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Hållbarhet  
i fokus

Som marknadsledare i vår bransch är 
det en självklarhet att vi är med och 
bidrar till samhällets utveckling. Under 
2013 har vi fokuserat ännu tydligare på 
vårt hållbarhetsarbete, vilket du kan 
läsa mer om i denna redovisning. Vår 
ambition är långsiktig och vi kommer 
att fortsätta utveckla vårt arbete inom 
hållbarhetsområdet. För vidare beskriv-
ning av året som gått hänvisas till vår 
årsredovisning. 

Trevlig läsning!

Peter Nyllinge, vd
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PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 
3 800 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 kunskaper, erfarenheter och lösningar med 184 000 
 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.
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Idag efterfrågas tjänster där hållbarhetsper-

spektivet integreras fullt ut.

[s. 6]  Medarbetare
Vi investerar i våra medarbetares utveckling. 

Petra Sörlander och Kenneth Chen berättar om 

Ledarskaps programmet.

[s. 9]  Samhälle
Satsningar som ligger nära vår kärnverksamhet. 

Läs om vår senaste satsning Mattecentrum.

[s. 12]  Miljö & Klimat
Läs om hur vi arbetar med att minska energi-

förbrukningen på våra kontor och hur vi reser 

miljövänligare.
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Redovisning enligt GRI för 2012/2013.
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Fyra dimensionerKontaktpersoner PwC Marknad

Samhälls- 
engagemang

Miljö & klimat Medarbetare

”För att göra rätt saker har vi under året fokuserat 

på vårt hållbarhetsarbete. Det bygger på att vi 

arbetar i fyra dimensioner. Dessa dimensioner är 

marknad, medarbetare, samhällsengagemang samt 

miljö och klimat. Vår hållbarhetsredovisning syftar 

till att tydliggöra och beskriva våra tankar och vad vi 

gör inom vart och ett av dessa områden.”

Catarina Ericsson

010-21 33 424

catarina.ericsson@se.pwc.com

Louise Menzinsky Blom

010-21 33 648

louise.menzinsky.blom@se.pwc.com

Hållbarhet ska vara en 
integrerad del i allt vi gör

För oss på PwC är hållbarhet viktigt. 
Under året som gått har vi utmanat oss 
själva att tänka kring hur vår affär ska 
se ut i framtiden och hur vi kan arbeta 
med hållbarhet i alla dimensioner. 
Hållbarhet för PwC betyder att vi driver 
vår egen affär på ett hållbart sätt och 
att vi är en katalysator för ett hållbart 
samhälle i stort. För att göra rätt saker 
har vi förtydligat målbilden och priori-
terat aktiviteter till de områden där vi 
kan göra mest nytta. Dessa områden är 
marknad, medarbetare, samhällsenga-
gemang samt miljö och klimat. 

Inom området marknad utvecklar 
vi tjänster som hjälper våra kunder att 
ta tillvara möjligheterna och minska 
riskerna kopplade till hållbarhetsagen-
dan. Det handlar också om att vi på 
PwC levererar alla tjänster med hög 
kvalitet enligt vår uppförandekod och i 
enlighet med våra etiska riktlinjer.

Vårt samhällsengagemang fokuse-
ras till olika engagemang som ligger 
nära vår kärnverksamhet. Det innebär 
att vi engagerar oss för att skapa nya 
möjligheter inom lärande, utbildning, 
innovation och entreprenörskap.

Inom miljö och klimat arbetar vi på 
PwC med att minimera vår egen påver-

kan bland annat genom att reducera 
energiförbrukningen på våra kontor. 
Vi ser även över hur vi reser i tjänsten. 
Vi bidrar också genom att vi ställer 
krav på våra leverantörer att dessa ska 
arbeta aktivt med miljöfrågor.

Vår framgång och det värde vi till-
för våra kunder skapas av våra medar-
betare. Det är därför avgörande att vi 
investerar i deras utveckling och att vi 
skapar ett arbetsklimat som baseras på 
våra värderingar. 

Vårt fokus på hållbarhet kommande 
år handlar om att vi fortsätter att för-
bättra våra rutiner och successivt utöka 
de områden som vi mäter och rap-
porterar. Vi ska också förtydliga vårt 
tjänsteerbjudande och vi ska förstärka 
vår kommunikation såväl externt som 
internt. Vi ska också engagera våra 
medarbetare i vårt hållbarhetsarbete 
i större utsträckning än tidigare. Vårt 
mål är att hållbarhet om några år ska 
vara en integrerad del i allt vi gör. 

Vår ambition är att driva föränd-
ringen genom att utmana oss själva och 
vår omgivning att bidra till ett hållbart 
samhälle.

Catarina Ericsson

  Du kan läsa mer om vårt 
 hållbarhetsarbete på:

    www.pwc.se/corporate-responsibility

Catarina Ericsson

Vice vd med ansvar för hållbarhetsfrågor

FO
TO

: M
A

G
N

U
S

 Ö
S

T
H



Vi skapar värde för våra kunder och 
ägare genom att hålla en hög profes-
sionell standard, vara transparent samt 
med integritet och etik främja en kultur 
av partnerskap och samarbete. Vi vill 
föregå med gott exempel och använda 
våra kunskaper och vår röst i näringsliv 
och samhälle för att skapa en mer håll-
bar framtid för alla. 

Våra tjänster
Idag efterfrågas framför allt tjänster 
där hållbarhetsperspektivet integreras 
fullt ut i strategier, arbetsprocesser 
och annat som berör kunders ordina-
rie verksamhet. Vi erbjuder hållbar-
hetsrådgivning i fyra olika moment: 
strategi, implementering, uppföljning 
och återkoppling. Vi arbetar också med 
granskning och bestyrkande av håll-
barhetsredovisningar. Hållbarhetsfrå-
gorna blir allt mer komplexa. Tidigare 
kunde företag nöja sig med att redovisa 
transporter och energianvändning. 
Nu förväntas företag kunna redogöra 
för sitt hållbarhetsarbete i ett bredare 
perspektiv.

PwC Sverige arbetar utifrån flera 
riktlinjer för att hålla en hög kvalitet 
och trovärdighet.

Kvalitet
Vårt globala nätverk har ett antal 
gemensamma policys kring revisions-
metodik och kvalitetskontroll. Våra 
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Våra tjänster inom 
hållbarhetsområdet
PwC:s ambition är att utveckla tjänster som hjälper 
våra kunder att ta vara på möjligheterna och 
minska riskerna kopplade till hållbarhetsagendan. 
Våra tjänster ska bidra till att skapa hållbar 
tillväxt i samhället idag och i framtiden.  

Marknad

Tjänster baserade på marknadens efterfrågan 
Våra hållbarhets- och klimatförändringsteam runt om i världen verkar inom en 

ram som baseras på marknadens efterfrågan. Dessa  tjänster levereras i samar-

bete med flertalet områden, branschexpertis eller andra kärnkapaciteter inom 

PwC, såsom strategi eller värdering rörande centrala frågor som internationell 

utveckling, klimatförändring, grön tillväxt, hållbar tillväxt och knappa resurser.

Globala  
hållbarhetstjänster

Klimatförändring
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svenska policys har upprättats för att 
möta kraven utifrån nationella standar-
der och lagstadgade krav som gäller på 
den svenska marknaden. Övervakning-
en av kvalitetsfrågorna är en integrerad 
del av vår verksamhet. Information 
från kvalitetsgranskningar utvärderas 
fortlöpande för att utveckla rutiner 
så att kvaliteten i arbetet upprätthålls 
över tid. En mer utförlig beskrivning 
av vårt kvalitetsarbete finns i vår årliga 
 Transparency Report (www.pwc.se).

Etik
PwC:s uppförandekod, Code of Con-
duct, beskriver hur våra medarbetare 
ska agera. Riktlinjerna gäller hela 
organisationen och allt som görs varje 
dag. PwC: skatteverksamhet har utöver 
vår generella Code of Conduct en Code 
of Ethics som beskriver hur och för vem 
vi agerar, framförallt vad avser gränsö-
verskridande skatteplanering och är 
ett komplement till övriga regler och 
riktlinjer inom PwC skatt. Vi arbetar 
även med en whistleblower- funk-
tion med syfte att uppmärksamma 
ageranden som inte är förenliga med 
vår uppförandekod. Vi genomför även 
interna utbildningar inom exempelvis 
korruptionsförebyggande åtgärder i 
samband med introduktionsdagar för 
alla nyanställda. För att säkerställa vår 
nolltolerans mot korruption arbetar vi 
efter en antikorruptionspolicy.
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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-

rans 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.

Oberoendefrågor  
PwC:s globala nätverk har kommit över-
ens om en standard och processer för att 
bevara oberoende gentemot kunder. Alla 
delägare och medarbetare inom PwC 
Sverige som arbetar med kunduppdrag 
måste varje år bekräfta att de lever upp 
till alla delar av PwC:s oberoendepolicy, 
inklusive sitt personliga oberoende. 

Leverantörer
PwC Sverige har en handbok som regle-
rar affärsrelationerna med leverantörer 
samt inkluderar miljö- och etikfrågor. 
Vi ställer krav på att våra leverantörer 
bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och 
att de följer upp sin egen och sina under-
leverantörers efterlevnad av lagar och 
internationellt erkända konventioner.

Samarbeten
Vi vill genom samarbeten hitta och lyf-
ta fram företag och organisationer som 
är goda förebilder för andra. Detta görs 
genom en rad olika initiativ, exempel-
vis utdelning av priset Bästa Årsredo-
visning inom den ideella sektorn samt 
pris för kvinnliga företagare. Vi stöder 
även forskning inom organisation och 
ledarskap, partnerskap för främjande 
av entreprenörskap samt driver ett 
forum för kvinnor i styrelsebefatt-
ningar, Women on the Board. Vi driver 
och medverkar också i nätverk som är 
relevanta för vår hållbarhetsagenda.

PwC utses till Årets 
 Revisionsbyrå av 
 tidningen CFOWorld
PwC Sverige är den revisionsbyrå 

som svenska ekonomichefer helst 

anlitar. För andra året i rad har 

tidningen CFOWorlds läsare röstat 

fram PwC Sverige till titeln Årets 

CFO-partner. Drygt 400 personer 

svarade på enkäten och för PwC:s 

del blev det i år en klar vinst.



Vi investerar i våra 
medarbetares utveckling
Vår framgång och det värde som vi tillför 
våra kunder skapas av våra medarbetare. 
De är vår viktigaste tillgång. Därför är 
deras utveckling avgörande både för PwC 
Sveriges verksamhet och för samhället 
i stort. Våra värderingar är vägledande 
för att skapa ett arbetsklimat där våra 
medarbetare kan utvecklas tillsammans 
med PwC Sverige. 

Medarbetare

En attraktiv arbetsplats
För att också fortsättningsvis attrahera 
rätt medarbetare behöver PwC Sverige 
vara en attraktiv arbetsplats där med-
arbetarna upplever att de kontinuerligt 
kan bidra och utvecklas.

Förutom specifika tekniska kompe-
tenser är medarbetarnas unika indi-
viduella egenskaper en viktig tillgång 
som tillför värde. Dels i samarbete 
med kunder men också internt inom 
företaget.

Genom att medarbetarna är delak-
tiga i olika projekt, utbildningar och 
delar med sig av sin kunskap till andra 
utvecklas de ständigt. Det i sin tur 
medför att de växer både som männis-
kor och medarbetare. Inom PwC finns 
alla förutsättningar för medarbetare att 
utvecklas och därför är vi också attrak-
tiva på arbetsmarknaden.

Kontinuerlig utveckling
Vi är ett kunskapsföretag och vår vikti-
gaste tillgång är alla kunniga och enga-
gerade medarbetare. Våra värderingar 
är vägledande för att vi ska ha ett arbets-
klimat med en positiv attityd. PwC 
Sverige arbetar fokuserat för att vara en 
inkluderande arbetsplats. Arbetet har 
som mål att säkerställa lika rättigheter 
och möjligheter oavsett kön, könsiden-
titet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder.

Rekryteringsprocessen är ett 
exempel där lika behandling utgör ett 
fundament för att inte exkludera någon 
med rätt kompetens och egenskaper. 

Ett balanserat arbetsliv 
Våra medarbetare har varierande öns-
kemål och prioriteringar under olika 
faser i livet. Vår medarbetarundersök-
ning visar att PwC Sverige uppfattas 
som en organisation där man kan 
förena både arbete och privatliv. För 
medarbetare som vill ta ett ytterligare 
ansvar genom att bli ledare och chef 
finns det många möjligheter. 

Inom PwC Sverige uppmuntras 
medarbetarna att ta egna initiativ och 
prova på nya saker. Genom möjlighe-
ten att arbeta i ett annat land inom 
PwC:s globala nätverk får de chansen 
att utvecklas både i sin profession och 
som människa i en helt ny miljö. Intern 
rörlighet även inom Sverige är ytterli-
gare ett sätt att kombinera individuella 
utmaningar och önskemål med organi-
sationens behov.  

Alla är ledare
Alla medarbetare utövar ledarskap varje 
dag. Genom att leda och inspirera adde-
rar vi värde till kunder och kollegor. 

Vi leder genom att sätta oss in i 
andras situation och genom att dela 
med oss av våra erfarenheter. 

Genom att lyssna på varandra och 
vara öppna för förändring utvecklas 
vi tillsammans med våra kunder. Våra 
ledarutvecklingsprogram är utformade 
till att uppmuntra att vi lever enligt 
våra värderingar. 
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Bästa arbetsvillkoren enligt 
Arbetsvillkorindex
Med 149 poäng av 180 möjliga i de nio bedöm-

ningskriterierna hamnade PwC Sverige överst 

i Nyckeltalsinstitutets årliga mätning Arbetsvill-

korindex för 2012. Kategorier som bedömdes 

var bland annat anställningstrygghet, kompe-

tensutveckling, arbetsmiljö och personalansvar.
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PwC har ett ledarutvecklingsprogram som alla medarbetare som går in i 
en ledar- eller chefsroll blir erbjudna att delta i. När Petra Sörlander fick sin 
gruppledarroll gick hon på fyra delkurser inom Ledarskap och Affärsman-
naskap. Denna utbildning ger en bra grund att stå på och efter det finns 
möjlighet att bygga på med mer avancerade ledarskapsprogram. 
–Det som jag har tagit med mig är att det är viktigt att lära känna sig själv 
för att kunna leda andra och så tycker jag att delen där man tränas i kom-
munikation och presentationsteknik är väldigt bra. Det har vi stor nytta av 
i vårt dagliga arbete, säger Petra Sörlander.

Petra Sörlander och 
Kenneth Chen är två 
av deltagarna i PwC:s 
ledarskapsprogram. 
Kunskap och vidare- 
utveckling är områ-
den som prioriteras 
inom PwC Sverige. 
Under året fick varje 
medarbetare i genom-
snitt 79 utbildnings-
timmar.

Petra Sörlander

Gruppledare Sundsvall 

Ledarskap och Affärsmannaskap 1

79+A79%
Vår medarbetarundersökning visar att
•  våra medarbetare trivs och är stolta 

över att arbeta på PwC. De vill gärna 
rekommendera PwC som en bra 
arbetsgivare.

•  våra medarbetare upplever att de 
drar nytta av den kunskap och 
erfarenhet som finns inom PwC i sitt 
arbete och det finns ett gott samar-
bete inom organisationen.

•  våra medarbetare upplever att de 
kan få utmanande uppdrag och att 
ledarna är tillgängliga. 

Inom vårt globala nätverk sker en medarbetarundersökning 
varje år. Tillsammans med medarbetarna har ledarna arbetat 
med att formulera aktiviteter som baseras på de resultat som 
kommit fram efter den genomförda medarbetarundersöknin-
gen. Resultatet av People Engagement Index har marginellt 
gått tillbaka från 82 procent till 79 procent. Trots tillbakagån-
gen resultatmässigt fick PwC Sverige ändå en andraplacering 
inom PwC:s globala nätverk.
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Kenneth Chen har tidigare arbetat på PwC i USA 
och för honom blev insikten att ledarskapet och 
kulturen skiljer sig något mellan det koncensus-
styrda svenska och det mer styrda amerikanska. 
– Två insikter som jag har tagit med mig i mitt 
arbete är att det är viktigt att vi har gemensam-
ma riktlinjer för teamet och vikten av en tydlig 
kommunikation för bästa resultat. På utbild-
ningen träffas samma personer flera gånger 
under ett år. Med detta upplägg får vi chan-
sen att lära känna varandra och bygga nära 
relationer med kollegor på våra kontor runt om 
i landet som vi kanske annars inte skulle ha 
träffat. Detta nätverk har jag stor nytta av idag, 
säger Kenneth Chen.

PwC arrangerar en 
rad aktiviteter för att 
stärka gemenskapen 
och ge möjlighet för 
medarbetare att lära 
känna varandra.

Kenneth Chen 

Projektledare Stockholm

Ledarskap och Affärsmannaskap 2

TUR
Arrangemanget Trivsel, Utmaning och Resultat genom-

förs vartannat år för samtliga anställda. Under en helg 

sker sport- och kulturaktiviteter i kombination med 

information från företagsledningen. TUR är en viktig 

kulturbärare och skapar en gemensam upplevelse för 

teamen och för hela företaget. 

Lidingöloppet
PwC är huvudsponsor för Lidingölop-

pet, som är världens största ter-

ränglopp och en del av En Svensk 

Klassiker. Engagemanget ligger helt i 

linje med PwC:s satsning på friskvård 

för medarbetarna. Lidingöloppets 

breda utbud med allt från stavgång 

till 30 kilometer terränglopp gör det 

möjligt för alla att vara med. Varje år 

deltar flera hundra av PwC:s anställda 

i Lidingöloppet. Inför tävlingen tränar 

medarbetare regelbundet tillsammans 

direkt efter arbetstid med ledare från 

bland annat Running Sweden. 

Antalet utbildningstimmar 2012/2013:

289 862
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Ett bättre samhälle

Samhälle

PwC Sverige vill bidra till ett väl fungerande privat, offentligt och 
ideellt företagande som inger förtroende och bidrar till samhällets 
utveckling. Vi arbetar för att hållbarhet ska vara en integrerad 
del i allt vårt arbete. Vi tror att vi kan göra bäst nytta genom olika 
engagemang som ligger nära vår kärnverksamhet. 

Innovationskraft

EntreprenörskapKunskap

Kompetens
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Vi vill skapa möjligheter för ökad 
kunskap, kompetens, innovationskraft 
och entreprenörskap, vilka gemen-
samt bygger framtidens samhälle. 
Vi tror att alla kan och vill vara med 
och bidra till ett långsiktigt hållbart 
och växande samhälle. Ett exempel 
är vårt engagemang för kompetens 
och utbildning där vi under många år 
har samarbetat med Handelshögsko-
lan. Vi medverkar i flera projekt som 
syftar till lärande i olika former där 
Mattecentrum är ett bra exempel på 
unga och lärande. Varje år rekryteras 
hundratals studenter till olika delar 
inom vår verksamhet.

För oss är kundernas förtroende 
grunden till allt och vi anser att allt 
hållbarhetsarbete handlar om att 
bygga relationer. Kunderna ska veta 
att vi alltid arbetar för att skapa värde 
för våra kunder. Det ställer höga krav 

på oss och på våra medarbetare. För 
att stödja oss i detta arbete har vi våra 
etiska riktlinjer, uppförandekod och 
interna kontrollsystem. Men i grund 
och botten handlar det om att vår 
företagskultur och våra värderingar 
sitter väl grundat i var och en av oss på 
PwC Sverige. 

Tydlig koppling till vår verklighet
Att vara med och bidra till samhäl-
lets utveckling har en tydlig koppling 
till vår verklighet. Många delar av vår 
verksamhet handlar om att skapa kon-
kreta förutsättningar för framtidens 
samhälle och de förändringar vi och 
omvärlden har att förhålla sig till. 

PwC Sverige har genom ett finansie-
ringsåtagande möjliggjort en professur 
i redovisning och revision vid Handels-
högskolan i Stockholm. Vi har flera 
initiativ där vi undervisar på universitet 

samt erbjuder uppsatspraktik på våra 
kontor runt om i landet. Samarbetet 
med andra lärosäten runt om i Sverige 
utvecklas löpande inte minst via PwC:s 
studentrelationer. PwC lyfter fram goda 
exempel som visar på ökad kvalitet och 
transparens genom utnämningar som 
bästa bolagsstyrningsrapport och bästa 
årsredovisning för fastighetsbolag. Inom 
ideell sektor bidrar PwC Sverige till 
utveckling av ”best practice” som är till 
nytta för olika ideella organisationer.

Vi vill även bidra till att skapa 
förutsättningar för innovationskraft 
och entreprenörskap som kan bygga 
framtidens samhälle. Vi stöttar bland 
annat Business Challenge som driver 
frågor runt vikten av att öka antalet 
nya företag i Sverige. Med framtids- 
dialoger runt om i landet för vi 
 diskussioner som ger ett innovativt 
framtidsperspektiv.
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Till räknestugorna är alla välkomna oavsett 

skola, ålder, kön, etnicitet och kunskapsnivå. 

Föreningen får stöd från olika myndigheter 

och företag. 

Butterflies i Indien
På Butterflies i Dehli får gatubarn en ny chans i livet. 

Förutom ett boende lär de sig läsa och skriva, och för 

de äldre barnen finns möjlighet att utbilda sig till kock. 

Genom PwC:s stöd har Butterflies byggt upp en kock-

skola där det från 2013 även finns möjlighet för flickor 

att utbilda sig.

Anställda på PwC Sverige har möjlighet att arbeta 

som volontärer på Butterflies. Uppgifterna kan vara att 

hjälpa till i undervisningen, i framförallt engelska och 

matte, eller att träna barnen i fotboll, engagera dem i 

bild eller musik. Tillbaka i Sverige igen bidrar volontä-

ren med att vara ambassadör för verksamheten.

Caroline Hedengran 

Projektledare
Stockholm
Volontär Mattecentrum

Mattecentrum 
PwC Sverige stödjer Mattecentrum, både ekonomiskt och 
med volontärer som bidrar med sina kunskaper i räknestu-
gor. Caroline Hedengran är en av PwC:s volontärer.

– Matematik är viktigt både för vår verksamhet och för 
det svenska näringslivet, vilket gör att det är kul att vara 
volontär och bidra till ökad kompetensutveckling bland 
studenter, säger Caroline Hedengran.

Hon hörde en av Mattecentrums presentationer i sam-
band med att PwC Sverige gick in som huvudsponsor, gillade 
konceptet och fick komma på en intervju som resulterade i 
att hon själv blev volontär.

Sedan Mattecentrum startade för drygt fem år sedan har 
utvecklingen gått fort. Under 2013 arrangerades 50 räkne-
stugor i 24 städer runt om i landet dit elever kan komma och 
få gratis läxhjälp efter skolan.

I dagsläget hjälper volontärer till i räknestugor i 18 städer 
och på konvent inför nationella prov dit alla är välkomna oav-
sett skola eller kunskapsnivå. I maj anordnade Mattecentrum 
konvent inför de nationella proven på fem orter i Sverige. 
Volontärer från PwC deltog i alla konventen med räknestöd.

Som marknadsledare inom revision, redovisning, skatt- 
och affärsrådgivning är det viktigt att PwC Sverige är med 
och bidrar till Mattecentrums arbete. Matematikkunskap är 
avgörande för vår verksamhet och därför känns det väldigt 
relevant för oss att vara med och driva samhällets framtida 
kompetensutveckling. 
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Forskning i Fickformat
Forskning i Fickformat är en vetenskaplig 

skriftserie med syfte att sprida aktuell 

forskning om företag och samhälle. För-

fattarna är huvudsakligen nydisputerade 

forskare från svenska universitet och 

högskolor. 

•	 Serien har utkommit med fyra skrif-

ter om året sedan 2008. 

•	 Forskning i Fickformat ges ut av 

stiftelsen Stockholm School of  

Economics  Institute for Research  

i samarbete med PwC  Sverige. 

www.fickformat.se

Donationer
Istället för julklappar till medarbetare 

gör PwC Sverige en donation varje år. 

Det är ett exempel på hur vi som företag 

kan hjälpa dem som har behov av stöd. 

Varje medarbetare får själva välja vilken 

organisation som ska få deras väl- 

görande julklapp.

Hösten 2012 startade PwC Sverige en ny 

satsning på webb-tv med fokus på sam-

hällsfrågor. Programmet går under namnet 

Samhällsutvecklarna.

Aktuella frågeställningar med koppling till 

viktiga samhällsutmaningar diskuteras i varje 

avsnitt. Grunden är ett studiosamtal med 

en panel bestående av samhällsprofiler som 

Maria Wetterstrand, Leo Razzak och Kristina 

Axén Olin. Utöver paneldeltagarna medver-

kar även aktuella gäster med anknytning till 

ämnesområdet. Det som skiljer Samhällsut-

vecklarna från en vanlig debatt är att varje 

program mynnar ut i viktiga budskap för ett 

framtidsperspektiv. 

Varför driver vi ett program som Samhälls-

utvecklarna? Helt enkelt därför att samhällsut-

veckling har en tydlig koppling till vår verklighet. 

Många delar av vår verksamhet handlar om att 

skapa konkreta förutsättningar för framtidens 

samhälle och de förändringar som vi behöver 

förhålla oss till. Vår vision är att arbeta för ett 

väl fungerande privat, offentligt och ideellt 

företagande som inger förtroende. Med Sam-

hällsutvecklarna vill vi ta ett ytterligare steg till 

att vara en del av debatten kring utformningen 

av framtidens samhälle.

I de avsnitt som producerats under 2012 

och 2013 har diskussionerna kretsat kring 

småföretagarfrågor, CSR och hållbarhet, 

framtidens finansmarknad, ideellt arbete, 

integration, jämställt företagande, framtidens 

skola och Sverige som innovationsland. 

Samhällsutvecklarna – samhällsdiskussion i tv-format

Vårt bidrag till samhället via olika intressenter

Komponent 2012/2013 tkr 2011/2012 tkr Intressentgrupp

Direkt tillskapat ekonomiskt värde

Intäkter 4 647 730 4 603 400

Fördelat ekonomiskt värde

Rörelsekostnader -1 423 214 -1 207 415 Leverantörer

Ersättningar till anställda -2 734 262 -2 562 789 Medarbetare

Betalningar till finansiärer -219 194 -411 814 Finansiärer

Betalningar till den offentliga sektorn -79 021 -118 477 Stat och kommun

Investeringar i samhället -6 120 -5 318 Samhället

Behållet ekonomiskt värde 185 919 297 587
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Miljö & Klimat

Minimal påverkan
PwC Sverige arbetar aktivt med att minska 
vår egen påverkan på miljön. Vi arbetar också 
aktivt med att få våra kunder, leverantörer  
och andra intressenter att göra detsamma.

En betydande del av vår egen miljöpå-
verkan är kopplad till energianvänd-
ningen i lokaler och till tjänsteresor. 
Även vår förbrukning av papper är en 
miljöbelastning. Därför är det viktigt 
att ställa hållbarhetskrav på våra leve-
rantörer och på produkter såväl som på 
våra egna medarbetare.

 För att minska vår miljöbelast-
ning har vi tagit fram ett flertal policys 
och riktlinjer, exempelvis miljöpolicy, 
tjänstebilspolicy med utsläppsbegräns-
ningar samt rese- och inköpspolicy. 
Övergripande finns en hållbarhetspo-
licy som arbetats fram under 2013. 

Kontoren
Idag finns det elmätare i cirka en 

tredjedel av kontoren, vilka mäter PwC 
Sveriges andel av energianvändningen 
i hyrda lokaler. Enligt en tidigare kart-
läggning bedömer vi att våra kontors-
lokaler står för upp till 30 procent av 
vår totala klimatpåverkan. Vi arbetar 
för att minska energianvändningen och 
verkar för installation av avläsnings-
möjligheter för elförbrukningen. 

Rapportering av energiförbruk-
ning för uppvärmning, varmvatten 
och kyla kommer att initieras under 
2013/2014. För att ytterligare minska 
klimatpåverkan från vår elförbrukning 
har kontrakt på ”grön el” från vindkraft 
tecknat från och med 2012/2013. 

I vår kontorshandbok, som ska 
användas vid nytecknande och omför-

handling av kontrakt, finns angivna 
miljöåtgärder samt rekommendationer 
för energiförbrukning. 

Vår förbrukning av kopieringspapper 
fortsätter att minska i takt med att skri-
vare med dubbelsidig utskrift är stan-
dard och att sekretessfunktioner införs. 

Tjänsteresor
Genom att ta hänsyn till miljöaspekter 
och ställa krav på hur våra medarbe-
tare reser i tjänsten bidrar vi till att 
minska klimatpåverkan. Ett sätt är att 
öka andelen tågresor. Medarbetare 
uppmanas att välja tåg vid sträckor 
under 50 mil. Under 2012/2013 
minskade resandet både totalt och per 
medarbetare. Den totala körsträckan 
vid bilresor i tjänsten har minskat 
med 6 procent. Per medarbetare är 
minskningen sedan 2009/2010 cirka 
13 procent.  

Utsläppen per medarbetare från 
bilresor i tjänsten har under samma 
period minskat med 23 procent. Våra 
totala utsläpp från bilresor i tjänsten 
har minskat med 17 procent under 
samma period. Sedan utsläppsbegräns-
ningar i tjänstebilspolicyn infördes har 
det genomsnittliga utsläppet minskat 
med 29 procent till 150 g/km (räknas 
klimatnyttan med biobränsle in är 
motsvarande uppgifter -31 procent och 
144 g/km). 

Under detta räkenskapsår har vi 
bytt redovisningsprincip för beräkning-
en av klimatpåverkande utsläpp från 

Totala utsläpp fossil koldioxid (ton) Genomsnittliga utsläpp
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våra flygresor. Vi redovisar nu enligt 
de principer som vi använder vid vår 
rapportering till PwC:s internationella 
hållbarhetsredovisning. 

Beräkningarna bygger på utsläpps-
faktorer från brittiska miljödepartemen-
tet (DEFRA) som inhämtar uppgifter 
om bland annat bränsleförbrukning 
för flygplanstyper och flygrutter. Olika 
utsläppsfaktorer används beroende på 
reslängden. Historiska jämförelsetal har 
räknats om enligt den nya metoden. 

Reslängd och utsläpp från våra flyg-
resor har minskat. Sammantaget var de 
totala koldioxidutsläppen per medarbe-
tare för bil och flyg cirka 0,8 ton under 
2012/2013, vilket är en minskning med 
7 procent jämfört med året innan.

Pappersförbrukning vitt A4

Vikt/medarbetare kg

44,1 kg

2009/1055,7 kg

2012/13

PwC Sverige  erbjuder 
sina medarbetare 
tjänstecyklar.

Sustainability scorecard

Medarbetare, mångfald  
och delaktighet

Enhet 2012/2013 2011/2012 

Medarbetarinformation

Medeltal anställda Antal 3676 3711

Andel kvinnor % 59 62

Totalt antal kvalificerade revisorer Antal 825 826

Varav auktoriserade revisorer Antal 744 465

Medelålder År 39 40

Personalomsättning % 11 12

Sjukfrånvaro totalt % 2,3 2,1

Sjukfrånvaro kvinnor % 3,1 2,6

Sjukfrånvaro män % 1,3 1,4

Antal utbildningstimmar per medarbetare Antal 79 87

Miljö och klimat

Utsläpp av koldioxid vid flygresor Ton 1875 1953

Utsläpp av koldioxid vid bilresor Ton 1082 1226

Reslängd med flyg per medarbetare Km 4201 4291

Reslängd med bil per medarbetare Km 1686 1780

Reslängd med tåg per medarbetare Km 491 492

Elförbrukning med egen avläsning kWh 1002077 1073142

Genomsnittligt utsläpp för tjänstebilar (oreducerat) g/km 150 161

Genomsnittligt utsläpp för tjänstebilar (reducerat 
för biobränslen)

g/km 144 152

Andel miljöbilar enligt definition före 20130101 % av antal 
tjänstebilar

29 30

Pappersförbrukning per medarbetare kg 44,1 47,1
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Innehållet i denna redovisning omfattar räken-

skapsåret 2012/2013. Senaste redovisningen 

publicerades i april 2013  omfattade verk-

samhetsåret 2011/2012. Målet är att framöver 

årligen ge ut en redovisning och utveckla 

kommande publikationer till att innehålla 

mer information och data som visar hur PwC 

Sverige arbetar med viktiga hållbarhetsfrå-

gor, inklusive mål, strategier och resultat. 

Redovisningen har upprättats i enlighet med 

Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning (G3). Följande index 

visar vilka standardupplysningar och resul-

tatindikatorer enligt GRI som redovisas och 

var informationen återfinns. Vid hänvisning till 

enbart sidnummer avses denna publikation, 

vid hänvisning till ÅR samt sidnummer avses 

PwC Sveriges årsredovisning. Kolumnen till 

vänster visar indikatorerna.

GRI-tabell
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Profil Publikation och sidnummer/Kommentar

1. Strategi och Analys

1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare 2, 3

2. Organisationsprofil

2.1 Organisationens namn PwC Sverige (PricewaterhouseCoopers i Sverige AB)

2.2 Viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna 4

2.3 Organisationsstruktur Se ”Verksamhetsbeskrivning 2012/2013” samt ”Årsredovisning 2012/13”

2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor Stockholm

2.5 Antal länder som organisationen har verksamhet i PwC Sverige har endast verksamhet i Sverige, men ingår i det globala nätverket 
PwC med kontor i 157 länder.

2.6 Ägarstruktur och företagsform PricewaterhouseCoopers i Sverige AB ägs av 253  
i företaget verksamma delägare (partners) 

2.7 Marknader som organisationen är verksam på Se ”Verksamhetsbeskrivning 2012/2013” samt ”Årsredovisning 2012/13”

2.8 Den redovisade organisationens storlek 11, 13

2.9 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden Se ”Verksamhetsbeskrivning 2012/2013” samt ”Årsredovisning 2012/13”

2.10 Utmärkelser och priser 5, 6

3.  Information om redovisningen

                   Redovisningsprofil

3.1 Redovisningsperiod 14

3.2 Datum för publiceringen av den senaste redovisningen 14

3.3 Redovisningscykel 14

3.4 Kontaktperson 3

                   Redovisningens omfattning och avgränsningar

3.5 Process för definition av innehållet i redovisningen 14

3.6 Redovisningens avgränsning PwC Sverige

3.7 Begränsningar avseende omfattning och avgränsning Vi redovisar elförbrukning från 42 av våra kontor, de med egen avläsning.  
Vi arbetar kontinuerligt för att vidareutveckla mätetal inom alla prioriterade 
områden där vi anser oss ha den mest betydande hållbarhetspåverkan. 
Vi kommer framöver bland annat förbättra mätning av energianvändning 
och utsläpp av växthusgaser.

3.8 Princip för redovisningen av joint ventures etc. PwC Sverige har inga joint ventures, utlokaliserad verksamhet  
eller liknande som påverkar jämförbarheten.

3.10 Förändringar av tidigare redovisad information 11, 12, 13. EN17 har räknats om utifrån nya principer. Även historiska data har 
räknats om, se sid 13. På grund av förbättrade rapporteringsrutiner redovisas 
även justerade uppgifter i EC1 för föregående räkenskapsår.

3.11 Förändringar av avgränsning, omfattning, mätmetoder Inga väsentliga förändringar

                   Innehållsförteckning enligt GRI

3.12 Innehållsförteckning med GRI standardupplysningar 14

Intressenter och intressentdialog
Våra intressenter ställer krav på att vi ska 

bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt 

sätt. Via en intern bedömning har vi identifie-

rat våra väsentliga intressenter:

•  Kunder (ställer krav i upphandlingar)

•   Ägare (samtliga är anställda i bolaget), med-

arbetare och potentiella medarbetare

• Leverantörer och andra finansiärer

•  Beslutsfattare i näringslivet, investerare, 

finansieringsinstitut

• Samhället

•  Normgivande myndigheter, t ex revisors-

nämnden

De olika intressenterna har naturligtvis olika 

förväntningar på oss ur ett hållbarhetsper-

spektiv och dialogen med intressenterna tar 

sig olika uttryck, alltifrån att vi deltar i 

branschinitiativ till den dagliga kontakten 

med kunder i samband med att vi utför våra 

tjänster. Vi kommer att utveckla intressentdia-

logen avseende hållbarhetsfrågor under det 

närmaste året. 

Definition av innehållet i 
 hållbarhetsredovisningen
I hållbarhetsredovisningen redovisas de 

uppgifter och indikatorer (nyckeltal) som 

efter en intern process bedömts som mest 

väsentliga för våra intressenter och som vi 

samtidigt har möjlighet att få fram tillförlitliga 

data till. Fördelningen mellan de olika avsnit-

ten baseras initialt på möjligheten att få fram 

information. I takt med att våra rapporte-

ringssystem och intressentdialogen utveck-

las kan fördelningen komma att förändras i 

kommande hållbarhetsredovisningar.
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Profil Publikation och sidnummer/Kommentar

4. Styrning, åtaganden och intressentrelationer

                   Styrning

4.1 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning Se ”Verksamhetsbeskrivning 2012/2013” samt ”Årsredovisning 2012/13”

4.2 Redogörelse för om styrelseordförande också är VD Se ”Verksamhetsbeskrivning 2012/2013” samt ”Årsredovisning 2012/13”

4.3 Antal oberoende styrelseledamöter Se ”Verksamhetsbeskrivning 2012/2013” samt ”Årsredovisning 2012/13”

4.4 Möjligheter för aktieägare och anställda att komma till tals Se ”Verksamhetsbeskrivning 2012/2013” samt ”Årsredovisning 2012/13”

4.8 Internt framtagna värderingar, uppförandekod eller principer för 
ekonomiskt, miljömässigt och socialt uppträdande, samt hur väl 
dessa införts i organisationen.

5

                   Åtaganden beträffande externa initiativ

4.13 Medlemskap i organisationer/lobbyorganisationer 9

                   Kommunikation med intressenter

4.14 Intressentgrupper som organisationen har kontakt med 14

4.15 Princip för identifiering och urval av intressenter 14

                   EC Ekonomiska resultatindikatorer

                   Ekonomiska resultat

EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde 11

                   EN Miljömässiga resultatindikatorer

                   Material

EN1 Materialanvändning i vikt eller volym. 13

                   Energi

EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla 12, 13

EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. 12

                   Utsläpp till luft och vatten samt avfall

EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. 13

                  Sociala resultatindikatorer

                  Anställningsförhållanden och arbetsvillkor

                  Anställning

LA1 Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform och region. 13

LA2 ”Totalt antal anställda som slutat och personalomsättning, 
per åldersgrupp, kön och region.”

13

LA3 Förmåner som ges till heltidsanställd personal som inte 
omfattar deltidsanställda eller tillfälligt anställda.

Alla förmåner omfattar även deltidsanställd personal

                  Hälsa och säkerhet i arbetet

LA7 Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade 
arbetsdagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade 
dödsolyckor per region.

13

                   Utbildning

LA10 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per år, fördelat per 
personalkategorier

13

LA12 Procent anställda som får regelbunden utvärdering och 
uppföljning av sin prestation och karriärutveckling.

10. Ca 100%, ingår i personalutvecklingsprogrammet Performance Coaching & 
Development (PC&D)

                   Mångfalld och jämställdhet

LA13 Sammansättning av styrelse och ledning nedbruten på 
kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra 
mångfaldsindikatorer.

Se ”Verksamhetsbeskrivning 2012/2013” samt ”Årsredovisning 2012/13”

                   Mänskliga rättigheter

                   Investerings- och upphandlingsrutiner

HR2 Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som 
har granskats avseende efterlevnad av mänskliga rättigheter, 
samt vidtagna åtgärder.

11, 12. Leverantörer granskas i samtliga upphandlingar som görs centralt för 
hela PwC Sverige

                   Icke-diskriminering

HR4 ”Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder.” Inget anmält fall av diskriminering har förekommit

                   Samhälle

                   Korruption

SO3 ” Procentandel av de anställda som genomgått utbildning i 
organisationens policyer och rutiner avseende motverkan mot 
korruption.”

5



www.pwc.se/corporate-responsibility
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