisen är inte ett ”blame game”
Alla bolag, inom alla sektorer, har sin egen unika klimatpå-
verkan, stor eller liten, och vi är alla en del av problemet 

6� Främja transparens
Ett trovärdigt klimatarbete kräver transparens, inte bara 
vad gäller bolagets positiva påverkan utan även brister och 
det faktum att resan mot att åtgärda dem kan vara lång och 
osäker

7� Affärsintegrerat tillvägagångssätt
En klimatstrategi måste anpassas till och integreras med 
den övergripande affärsstrategin och produktutvecklingen, 
speciellt konsumentbolag i ljuset av att konsumenterna blir 
alltmer medvetna 

Vid slutet av 2021 hade sex av våra portföljbolag (som represen-
terar 52% av portföljens värde) mätt sina utsläpp i scope 1, 2 och 
relevanta scope 3-kategorier i enlighet med GHG-protokollet: 
Babylon, Budbee, Global Fashion Group, Mathem, Oda och 
Tele2� Som relativt mogna och börsnoterade bolag genomför 
Tele2 och Global Fashion Group sina insatser oberoende av 
Kinnevik. Fyra av våra portföljbolag (som representerar 45% av 
portföljens värde) har satt reduktionsmål i linje med vetenskapen.

De bolag som mäter sina utsläpp och har satt mål är över 
lag de bolagen i vår portfölj med störst miljöavtryck. De är även 
relativt mogna i relation till vår portfölj som mestadels består av 
yngre tillväxtbolag. Det är vår ambition att stadigt öka andelen 
bolag som rapporterar sina utsläpp och sätter mål. 

2021 lanserade Tele2 branschledande klimatmål godkända 
av ScienceBased Target-initiativet (”SBTi”). I linje med Tele2s 
ambition att leda inom hållbarhet sätter målen tydliga riktlinjer 
för Tele2s klimatsatsningar både inom den egna verksamheten 
och för värdekedjan�

Merparten av vårt engagemang kring miljö kretsar kring 
koldioxidavtryck, men vi uppmuntrar också företag att arbeta 
med resurseffektivitet och avfallshantering� Alla avfallsintensiva 
företag bör ha en process för effektiv avfallshantering som om-
fattar behandling, hantering, lagring och bortskaffande av avfall 
och farligt avfall från jordbruk, tillverkning och andra processer.

http://www.kinnevik.com
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SAMHÄLLE

Vårt fokus på mångfald och inkludering har fortsatt under 2021. 
Många av våra bolag har implementerat eller initierat processer 
för att utforma bolagsövergripande 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 affärsutveck-
ling högst upp på dagordningen i våra portföljbolag. Vi har 
under 2021 genomfört D&I-workshops och utbildningar med 
ledningsgrupper och/eller styrelsen i tolv 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 deras ledningsgrupper 
i mångfaldsarbetet har Kinnevik också tagit fram en guide för 
mångfald och inkludering. Avsikten är att inspirera och tillhanda-
hålla en praktisk guide kring hur framgångsrikt mångfalds- och 
inkluderingsarbete kan bedrivas och riktar sig främst till våra bo-
lag, men även till Kinneviks investeringsteam. Guiden innehåller 
åtta avsnitt som täcker nyckelfrågor som behöver besvaras vid 
utformandet av en mångfalds- och inkluderingsstrategi. Varje sek-
tion innehåller exempel, förslag på åtgärder, verktyg, fallstudier 
och relevant forskning, samt användbara mallar� 

Vi har också samlat ett antal föredragna externa samarbets-
partners för att stötta våra portföljbolag i att bygga ut deras 
mångfalds- och inkluderingsstrategier, inklusive Diversio som 
hjälper organisationer att samla och analysera bredare D&I-data 
för att skapa en solid grund för förbättrade D&I-processer�

PORTFÖLJEN 
SAMHÄLLE

Under 2021 har vi också sett förbättringar inom jämställdhet 
både i våra egna team och i portföljen. Sedan lanseringen av vårt 
ramverk för mångfald och inkludering i maj 2019 har andelen 
kvinnor i våra portföljbolags ledningsgrupper, exkluderade till-
växtmarknader, ökat från 22% till 28% och andelen kvinnor i våra 
privata bolagsstyrelser, exkluderande tillväxtmarknader, har ökat 
från 9% till 20%. Bara under 2021, har vi tillsatt fjorton kvinnliga 
styrelseledamöter i våra privata bolagsstyrelser. 

Kinnevikplattformen
Vi ger våra bolag tillgång till Kinnevikplattformen, vilket gör 
att de kan ta del av den gemensamma expertisen, verktygen,  
resurserna och nätverket inom hela Kinnevikgruppen. Mål-
sättningen är att stötta varje bolags utveckling inom centrala 
områden och processer genom att underlätta interaktion och 
kunskapsutbyte och på så sätt bidra till Kinneviks övergripande 
värdeskapande� 

Vi har stått värd för ett antal portföljevents som en del av våra 
plattformsinitiativ 2021. Dessa har fokuserat på olika koncern-
funktioner såsom juridik, medarbetare och personalfrågor, finans 
och företagsutveckling. Vi har också utökat vårt rådgivarnätverk 
som bolagen kan dra på inom olika områden och sektorer. 
Dessutom har vi fortsatt bygga ut Kinnevik Greenhouse som är 
ett talangnätverk med runt 8,000 lovande ledare, av vilka cirka 
70% är kvinnor, på våra nyckelmarknader. Nätverket möjliggör 
för oss att erbjuda våra bolag listor med starka kandidater som 
kan fylla vakanser på lednings- och styrelsenivå. Detta är en 
tjänst som våra bolag verkligen efterfrågar och som säkerställer 
att Kinnevikportföljen har det bästa ledarskapet och de mest 
högpresterande teamen på plats.
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PORTFÖLJEN 
STYRNING

STYRNING

Vi har kontinuerligt förbättrat alla styrningsstrukturer i våra port-
följbolag under 2021, med särskild inriktning på de nya bo-
lagen i portföljen, utifrån vår långsiktiga investeringshorisont.

Många av våra bolag befinner sig i ett tidigt skede av sin operativa 
utveckling och hållbarhetsutveckling och vi behöver justera vårt 
angreppssätt därefter� 

Under 2021 har vi fokuserat på att skapa mer strukturerade 
styrningsprocesser samt diskuterat ESG-ambitioner och färdpla-
ner i de tio nya bolagen som vi investerade i under året och som 
befinner sig i ett tidigt skede. Detta innefattar att arbeta med 
styrelserna och ledningsgrupperna för att förbättra styrning och 
kontroll samt att skapa en tydlig hållbarhetsplan för att möjlig-
göra hållbar tillväxt. Vi har också fortsatt att arbeta med alla våra 
bolag för att förbättra deras interna kontrollmiljö, riskhantering, 
efterlevnadsramverk och cybersäkerhet�

Under året investerade många av våra bolag mer resurser 
för att ta sina hållbarhetsinitiativ till nästa nivå. Vi har fortsatt att 
uppmuntra bolagen att sätta hållbarhet på styrelsens agenda för 
att ange ”rätt ton från toppen” med syfte att underlätta utveck-
lingen av hållbarhetsinitiativ.

Eftersom många anställda arbetade hemifrån under en bety-
dande del av året på grund av pandemin såg vi ett fortsatt ökat 
fokus på cybersäkerhetsinitiativ i våra portföljbolag.

http://www.kinnevik.com


Årsredovisning & Hållbarhetsrapport  ∙  2021 33

FörvaltningsberättelseHållbarhetsrapportIntroduktionInnehåll Finansiella rapporter Övrigt

I november 2021 publicerade Kinnevik ett hållbarhetslänkat 
finansieringsramverk (Sustainability-Linked Financing  Framework, 
”SLF-Ramverk”) som ett nästa steg i att integrera Kinneviks ambi-
tioner inom hållbarhet i vår finansiering. SLF-Ramverket följer the 
Sustainability-Linked Bond Principles publicerade av International 
Capital Market Association (ICMA) i juni 2020, och Sustainability 
Linked Loan Principles, publicerade av Loan Market Association 
(LMA), Asia Pacific Loan Market Association (APLMA) och Loan 
Syndications and Trading Association (LSTA) i juli 2021. Inom SLF-
Ramverket kan Kinnevik emittera hållbarhetslänkade instrument 
inklusive obligationer och lån.

Eftersom majoriteten av den potentiella effekt som Kinneviks 
hållbarhetsarbete kan ha relaterar till Kinnevik portfölj och vårt 
aktiva ägande, avser KPIerna och hållbarhetsmålen (sustaina-
bility performance targets, “SPTs”) i SLF-Ramverket vår portfölj. 
De reflekterar även våra etablerade hållbarhetsmål under varje 
dimension av hållbarhet (ESG) i linje med Kinneviks hållbarhets-
strategi, se sidan 17� 

Den 16 november 2021 meddelade Kinnevik att vi har emitte-
rat hållbarhetslänkade obligationer om 2,0 Mdkr på den nordiska 
obligationsmarknaden under SLF-Ramverket (ISIN SE0013360534 
och ISIN SE0013360542). De hållbarhetslänkade obligationernas 

slutgiltiga inlösenpris beror på i vilken utsträckning Kinnevik 
uppnår de årliga SPTerna i tabellen nedan. Alla tre SPTerna mäts 
årligen. För att bedöma i vilken utsträckning Kinnevik uppnår 
den utvalda klimat KPIn och SPTn krävs att våra portföljbolag 
rapporterar på sina utsläpp för 2021. Eftersom vi ännu inte ta-
git del av denna data, kommer vi rapportera på hur vi uppfyllt 
klimat SPTn i en separat Klimatframstegsrapport som kommer 
publiceras senast 30 juni 2022� 

Under 2021 upprättades även en hållbarhetslänk för Kin-
neviks två revolverande kreditfaciliteter om 2,5 Mdkr vardera. 
SLF-Ramverket finns tillgängligt på vår hemsida. 

Miljöansvar och minskad klimatpåverkan Social jämställdhet och att bidra positivt till samhället Sunda strukturer för styrning och ekonomisk tillväxt

KPI Minskning av växthusgasintensitet i Kinneviks portfölj från år 
till år

Nytt kapital som investeras i företag grundade eller ledda av 
kvinnor

Årliga genomsnittlig ESG poäng i portföljen

SPT 7 procent minskning av växthusgasintensitet i Kinneviks 
portfölj från år till år, totalt sett en 50 procentig minskning per 
2030 jämfört med 2020 

På rullande tvåårsbasis ska minst 10 procent av det kapital som 
Kinnevik investerar i nya bolag investeras i bolag grundade 
eller ledda av kvinnor

5 procentenheter förbättring av portföljens årliga genomsnitt-
liga ESG poäng från år till år

Bakgrund Majoriteten av våra utsläpp kommer från scope 3, våra portfölj-
bolag

Som en aktiv ägare, måste vi använda vårt inflytande för att 
säkerställa att våra portföljbolag är förberedda på ett samhälle 
med låga koldioxidutsläpp och hållbar tillväxt

Under 2020, gick omkring 2% av globalt riskkapital till bolag 
ledda av kvinnor

Som en del av vår ambition om att vara Europas ledande 
growth investerare, erkänner vi vårt gemensamma ansvar inför 
att bidra till en med balanserad fördelning av kapital mellan 
könen

Som en aktiv ägare, är det vårt ansvar att säkerställa att våra 
portföljbolag är fokuserade på samtliga dimensioner av ESG 
och visar fortsatta förbättringar

2021
Resultat

Att bekräftas senare – 
Våra portföljbolag har inte rapporterat in sina utsläpp för 2021 
ännu och vi kommer därför att följa upp resultaten i den sepa-
rata klimatrapporten som publiceras senast den 30 juni 2022

Uppnått - 
2020-2021: 23,2%

På en rullande tvåårsbasis, 2020-2021, har vi investerat 23,2% 
av kapitalet investerat i nya bolag i bolag grundade eller ledda 
av kvinnor. Dessa 23,2% avser våra investeringar i Cityblock, 
Spring Health och Parsley Health.

Uppnått - 
2020: 50%
2021: 62%

Vi har uppnått en förbättring om 12 procentenheter mellan 
2020 och 2021�

HÅLLBARHETSLÄNKAT FINANSIERINGSRAMVERK
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Miljöansvar och minskad klimatpåverkan Social jämställdhet och att bidra positivt till samhället Sunda strukturer för styrning och ekonomisk tillväxt

Metod Resultat i förhållande till SPT baseras på förändring i intensitet 
per bolag från år till år vilket kräver att i) ett portföljbolag har 
mätt och rapporterat deras GHG utsläpp under minst två efter-
följande år och ii) varit del av Kinneviks portfölj under samma 
period. Beräkningen består av tre steg:

1� Utsläppsintensiteten för varje individuellt portföljbolag 
som rapporterar beräknas genom att ta totala GHG utsläpp 
dividerat med en bolagsspecifik nämnare 

2. Den procentuella årliga förändringen i utsläppsintensitet 
beräknas för varje individuellt portföljbolag som rapporte-
rar

3. Den årliga förändringen i utsläppsintensitet för alla 
rapporterande portföljbolag aggregeras och viktas mot 
verkligt värde per slutet av rapporteringsperioden, vilket 
ger en viktad förändring i utsläppsintensitet jämfört med 
föregående år

Resultat i förhållande till SPT baseras på summan av kapital 
investerat i nya bolag som är grundade eller ledda av kvinnor 
dividerat med den totala summan av kapital investerat i nya 
bolag på en rullande tvåårsbasis. 

Ett bolag anses vara kvinnligt grundat om, vid tidpunkten för 
investering - 

• minst 50% av grundarteamet som är aktiva i bolaget är 
kvinnor, eller

• minst en tredjedel av grundarteamet som är aktiva i bola-
get är kvinnor och har seniora ledarskapspositioner, eller

• en kvinnlig medgrundare är VD eller ordförande för styrel-
sen

“Aktiv i bolaget” definieras som att man arbetar operationellt för 
bolaget eller sitter i styrelsen�

Ett bolag anses kvinnligt lett om, vid tidpunkten för investering -

• minst 50% av ledningsgruppen är kvinnor, eller

• en kvinna är VD och minst 30% av ledningsgruppen är 
kvinnor

Kinnevik genomför en årlig bedömning av alla portföljbolag, 
baserat på Standarderna. Som en del av denna bedömning, 
betygsätter Kinnevik bolagen utifrån deras uppfyllande av 
Standarderna. Varje standard är i sin tur viktad baserat på dess 
betydelse för Kinnevik� Bedömningen genomförs av Kinneviks 
Hållbarhetsteam baserat på dialoger med bolagen och Kinne-
viks styrelserepresentanter�

Standarderna omfattar 84 mätpunkter och finns i två versio-
ner, en för mindre bolag (bolagsvärde om < 750m USD) och 
en mer utmanande för större bolag (bolagsvärde om > 750m 
USD), den senare är mer omfattande och avancerad� Mindre 
bolag bedöms endast mot Standarderna för mindre bolag, 
medan större bolag förväntas följa Standarderna för både större 
och mindre bolag. När ett bolag omklassificeras som ett större 
bolag, bedömmer vi bolaget både mot Standerna för mindre 
och större bolag för att säkerställa jämförbara poäng mellan år. 
Skulle en standard inte anses applicerbar för ett visst bolags 
affärsmodell och/eller sektor/marknad, är det upp till Håll-
barhetsteamet att avgöra om bolaget ska bedömas mot den 
standarden eller inte�

Omfattning För 2021 förväntar vi oss att fem av våra nuvarande portföljbo-
lag som också var del av portföljen under 2020, kommer mäta 
sina växthusgasutsläpp.

KPI omfattar inte våra investeringar på utvecklingsmarkna-
der, som representerar mindre än 2% av värdet av vår portfölj.

SPT relaterar till en årlig förändring, varför endast bolag som 
varit del av Kinneviks portfölj under de två föregående åren vid 
målobservationsdatumet kommer inkluderas. Eftersom Kinnevik 
delade ut hela sitt innehav i Zalando i juni 2021, kommer resul-
tatet för 2020 räknas om exklusive Zalando.

SPT omfattar hela summan av kapital investerat i nya bolag 
under den rullande tvåårsperioden, helåren 2020 och 2021.

SPT avser förändringen av den genomsnittliga ESG poängen i 
portföljen mellan år, vilket betyder att endast de bolag som var 
del av Kinneviks portfölj under helåren 2020 och 2021 räknas 
med. Således kommer alla bolag i portföljen utom Zalando, 
som delades ut 2021, samt de tio nya bolag som Kinnevik 
investerat i under 2021 (Vay, Spring Health, Parsley Health, Quit 
Genius, Jobandtalent, Lunar, Nick’s, Sure, Vivino och Superb) 
räknas med för 2021. SPT omfattar inte våra investeringar på 
utvecklingsmarknader, som representerar mindre än 2% av 
värdet av vår portfölj. 

Under 2021, blev fyra bolag omklassificerade som större, 
Mathem, Cityblock, Cedar och Pleo� För att säkerställa jäm-
förbarhet emot 2020, använde vi därför en poäng baserat 
på Standerna för mindre bolag vid beräkningen. Vidare, gick 
Deposit Solutions under 2021 samman med Raisin vilket skulle 
ha triggat en omklassificering till ett större bolag, men eftersom 
detta bara var på grund av samgåendet bestämde Kinnevik att 
någon omklassificering inte skulle ske för 2021 års bedömning.
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BRA EXEMPEL FRÅN VÅR PORTFÖLJ

Växthusgasmätning leder till en ambitiös  
hållbarhetsvision för Mathem

Hållbarhet har genomsyrat Mathem som en central del av den 
dagliga verksamheten samt långsiktiga mål och ambitioner 
sedan företagets start� 2020 slutförde Mathem en fullständig 
mätning av växthusgaser i Scope 1,2 och relevanta delar 
av Scope 3, vilket har fungerat som bas för att bygga ut en 
omfattande hållbarhetsfärdplan under 2021.

Detta arbete bidrog också till utvecklingen av en ambitiös 
hållbarhetsvision baserad på FN:s Agenda 2030 för hållbar 
utveckling och Sveriges arbete med agendan som lyder:

”Mathem kommer att leda hållbar utveckling genom att 
aktivt arbeta tillsammans med leverantörer, kunder och 

branschaktörer för att skydda vår planet och bygga ett häl-
sosamt samhälle, som ger framtida generationer friheten 
att leva mer.”

Baserat på visionen och färdplanen har företaget satt upp 
hållbarhetsmål för dimensionerna miljö, samhälle och styr-
ning genom hela värdekedjan. Målen stöds av initiativ kring 
leverantörer och partnerskap, produktutbud, kundupplevelse, 
transporter och distribution samt hälsa och arbetsmiljö�

En höjdpunkt kom i oktober när Mathem tillkännagav 
målet att uppnå nettonollutsläpp år 2030 samt att nå klimat-
neutral verksamhet redan 2022. Att uppnå nettonollutsläpp 

på mindre än tio år kommer att kräva en stor omställning av 
verksamheten, men också för kunder och leverantörer.

För att förvandla ord till handling kommer Mathem nu 
att samarbeta med leverantörer kring till exempel hållbara 
transporter och livsmedelsproduktion samt arbeta intensivt 
för att aktivt inspirera och stödja kunder att göra medvetna 
och klimatsmarta val. Fokus kommer också att ligga på att 
utöka fossilfria leveranser till kundens dörr, samt att tillhan-
dahålla en mångsidig och jämlik arbetsplats och säkerställa 
processer för en god arbetsmiljö�
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Tele2 sätter vetenskapliga mål och driver  
klimatinsatserna ytterligare

2020 blev Tele2, som första operatör i Norden och Balti-
kum, klimatneutralt i dess egna verksamhet� Nu har Tele2 
tagit sitt klimatarbete vidare genom att lansera branschle-
dande klimatmål som godkänts av Science-Based Target 
initiative (SBTi)� I linje med Tele2s höga ambition att vara 
ledande inom hållbarhet, sätter målen tydliga riktlinjer 
för Tele2s klimatinsatser både inom sin egen verksamhet 
och för dess värdekedja. Tele2s officiella SBTi-godkända 
klimatmål är: 

• Tele2 ska minska koldioxidutsläpp inom scope 1 och 2 
med 90% till 2025 och med 100% till 2029, med 2019 
som basår. 

• Tele2 ska minska koldioxidutsläpp inom scope 3 med 
60% per kund till 2029, med 2019 som basår.

Budbee först med att visa fossilfria siffror

Budbee fokuserar på hållbara och flexibla e-handelshem-
leveranser och är verksamt i Sverige, Nederländerna, Dan-
mark, Finland och Belgien� Företaget är först i sin bransch 
med att öppet redovisa sammansättningen av bränsleför-
brukningen genom hela driftkedjan, vilket ger full operativ 
transparens för återförsäljare och kunder.

Efter detta kunde Budbee 2021 stolt meddela att alla le-
veranser i Sverige är helt fossilfria� De fossilfria leveranserna 
sker med antingen elfordon, lastcyklar eller med förnybar 
biodiesel, HVO100. Detta inkluderar transporter från upp-
hämtning till inrikes linjetransport och sista mil hem- och 
boxleverans. Även om det är en stor milstolpe, är detta bara 
början för Budbee som kommer att fortsätta att förbättras och 
utvecklas på alla marknader och i alla aspekter av hållbarhet. 
I början av 2022 blev Budbee fossilfri även i Finland�

Cityblock leder på inkluderingsfrågor

När Cityblock grundades 2017 insåg teamet att deras mål 
att betjäna marginaliserade samhällsgrupper också inne-
bar att ta itu med djupt rotade orättvisor och konfrontera 
system som lämnar alldeles för många individer utanför.

Tre pelare styr detta viktiga arbete: att främja repre-
sentation, rättvisa och tillhörighet� Som ett resultat har 
Cityblock skapat möjligheter för kollegor att lära sig och 
bli aktiva deltagare i att främja mångfald, jämlikhet och 
inkludering� Cityblock har ökat deltagandet i personalre-
sursgrupper till mer än 40% av arbetsstyrkan� De har ska-
pat resurser för lärande inklusive en antirasismordlista och 
en rekommenderad läslista för att skapa en gemensam 
förståelse. Som en del i att eliminera partiskhet i interna 
processer granskar Cityblock med jämna mellanrum sina 
löner och befodringsmetoder� Cityblock har även möjlig-
gjort värdeskapande för alla ”Cityfolx” genom att erbjuda 
ägarandelar i bolaget�

 Att säkerställa mångsidig representation är viktigt ef-
tersom Cityblock betjänar en population som är primärt 
BIPOC (Black, Indigenous, and People of Color) och an-
ställer även direkt från de samhällen som de betjänar. I 
ledningsgruppen är 57% kvinnor och 43% BIPOC, och 
57% av den totala arbetsstyrkan är BIPOC�
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VÅRA BOLAG BIDRAR TILL DE GLOBALA MÅLEN

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 livsmedels-
kedjan, även förlusterna efter skörd.

• Karma: Digital marknadsplats som kopplar samman konsu-
menter 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 växt-
baserade måltider, vilket bidrar till att förändra människors 
matvanor i en mer hållbar riktning

SAMHÄLLE

MÅL 3�7: Tillgängliggör reproduktiv hälsovård, familjeplanering 
och utbildning för alla
Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell och re-
produktiv hälsovård, inklusive familjeplanering, information och 
utbildning, och att reproduktiv hälsa integreras i nationella stra-
tegier och program.

• Parsley Health: En holistisk, virtual-first prenumerationstjänst 
som erbjuder personlig, läkardriven vård och stöd för kvinnor 
med kroniska tillstånd, där ledande läkare hjälper till med 
varje fas av resan med fertilitet, graviditet och stöd efter för-
lossningen

• Cedar: Erbjuder en betalplattform för sjukhus, sjukvårdssystem 
och vårdgrupper som möjliggör smartare och enklare betal-
lösningar för patienter

STYRNING

MÅL 1�4: Lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, tek-
nologi och ekonomiska resurser
Senast 2030 säkerställa att alla män och kvinnor, i synnerhet de 
fattiga och utsatta, har lika rätt till ekonomiska resurser, tillgång till 
grundläggande tjänster, möjlighet att äga och kontrollera mark 
och andra former av egendom samt tillgång till arv, naturresurser, 
lämplig ny teknik och finansiella tjänster, inklusive mikrokrediter.

• Betterment: USA-baserad finansiell rådgivare med uppdrag 
att hjälpa människor att förvandla vardagliga investeringar, 
oavsett hur små, till sina drömmar, oavsett hur stora

• Lunar: Den ledande bankutmanare i Norden skapad för att 
ge konsumenter allt de behöver för sina pengar, på ett ställe 
- 100% digitalt och alltid tillgängligt 

• Sure: Bolagets vision är att göra digitala försäkringar tillgäng-
ligt för alla konsumenter genom att inte bara själva erbjuda 
försäkringar men även möjliggöra för de mest sofistikerade 
försäkringsbolagen att tillhandahålla sin produkt digitalt

MÅL 3�8: Tillgängliggör sjukvård för alla
Åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som även skyd-
dar mot ekonomisk risk, tillgång till grundläggande hälso- och 
sjukvård av god kvalitet liksom tillgång till säkra, effektiva och 
ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin 
av god kvalitet.

• Babylon: Digitalt hälsovårdsbolag som kombinerar mobil 
teknologi med artificiell 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 värde-
baserad vård. Bolaget möjliggör en vårdmodell där primär-
vården står i centrum och vårdgivaren tar ett helhetsansvar för 
patientens hälsa, vilket resulterar i högre vårdkvalité

• Cityblock: Amerikansk vårdaktör som tillhandahåller värde-
baserad vård till människor med komplexa vårdbehov i stor-
stadsområden

• Joint Academy: Digitalt hälsovårdsbolag som kopplar ihop 
fysioterapeuter med patienter och erbjuder en evidensbaserad 
onlinebehandling för artros

• Spring Health: Gör psykisk hälsovård till en fundamental del 
av vårdkedjan och erbjuder arbetsgivare den mest kompletta 
och diversifierade psykiska hälsovården för anställda och 
deras familjer

• Transcarent: Ett nytt och annorlunda vård- och omsorgsföre-
tag för anställda hos egenförsäkrade arbetsgivare och deras 
familjer

Många av portföljbolag bidrar till de globala målen genom sina kärnverksamheter�  
Agenda 2030 och hållbar affärsutveckling är en spännande affärsmöjlighet eftersom den 
representerar icke tillgodosedda behov över hela jorden�
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TASK FORCE ON CLIMATE-RELATED  
FINANCIAL DISCLOSURES (TCFD)

Rekommendationerna från Task Force är strukturerade uti-
från fyra tematiska områden som speglar hörnstenarna i or-
ganisationens verksamhet: styrning, strategi, riskhantering 
samt mått och mål. De fyra övergripande rekommendatio-
nerna backas upp av rekommenderade upplysningar som 
bygger ut ramverket med information som hjälper investe-
rare och andra att förstå hur organisationerna som rappor-
terar bedömer klimatrelaterade risker och möjligheter� 

Kinnevik är officiell supporter till TCFD och har imple-
menterat organisationens rekommendationer. Våra kli-
matrelaterade finansiella upplysningar finns samlade i vår 
TCFD-rapport som publicerades första gången 2020 och 
som finns tillgänglig på vår webbplats. TCFD-rapporten 
uppdaterades i juni 2021 och inkluderar även en scenario-
analys, vilken även den finns tillgänglig på vår hemsida. För 
att underlätta hänvisningar finns nedan en översikt över 
TCFD:s rekommendationer och sidangivelser där informa-
tionen kan hittas i Kinneviks hållbarhetsrapport 2021 och 
TCFD-rapport 2021�

Det är viktigt att förstå våra klimatrelaterade 
risker och möjligheter� Klimatförändringarnas 
effekter blir allt synligare och kommer att i 
ökande grad ha en påtaglig påverkan på Kinne-
vik och vår portfölj. Vi har möjlighet att iden-
tifiera, bedöma och hantera de flesta av våra 
väsentliga klimatrelaterade risker och möjlig-
heter genom att vi implementerar rekommen-
dationerna från Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (”TCFD”)�

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, 
strategiochfinansiellaplane-
ring där sådana upplysningar är 
väsentliga�

Redovisa hur organisationen 
identifierar,bedömerochhan-
terar klimatrelaterade risker�

Redovisa de mått och mål som 
används för att bedöma och 
hantera relevanta klimatrela-
terade risker och möjligheter i 
de fall sådana upplysningar är 
väsentliga�

STANDARDUPPLYSNINGAR

a) Beskriva styrelsens översyn 
avseende klimatrelaterade risker 
och möjligheter�

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

a) Beskriva organisationens 
processer för att identifiera och 
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 2021 26-28 Hållbarhetsrapport 2021 - Hållbarhetsrapport 2021 28 Hållbarhetsrapport 2021 -

TCFD-rapport 2021 3-4 TCFD-rapport 2021 5-6, 11 TCFD-rapport 2021 8 TCFD-rapport 2021 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 och finansiella 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 2021 26-28 Hållbarhetsrapport 2021 - Hållbarhetsrapport 2021 - Hållbarhetsrapport 2021 18-21

TCFD-rapport 2021 3-4 TCFD-rapport 2021 5-7 TCFD-rapport 2021 8 TCFD-rapport 2021 10

c) Beskriv motståndskraften i 
organisationens strategi med 
hänsyn till olika klimatrelaterade 
scenarier, inklusive ett scenario 
om högst 2° Cuppvärmning.

c) Beskriv hur processerna för att 
identifiera, bedöma och 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 2021 - Hållbarhetsrapport 2021 - Hållbarhetsrapport 2021 18

TCFD-rapport 2021 7, 12-17 TCFD-rapport 2021 8 TCFD-rapport 2021 9
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KINNEVIKS NEGATIVA PÅVERKAN OCH  
VÅRA RISKDÄMPNINGSMETODER

Denna sektion ska inte betraktas som en heltäckande översikt 
utan som exempel på Kinneviks nyckelområden av faktisk el-
ler potentiell negativ påverkan. Risker hänförliga till potentiell 
oförmåga att nå våra klimat-, mångfalds- och inkluderingsmål 
har blivit allt viktigare i takt med att ambitionsnivån för vår håll-
barhetsagenda ständigt höjs� Kinnevik är övertygat om att det 
är verksamhetskritiskt att framtidssäkra vår portfölj genom att 
driva en ambitiös hållbarhetsagenda.

Kinnevik har främst fokus på investeringar i Europa och USA 
och vår exponering mot tillväxtmarknaderna har minskat betydligt 
de senaste åren. Det innebär att risker hänförliga till politiska 
förändringar eller politisk instabilitet, mänskliga rättigheter och 
affärsetik i portföljen generellt har blivit mindre framträdande�

Utsläppen av växthusgaser från Kinneviks verksamhet exklusive 
portföljen under 2021 är i nivå med motsvarande utsläpp 2020. 
Utsläppen under 2021 och 2020 ligger på en avsevärt lägre nivå 
jämfört med 2019, 2018 och 2017, vilket främst är ett resultat av 
betydligt färre affärsresor på grund av spridningen av Corona-
viruset. Läs mer på sida 19.

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 närva-
rande vid ett aktivt ägande och att fördelarna med att aktivt driva 
vår agenda för en hållbar affärsutveckling på plats uppväger de 
negativa aspekterna av affärsresor. Läs mer om hållbarhetsresul-
taten och framstegen i våra bolag på sidorna 30-32. 

Vår målsättning är att fortsätta skapa värde för våra aktieägare 
i enlighet med våra finansiella mål, samtidigt som vi minskar vår 
relativa påverkan på miljön, det vill säga att frikoppla ekonomisk 
tillväxt från klimatpåverkan. Som en del av detta har vi under 2021 
uppdaterad vår resepolicy med mer restriktioner kring flygresor. 

MILJÖ

Kinneviks förmåga att skapa värde genom att driva en ambitiös 
miljöagenda kan påverkas negativt av en oförmåga att leverera 
i förhållande till våra klimatmål för portföljen�

Kinneviks hållbarhets- och investeringsteam har ett nära sam-
arbete med ledningsgrupperna i portföljbolagen för att höja 
medvetenheten om och för att genomdriva Kinneviks klimatstra-
tegi. För att nå klimatmålet för portföljen erbjuder vi strategiskt 
stöd till alla våra bolag. Vi hjälper dem bland annat med att 
genomföra en väsentlighetsanalys för att identifiera de största 
utsläppskategorierna inom scope 1, 2 och 3� Vi ger även löpande 
stöd under datainsamlingen, hjälper bolagen att implementera 
verktyg för utsläppsmätning och kvalitetssäkrar rapporterade 
utsläpp. Läs mer om våra klimatmål på sidan 18, och om vår 
klimatstrategi på sidan 30. 

Kinnevik har en negativ klimatpåverkan genom affärsresande, 
huvudsakligenflygresor,vilketutgjorde83%avvårautsläpp
exklusive portföljen år 2021�

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 över-
vägande påverkan är positiv och sker genom det arbete vi utför när vi stöttar våra portfölj-
bolag i att bli långsiktigt hållbara verksamheter. Läs mer om det värde vi skapar för våra 
intressenter på sidorna 6-7. 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.
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SAMHÄLLE

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

• Oförmåga att hitta bolag som har grundats eller leds av kvin-
nor och att nå vårt mål om en årlig investering på 10 procent

• Oförmåga att rekrytera kvinnor till portföljbolagens styrelser 
och ledningsteam

Kinnevik arbetar aktivt för att expandera sin befintliga pipeline av 
potentiella investeringar, 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 Chief People & Platform Officer ger våra bolag 
praktiskt stod vid rekrytering och granskning av kandidater� Vi 
har också skapat en talangdatabas, Kinnevik Greenhouse, läs 
mer på sidan 31.

För vissa av Kinneviks bolag, i synnerhet inom mode, e-handel 
och livsmedel kännetecknas vissa gruppers arbetsmiljö av mer 
monotonauppgifterochenlägregradavinflytande.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 anseen-
derisk för Kinnevik�

Våra portföljbolag har en strukturerad introduktionsprocess för 
nya medarbetare samt regelbundna obligatoriska hälso- och 
säkerhetsutbildningar� Antalet arbetstimmar övervakas aktivt 

och företagen har inbyggda kontroller för att säkerställa att de 
anställda inte blir utarbetade. Chefer på medelhög och lägre 
nivå erbjuds program för ledarskapsutveckling. De flesta av 
våra bolag har aktiva visselblåsarfunktioner 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, behäftade med en 
högre risk för brott mot de mänskliga rättigheterna i leveran-
törskedjan� Utöver de moraliska och etiska aspekterna utgör 
detta även en anseenderisk 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 portföljbolagen har ett 
väsentligt inflytande över praxis i leverantörskedjan (till exempel 
med ”private label”-leverantörer, dvs. tillverkare av bolagens 
egna varumärken) granskas leverantörerna regelbundet för att 
säkerställa att de följer bolagets uppförandekod� Åtgärdsplaner 
(Corrective Action Plans) sätts 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 påverkas negativt av port-
följkoncentrationitermeravdenrelativastorlekenpåspecifika
företag och sektorer�

Genom våra investeringsaktiviteter och en dynamisk fördelning 
av kapital strävar Kinnevik efter att upprätthålla en balanserad 
portfölj avseende mognadsgrad och tid i portföljen, sektorer, 
andel börsnoterade vs. privata bolag samt geografiska områden. 
Styrelsen följer regelbundet upp portföljkoncentrationen�

Kinneviks ekonomiska resultat kan påverkas negativt av en 
global ekonomisk nedgång som påverkar likviditet, volatilitet 
och värdering av tech-aktier�

Då Kinnevik genomfört flera stresstest på portföljen och den 
finansiella ställningen före och under covid-19-pandemin hadr 
vi en god överblick över potentiella finansieringsbehov i vårt 
portfölj� Medan pandemin sakta och förhoppningsvis avtar, fort-
sätter vi att bevaka effekterna av marknadsutvecklingen på våra 
bolags förmåga att hantera en potentiell nedgång. Under 2021 
bedömde vi potentiella väsentliga förändringar i makromiljön 
som en del av vår regelbundna riskbedömningsprocess för att 
säkerställa tydlig överblick�
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NYCKELTAL PÅ PORTFÖLJNIVÅ

De faktiska nyckeltalen för 2021 och 2020 inkluderar bolagen i Kinneviks portfölj per den 31 december 2021 respektive 2020� 
De jämförbara nyckeltalen för 2021 exkluderar Vay, Spring Health, Parsley Health, Quit Genius, Jobandtalent, Lunar, Nick’s, Sure, 
Vivino och Superb eftersom vi investerade i dessa bolag under 2021� De jämförbara nyckeltalen för 2021 och 2020 exkluderar 
också Zalando då bolaget delades ut under 2021.

% av portföljvärdet % av antal bolag

2021 
Faktisk

2021 
Jämf�

2020 
Faktisk

2020 
Jämf�

2021 
Faktisk

2021 
Jämf�

2020 
Faktisk

2020 
Jämf�

MILJÖ

Mäter utsläpp av växthusgaser inom Scope 1 och 2 52% 52% 74% 28% 18% 24% 23% 20%

Mäter utsläpp av växthusgaser inom relevanta Scope 3-kategorier 52% 52% 74% 28% 18% 24% 19% 16%

Har satt upp relevanta mål för att minska utsläppen av växthusgaser i linje med 1,5-gradersmålet/Parisavtalet 45% 45% 47% 1% 12% 16% 8% 4%

Integrerar klimatförändringar i de övergripande strategidiskussionerna med styrelsen och/eller relevanta utskott 36% 36% 46% 0% 3% 4% 4% 0%

Har en process för effektiv mätning och hantering av avfall och farligt avfall 51% 51% 73% 27% 24% 32% 23% 20%

De bolag som mäter sina utsläpp och har satt mål för att minska utsläppen är över lag de bolagen i vår portfölj med störst miljöavtryck. De är även relativt mogna i relation till vår portfölj som mestadels 
består av yngre tillväxtbolag. Det är vår ambition att stadigt öka andelen bolag som rapporterar sina utsläpp och sätter mål för att minska utsläppen. 
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% av portföljvärdet % av antal bolag

2021 
Faktisk

2021 
Jämf�

2020 
Faktisk

2020 
Jämf�

2021 
Faktisk

2021 
Jämf�

2020 
Faktisk

2020 
Jämf�

SAMHÄLLE

Har implementerat en uppförandekod för leverantörer baserad på internationella standarder 56% 56% 87% 41% 24% 32% 35% 32%

Har införlivat principer för antikorruption i bolagets policyer 95% 93% 98% 52% 76% 92% 81% 80%

Rapporterar om arbetsrelaterade incidenter till styrelsen 83% 79% 67% 21% 71% 76% 46% 44%

Genomför regelbundna medarbetarundersökningar 99% 93% 99% 53% 97% 100% 88% 88%

Har införlivat principer mot diskriminering i bolagets policyer 90% 86% 98% 52% 82% 92% 88% 88%

Har genomfört/erbjudit utbildning för ledningen om frågor relaterade till mångfald och inkludering 88% 86% 91% 46% 56% 64% 38% 36%

Har satt upp tidsbaserade mål och nyckeltal för mångfald och inkludering 60% 60% 87% 41% 21% 24% 27% 24%

Har implementerat ett program för att bidra positivt till samhället eller ett filantropiskt program 62% 62% 88% 42% 32% 44% 38% 36%
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% av portföljvärdet % av antal bolag

2021 
Faktisk

2021 
Jämf�

2020 
Faktisk

2020 
Jämf�

2021 
Faktisk

2021 
Jämf�

2020 
Faktisk

2020 
Jämf�

STYRNING

Har implementerat en uppförandekod i organisationen 96% 92% 98% 52% 79% 88% 85% 84%

Har implementerat en visselblåsarfunktion 84% 83% 93% 48% 50% 64% 42% 40%

Har genomfört en riskbedömning inklusive gradering av risker baserade på sannolikhet och påverkan 77% 77% 93% 47% 35% 48% 42% 40%

Har ett definierat mål för riskbegränsning för att övervaka risknivåer 45% 44% 74% 28% 15% 16% 19% 16%

Hållbarhet är en stående punkt på styrelsens agenda 79% 78% 97% 51% 32% 40% 65% 64%

Ledande befattningshavare incentiveras baserat på hållbarhetsutveckling 43% 43% 20% 20% 15% 20% 8% 8%

Genomför regelbunden utbildning i efterlevnad 97% 93% 99% 53% 85% 96% 81% 80%
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GRI INDEX

Hållbarhetsrapporten 2021 har varit föremål för en översiktlig 
granskning, se uttalandet på sidan 48. Kinnevik har för avsikt 
att fortsätta upprätta en hållbarhetsrapport i enlighet med GRI 
på årsbasis.

UPPLYSNINGAR OM HÅLLBARHETSSTYRNINGEN
Kinnevik utvärderar fortlöpande arbetet inom varje väsentlig 
aspekt för att identifiera potentiella förbättringar och vidta lämp-
liga åtgärder. 

Miljö (GRI väsentliga frågor: Miljöansvar och minskad klimat-
påverkan) 
Klimatförändringarnas effekter orsakar akuta skador på samhällen 
och ekonomier över hela världen, och förväntningarna på bolag 
från investerare och konsumenter ökar snabbt. Att vara ledande i 
kampen mot klimatförändringarna är en stor möjlighet för Kinnevik 
och vår portfölj, som innefattar att mäta vår klimatpåverkan, sätta 
upp mål i linje med den så kallade ”Carbon Law” och definiera 
tydliga färdplaner för att nå de målen.

I maj 2020 satte Kinnevik upp två klimatmål för att minska 
utsläppen av växthusgaser och förbereda vår portfölj och or-
ganisation för en framtid med låga koldioxidutsläpp. Kinnevik 
genomför en årlig redovisning av växthusgasutsläpp. Den fung-
erar som en bas utifrån vilken vi kan sätta och följa upp våra 
klimatmål i syfte att anpassa vår portfölj till en framtid med låga 
koldioxidutsläpp. Läs mer om vår miljömål och måluppfyllnad 
under 2021 på sidorna 18-21. 

och arbetsrelaterade sjukdomar förebyggs. Målet är att stärka 
medarbetarens motivation, effektivitet, hälsa och välmående. Läs 
mer om Kinneviks arbete inom social hållbarhet på sidorna 22-25.

Styrning (GRI väsentliga frågor: Sunda strukturer för styrning 
och ekonomisk tillväxt) 
Att vara ett finansiellt starkt bolag är avgörande i Kinneviks roll 
som aktiva ägare, vilket möjliggör för oss att kunna driva igenom 
vår hållbarhetsstrategi på ett effektivt sätt och att kunna stödja våra 
portföljbolag i att uppnå en långsiktigt framgångsrik och hållbar 
verksamhet. För Kinnevik är det viktigt att ha sunda strukturer för 
styrning, riskhantering och efterlevnad på plats, inklusive tydliga 
strukturer, policyer och processer i de olika funktionerna.

Samtliga medarbetare och representanter för Kinnevik samt 
utomstående som samarbetar med Kinnevik förväntas följa Upp-
förandekoden till fullo� Kinnevik har en introduktionsprocess för 
nya medarbetare för att de ska bekanta sig med Uppförandeko-
den, som omfattar affärsetik och bestämmelser gällande åtgärder 
mot mutor, samt andra viktiga rutiner och riktlinjer�

För att identifiera, bedöma och hantera Kinneviks risker 
löpande har styrelsen antagit en riskhanteringspolicy� För att 
underlätta implementeringen av denna policy har Kinnevik en 
detaljerad riskbedömningsprocess� En väsentlig del av Kin-
neviks riskexponering finns i vår portfölj och därmed tillämpas 
riskbedömningsprocessen både på Kinnevik- och portföljnivå.

Kinnevik genomför årligen obligatoriska utbildningar i re-
gelefterlevnad för alla medarbetare, vilket inkluderar Uppfö-
randekoden och Insider Trading Rules� Vi gör även regelbundet 
fördjupningar i vissa frågor, såsom antikorruption och hantering 
av leverantörskedjan�

 

Samhälle (GRI väsentliga frågor: Socialt ansvar 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 kompetenta medarbetarna. Kinnevik 
anser att mångfald och inkludering är viktiga tillgångar och en 
möjlighet till värdeskapande. Vi utnyttjar till fullo de möjligheter 
som uppstår genom att anställa medarbetare med olika bakgrun-
der och perspektiv. Vi vill även bidra till samhället i stort genom 
att driva förändring i hela vårt ekosystem och bransch och pusha 
andra genom att vara en förebild.

I maj 2019 lanserade Kinnevik ett ramverk för mångfald och 
inkludering med fyra mål för att driva de viktiga förändringar vi 
vill se på Kinnevik, i vår portfölj och i branschen i stort. Utöver 
vår grundläggande tro på lika rättigheter för alla medarbetare är 
Kinneviks uppfattning att mångfald och inkludering ger tydliga 
affärsfördelar eftersom det ger starkare finansiella resultat, bättre 
beslutsfattande, stimulerar innovation och leder till långsiktigt 
värdeskapande�

Kinnevik erbjuder sina medarbetare löpande möjligheter till 
personlig utveckling, att förbättra sina yrkeskunskaper och att 
ta ett ökat ansvar för att skapa värde för Kinnevik och våra port-
följbolag. Löpande utvärdering av medarbetarnas prestationer 
och måluppfyllnad är centralt för att Kinnevik ska kunna erbjuda 
lämpliga personliga utvecklingsverktyg på individ- och gruppnivå.

Kinnevik arbetar för att främja en bra, säker och sund ar-
betsmiljö för samtliga medarbetare gällande både fysiska, or-
ganisatoriska och sociala aspekter, där risken för arbetsskador 

Kinneviks hållbarhetsrapport avser kalenderåret 2021 och är upprättad i enlighet med GRI 
StandardsNivåCore,inklusiveGRI:sbranschspecifikatilläggförFinansiellatjänster.För en 
beskrivning av hur vi identifierade väsentliga frågor, se sidan 14-15�
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GRI UPPLYSNING
REDOVISAT 

(J/N)
KOMMENTAR SIDA

GRI 102-1 Organisationens namn (2016) J 52

GRI 102-2 Verksamhet, märken, produkter och tjänster (2016) J 52

GRI 102-3 Huvudkontorets placering (2016) J 52

GRI 102-4 Länder där organisationen är verksam (2016) J 82-83, 99-101

GRI 102-5 Ägarstruktur och bolagsform (2016) J 52-54

GRI 102-6 Marknader där organisationen är verksam (2016) J 52

GRI 102-7 Organisationens storlek och omfattning (2016) J 23-24, 52, 73

GRI 102-8 Information om anställda och andra arbetare (2016) J 23

GRI 102-9 Leverantörskedja (2016) J Kinnevik köper tjänster och produkter till kontorsverk-
samheten 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 har ägt rum� -

GRI 102-11 Försiktighetsprincipen (2016) J Se Kinneviks Sustianability Policy på www.kinnevik.com. -

GRI 102-12 Externa initiativ (2016) J FN:s Global Compact, Standards: core option och 
Position Green�

-

GRI 102-13 Medlemskap i föreningar (2016) J Stockholms handelskammare, Handelshögskolan i 
Stockholm och Reach for Change�

-

GRI UPPLYSNING
REDOVISAT 

(J/N)
KOMMENTAR SIDA

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

GRI 102-16 Värderingar, principer och etiska riktlinjer (2016) J 8-10, 26-29

GRI 102-18 Styrning (2016) J 26-28, 56-59

GRI 102-40 Lista över intressentgrupper (2016) J 6-7, 13

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

-

GRI 102-42 Principer för identifiering och urval av intressenter 
(2016)

J 13

GRI 102-43 Metod för intressentdialog (2016) J Intressenter har inte konsulterats specifikt för up-
prättandet av hållbarhetsrapporten 2021.

13

GRI 102-44 Viktiga frågor som lyfts av intressenter (2016) J 13, 14-15

GRI 102-45 Enheter som ingår i den finansiella redovisningen 
(2016)

J 99-101

GRI 102-46 Process för att definiera redovisningens innehåll och 
avgränsning (2016)

J 13-15

GRI 102-47 Lista på väsentliga frågor (2016) J 14-15

GRI 102-48 Förändringar av information (2016) J Inga väsentliga förändringar har ägt rum� -

GRI 102-49 Väsentliga förändringar sedan föregående rapport 
(2016)

J Utsläppsdata för 2021 för våra portföljbolag har 
exkluderats från denna rapport och kommer i stället 
att publiceras i en Klimatframstegsrapport relaterad 
till vårt Hållbarhetslänkade Finansieringsramverk 
som kommer att publiceras före 30 juni 2022� Detta 
möjliggör tillräcklig tid för våra bolag att rapportera in 
sina utsläpp för 2021�

-

GRI 102-50 Redovisningsperiod (2016) J 15, 45

GRI 102-51 Datum för den senaste rapporten (2016) J Hållbarhetsrapporten 2020 omfattar Kinneviks hållbarhetsre-
sultat för perioden 1 januari till 31 december 2020�

-
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GRI UPPLYSNING
REDOVISAT 

(J/N)
KOMMENTAR SIDA

GRI 102-52 Redovisningscykel (2016) J 15

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 45

GRI 102-55 GRI-innehållsindex (2016) J 46-47

GRI 102-56 Granskning och bestyrkande (2016) J Hållbarhetsrapporten 2021 har översiktligt granskats. 48

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.

14-15, 45

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 respek-
tive avsnitt som beskriver dessa frågor. 

26-29, 32

GRI 103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen (2016) J 45

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

J 26

GRI 205-1 Andel och antal affärsenheter som analyserats av-
seende risk för korruption (2016)

J Alla Kinneviks större portföljbolag omfattas av Kinne-
vikstandarderna�

29

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

J Uppförandekoden innefattar antikorruption och 
kommuniceras till alla medarbetare och styrelse-
ledamöter� Kinnevik anordnar obligatorisk utbildning 
i Uppförandekoden för alla medarbetare� Givet Kin-
neviks verksamhet, omfattas och meddelas relevanta 
leverantörer av vår Uppförandekod. Det finns ingen 
tillgänglig data över hur många anställda i portföljbola-
gen som genomgått antikorruptionsutbildning.

26, 28

GRI UPPLYSNING
REDOVISAT 

(J/N)
KOMMENTAR SIDA

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.

14-15, 45

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 respek-
tive avsnitt som beskriver dessa frågor. 

22-25, 29, 31

GRI 103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen (2016) J 45

GRI 401-1 Personalomsättning (2016) J 23

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

J 100% av medarbetarna� 24

GRI 405-1 Mångfald hos styrelse, ledning och medarbetare (2016) J 22-25, 60-61

GRI 412-3 Väsentliga investeringar och avtal som omfattar 
bestämmelser om mänskliga rättigheter 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�

8-9

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 
2021� 

-

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

J Alla Kinneviks större portföljbolag omfattas av Kinne-
vikstandarderna�

29

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.

14-15, 45

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 respek-
tive avsnitt som beskriver dessa frågor. 

18-21, 30

GRI 103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen (2016) J 45

GRI 305-1  Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) (2016) J Bolagets egna eller långtidsleasade fordon 19, 21

GRI 305-2 Indirekta, energirelaterade, utsläpp av växthusgaser 
(Scope 2) (2016)

J Elförbrukning och fjärrvärme 19, 21

GRI 305-3 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) 
(2016)

J Primärt Kinneviks tjänsteresor portfölj bolagens utsläpp� 19, 21
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REVISORS RAPPORT ÖVER ÖVERSIKTLIG GRANSKNING  
AV KINNEVIK AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING

TILL KINNEVIK AB (PUBL), ORGANISATIONSNUMMER  
556047-9742�

Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Kinnevik AB (publ) att översikt-
ligt granska Kinnevik AB (publ):s hållbarhetsredovisning för år 
2021. Kinnevik AB (publ) har definierat hållbarhetsredovisningens 
omfattning till sidorna 45-47�

Styrelsens och företagsledningens ansvar
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för att 
upprätta hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämpliga kri-
terier. Kriterierna framgår på sidan 45 i Hållbarhetsredovisningen, 
och utgörs av de delar av ramverket för hållbarhetsredovisning 
utgivet 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 fel, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

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 finansiell information (omarbetad). En 
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första 
hand till personer som är ansvariga för upprättandet av håll-
barhetsredovisningen, 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 IAASBs standarder för revision och god revisions-
sed i övrigt har� Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International 
Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system 
för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och 
rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för 
yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författ-
ningar. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 
granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan 
säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter 
som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. 
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 koncernledningen valda krite-
rier, som definieras ovan. Vi 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�

Uttalanden
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 den 6 april 2022

KPMG AB

Mårten Asplund Torbjörn Westman
Auktoriserad revisor Specialistmedlem i FAR
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SUSTAINABILITY ACCOUNTING  
STANDARDS BOARD (SASB)

Sustainability Accounting Standards Board (SASB) är en oberoende icke  vinstdrivande organisation som sätter stan-
darderförattgevägledningtillbolagavseendefinansielltväsentlighållbarhetsinformationför investerare� För att 
underlätta hänvisningar finns nedan en översikt över SASB:s standarder av relevans för Kinneviks bransch (tillgångsför-
valtning och -förvaring) samt sidangivelser där informationen kan hittas i Kinneviks hållbarhetsrapport 2021.

Tabell 1� Hållbarhetsupplysningar och redovisningsmått
FRÅGA REDOVISNINGSMÅTT KOD KOMMENTAR SIDA

Transparent 
information & 
rättvisande råd till 
kunder

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

FN-AC-270a�1 Redovisningsmåttet har inte redovisats då det inte är tillämpligt på Kinneviks affärsmodell. -

Summa total monetär förlust som konsekvens av juridiska förfaranden kopplade till marknadsföring och kommunikation 
avseende finansiell produktrelaterad kommunikation till nya och återkommande kunder2

FN-AC-270a�2 Redovisningsmåttet har inte redovisats då det inte är tillämpligt på Kinneviks affärsmodell. -

Beskrivning av metod för att informera kunder om produkter och tjänster FN-AC-270a�3 Redovisningsmåttet har inte redovisats då det inte är tillämpligt på Kinneviks affärsmodell. -

Mångfald och 
inkludering bland 
anställda

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

FN-AC-330a�1 Kinnevik mäter representation av kön på samtliga nivåer samt utländsk bakgrund i förhållande till samtliga medarbetare. 22-24

Införlivande av 
miljö, socialt ansvar 
och bolagsstyrning i 
investeringsförvalt-
ning och rådgivning

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

FN-AC-410a�1 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 strategi-
er för förmögenhetsförvaltning

FN-AC-410a�2 Hållbarhet, inklusive klimat, sociala aspekter och bolagsstyrning, är en integrerad del av vår affärsmodell och investeringspro-
cess, 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 investerarengagemang FN-AC-410a�3 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 förordningar 
för den finansiella branschen4

FN-AC-510a�1 Kinnevik hade inga monetära förluster under rapporteringsperioden som konskvens av juridiska förfaranden avseende beskrivna ager-
anden� 

-

Beskrivning av visselblåsarpolicy och förfaranden FN-AC-510a�2 Kinnevik har en externa visselblåsartjänst. Tjänsten hanteras av en extern part, WhistleB, och finns tillgänglig dygnet runt. Rap-
portering kan göras på svenska eller engelska och kommer hanteras konfidentiellt av Kinneviks ordförande för Revisionskom-
mittén och Chefsjurist.

26, 28

Hantering av sys-
temiska risker

Tillgångar i form av öppna placeringsfonder utan tidsgräns definierat som procentenheter enligt klassificering utifrån likviditet-
skategori

FN-AC-550a�1 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 FN-AC-550a�2 Redovisningsmåttet har inte redovisats då det inte är tillämpligt på Kinneviks affärsmodell. -

Total exponering mot finansieringstransaktioner för värdepapper FN-AC-550a�3 Redovisningsmåttet har inte redovisats då det inte är tillämpligt på Kinneviks affärsmodell. -

Nettoexponering mot skriftliga kreditderivat FN-AC-550a�4 Redovisningsmåttet har inte redovisats då det inte är tillämpligt på Kinneviks affärsmodell. -
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Tabell 2� Aktivitetsmått
AKTIVITETSMÅTT KOD KOMMENTAR SIDA

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

Totala förvarade och övervakade tillgångar FN-AC-000�B Redovisningsmåttet har inte redovisats då det inte är tillämpligt på Kinneviks affärsmodell. -

1) Not till FN-AC-270a.1– Enheten ska beskriva hur den säkerställer att de anställda som omfattas lämnar in och uppdaterar FINRA och SEC-formulär i tid.

2) Not till FN-AC-270a.2– Enheten ska kortfattat beskriva beskaffenheten, sammanhanget och eventuella vidtagna rättelseåtgärder med anledning av monetära förluster. 

3)  Not till FN-AC-330a.1– Enheten ska beskriva sina policyer och program för att främja rättvis medarbetarrepresentation i sina globala verksamheter. 

4)  Not till FN-AC-510a.1– Enheten ska kortfattat beskriva beskaffenheten, sammanhanget och eventuella vidtagna rättelseåtgärder med anledning av monetära förluster.

5) Not till FN-AC-000.A – Registrerade AUM omfattar de som faller under förordningen Investment Company Act of 1940 (1940 Act) såsom ömsesidiga fonder, förvaltade under Employee Retirement Income Security Act of 1974 (ERISA), föremål för Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) 
Directive, eller förvaltade i enlighet med Commodity Futures Trading Commission’s (CFTC’s) Commodity Pool Operator (CPO). Icke-registrerade AUM är de som faller utanför definitionen av registrerade AUM.
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