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PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare på 100 kontor 
runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala 
företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det  globala nätverket PwC och delar våra kun-
skaper, erfarenheter och lösningar med 184 000  medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd. I 
denna hållbarhetsredovisning omnämns PwC Sverige som PwC.
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Inledning

Vår uppgift är att 
utveckla branschen i en 
hållbar riktning

Vår bransch spelar en nyckelroll i 
näringslivet. Revision bidrar till att 
bygga förtroende inom såväl det 
privata som offentliga näringslivet. 
Dessutom är rådgivnings- och redo-
visningstjänster viktiga för samhällets 
utveckling. Inte minst genom att möta 
en ökad efterfrågan på tjänster inom 
hållbarhetsområdet. 

Som marknadsledare ser vi det som 
vår uppgift att utveckla branschen i 
en hållbar riktning. I våra roller som 
rådgivare och revisorer ska vi alla bidra 
till ett väl fungerande näringsliv och 
samhälle. Det är en inställning som tar 
avstamp i vår vision och som sedan ska 
följa med hela vägen i vårt agerande.

I hållbarhetsredovisningen redogör 
vi för vår utveckling inom hållbarhets-
området under 2013/14. Dels hur vi 
har arbetat internt och dels hur vi har 
skapat hållbara värden tillsammans 
med kunder och andra intressenter. 

Om du vill veta mer om verksam-
hetsåret 2013/14 som helhet kan du 
även ta del av PwC:s årsredovisning 
som du hittar på www.pwc.se. 

Trevlig läsning! 

Peter Nyllinge, Vd

I denna redovisning
[s. 4]  Strategi & styrning
Den hållbarhetspolicy som fastställdes under 2013 

är kopplad till PwC:s strategi i det globala nätverket.

[s. 8]  Marknad
Så arbetar PwC för att skapa långsiktigt trovärdiga 

och hållbara affärer.

[s. 12]  Medarbetare
Medarbetarna är PwC:s viktigaste tillgång.  

Under året har vi fortsatt att investera i våra  

medarbetares möjligheter att utvecklas.

[s. 16]  Miljö & Klimat
Stort fokus ligger på att minska energiförbrukningen 

för alla våra lokalkontor.

[s. 18]  Samhälle
Läs om PwC:s engagemang i olika samhällsprojekt 

som syftar till att öka lärandet i olika former.

[s. 20]  GRI-tabellen
I tabellen beskrivs var informationen enligt GRI:s 

ramverk för hållbarhetsredovisning, version G4,   

finns beskriven. 

Kontaktpersoner PwC

Catarina Ericsson

010-21 33 424

catarina.ericsson@se.pwc.com

Louise Menzinsky Blom

010-21 33 648

louise.menzinsky.blom@se.pwc.com

Vår ambition är långsiktig och vi tar nu 
ytterligare steg i vårt utvecklingsarbete

Under närmare 20 år har vi levererat 
hållbarhetstjänster.  Den erfarenheten 
ger oss goda förutsättningar att stödja 
våra kunder att anpassa sina verk-
samheter till intressenternas krav på 
hållbarhet. Våra egna erfarenheter har 
gjort oss ödmjuka inför uppgiften och 
vi vet att förändringsprocesser ofta tar 
längre tid än vad den första entusiastis-
ka analysen indikerar. 

Vi ser hållbarhet som en av de vikti-
gaste utmaningarna både för oss själva 
på PwC och för samhällets fortsatta till-
växt. För oss innebär det att sträva mot 
att driva vår egen verksamhet på ett 
hållbart sätt och att vara en katalysator 
för ett hållbart samhälle i stort. För att 
uppnå detta har vi valt att fokusera på 
fyra områden: marknad, medarbetare, 
samhälle samt miljö och klimat. 

Vi integrerar hållbarhetsarbetet 
i vår dagliga verksamhet  
Under det senaste året har vi arbetat 
aktivt inom våra prioriterade områ-
den och kommit ännu ett steg längre 
i att integrera hållbarhetsarbetet i vår 
dagliga verksamhet. Vi har synliggjort 
vårt samlade hållbarhetsutbud på PwC:s 
webbplats under rubriken Hållbar 
affärsutveckling.

Medarbetarna är vår viktigaste till-
gång och ett fundament som driver och 
vidareutvecklar vår affär. Våra långsik-
tiga mål innebär att vi måste ta tillvara 
våra medarbetares alla olikheter och 
erfarenheter som är vår samlade poten-
tial. Vi har fortsatt att investera i mång-
falds- och jämlikhetsarbetet under året 
och vi har även utvecklat en ny hållbar-
hetsutbildning som är obligatorisk för 
alla. I förlängningen kommer medarbe-
tarnas förmåga att diskutera hållbarhet 
med våra kunder att öka.

Vi är engagerade i flera externa 
projekt som syftar till lärandet i olika 
former. Ett exempel är det uppskattade 
samarbetet med Mattecentrum som 

PwC stödjer både ekonomiskt och med 
volontärer. Vi har även inlett ett nytt 
samarbete där PwC är partnerföretag 
till Mitt Liv, ett initiativ som stöttar 
utlandsfödda akademiker in på arbets-
marknaden. Vår ambition är att bidra 
till ökad mångfald i samhället genom 
att vara ett företag som är inkluderan-
de och som värdesätter olikheter.

Inom miljö och klimat är utmaning-
en de närmaste fyra åren att minska 
energiförbrukningen. Huvuduppgiften 
för det kommande räkenskapsåret är 
att fortsätta utveckla de interna rappor-
teringsrutinerna och att involvera våra 
lokalkontor mera i vårt hållbarhets-
arbete. 

För att vi ska vara en trovärdig 
leverantör är det viktigt att vi når våra 
egna hållbarhetsmål. I år har vi vidare-
utvecklat hur vi rapporterar hållbarhet 
vilket beskrivs i avsnittet Strategi och 
styrning och för 2015 har vi som ambi-
tion att ta fram en bestyrkt hållbarhets-
redovisning.

Ur min synvinkel är det en trygg-
het att PwC har en långsiktig plan för 
hållbarhetsarbetet som styrelse och 
företagsledning står bakom. För oss på 
PwC är det en självklarhet att vara med 
och bidra till en hållbar utveckling.

Catarina Ericsson

  Du kan läsa mer om vårt 

 hållbarhetsarbete på:

    www.pwc.se/corporate-responsibility

Catarina Ericsson

Peter Nyllinge
Ansvarig för hållbarhetsfrågor
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PwC:s bidrag 
till ett hållbart 
samhälle

www.pwc.se/corporate-responsibility På omslaget:  
Kontorscyklar är en 
del av vår strategi för 
minskade utsläpp.
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Strategi & styrning

Policy kopplad till global strategi
PwC Sveriges hållbarhetspolicy är kopplad till strategin i  
vårt globala nätverk och bygger på unika förutsättningar 
som finns i Sverige med fokus på de frågor där vi har störst  
möjlighet att agera.

ning av utbildningen kommer att göras 
under 2014. Utbildningen kommer 
framöver att ingå i introduktionspake-
tet för nyanställda.

Vår organisation
PwC är en partnerledd organisation 
med en verksamhet som är organiserad 
som ett traditionellt aktiebolag med  
flera bolagsorgan. Dessa beskrivs 
närmare i vår årsredovisning. Styrelsen 
har det övergripande ansvaret för håll-
barhetsområdet och att inrätta proces-
ser för de uppsatta målen, där genom-
förandet och det dagliga ansvaret ligger 
hos företagsledningen. Organisatoriskt 
finns en ansvarig för hållbarhetsom-
rådet och den aktivitetsplan som finns 
framtagen följs upp och avrapporteras 
kontinuerligt. Företagsledningen har 
tillsatt en arbetsgrupp som arbetar 
efter en godkänd projektplan och leder 
arbetet i alla de fyra dimensionerna; 
marknad, medarbetare, miljö och kli-
mat samt samhällsengagemang. PwC 
Sverige följer de mål som vårt globala 
nätverk har satt upp och vi rapporterar 
årligen våra hållbarhetsresultat dit. 

Våra prioriterade områden
Vår hållbarhetspolicy bygger på de uni-
ka förutsättningar som finns i Sverige 
med fokus på de frågor där vi anser att 
vi har störst möjlighet och skyldighet 
att agera. Dessa frågor har vi summerat 

Under 2013 utvecklades och fastställ-
des PwC Sveriges hållbarhetspolicy. 
Policyn är kopplad till strategin i det 
globala nätverket och stödjer PwC:s 
vision om att medverka till ett väl 
fungerande privat, offentligt och ideellt 
företagande som inger förtroende.

 
Vår kultur och våra värderingar  
Vi arbetar aktivt med att hålla vår 
företagskultur levande och att se till att 
alla våra medarbetare känner till och 
delar företagets värderingar. Vi lever 
i en föränderlig värld där det finns ett 
stort behov av tydliga etiska regler och 
det är viktigt att kunna visa omvärlden 
vilka värderingar och förhållningsreg-
ler vi eftersträvar. För oss innebär det 
att vi skapar goda relationer och att vi 
levererar en upplevelse av värde både 
för våra kunder och för våra medarbe-
tare i varje möte varje dag. Att ha en 
etisk kod, PwC:s Code of Conduct, är 
en självklarhet för oss och vår uppfö-
randekod beskriver hur vi ska agera 
och vad vi står för. 

I juni 2014 rullades PwC:s grund-
utbildning ut i form av e-learning till 
samtliga medarbetare med titeln ”Vad 
är Corporate Responsibility?” Utbild-
ningen ger övergripande kunskap och 
förståelse för vad hållbarhet handlar 
om, varför det är en viktig fråga för 
dagens och framtidens näringsliv samt 
PwC:s roll i sammanhanget. Uppfölj-
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Vår hållbarhetspolicy är  
uppdelad i två huvuddelar
1)  att göra rätt – vi har en aktiv agenda för 

frågor som är centrala för ansvarsfullt 

företagande och som skapar värde för 

våra intressenter. 

2)  att bidra till förändring – vi använder 

vår kompetens, röst och relationer för 

att samarbeta med andra och deltar i 

aktiviteter som gör skillnad samt skapar 

positiva förändringar i vår omvärld. 

under fyra fokusområden: marknad, 
medarbetare, samhälle samt miljö och 
klimat. Områdena har olika styrning 
och arbetssätt beroende på mål och 
prestationer. För våra medarbetare har 
vi ett styrdokument som anger mål och 
riktlinjer för arbetet med medarbetar-
frågor inom PwC Sverige. Det riktar sig 
till alla medarbetare, chefer, konsulter 
och samarbetspartners. Styrdokumen-
tet har godkänts av styrelsen där den 
ytterst ansvarige är vd. Vår personal-
direktör och våra verksamhetschefer 
har ansvar för att få efterlevnad och 
genomförande. För att få en hållbar 
leverantörskedja ska inköpsverksam-
heten följa PwC Sveriges leveran-
törshandbok och PwC:s fastställda 
dokument för interna inköpsrutiner.  
Roller och ansvar framgår av dokumen-
terade interna inköpsrutiner, vilket till 
exempel inkluderar dem som får teckna 
vilka avtal och de krav vi ställer på våra 
leverantörer.  Inköpschefen ansvarar för 
policy och övriga strategiska dokument 
samt de centralt tecknade avtalen.

Inom miljö och klimat finns 
 särskilda instruktioner för hur vi ska 
agera på ett hållbart sätt. Styrelse och 
företagsledning strävar mot ständig 
förbättring av vår miljö- och hållbar-
hetsprestanda och det finns framtagna 
handlingsplaner och aktiviteter. Från 
styrelsens antagna hållbarhetspolicy 
har delar som berör miljö och klimat 

Samhälle 
PwC agerar på ett sätt som inger 

förtroende genom att bidra med 

möjligheter till ökad kunskap och 

lärande i samhället.

Miljö & klimat
PwC skapar värde genom att 

aktivt arbeta med att minska vår 

egen påverkan på miljön. Vi arbe-

tar också aktivt med att få våra 

kunder, leverantörer och andra 

intressenter att göra detsamma.

Medarbetare
PwC ska skapa värde för våra 

medarbetare genom att främja en 

kultur av delaktighet, innovation 

och mångfald. Våra ledare ska 

stödja utvecklingen av våra med-

arbetare och en hälsosam balans 

mellan arbete och privatliv.

De fyra 
fokusområdena: 

Marknad
Vi ska hjälpa våra kunder att skapa 

en hållbar tillväxt genom att minska 

riskerna och ta till vara på möjlig-

heterna kopplade till hållbarhetsa-

gendan genom de många tjänster 

som vi tillhandahåller varje dag.

brutits ner i  instruktioner antagna av 
vd. Dessa instruktioner finns inom 
resor, inköp och tjänstebil. 

För våra samhällsengagemang har 
vi en ansvarig partner (läs mer om 
våra engagemang på sidan 18). Vidare 
har vi en policy som säger att vi ska 
verka inom mångfald/jämställdhet, 
entreprenörskap/innovation och 
kunskap/kompetens. I nuläget finns 
inga kvantitativa mål inom området 
samhällsengagemang.

Våra intressenter 
Våra intressenter ställer krav på att 
vi ska bedriva vår verksamhet på ett 
ansvarsfullt sätt. Via en intern bedöm-
ning har vi identifierat våra väsentliga 
intressenter utifrån betydelse för PwC. 

Kunder och medarbetare ställer 
allt högre krav på oss avseende håll-
barhetsutmaningar i vår egen verk-
samhet. Kunderna förväntar sig även 
att vi förstår oss på deras utmaningar 
och att vi har tjänster som kan stödja 
deras behov.

Intressenterna har naturligtvis 
olika förväntningar på oss ur ett håll-
barhetsperspektiv och dialogen med 
intressenterna tar sig olika uttryck, 
alltifrån att vi deltar i branschinitia-
tiv till daglig kontakt med kunder då 
vi utför våra tjänster. Vi kommer att 
vidareutveckla intressentdialogen 
under det närmaste året.

Våra intressenter
• Kunder 

•  Medarbetare, potentiella medarbetare samt 

ägare (samtliga är anställda i bolaget)

• Leverantörer 

•  Beslutsfattare i näringslivet, investerare, 

finansieringsinstitut

• Samhället

•  Normgivande myndigheter,  

t ex revisorsnämnden
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Om hållbarhetsredovisningen 
Väsentlighet och avgränsning
Basen för vår bedömning kring vad 
som är mest väsentligt att redovisa 
har sin utgångspunkt i hållbarhets-
policyn och speglar, både internt och 
externt, vad vi ser som viktiga frågor 
att arbeta med och vad vi vill att våra 
intressenter ska få information om. 
För att säkerställa att dessa områden 
ligger i linje med vad andra bolag i 
branschen arbetar med, har vi genom-
lyst några liknande bolag som oss och 
jämfört utfallet. Resultatet från den 
matchningen visade vilka områden 
som var väsentliga att lyfta och att vår 
bedömning ligger i linje med omvärl-
dens. Slutligen har vi också jämfört 
våra områden med GRI:s genomförda 
intressentdialog för branschen för 
att även här se till så att våra mest 
väsentliga områden är de som externa 
intressenter i branschen anser vara 
viktiga. Sammanfattningsvis gene-
rerade övningen åtta underområden 
kopplade till de fyra fokusmrådena 
i hållbarhetspolicyn. Fokusområden 
med tillhörande underområden är 
därmed centrala i denna redovisning. 
Koncernledningen har fastställt utfal-
let av väsentlighetsanalysen.

Ovan väsentlighetsanalys har 
ännu inte stämts av mot PwC:s 
egna intressenter. Vi har som mål 
att arbeta systematiskt under nästa 
redovisningsperiod för att erhålla en 
extern och en intern validering till 
väsentlighetsanalysen. 

De väsentliga områden som presen-
teras i rapporten speglar aktiviteter 
inom den svenska verksamheten.

Redovisningsprofil
Innehållet i denna redovisning 
omfattar räkenskapsåret 2013/2014. 
Vi redovisar årligen och den senaste 
redovisningen publicerades under 
hösten 2013. Redovisningen har 
upprättats i enlighet med Global 
Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer 
för hållbarhetsredovisning, G4 core. 
Vi kommer att fortsätta utveckla 
redovisningen inför kommande  
år och har som ambition att erhålla 
en extern verifiering av nästa  
års rapport.

Rapportering och förändringar 
i redovisningen
Under året har ett nytt rapporte-
ringssystem införts för rapportering 
av miljödata och det kommer att 
vidareutvecklas under kommande 
år. Detta möjliggör en mer heltäck-
ande rapportering av miljödata. 
Den är baserad på kalenderår och 
inte verksamhetsår, dvs energiför-
brukning i denna redovisning är för 
kalenderåret 2013. För första gång-
en sedan 2008/2009 redovisar vi 
vår fullständiga energiförbrukning 
med tillhörande utsläpp.  
Rapporteringen inbegriper förutom 
el även energi för uppvärmning  
och kyla. 

Marknad
1. Affärsetik

2. Hållbara & trovärdiga affärer

3. Hållbar leverantörskedja

Medarbetare
4. Mångfald & delaktighet

5. Hälsosamma förutsättningar

6. Attraktiv arbetsgivare

Samhälle
7. Samhällsengagemang

Miljö & klimat
8. Koldioxidutsläpp

PwC Sverige Hållbarhetsredovisning 2013/2014
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”Kunder och medarbetare 
ställer allt högre 

krav på oss avseende 
hållbarhetsutmaningar  
i vår egen verksamhet.”
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Marknad

PwC:s uppdrag inom revision och 
rådgivning innebär ansvar men också 
stora möjligheter att påverka. Dels 
genom vårt eget agerande men framför 
allt genom att erbjuda våra tjänster till 
kunder i Sverige och globalt. Som mark-
nadsledare ser vi det som vår uppgift 
att bidra till ett hållbart samhälle. Det 
är en bärande del i vår vision. PwC är 
en kunskapsbaserad organisation och 
därför kan vi bidra genom att dela våra 
insikter med våra kunder och andra 
intressenter. Ansvaret bygger på våra 
vägledande principer för att upprätt-
hålla en hög professionell standard. 

 Vår verksamhet bidrar konkret 
till en hållbar utveckling genom att vi 
fokuserar på:
•  Att utveckla tjänster som hjälper våra 

kunder att minska sina risker, ta vara 
på möjligheterna kopplade till håll-
barhetsagendan och därmed skapa en 
hållbar tillväxt. 

•  Att investera i innovation som kan 
förändra sättet organisationer fung-
erar. Utveckla nya standarder för att 
stödja kapitalmarknaden och nya 
sätt att mäta miljömässigt och socialt 
värde. 

Tjänster med hållbarhets
perspektiv
Idag efterfrågas framför allt tjänster 
där hållbarhetsperspektivet integreras 
fullt ut i strategier, arbetsprocesser, 
kvalitetssäkring och annat som berör 

Hållbara och trovärdiga affärer
PwC verkar i en bransch som spelar en viktig roll i 
näringslivet. Revision och rådgivning bidrar till att 
bygga förtroende och är viktiga element för en hållbar 
samhällsutveckling. 

kundens ordinarie verksamhet. Vi 
erbjuder hållbarhetsrådgivning i fyra 
olika moment: strategi, implemente-
ring, uppföljning och återkoppling. 
Vi arbetar också med granskning och 
bestyrkande av hållbarhetsredovis-
ningar. Under året har vi även lagt stort 
fokus på ett nytt område som vi kallar 
TIMM (Total Impact Measurement and 
Management) som handlar om att hjäl-
pa företag och organisationer att mäta 
och värdera sin totala påverkan utifrån 
ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Samarbeten för en hållbar 
utveckling
PwC har länge samarbetat med ett 
antal olika internationella och svenska 
organisationer och initiativ kring håll-
bar utveckling. Redan 2002 skrev PwC 
under FN:s Global Compact-principer 
och vi har aktivt bidragit till utveckling-
en av Global Reporting Initiative (GRI) 
både internationellt och i Sverige då vi 
2007 översatte riktlinjerna till svenska. 
Vi stödjer även forskning inom organi-
sation och ledarskap, partnerskap för 
främjande av entreprenörskap samt 
driver ett forum för kvinnor i styrelsebe-
fattningar, Women on the Board. 

PwC driver och medverkar i nät-
verk som är relevanta för vår hållbar-
hetsagenda genom att delta i inter-
nationella organisationer såsom ICC 
Sweden, the International Integrated 
Reporting Council (IIRC), Dow Jones 

Sustainability Index, (DJSI), World 
Business Council for Sustainable Dev-
lopment (WBCSD), World Economic 
Forum (WEF) samt Carbon Disclosure 
Project (CDP). Genom samarbeten 
vill vi hitta och lyfta fram företag och 
organisationer som är goda förebil-
der för andra. Detta görs genom en 
rad olika initiativ bland annat genom 
utdelning av priset Bästa Årsredovis-
ning inom den ideella sektorn. 

Kontinuerligt arbete för stärkt 
kundnöjdhet
Enligt Svenskt Kvalitetsindex, SKI, 
har vi 2014 en stark position med ett 
lojalitetsindex på 76,2  av 100 (73,7 
2013) för små och medelstora före-
tag. I en liknande mätning för de 500 
största företagen i landet (AAlund) har 
vi ett kundnöjdhetsbetyg på 4,2  av 5 
vilket anses som en stark position. Vi 
arbetar kontinuerligt med att stärka 
kundnöjdheten och kundernas lojalitet 
och mäter till exempel detta genom 
vårt Client Feedback program som 
består av en rad olika undersökningar 
och processer, bland annat har vi en 
webb-baserad projektutvärdering som 
genomförs vid flera tillfällen under 
ett pågående revisionsuppdrag eller 
efter ett avslutat rådgivningsuppdrag. 
Vi utvärderar även regelbundet varför 
vi vinner och förlorar offerter och 
genomför årligen en undersökning 
bland våra största kunder.

Kvalitetsfrågor en integrerad del 
av verksamheten
Kvalitet är ett nyckelord som genom-
syrar hela vår verksamhet inom PwC.  
För oss innebär kvalitet bland annat att 
vara lyhörd för kundens behov, alltid 
leverera minst i nivå med kundens 
förväntningar samt att aktivt bidra till 
en positiv utveckling för samhälle och 
näringsliv. I korthet når vi våra kvali-
tetsambitioner genom våra medarbeta-
re, vår företagskultur och vårt arbets-
sätt samt vår oberoende ställning. 
Övervakningen av kvalitetsfrågorna 
är en integrerad del av vår verksamhet 
och kvalitetskontroller sker årligen 
genom såväl interna processer som 
externa kontroller. Årligen presenteras 
vår transparency report där arbetet 
med kvalitet beskrivs mer tydligt.

 Ambition att utveckla lång
siktiga affärsrelationer
Vi strävar efter att upprätta och utveck-
la långsiktiga affärsrelationer med våra 
leverantörer och i samråd med dessa 
komma fram till optimala lösningar 
som även innefattar hållbarhetsfrågor. 
PwC:s leverantörer ska ständigt arbeta 
proaktivt och komma med förbätt-
rings-/förenklingsförslag för att hela 
tiden effektivisera PwC:s verksamhet. 
Vi vill att våra leverantörer tillämpar 
nollfelsprincipen som innebär att inte 
acceptera fel och att ständigt sträva 
efter att nå 100 % rätt resultat.

Principer
Vara transparent, pålitlig och rättvis, 

främja en kultur av partnerskap och 

samarbete, föregå med gott exempel 

och använda våra kunskaper och vår 

röst i näringsliv och samhälle för att 

skapa en mer hållbar framtid. 

76,2%
Lojalitetsindex
Enligt Svenskt Kvalitets-

index, SKI, har vi en stark 

position 2014 med ett 

lojalitetsindex på 76,2  av 

100 (73,7 2013) för små 

och medelstora företag.

En tydlig hållbarhetsprofil viktig ur flera perspektiv

Intressenter
Vår vision är ett företagande 

som inger förtroende –  

vi arbetar för att synliggöra 

vårt samhällsengagemang.

Kunderna
Idag ställer företag krav på 

leverantörer och samarbets-

partners avseende transpa-

rens och hållbarhetsarbete.

Hållbar affär
Vi arbetar kontinuerligt med 

att anpassa vår egen verk-

samhet i linje med de råd vi 

ger våra kunder.

Medarbetare
Vi fokuserar på att attrahera 

och behålla rätt medarbe-

tare. En tydlig hållbarhets-

profil är viktigt vid val av 

arbetsgivare.
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Vid upphandling av en strategisk 
leverantör* har vi som krav att ha med 
PwC:s standardiserade dokument. 
Dessa måste den blivande strategiska 
leverantören fylla i. Dokumenten beskri-
ver bland annat ansvarsfullt bedriven 
verksamhet, allmänna frågor, efterlev-
nad av lagar och allmänt accepterade 
konventioner samt även miljö, sociala 
och etiska aspekter, hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen. Därefter sker uppfölj-
ning av dokumentet genom avstämning-
ar med den strategiska leverantören. 
Under 2013/14 har 10 stycken av våra 
strategiska leverantörer signerat vårt 
standarddokument.

PwC jobbar aktivt med att minska 
det totala antalet leverantörer och sam-
tidigt följa upp de strategiska leverantö-
rerna. Omsättningen på de strategiska 
leverantörerna är låg. 

Affärsetik och hållbara kunder  
i fokus
PwC vill arbeta tillsammans med håll-
bara kunder. Vi har en särskild urvals-
process som gör att oseriösa, olagliga 
eller kunder som inte faller in under 
vårt oberoende utesluts.
 Det ser vi som en viktig del av vår egen 
hållbara utveckling tillsammans med 
våra kunder.

Oberoende en förutsättning  
för kvalitet
Det råder ingen tvekan om att revi-
sions- och rådgivningsbranschens 
oberoende är i större fokus än någon-
sin. Att omvärlden upplever PwC som 
en oberoende aktör i olika samman-
hang är en förutsättning för att kunna 
uppfattas som en leverantör av högsta 
kvalitet. Oberoendet gäller såväl för 
enskild medarbetare som för PwC som 
företag både avseende vårt agerande i 
allmänhet, och i det enskilda uppdraget 
i synnerhet. Innan vi åtar oss ett upp-
drag, vare sig det gäller revision eller 
rådgivning, tillämpar vi rutiner  som 
säkerställer att vi  inte tar uppdrag som 
leder till att vi hamnar i någon form av 
oberoende- eller intressekonflikt. 

Varje medarbetare genomgår en 
obligatorisk utbildning i oberoende-
frågor, och årligen måste samtliga 
revisorer och konsulter bekräfta sitt 
oberoende i en särskild process. 

Nolltolerans mot korruption
Som framgår av Transparency Internatio-
nals Corruption Perceptions Index ligger 
Sverige på tredje plats av de länder i värl-
den som uppfattas ha minst korruption. 
Trots detta finns emellertid risker som 
berör PwC. Risken för att medarbetare 
eller partners inom PwC erbjuds mutor är 
i praktiken liten, men bedöms vara som 
störst i samband med att extern rapporte-
ring/revisionsberättelse ska avges.

Ett viktigt område är hur PwC age-
rar inom ramen för olika evenemang 
och aktiviteter. I detta sammanhang 
är det viktigt att framhålla betydelsen 
av att medarbetare och partners inom 
PwC agerar på ett sätt som är i enlighet 
med kundernas policys eller riktlinjer, 
vilka ofta är strikt utformade.

Vi har under året uppdaterat vår 
policy avseende förebyggande av kor-
ruption samt tagit fram vägledningen 
”Riktlinjer avseende hantering av gåvor 

och aktiviteter”. Detta har kommuni-
cerats till alla medarbetare, som också 
årligen får bekräfta att man känner till 
företagets arbete mot korruption, samt 
de interna regler som finns för detta.

Av PwC:s Code of Conduct fram-
går också tydligt att PwC tillämpar 
nolltolerans mot korruption. Detta är 
något som är tydligt för såväl medar-
betare som samarbetspartners. PwC:s 
objektivitet, oberoende, integritet och 
etiska agerande är grundläggande för 
verksamheten, och alla anställda och 
samarbetspartners måste därför agera 
på ett sätt som gör att dessa värdering-
ar inte kan ifrågasättas.

Inga incidenter avseende korruption 
har identifierats under 2013/2014.

Aktivt arbete med sekretess
PwC arbetar aktivt med sekretessfrå-
gor och verksamheten omfattas av ett 
flertal lagar och regler på området, t.ex. 

reglerna om tystnadsplikt för reviso-
rer samt personuppgiftslagen. Dessa 
lagar och regler kompletteras med 
en väl utvecklad intern reglering och 
utbildning avseende tystnadsplikt och 
sekretess. Alla nyanställda inom PwC 
utbildas om vikten av sekretess, samt 
om vad som gäller för hantering av 
insiderinformation. Våra avtalsleveran-
törer har också förbundit sig att iaktta 
sekretess samt följa PUL.

Whistle blowerfunktionen ett 
viktigt komplemet
Medarbetare och utomstående personer 
har möjlighet att anmäla åsidosättanden 
av vår Code of Conduct, i form av brott 
mot gällande bestämmelser eller allvar-
liga oegentligheter gentemot företagets 
intressen och våra anställdas liv och 
hälsa. Whistle blower-funktionen utgör 
ett komplement till våra interna infor-
mations- och rapporteringskanaler.
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* Definition strategisk leverantör: 

Har en unik produkt/tjänst som är svår att 

ersätta snabbt och/eller kostar mycket 

pengar att byta.



Medarbetare

Vår framgång skapas av 
våra medarbetare
Medarbetarna är vår viktigaste tillgång och ett bärande 
fundament som driver vår affär framåt. Ett tydligt ledar-
skap, delaktighet och möjligheter till utveckling är en för-
utsättning för att skapa en sund kultur med engagerade 
medarbetare som vill bidra och skapa mervärde.

Att attrahera och behålla rätt medar-
betare är en bärande del i att kunna 
leverera kvalitet för våra kunder vid 
varje givet tillfälle. För att säkerställa 
detta fokuserar PwC på flexibla karriär-
vägar genom att prioritera områden som 
utbildning, coachning, intern rörlighet 
och globala möjligheter. 

Möjligheten att arbeta med stimule-
rande uppgifter i nya miljöer både inom 
och utanför Sverige är en viktig del av 
kompetensutvecklingen och varje med-
arbetare har en egen coach som har till 
uppgift att utmana och stödja utveck-
ling och prestation. En individuell 
mål- och utvecklingsplan finns för varje 
medarbetare som är tydligt kopplad till 
de övergripande affärsmålen. Planen 
följs upp årligen enligt en strukturerad 
process som vi kallar performance 
management process.

Mångfald skapar dynamik och 
delaktighet 
Olikheter bland människor bidrar till 
en dynamisk arbetsmiljö vilket ger nya 
perspektiv och idéer. För att nå våra 
långsiktiga mål behöver vi ta tillvara 
våra olikheter och erfarenheter. De 
utgör all vår samlade potential. 

För oss är det viktigt att kompetens 
inte värderas utifrån faktorer som kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan 

Under året har inga fall av trakasserier 
rapporterats. 

Som en del i vårt aktiva arbete mot 
trakasserier ingår våra etiska riktlinjer 
(Code of Conduct) som en obligatorisk 
del i introduktionen för nyanställda 
samt i våra ledarskapsutbildningar. 
Om sexuella eller andra trakasserier 
uppmärksammas utreds detta och 
åtgärder vidtas. 

Tydligt ledarskap en förutsättning 
för ett hälsosamt arbetsklimat
Under året har vi genomfört en serie 
av utbildningar för chefer i syfte att 
tydliggöra rollen.  Ett tydligt och 
stabilt ledarskap är en grundläggan-
de förutsättning för ett hälsosamt 
arbetsklimat och är helt avgörande för 
att kunna hålla en hög kvalitet i våra 
processer.

Våra ledare utvärderas årligen 
genom att samtliga medarbetare har 
möjlighet att ge strukturerad feedback. 
Konstruktiv feedback till linjechefer 
och uppdragsledare ger medarbetarna 
möjlighet att vara med och ta ansvar 
för ledarnas utveckling.

En viktig del i att våra medarbeta-
re mår bra är möjligheten till en bra 
balans mellan arbete och privatliv. 
Varje medarbetare har varierande 
önskemål och behov under olika faser 

i livet. För att fånga upp detta har vi en 
årsarbetstidsmodell som ger möjlighet 
till en flexibel förläggning av både 
arbetad och ledig tid. Modellen kom-
pletteras med en frekvent dialog med 
närmaste chef för att identifiera varje 
individs unika förutsättningar.

När det gäller sjukfrånvaro har PwC 
totalt sett en relativt låg sjukfrånvaro 
jämfört med andra privata tjänstefö-
retag. Vi arbetar ändå med att få ner 
sjukfrånvaron ytterligare genom ett 
aktivt uppföljningsarbete, framför allt 
avseende långtidssjukskrivna. Den 
totala sjukfrånvaron uppgick till 2,5 
% varav kvinnor representerade 3,2 % 
och män 1,5 % . 

Kompetensutveckling i fokus
Under året har 301 nya medarbetare 
rekryterats (166 kvinnor och 135 män).
Av de rekryterade är 236 juniora 
medarbetare (134 kvinnor, 102 män). 
Rekryteringen sjönk något under verk-
samhetsåret jämfört med 2012/2013 
då 439 nya medarbetare rekryterades 
varav 359 var juniora.

Genom arbetet inom området global 
mobility kommer även nya medarbetare 
till oss varje år från vårt globala nätverk. 
Några medarbetare lämnar också Sveri-
ge under en tid för att arbeta utomlands 
inom vårt nätverk. 

trosuppfattning, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, funktionsned-
sättning, sexuell läggning eller ålder.  

Under året har fokus inom mång-
fald varit jämställdhet mellan män och 
kvinnor. Ledningsgrupper på olika 
nivåer har genomfört jämställdhetsse-
minarier som resulterat i att förslag till 
nya strategier och riktlinjer utformats. 
För att öka kunskapen ytterligare har 
vi även deltagit i mångfaldsaktiviteter 
inom det globala nätverket. 

En kontinuerlig dialog mellan medar-
betare och ledning är en  förutsättning för 
att skapa delaktighet och engagemang. 
I arbetet med att skapa en dialog som 
bidrar till ett öppet klimat är lednings-
chatt och medarbetarenkäter viktiga 
verktyg. Dialogen ger möjlighet att vara 
med och påverka hur organisationen 
kommer att se ut i framtiden.

Vi värnar om den personliga inte-
griteten och fördömer alla former av 
trakasserier. Det innebär att ingen får 
utsättas för uppträdande som kränker 
individens personliga integritet. 

I år har en långsiktig plan för lika 
rättigheter och möjligheter tagits fram 
för att öka kunskapen om de olika 
dimensionerna inom mångfald. Syftet 
är att skapa en kultur där alla kan hjäl-
pas åt att motverka diskriminering och 
främja lika rättigheter och möjligheter. 
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” Av vår medarbetarundersökning 
framgår att engagemanget är 
mycket högt och att man trivs”
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Vi har arbetat med kompetensut-
veckling under året. Antalet utbild-
ningstimmar uppgick till 231 911 
(129 870 timmar för kvinnor och 102 
041 timmar för män). Detta motsvarar i 
snitt 68 timmar för män och 61 timmar 
för kvinnor. Våra utbildningsinsatser 
för bland annat juniora ekonomer är 
självklart viktig för våra medarbetare 
men på sikt också för samhället i stort. 

Alla medarbetare erbjuds ett 
förmånspaket i syfte att underlätta 
vardagen. För föräldralediga erbjuder 
vi en förstärkt ersättning. 

Att återvända till arbetet efter 
att ha varit föräldraledig kan vara 
en utmaning ur flera perspektiv. Här 
stödjer vi aktivt med att ansvarig chef 
tillsammans med den föräldraledige 
planerar och följer upp hur återgången 
till arbetet har fungerat.

De förändringar som branschen 
genomgår innebär förändrade arbets-
sätt vilket kan göra att rörligheten 

bland medarbetarna ökar. De senaste 
årens förändringar för branschen har 
medfört nya arbetssätt för att möta 
efterfrågan på våra tjänster. Persona-
lomsättningen har ökat något till följd 
av en anpassning av bemanningen 
inom olika grupperingar och kontor.  
Under året lämnade 574 medarbetare 
(355 kvinnor och 219 män) PwC vilket 
motsvarar en personalomsättning på 
15,8%.

Inom PwC tillämpar vi tillsvida-
reanställning i de allra flesta fall. 
Visstidsanställning, tillfällig anställ-
ning och vikariat förekommer men i 
liten skala (21 medarbetare varav 14 
kvinnor och 7 män). Alla medarbetare 
omfattas av kollektivavtalet Konsult- 
och revisionsavtalet. Vårt totala erbju-
dande följs upp kontinuerligt för att 
säkerställa att vi är starka i förhållande 
till våra konkurrenter. 
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Medarbetarinformation

Enhet 2013/2014 2012/2013 

Medarbetarinformation

Medeltal anställda Antal 3 451 3 676

Andel kvinnor % 59 59

Antal anställda per 140630 Antal 3 641 3 897

Andel kvinnor per 140630 % 59 59

Personalomsättning % 15,8 11

Sjukfrånvaro totalt % 2,5 2,3

Sjukfrånvaro kvinnor % 3,2 3,1

Sjukfrånvaro män % 1,5 1,3

Antal utbildningstimmar per medarbetare Antal 64 74

Föräldraledighet totalt Antal 51 047 52 571

Föräldraledighetsdagar män % 18,6 20,3

” Vår utbildningsinsats 
för juniora ekonomer 
är viktig både för våra 
medarbetare och för 
samhället i stort.”

Förstärkt ersättning för föräldralediga

51 047
Under året har 962 medarbetare till-
sammans tagit ut 51 047 föräldradagar. 
Vi erbjuder en förstärkt ersättning för 
att underlätta för medarbetare som är 
föräldralediga. 

Under året har vi rekryterat 
301 nya medarbetare (166 
kvinnor, 135 män) inom PwC 
Sverige. Av de rekryterade 
är 236 juniorer (134 kvinnor, 
102 män).
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Miljö & Klimat

Medvetet miljöarbete i fokus
Vi arbetar medvetet med att minska vår påverkan på miljö 
och klimat. Vår inverkan omfattar i huvudsak utsläpp av 
klimatpåverkande växthusgaser från våra tjänsteresor 
och energianvändning i våra kontorslokaler.

 Miljömedvetna tjänsteresor
Styrmedlet för våra tjänsteresor är 
bland annat vår resepolicy. För att 
minska våra utsläpp behöver vi flyga 
mindre och istället ta tåget när det är 
möjligt. Vi behöver även öka andelen 
telefon- och videomöten. 
Ungefär 75% (76 % 2012/2013) av 
utsläppen av CO2 kommer från våra 
flyg- och bilresor i tjänsten. Sedan vi 
publicerade vår första hållbarhetsredo-
visning enligt GRI 2008/2009 har kör-
da sträckor med bil i tjänsten minskat 
med 16% i absoluta tal och med 19% 
per medarbetare. Resta sträckor med 
flyg har under samma period ökat med 
0,7% i absoluta tal men är oförändrad 
per medarbetare.  Utsläppen av CO2 
har under samma period minskat med 
4% för bilresorna och ökat med 30% för 
våra flygresor. 

Flygresandet har minskat med 
nästan 16 % mätt i km reslängd och 
utsläppen har minskat med drygt 12 
% mellan 2012/13 och 2013/14. Både 
långa flygresor, tåg- och bilresandet 
har minskat till följd av att möten via 
video- och telekonferenser skett. Vi 
kommer att fortsätta arbeta aktivt för 
att öka användningen av telefon- och 
videomöten. 

Den långsiktiga tendens som visar 
att bilåkandet minskar förväntas 
fortsätta. Kontoret i Stockholm har 
bland annat investerat i kontorscyklar 

som kan användas för kundbesök i 
närområdet. Som en del av vår strategi 
för minskade utsläpp kommer vi att 
uppmuntra alla kontor att skaffa kon-
torscyklar. 

Ökad andel grön el för våra kontor
Jämfört med 2008/2009 har energi-
förbrukningen i våra kontorslokaler 
minskat med 36% vilket motsvarar 
71% koldioxidutsläpp. Av minskningen 
beror 53% på att vi ökat våra inköp av 
grön el och 45% på generell minskad 
elförförbrukning. Resterande kommer 
av minskad förbrukning av värme och 
varmvatten.

Sedan kartläggningen 2008/2009 
har andelen kontor som har miljömärkt 
el ökat väsentligt och uppgår nu till 
ca 67% av totala energiförbrukningen. 
Under föregående räkenskapsår teckna-
de vi avtal om inköp av el från vindkraft 
till de kontor som ingår i det centrala 
avtalet och har individuell mätning av 
förbrukningen i sina lokaler. 

Vi har vidareutvecklat vårt stöd 
till vår organisation i samband med 
olika upphandlingar. Till exempel vid 
ny eller omförhandlingar av hyreskon-
trakt. Stödet ger instruktioner med 
bäring på miljö som energiförbrukning 
och källsortering. Där kan vi ställa krav 
på hyresvärdarna. Tanken är att detta 
på sikt ska ge oss bättre miljöprestanda 
genom att vi utnyttjar resurser bättre.
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Samhälle

Många delar av vår verksamhet hand-
lar om att skapa konkreta förutsätt-
ningar för framtidens samhälle och de 
förändringar vi och omvärlden måste 
förhålla oss till.  

Mångfald i fokus med nytt 
 samhällsengagemang
Mitt Liv är ett socialt företag som arbe-
tar för ökad integration och mångfald 
på den svenska arbetsmarknaden. 

I samarbetet med Mitt Liv vill PwC 
verka för en ökad integration i sam-
hället. Vi vill vara med och skapa en 
inkluderande miljö präglad av upp-
skattning och respekt för varandra 
oavsett bakgrund. Mångfaldsarbetet är 
avgörande för att säkerställa framtida 
kompetensförsörjning och affärsmässiga 
mål. Vi strävar efter en sammansättning 
av medarbetare som speglar samhället i 
stort. Initiativet har nyligen startat och 
under ett års tid kommer  PwC att ha 17 
mentorer i Stockholm och Göteborg där 
varje mentor har varsin adept.

 

Kompetens och kunskap  
avgörande för vår verksamhet
Matematikkunskap är avgörande 
för vår verksamhet och därför är det 
väldigt relevant för oss att vara med 
och driva samhällets framtida kom-
petensutveckling inom detta område. 
Mattecentrum är en ideell förening som 
erbjuder gratis hjälp i matematik till 
Sveriges barn och unga. Varje månad 
hjälper de 155 000 högstadie- och gym-
nasieelever med mattestudier, i öppna 
och gratis räknestugor i 27 kommuner 
och webbverktyget Matteboken.se.

PwC Sverige stödjer Mattecentrum, 
både ekonomiskt och med volontärer 
som bidrar med sina kunskaper i räkne-
stugorna och olika konvent.

Entreprenörskap gynnar alla
PwC är en av grundarna till den ideella 
organisationen Business Challenge. Busi-
ness Challenge ger unga entreprenörer 
affärsutvecklingsprogram och nätverk i 
tidiga utvecklingsskeden. Programmet 
leder inte bara till att fler företag startas 
utan även till att unga får möjlighet att 
utveckla sig själva och skaffa sig värde-
fulla erfarenheter för framtiden.

Gatubarn i Indien får en  
ny chans i livet
PwC Sverige stöttar Butterflies School 
of Culinary and Catering i New Dehli i 
Indien. Butterflies skola utbildar äldre 
gatubarn i matlagning och catering för 
att ge dem möjligheter till ett yrkesverk-
samt liv. Det är en ettårig utbildning för 
pojkar, och från 2013 även för flickor. 

Donationer istället för julklappar
Istället för julklappar till medarbetare 
gör PwC en donation varje år. Det är ett 
exempel på hur vi som företag kan hjälpa 
dem som har behov av stöd. Varje medar-
betare får själv välja utifrån ett urval av 
organisationer vilken organisation som 
ska få deras välgörande julklapp. 

Stöd till forskning 
Forskning i Fickformat är en vetenskap-
lig skriftserie med syfte att sprida aktu-
ell forskning om företag och samhälle. 
Författarna är huvudsakligen nydispu-
terade forskare från svenska universitet 
och högskolor. Serien har utkommit 
med fyra skrifter om året sedan 2008. 
Forskning i Fickformat ges ut av stif-

telsen Stockholm School of Economics 
Institute for Research i samarbete med 
PwC. Läs mer på www.fickformat.se

PwC har genom ett finansieringså-
tagande möjliggjort en professur i redo-
visning och revision vid Handelshög-
skolan i Stockholm. Vi har också flera 
initiativ där vi undervisar på univer-
sitet samt erbjuder uppsatspraktik på 
våra kontor runt om i landet. Samarbe-
tet med andra lärosäten runt om i Sve-
rige utvecklas löpande inte minst via 
PwC:s studentrelationer. Vi vill även 
bidra till att skapa förutsättningar för 
innovationskraft och entreprenörskap 
som kan bygga framtidens samhälle.
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Skapat och levererat direkt 
ekonomiskt värde 2014

FY14 (Mkr) FY13 (Mkr) Intressenter

Nettointäkter 4 639 4 656

Rörelsekostnader (exkl ideella 
kostnader)

-1 297 -1 477 Leverantörer av varor 
och tjänster 

Ideella investeringar -6 -6 Samhället

Personalkostnader -2 823 -2 892
Anställda, partners och 
samhället

Utdelning, beslutad -313 -151 Partners

Finansieringskostnader -29 -27 Finansiärer

Skatt på årets resultat -115 -55 Samhället

Kvarstår i företaget 56 48

Totala skatter och avgifter till 
samhället 2014

FY14 (Mkr) FY13 (Mkr)

Arbetsgivaravgifter 605 632

Preliminär skatt, löner 611 552

Moms (netto ) 701 866

Bolagsskatt 141 170

Skatt på utbetald utdelning 30 79

Summa skatter & avgifter 2 088 2 299

Mattecentrum finns i 27 kommuner. Varje månad hjälper de 155 000 högstadie- och 
gymnasieelever med mattestudier.

Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar 
för ökad integration och mångfald på den 
svenska arbetsmarknaden. 
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GRI-tabell
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Generella standardupplysningar

Upplysning Beskrivning Sidnummer/Kommentar

Strategi och analys

G4-1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare 2, 3

Organisationsprofil

G4-3 Organisationens namn PricewaterhouseCoopers i Sverige AB (PwC Sverige)

G4-4 Viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna Se ”Årsredovisning 2013/14”

G4-5 Lokalisering av organisationens huvudkontor Stockholm

G4-6 Viktiga länder där organisationen är verksam PwC Sverige har endast verksamhet i Sverige, men ingår i det globala 
nätverket PwC med kontor i 157 länder.

G4-7 Ägarstruktur och organisationsform PricewaterhouseCoopers i Sverige AB ägs av 253 i företaget verksamma 
delägare (partners) 

G4-8 Marknader som organisationen är verksam på Se ”Årsredovisning 2013/14”

G4-9 Den redovisade organisationens storlek 15, 19 samt ”Årsredovisning 2013/14”

G4-10 Antal anställda per anställningsform, kön och region 15. PwC har inga säsongsarbetare och fåtal inhyrda personer

G4-11 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal 15

G4-12 Organisationens leverantörskedja 9, 10. PwC Sveriges leverantörer finns primärt i Sverige och omfattar ca 
1000 leverantörer inom området bilar, frakter, hotell och resor, fastig-
hetsförvaltning samt kontorsmaterial. Vi har ett mindre antal strategiska 
leverantörer för hela organisationen, med särskild uppföljning.

G4-13 Väsentliga förändringar av organisationens struktur, storlek, 
ägande

Se ”Årsredovisning 2013/14”

G4-14 Tillämpning av försiktighetsprincipen Ej tillämpligt

G4-15 Externa principer eller andra initiativ som organisationen stödjer 8, 9

G4-16 Medlemskap i branschorganisationer 8

Identifierade väsentliga aspekter & avgränsningar

G4-17 Koncernbolag som omfattas av redovisningen Redovisningen omfattar PricewaterhousCoopers i Sverige AB inklusive 
dotterbolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB samt Pricewater-
houseCoopers AB. Se ”Årsredovisning 2013/14”.

G4-18 Process för definition av innehållet i redovisningen 6

G4-19 Väsentliga aspekter som identifierats De väsentliga fokusområden med tillhörande underområden, som 
anges på sid 7 ”Om hållbarhetsredovisningen” anses motsvara följande 
GRI-aspekter (): 1. Affärsetik (anti-korruption, kundintegritet), 2. Hållbara 
& trovärdiga affärer (Kundnöjdhet), 2. Hållbar leverantörkedja (leverantö-
rers efterlevnad av miljö-, samhällskriterier samt arbetsförhållanden och 
mänskliga rättigheter), 3. Mångfald och delaktighet (anställning, mångfald 
& jämställdhet), 5. Hälsosamma förutsättningar (icke diskriminering, hälsa 
och säkerhet i arbetet), 6. Attraktiv arbetsgivare (anställning, utbildning), 
7. Samhälle (ekonomiskt resultat, indirekta ekonomiska effekter), 8. Koldi-
oxidutsläpp (utsläpp).

G4-20 Avgränsning inom organisationen för väsentliga aspekter Den hållbarhetspåverkan som redovisas i denna rapport avgränsas till 
PwC Sverige inklusive dotterbolag.

G4-21 Avgränsning utom organisationen för väsentliga aspekter De angivna aspekterna är endast väsentliga för PwC Sverige.

G4-22 Förändringar av tidigare redovisad information Uppgifterna avseende elförbrukning från 2008/2009 har för jämförbar-
hetens skull räknats om till 2013/14 års utsläppsvärden. Nya beräknings-
principer infördes för år 2012. Utsläpp (EN17) inklusive jämförelsetal har 
räknats om utifrån nya principer (DEFRA). G4-EC1 tabellen för 2014 inkl. 
jämförelseåret har justerats p.g.a förbättrade rapporteringsrutiner samt 
för att den ekonomiska bilden ska överrensstämma med PwC:s årsredo-
visning. Utbildningstimmar/medarbetare har räknats för år 2013/13 enligt 
GRI:s krav och baseras nu på antal anställda per sista bokslutdag.

G4-23 Väsentliga förändringar av redovisningens avgränsning och 
omfattning

Inga väsentliga förändringar

Kommunikation med intressenter

G4-24 Intressentgrupper som organisationen har kontakt med 5

G4-25 Princip för identifiering och urval av intressenter 5

G4-26 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter 5

G4-27 Viktiga frågor som har lyfts via kommunikation med intressenter 5
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PwC Sverige tillämpar Global Reporting Initiatives (GRI) ramverk för hållbarhetsredovisning, version G4. Redovisningen följer nivå "Core" och i nedan 

GRI-index beskrivs GRI-information och var denna kan hämtas i denna hållbarhetsredovisning eller i övrig relevant information. 

Redovisningsprofil

G4-28 Redovisningsperiod 6

G4-29 Datum för publiceringen av den senaste redovisningen 6

G4-30 Redovisningscykel 6

G4-31 Kontaktperson 3

G4-32 Redovisning i enlighet med GRIs riktlinjer samt GRI index 6 samt GRI-index sid 20-23

G4-33 Policy och tillämpning beträffande externt bestyrkande Redovisningen för 2013/2014 är ej bestyrkt. Av denna anledning presen-
teras ingen kolumn i GRI-index avseende bestyrkande.

Bolagsstyrning

G4-34 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning 4, 5 samt ”Årsredovisning 2013/14”. PwC Sverige är en partnerledd orga-
nisation där styrelsen består av 13 partners från olika affärsområden och 
geografiska regioner. Det finns ingen särskild kommitté som är ansvarig 
för hållbarhetsfrågor.

Etik och integritet

G4-56 Organisationens värderingar, principer, uppförandekoder 4, 5 samt 12-15

Specifika standardupplysningar

Upplysning Beskrivning Sidnummer/Kommentar

Ekonomisk påverkan

Väsentlig aspekt: indirekt ekonomisk påverkan

G4-DMA Styrning 4, 5

G4-EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde 19. Året samt jämförelseårets data har justerats för att vara  i linje med 
PwC:s årsredovining, där avskrivningskostnader inkluderas i rörelsekost-
naderna samt uppskjuten skatt ingår beloppet skatt på årets resultat.

Miljöpåverkan

Väsentlig aspekt: utsläpp

G4-DMA Styrning 4, 5

G4-EN16 Indirekta utsläpp (energi) av växthusgaser (område scope 2) 16, 17. Avser energiförbrukning under rapporteringsperioden (scope 2).

G4-EN17 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (område scope 3) 18, 19. Avser tjänsteresor under rapporteringsperioden (scope 3).

G4-EN19 Minskade utsläpp av växthusgaser 18, 19

Väsentlig aspekt: granskning av leverantörers efterlevnad av miljökriterier

G4-DMA Styrning 4, 5

G4-EN32 Nya leverantörer som har granskats avseende efterlevnad av 
miljökriterier

8, 9

Social påverkan

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor

Väsentlig aspekt: anställning

G4-DMA Styrning 4, 5

G4-LA1 Personalomsättning 14, 15

G4-LA2 Förmåner som ges till heltidsanställd personal som inte om-
fattar deltidsanställda eller tillfälligt anställda

Alla förmåner omfattar även deltidsanställd personal

Väsentlig aspekt: hälsa och säkerhet i arbetet

G4-DMA Styrning 4, 5

G4-LA6 Omfattning av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade
arbetsdagar etc.

14, 15. PwC Sverige är ett tjänsteföretag varför sjukfrånvaro är mer  
relevant att redovisa än arbetsskador.



”Ingen kan göra allt men 
alla kan göra något. 

Tillsammans kan vi utveckla 
ett mer hållbart samhälle.”

Väsentlig aspekt: utbildning

G4-DMA Styrning 4, 5

G4-LA9 Utbildningstimmar 14

G4-LA11 Regelbunden utvärdering och karriärutveckling 12, 13, 14

Väsentlig aspekt: mångfald och jämställdhet

G4-DMA Styrning 4, 5

G4-LA12 Sammansättning av styrelse och ledning samt anställda Se ”Årsredovisning 2013/14”

Väsentlig aspekt: granskning av leverantörers efterlevnad av kriterier för arbetsförhållanden

G4-DMA Styrning 4, 5

G4-LA14 Nya leverantörer som har granskats avseende efterlevnad av 
kriterier för arbetsförhållanden

8, 9

Mänskliga rättigheter

Väsentlig aspekt: icke-diskriminering

G4-DMA Styrning 4, 5

G4-HR3 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder 12, 14, 15

Väsentlig aspekt: granskning av leverantörers efterlevnad av mänskliga rättigheter

G4-DMA Styrning 4, 5

G4-HR10 Nya leverantörer som har granskats avseende efterlevnad av 
kriterier för mänskliga rättigheter

8, 9

Samhälle

Väsentlig aspekt: anti-korruption

G4-DMA Styrning 4, 5, 6

G4-SO3 Totalt antal samt verksamhet i vilken riskbedömning för  
korruption har gjorts

10, 11

G4-SO4 Kommunikation och utbildning avseende anti-korruption 10, 11

G4-SO5 Bekräftade korruptionsincidenter 11

Väsentlig aspekt: granskning av leverantörers efterlevnad av samhällskriterier

G4-DMA Styrning

G4-SO9 Procent av nya leverantörer som har granskats avseende 
efterlevnad av samhällskriterier

8, 9

Produktansvar

Väsentlig aspekt: om produkter och tjänster

G4-DMA Styrning 4, 5

G4-PR5 Resultat från kundnöjdhetsundersökning 9

http://www.pwc.se/corporate-responsibility
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