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” På PwC ser vi vårt hållbarhetsarbete som en win-win-win-
lösning. Vi gör nytta i samhället, stärker varumärket  
och blir attraktivare som arbetsgivare. Med ett starkt 
varumärke och de bästa talangerna kan vi göra stor 
samhällsnytta.”

Om PwC:s hållbarhetsredovisning Denna hållbarhetsredovisning utgör till

sammans med årsredovisningen och Transparency Report PwC:s samlade årliga externa 

rapportering. Hållbarhetsredovisningen avser räkenskapsåret 2014/2015 och är upprättad 

i enlighet med GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer G4. PwC:s senaste hållbarhets

redovisning publicerades i oktober 2014. 

Läs mer om PwC:s hållbarhetsrapportering på sidan 22. 
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PwC är måna om att ha rätt med   -
arbe tare på rätt plats. Och vägen  
till  professionen och företaget kan 
börja riktigt tidigt. PwC samarbetar 
med såväl gymnasieskolor som 
univer sitet och högskolor.  

PwC är Sveriges ledande företag inom revision, redovisning,  
skatte- och affärsrådgivning

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redo-
visning, skatte- och affärsrådgivning med 3 600 med-
arbetare och verksamhet på 100 orter 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 offent-
liga 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 
195 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya 
perspektiv och praktiska råd.

341
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Styrelseordföranden har ordet
Vår betydelse kan inte underskattas

Som revisorer och affärsrådgivare hjälper vi 
företag och andra organisationer att följa gäl-
lande regler och riktlinjer samt att bli mer effek-
tiva, nyttiga och lönsamma. Välmående företag 
är oerhört viktiga – jag vågar påstå att de utgör 
grunden för samhällets hållbara utveckling. 
Utan företag, inga jobb. Utan jobb, inga skatter. 
Och utan skatter, ingen välfärd. 

Att skapa värde räcker inte hela vägen – det 
måste också förklaras. Alltså krävs transparent, 
jämförbar och tillförlitlig redovisning för att all-
mänheten ska kunna ha förtroende för närings-
livet. Det är just det jag känner sådant engage-
mang för – att det ska gå att lita på företag och 
näringsliv. Det gör ett kunskapsföretag som PwC 
till min perfekta plattform. 

Relevans i globaliseringens tidevarv

Vi lever i en global, digital, fragmenterad och 
snabbrörlig värld. Resurstillgången och -fördel-
ningen håller på att förändras radikalt. Intres-
senterna är fler och kravbilden en annan. Det är 
ett par av många faktorer som gör att företagens 
villkor och möjlighet till lönsam och uthållig till-
växt förändras. 

Jag menar att globaliseringen och marknads-
ekonomins utveckling har gjort revisions- och 
rådgivningsbranschen än mer relevant. Det är 
vår roll att hjälpa företag navigera i denna kom-
plexitet. Samtidigt är inget givet utan vi måste 
fortsätta att förtjäna vår plats. 

Vi måste gå före och visa samhället och kun-
derna att vi förstår oss på deras förutsättningar 
och utmaningar. PwC var exempelvis tidigt ute 
med rådgivning kring rätt och transparent skatt. 
Redovisning är ett annat exempel – traditionell 
finansiell redovisning räcker inte för att fullt ut 
redogöra för ett företags totala värdeskapande 

och övriga resultat och effekter. Vi bidrar till 
framväxten av nya ramverk och riktlinjer sam-
tidigt som vi uppdaterar våra befintliga tjänster 
och utvecklar nya. Områden på frammarsch är 
exempelvis bestyrkande utöver den finansiella 
rapporteringen och rådgivning kring digitali-
seringsagendan. Det är så vi jobbar för att vår 
betydelse ska hålla länge till. 

Peter Clemedtson  
Styrelseordförande

” Vi måste fortsätta att förtjäna  
vår plats.” 

Långt ifrån alla lockas av redovisning och revision men jag fullkomligt brinner för 
vår profession. Vår betydelse för samhällens, länders och hela världsekonomins 
utveckling kan inte underskattas. 
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Hållbarhetsansvarig har ordet
Med vår storlek följer ansvar

” Det känns tryggt att PwC har en 
långsiktig plan för hållbarhet.”

Vår roll är att utmana kunderna, oavsett om de 
ännu inte fått upp hållbarhet på agendan eller 
om de ligger i framkant och behöver verktygen 
för att nå ännu längre. 

Just när det gäller verktyg har PwC gjort en 
rejäl framryckning. Vi har utvecklat hela erbju-
dandet inom hållbar affärsutveckling men jag 
vill särskilt nämna TIMM. TIMM står för Total 
Impact Measurement and Management och är 
en så gott som unik beslutsmodell. Den mäter 
konsekvenser av olika beslut på miljö och sam-
hälle och ger därmed svar på frågan varje företa-
gare bör ställa sig – hur skapar vi största möjliga 
värde för samhället och för vårt företag? 

Fokuserad hållbarhetsagenda 

Inom PwC fokuserar vi på fyra områden: mark-
nad, medarbetare, samhälle samt miljö och kli-
mat. Vi kommer hela tiden längre i att göra håll-
barhet till en given del i verksamheten. Under 
året tog vi ett nytt grepp om våra processbeskriv-
ningar för att stärka förutsättningarna för upp-
följning och rapportering. 

Området marknad inbegriper inte bara 
PwC:s tjänster utan också hur vi uppträder. Vår 
bransch är strikt reglerad och därtill finns egna 
policyer, framförallt PwC:s uppförandekod. Att 
agera på ett respektingivande sätt kräver ibland 
svåra avvägningar, där konsekvensen kan bli att 
vi tackar nej till kunder eller lämnar uppdrag. 

Ta vara på kompetensen 

Här i Sverige är vi 3 600 medarbetare. I världen 
är vi 195 000. Det är utmanande att få hit rätt 
personer och att sedan ta vara på allas kompe-
tens, i varje uppdrag och för att bygga struktur-
kapital i PwC-nätverket. PwC har stor potential 
och vi vill inte missa någon eller något. Under 
året fattade vi beslut om flera viktiga strategier 
och aktivitetsplaner för att öka mångfalden och 
jämställdheten i PwC. 

Satsning på mångfald och lärande 

Vårt ansvar och engagemang sträcker sig utan-
för PwC. Vi fortsatte det relativt nya samarbetet 
med Mitt Liv, ett initiativ som lotsar utlands-
födda akademiker in på arbetsmarknaden. Vi 
satsar också på lärande i olika former, bland 
annat tillsammans med Mattecentrum där vi 
bidrar ekonomiskt och med medarbetare som 
ställer upp som volontärer. 

Miljöutmaning för medarbetarna 

Vi jobbade vidare med våra miljömål och utma-
nade alla medarbetare att bidra till minskad miljö-
påverkan. Den interna tävlingen CR Challenge 
blev riktigt uppskattad och lyckad – det var stort 
att se allas engagemang och hur mycket vi kan 
göra tillsammans. För egen del fick jag till många 
dagar utan att skriva ut på papper och WebEx-
möten och jag hade många härliga diskussioner 
om hållbarhet med kollegor. Jag är stolt över att 
vi lyckades förmedla vad vi vill inom hållbarhet 
via CR Challenge och på andra sätt. 

Långsiktig plan framåt 

Till PwC:s planer hör att tydligare få in hållbar-
het i våra leveranser och att få PwC:s hållbar-
hetsredovisning granskad. Ur min synvinkel 
känns det tryggt att PwC har en långsiktig plan 
för hållbarhet som styrelse och företagsledning 
står bakom. Det är helt självklart att vi ska  
bidra till näringslivets och samhällets hållbara 
utveckling. 

Catarina Ericsson  
Hållbarhetsansvarig

Hållbar utveckling är inte bara PwC:s utan allas kanske tuffaste utmaning – vi 
blir allt fler som ska dela på allt färre resurser. Omvärlden kräver också, med 
rätta, mer av näringslivet. Som den största aktören i vår bransch har vi givetvis 
ett extra stort ansvar, både för hur vi själva agerar och för att stödja våra kunder 
och vår omgivning med de bästa råden och lösningarna. 

3



Strategi
För ökad hållbarhet

Vi driver vår egen affär mot ökad håll
barhet, vi hjälper våra kunder att göra 
detsamma och, i förlängningen, med
verkar vi till ett mer hållbart närings
liv och samhälle. 

För att ägna oss åt rätt saker prioriterar vi de 
områden där vi kan göra mest nytta. Som mark-
nadsledare i vår bransch ser vi det som självklart 
att sätta hållbarhet i fokus.

Strategi för PwC Sverige 

PwC:s uppdrag är att bidra till ett väl funge-
rande och förtroendeingivande privat, offentligt 
och ideellt företagande. Företagets hållbarhets-
strategi stödjer detta uppdrag. 

PwC Sveriges strategi är kopplad till PwC:s 
globala hållbarhetsstrategi och har anpassats till 
de förutsättningar som gäller i Sverige. Baserat 
på årets väsentlighetsanalys kommer vi att lägga 
särskilt fokus på områdena marknad, medarbe-
tare samt samhälle. Information om PwC:s globala 
åtaganden finns på pwc.com. 

Till grund för PwC-nätverkets hållbarhets-
agenda och -strategier ligger vårt syfte; att göra 
rätt och att bidra till förändring. Konkret bety-
der det att vi driver PwC med integritet och 
ansvar, med fokus på väsentliga frågor givet vår 
bransch och verksamhet samt de krav som 
omvärlden ställer på oss. Det betyder också att 
vi använder vår kompetens, röst och våra rela-
tioner för att göra positiv skillnad för vår 
omvärld. Ofta sker detta i samverkan med 
branschkollegor och andra aktörer, exempelvis 
vår branschförening FAR. 

Områden i fokus 

PwC:s insatser för en hållbar affär fokuseras till 
fyra områden; marknad, medarbetare, miljö och 
klimat samt samhälle. 

Ett antal nyckelintressenter har medverkat 
till att definiera innehållet i PwC:s fokusområ-
den inom hållbarhet. Läs mer om denna process 
på sidan 22. 

Fokusområden  
för hållbarhet 

Marknad 
PwC agerar ansvarsfullt och respektingiv-
ande i alla uppdrag och relationer. PwC 
stödjer kundernas hållbara tillväxt genom 
att minska risker och ta vara på möjlig-
heter kopplade till hållbarhetsagendan. 

Medarbetare
PwC investerar i varje medarbetares 
utveckling. PwC skapar förutsättningar 
genom att främja en kultur av delaktighet, 
innovation och mångfald samt en hälso-
sam balans mellan arbete och privatliv. 

Miljö och klimat
PwC minimerar bolagets miljöpåverkan. 
Fokus ligger på minskade koldioxid-
utsläpp, bland annat genom reducerad 
energiförbrukning på kontoren och 
genom smartare tjänsteresor. 

Samhälle
PwC bidrar till samhället inom områden 
nära bolagets kärnverksamhet. PwC 
 skapar möjligheter inom utbildning och 
lärande samt inom entreprenörskap  
och innovation. 
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Marknad

Insatserna inom området marknad börjar med 
oss själva – det handlar om att i alla relationer 
och situationer agera på ett ansvarsfullt och 
 respektingivande sätt. Vi ska leverera alla tjäns-
ter med hög kvalitet samt enligt vår uppfö-
randekod och andra etiska riktlinjer. Här ingår 
också att säkerställa att vi samarbetar med lika 
ansvarstagande leverantörer och andra part-
ners. Området marknad innefattar också att 
stödja våra kunders hållbara tillväxt genom att 
minska riskerna och ta vara på möjligheterna 
kopplade till hållbarhetsagendan. 

Medarbetare

Insatserna inom området medarbetare utgår 
från att det värde som ett kunskaps- och tjänste-
företag som PwC tillför kunderna i hög grad ska-
pas av medarbetarna. Därför är det avgörande 
att PwC investerar i varje medarbetares utveck-
ling. Vi skapar förutsättningar för motivation 
och prestation genom att främja en kultur av 
delaktighet, innovation och mångfald samt en 
hälsosam balans mellan arbete och privatliv. 

Miljö och klimat

Insatserna inom miljö och klimat går ut på att 
minimera PwC:s påverkan. Fokus ligger på 
minskade koldioxidutsläpp, bland annat genom 
reducerad energiförbrukning på kontoren och 
genom smartare tjänsteresor. 

Samhälle

Insatserna för samhället koncentreras till områ-
den nära PwC:s kärnverksamhet. Följaktligen 
skapar PwC möjligheter inom utbildning och 
lärande samt inom entreprenörskap och innova-
tion. Detta är en central del av vår kultur och vi 
bidrar med tid, kompetens och resurser. Detta 
innebär att PwC:s medarbetare också drar nytta 
av nya kunskaper, utvecklas på det personliga 
planet och fördjupar affärs relationer.

Ambitioner för hållbarhet 

Under året har fokus legat på att implementera 
processer för uppföljning och mätning av PwC:s 
hållbarhetsarbete. Vi ökade även tjänsteutbudet 
inom hållbar affärsutveckling. Företagets sam-

Att göra skillnad 

1
2

Att göra rätt: Vi tar oss an frågor som är centrala för 
ansvarsfullt företagande, från kvaliteten på våra tjänster och 
mångfalden i vår medarbetarstyrka, till vårt samhällsengage-
mang och vår miljöpåverkan.

Att bidra till förändring: Vi använder vår kompetens, vår 
röst och våra relationer för att bidra till positiv förändring i 
omvärlden. Här ingår att samarbeta med andra aktörer. 

Höjdpunkter  
2015

•  PwC stärkte närvaron vid årets 
Almedalsvecka – bland annat 
bjöd vi på 14 seminarier på 
temat ”Sveriges konkurrens
kraft – vår framtid”.

•  Årets Global Diversity Week, 
PwC:s största aktivitet för ökad 
mångfald, fokuserade på jäm
ställdhet mellan kvinnor och 
män.  

•  Tävlingen CR Challenge engage
rade samtliga medarbetare i 
PwC Sverige under åtta veckor. 
Syftet var att lyfta hållbarhet 
med fokus på miljöfrågor. 

•  PwC fortsatte samarbetet med 
Mattecentrum som erbjuder 
gratis hjälp till skolelever som 
läser matematik. 

hällsengagemang fokuserades, bland annat 
genom ett ramverk som kontoren kan utgå ifrån 
då de utformar lokala initiativ. Vi satsade också 
på att öka medarbetarnas engagemang för håll-
barhet samt fortsatte att stärka PwC:s interna 
och externa hållbarhetskommunikation. 

Närmaste åren kommer vi att utveckla mer 
konkreta och ambitiösa hållbarhetsmål. Bland 
annat kommer vi att prioritera integrering av 
hållbarhet i den egna verksamheten samt PwC:s 
erbjudande inom hållbar affärsutveckling.

Kod och kultur visar vägen 

För att uppnå vårt syfte och driva affären i håll-
bar riktning har vi ett tydligt förhållningssätt till 
omvärlden, kunderna och till varandra. PwC:s 
uppförandekod (Code of Conduct) är gemen-
sam för hela PwC-nätverket. Här beskrivs vad 
PwC står för och hur vi agerar – vad det innebär 
att upprätthålla PwC:s namn och rykte, att 
agera professionellt och att respektera andra. 
Koden innehåller också praktisk vägledning 
i beslutsfattande med integritet.  

Att följa alla lagar, regler och föreskrifter 
som är tillämpliga för vår profession är en själv-
klarhet. Uppförandekoden fyller en funktion 
dels genom att tydliggöra PwC:s värderingar 
och hur vi ska uppträda, dels genom att visa 
omvärlden vad PwC står för och vilket agerande 
som kan förväntas av oss. På pwc.se ges både 

PwC-nätverkets globala hållbarhetsstrategi ligger till grund för våra 
fokusområden för hållbarhet. PwC:s syfte delas in i två delar:
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medarbetare och utomstående personer möjlig-
het att anonymt anmäla åsidosättanden av 
PwC:s uppförandekod. 

Till grund för PwC:s uppförandekod ligger 
företagskulturen med värderingarna Leader-
ship, Teamwork och Excellence. Läs mer om 
PwC:s värderingar på sidan 12. 

Organisation för hållbarhet 

PwC Sverige är en partnerledd organisation 
med en styrelse som består av 13 partners från 
olika affärsområden och geografiska regioner. 
Styrelsen har övergripande ansvar för hållbar-
hetsarbetet och för de processer som krävs för 
att nå uppsatta mål. I styrelsen finns också två 
arbetstagarrepresentanter.

Företagsledningen har ansvar för genomför-
andet och en hållbarhetsansvarig leder företa-
gets hållbarhetsarbete. PwC Sverige arbetar mot 
de mål som satts upp av det globala nätverket 
och rapporterar resultat årligen. 

Tät interaktion med intressenterna 

PwC:s viktigaste intressenter är kunder, medar-
betare, delägare, intresse- och branschorganisa-
tioner samt leverantörer och andra partners 
såsom organisationerna inom ramen för PwC:s 
samhällsengagemang. 

Samverkan  
tar oss längre 
PwC medverkar i flera organisationer och initiativ 
för hållbar utveckling, däribland: 

FN:s Global Compact  
PwC deltar i Global Compact sedan 2002 via PwC:s 
internationella nätverk.  

FAR  
PwC ingår i en rad grupperingar inom FAR, däribland 
arbetsgruppen för hållbar utveckling som årligen utser 
”Bästa hållbarhetsredovisning”.

GRI  
(Global Reporting Intitiative): Omfattande samarbete, 
bland annat i form av deltagande i GRI:s styrning, 
utveckling av GRI:s riktlinjer samt undervisning i och 
tillämpning av rikt linjerna. 

IIRC  
(International Integrated Reporting Council): Delta-
gande i utvecklingen av ramverket för integrerad rap-
portering via PwC:s globala nätverk och via FAR. 

Andra samarbeten:

• ICC Sweden, deltar i flera  referensgrupper bland 
annat Corporate Responsibility samt Miljö & Energi.

• WEF (World Economic Forum), strategisk partner.

• WBCSD (World Business  Council on Sustainable 
 Development), medlem.
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Det mest grundläggande kravet som PwC:s 
intressenter ställer på företaget är att vi ska 
bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt. 
Därtill förväntar kunderna sig att vi begriper 
deras utmaningar och erbjuder både traditio-
nella och hållbarhetsrelaterade tjänster som 
stödjer deras behov. 

PwC för ständig dialog med kunder, med-
arbetare och andra nyckelintressenter. Det sker 
framförallt via olika feedbackprocesser och 
utvärderingar. I processerna av övergripande 

karaktär strävar vi efter att inkludera frågor om 
hållbarhet. Under året genomförde vi en fokuse-
rad dialog för att få de viktigaste intressenternas 
syn på PwC:s mest väsentliga frågor. Läs om 
denna process på sidan 22. 

Värdefulla insikter 

De olika intressentdialogerna ger många värde-
fulla insikter och de har färgat vår strategi och 
rapportering. Under året framkom synpunkter på 
balansen mellan PwC:s roll som revisor och råd-

givare. Vidare ses interna hållbarhetsfrågor som 
affärsetik och medarbetare som prioriterade och 
här är förväntningarna på PwC högt ställda. 
Andra områden, som till exempel miljö, ses som 
grundläggande och där förväntas ett sunt age-
rande. Det framkom också att efterfrågan på 
 hållbarhetsrelaterade tjänster är omfattande.  
På motsvarande sätt vill PwC-medarbetarna 
 förstå vad hållbarhet innebär för deras kunder. 

Electrolux har bästa rapporten  
om värdeskapande
Electrolux och deras årsredovisning för 2013 tog hem förstapriset i tävlingen 
”Bästa rapportering om värdeskapande”. Juryn tilltalades särskilt av före
tagets presentation av utmaningarna med att växa på tillväxtmarknader. 
Även omställningen av produktutbudet i hållbar riktning imponerade. 

Syftet med tävlingen, som tidigare hette ”Bästa bolagsrapportering” och som 
PwC arrangerat i nio år, är att bidra till förbättrad rapportering om värde
skapande och bolagsstyrning. Tomas Eliasson, CFO på 

 Electrolux, tog emot priset.
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Marknad
För ett starkare näringsliv

PwC utvecklar tjänster för att kunder 
i Sverige och världen ska kunna ta vara 
på möjligheterna och minska riskerna 
som hållbarhetsagendan medför.  
På så vis bidrar vi till näringslivets  
och samhällets hållbara tillväxt och 
utveckling. 

Nyckelroll i näringslivet 

PwC:s tjänster inom revision, redovisning, skatte- 
och affärsrådgivning bidrar till våra kunders vär-
detillväxt och trygghet. Därigenom har PwC och 
branschen en nyckelroll för svenskt företagande. 
Som marknadsledare har vi ett särskilt ansvar för 
att bidra till ett stabilt och väl fungerande 
näringsliv och samhälle. 

Tjänster för ett hållbart samhälle 

På ett övergripande plan bidrar PwC till ett håll-
bart näringsliv och samhälle genom att: 
•  Tillhandahålla tjänster som möjliggör hållbar 

tillväxt, genom att minska riskerna och ta 
vara på möjligheterna som förändrade förut-
sättningar medför. 

•  Utveckla nya tjänster som bidrar till organisa-
tioners anpassningsförmåga och sätt att 
verka.  

•  Utveckla nya metoder för att mäta socialt och 
miljömässigt värde, i tillägg till finansiellt 
värde. 

Mer konkret består PwC:s hållbarhetsrelaterade 
erbjudande dels i att införliva hållbarhetsper-
spektivet i de traditionella tjänsterna inom revi-
sion, redovisning, skatte- och affärsrådgivning 
och dels i att erbjuda specifika tjänster för håll-
bart företagande. 

PwC erbjuder tjänster där hållbarhetsper-
spektivet införlivas i kundernas ordinarie verk-
samhet, från strategi och implementering till 
uppföljning och återkoppling.

PwC:s har också ett brett utbud tjänster för 
hållbart företagande, bland annat granskning 
och bestyrkande av hållbarhetsrapportering. 
Vi prioriterar utvecklingen av hållbarhetsrelate-
rade tjänster och den stora satsningen just nu är 

Total Impact Measurement and Management 
(TIMM). TIMM hjälper företag och organisatio-
ner att mäta och värdera sin totala påverkan på 
samhället. 

Vi fortsätter att integrera hållbarhet och vår 
tids förändrade risker och möjligheter i PwC:s 

samlade erbjudande. Med tanke på att vi i 
 Sverige har omkring 60 000 kunder har vi alla 
möjligheter att erbjuda stöd som gör att företag 
och organisationer rör sig i hållbar riktning. 
Vi vill inspirera till nytänkande och innovation, 
hjälpa till att skapa bättre och mer tillförlitliga 

TIMM:  
Ett nytt språk för 
hållbara affärsbeslut
God tillväxt ligger i allas intresse, det är de flesta överens om. Men vad är 
egent ligen god tillväxt och hur når vi dit? Vi menar att det handlar om mer 
än lönsamhet och vinst och medverkar gärna till tillväxt som också är 
ansvars tagande, inkluderande och långsiktig. 

PwC har skapat en unik beslutsmodell Total Impact Measurement and 
Management (TIMM) som mäter konsekvenser av olika beslut på sam-
hälle och miljö. Därmed är TIMM en modell som hjälper företag och  
organisationer att utveckla sin affär och verksamhet i långsiktigt hållbar 
riktning. 

Mer information om TIMM finns på pwc.se, under Tjänster och Hållbar 
affärsutveckling. 

Total

Impact

Measurement

Management

Att ha ett holistiskt perspektiv på sociala, 
 miljömässiga, skatte mässiga och ekonomiska 
dimensioner – den stora bilden. 

Att se bortom input och output, och att se  
till resultat och effekter – förstå det verkliga 
avtrycket. 

Kvantifiera och monetärisera påverkan  
– värde på ett språk som näringslivet begriper. 

Utvärdera alternativ och optimera   
kompromisser – fatta bättre beslut. 
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processer samt att öppet och trovärdigt kommu-
nicera dessa förändringar till marknaden. 

Affärer med hög etik 

Att bidra till ett hållbart näringsliv och samhälle 
består givetvis inte enbart av innehållet i vårt 
erbjudande, utan också i vårt sätt att tillhanda-
hålla dessa tjänster och att göra affärer. 

Integritet är grundläggande 

PwC:s integritet, oberoende och korrekta upp-
trädande är helt grundläggande för vår möjlig-
het att verka på marknaden. Det kräver att var 
och en som företräder PwC agerar i linje med 
gällande lagstiftning samt företagets värde-
ringar och regler. Inom PwC gäller nolltolerans 
mot oetiska affärsmetoder och korruption, 
 vilket framgår i PwC:s uppförandekod. 

All verksamhet inom PwC Sverige har analy-
serats för korruptionsrisk. Överlag anses risken 
för oetiskt och korrupt beteende vara låg – där-
med inte sagt att den är lika med noll. Situatio-
ner som vi är särskilt uppmärksamma på är 
av givande av extern rapportering och revisions-
berättelse samt gåvor och olika evenemang. 
Ut över PwC:s uppförandekod finns policyer och 
ledningssystem som slår fast PwC:s position 
och vägleder vårt agerande, däribland Policy 

avseende förebyggande av korruption, Rikt-
linjer avseende hantering av gåvor och aktivite-
ter samt Risk Management Standard Anti- 
Bribery. Även PwC:s personalhandbok finns 
som stöd. Företagets policyer kommuniceras till 
samtliga chefer och medarbetare. De bekräftar 
att de tagit del av och följer alla tillämpliga reg-
ler genom en särskild årlig process. 

Under året utvecklade vi en ny utbildning 
inom etik och antikorruption. Utbildningen 
l anseras under 2015 och blir obligatorisk för  
alla i PwC.  

Visselblåsning kompletterar 

Både medarbetare och utomstående personer 
har möjlighet att anonymt anmäla åsidosättan-
den av PwC:s uppförandekod. Det kan röra sig 
om oetiskt beteende eller andra avvikelser från 
gällande bestämmelser. Denna visselblåsarka-
nal är tillgänglig via pwc.se och kompletterar 
PwC:s andra informations- och rapporterings-
vägar. Inkomna ärenden hanteras av företagets 
Complaints och/eller Allegations-funktion. 
Under året inkom sex ärenden som främst rörde 
överträdelser av  PwC:s uppförandekod. Fem 
ärenden kunde avslutas utan disciplinära åtgär-
der. Ett ärende är under utredning.   

Oberoende är vårt fundament 

Vårt oberoende är fundamentalt för att vi ska 
kunna bedriva revisionsverksamhet. Därför är  
vi organiserade så att revisorns opartiskhet, 
självständighet och objektivitet säkerställs. 

Oberoendet gäller den enskilda medarbeta-
ren, uppdragen vi åtar oss och PwC som helhet. 
Alla medarbetare genomgår obligatorisk utbild-
ning i oberoendefrågor och samtliga revisorer 
och konsulter bekräftar årligen sitt oberoende 
i en särskild process.  

Innan vi åtar oss ett uppdrag säkerställer vi att 
det inte medför någon oberoende- eller intresse-
konflikt. Bedömningen görs baserat på revisors
lagen, Revisorsnämndens avgöranden, FAR:s och 
IFAC:s yrkesetiska regelverk samt PwC-nätver-
kets regler. Oberoendefrågor är sällan svartvita 
utan kräver överväganden om vad som är lämp-
ligt i varje läge. I bedömningen ingår alltid hän-
syn till hur en utomstående skulle uppfatta situa-
tionen. Till hjälp finns olika avstämningsrutiner 
och annat beslutstöd. 

Revisions- och rådgivningsbranschens obe-
roende har under en tid uppmärksammats och 
diskuterats i media. Även i övrigt är oberoende-
frågorna föremål för uppmärksamhet genom de 
nya EU-reglerna för revision i noterade och 
finansiella företag. PwC har alltid lagt stor vikt 

Women on the Board: 
Kvinnor som styr
PwC står bakom Women on the Board, ett nätverk och diskussionsforum för kvinnliga 
styrelseledamöter. Vi gör denna satsning för att stödja medlemmarna, för att synlig
göra kvinnors kompetens i svenskt näringsliv och för att styrelser på sikt ska ha jäm
nare könsfördelning. Nätverket träffas två gånger per år för föreläsningar, debatt och 
samtal. Årets träffar fokuserade på hållbarhet och på styrelsers hantering av krissitu
ationer. Dokumentationen från dessa och tidigare träffar finns tillgänglig på pwc.se. 
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vid regelefterlevnad och vid att uppfattas som 
opartiska och självständiga. Under 2014/2015 
fortgick vårt fokus på oberoendefrågor, bland 
annat genom vårt engagemang i FAR och delta-
gande i utredningsarbetet avseende EU-paketet. 

Vi värnar kundens integritet 

På samma sätt som oberoende är fundamentalt 
för vårt sätt att acceptera och utföra uppdrag, är 
vår förmåga att värna kundernas integritet det. 
Sekretess och tystnadsplikt regleras i lag och i 
FAR:s etiska regler. I PwC är grundregeln att all 
information om kunder är strikt konfidentiell. 
Enda undantagen är då informationen redan är 
publik, då kunden uttryckligen samtyckt till att 
information lämnas eller då det finns laglig skyl-
dighet att göra det. 

PwC skyddar kunders integritet genom reg-
ler och rutiner, löpande kvalitetskontroll och 
utbildning. Alla anställda utbildas om vikten av 
sekretess och tystnadsplikt samt hur känslig 
information ska hanteras. Leverantörer som 
kommer i kontakt med kundinformation har 
också förbundit sig att iaktta sekretess samt följa 
personuppgiftslagen.

Kvalitet från start till slut  

Ansvaret för att uppdrag genomförs och levereras 
med hög kvalitet, och att PwC har fungerande sys-
tem för kvalitetssäkring, vilar ytterst hos led-
ningen. En risk & quality partner med övergri-
pande ansvar för riskhantering och kvalitetskon-
troll rapporterar till företagsledningen. Affärsom-
rådescheferna och övriga verksamhetschefer har 
det operativa ansvaret för nämnda områden. Där-
till finns gott om resurser för att främja kvaliteten, 
bland annat erfarna revisorer och andra experter 
som erbjuder kollegorna stöd och vägledning. 

PwC:s system för intern kvalitetssäkring är 
uppbyggt för att styrelse och ledning ska kunna 
identifiera och hantera väsentliga risker i verk-
samheten. Utvärderingen sker med olika frek-
vens på uppdragsnivå och på övergripande nivå 
i PwC. Styrdokument, rutiner och kontroller 
anpassas på det sätt som krävs för att vi ska kunna 
fortsätta att leverera med hög och jämn kvalitet. 

Regler, rutiner och kontroll är centralt, men 
inte tillräckligt. Kvaliteten på vårt arbete 
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bestäms till stor del av PwC:s medarbetares kom-
petens och engagemang. Därför lägger vi stor 
vikt vid att rekrytera, utveckla och behålla rätt 
personer. Läs mer om riskhantering och kvali-
tetskontroll i PwC:s årsredovisning och Transpa-
rency Report på pwc.se. 

Nöjda kunder ger stark ställning 

Det viktigaste kvittot på att PwC gör rätt saker  
på rätt sätt kommer givetvis från våra kunder. 
Vi  stämmer av hur nöjda kunderna är med PwC 
och våra insatser på flera sätt, framförallt genom 
vårt Client Feedback-program. I programmet 
ingår olika processer och undersökningar, däri-
bland en webbaserad projektutvärdering som 
genomförs flera gånger under pågående revisions-
uppdrag och efter avslutade rådgivningsuppdrag. 
Vi utvärderar varför vi vinner och förlorar upp-
drag och genomför årligen en undersökning bland 
våra största kunder. I år gjordes 581 projektutvär-
deringar där det framgick att 87 procent av kun-
derna var nöjda med PwC:s leveranser. 

Även externa undersökningar bekräftar 
PwC:s starka ställning. Kundnöjdheten i 2015 års 
Svenskt Kvalitetsindex (SKI) för revisionsbran-
schen låg på 77,5 av 100. Det är en ökning med 
2,5 procentenheter jämfört med förra året och 
över branschens höga snitt på 76,9. Ett nöjdhets-
betyg över 75 innebär mycket nöjda kunder. 

I AAlunds mätning över landets 500 största 
företag fick PwC ett kundnöjdhetsbetyg på 4,3 
(4,2) av 5, även det en stark position. 

Långsiktiga leverantörer

Vår målsättning är att utveckla långsiktiga och 
givande relationer med ett begränsat antal leve-
rantörer, framförallt då det gäller affärskritiska 
inköp. PwC föredrar proaktiva partners med 
 förmåga att effektivisera och förbättra vår 
 verksamhet. 

PwC:s mest verksamhetskritiska och betydande 
inköp är IT, lokaler samt försäkringar och andra 
professionella tjänster. Vår riskanalys visar 
bland annat att reklamartiklar är en inköpskate-
gori med risk för avvikelser från PwC:s krav och 
riktlinjer. Därför innehåller avtalen höga krav 
och vi förbehåller oss rätten att avsluta samarbe-
tet om leverantören inte uppfyller avtalet. 

PwC Sveriges omkring 1 400 leverantörer 
finns primärt i Sverige. Ett antal klassas som 
strategiska. Strategisk är den leverantör som har 
ett unikt erbjudande och som är svår och/eller 
kostsam att byta ut. Vi fortsätter att minska 
antalet leverantörer och under året ökade 

 inköpen via centralt upphandlade avtal. Det 
ökar förutsättningarna för högkvalitativa leve-
ranser. Omsättningen bland PwC:s strategiska 
leverantörer är låg.

I samband med upphandling ombeds poten-
tiellt nya strategiska leverantörer att fylla i en 
självdeklaration gällande bland annat miljö 
samt etiska och sociala frågor. PwC följer upp 
svaren med varje leverantör. Då ett avtal är på 
väg att löpa ut ser vi över samarbetet och villko-
ren. Miljömässiga och sociala hänsyn ingår även 
i den översynen. 

77,5
Kundnöjdhet i  Svenskt Kvalitetsindex
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Medarbetare
Människor för oss framåt  

PwC och medarbetarna 

Att investera sin tid och kompetens i PwC är 
meningsfullt – vi fyller en viktig roll i näringsliv 
och samhälle och vårt genomslag är omfat-
tande. Sammantaget finns PwC i 157 länder och 
har 195 000 medarbetare. Här finns stora möj-
ligheter för den som har förmåga och vilja att ta 
sig an utmaningar och som uttrycker sina ambi-
tioner. PwC står aldrig still. Vi verkar inom en 
mängd områden, tjänsteutbudet utvecklas stän-
digt och medarbetarna har gott om möjligheter 
att växa i företaget, på hemmaplan och interna-
tionellt. 

PwC passar den som, utöver rätt kompetens, 
har förmågan att vara sig själv, är nyfiken på att 
lära nytt och inte tvekar att göra sin röst hörd. 
Den nyligen införda kompetensmodellen PwC 
Professional tydliggör de färdigheter och bete-
enden som krävs för att PwC ska bli en ännu 
bättre partner till våra kunder och behålla vår 
marknadsledande position.

PwC lever och växer av, med och för människor. Relationer är det mest värde
fulla vi har – inte minst till våra 3 600 medarbetare. Vi vårdar relationen till 
medarbetarna genom att bygga en kultur av delaktighet, innovation och 
mångfald samt genom att möjliggöra en hälsosam balans mellan arbete och 
privatliv.  

Ny på PwC 

Varje år börjar 350–450 personer på PwC – 
omkring två tredjedelar är juniora. För att 
kunna utöka medarbetarstyrkan med rätt perso-
ner lägger vi mycket kraft på dialog med kandi-
dater. Vi vänder oss till fyra målgrupper: gymna-
sieekonomer, studenter, young professionals 
och senior professionals. Genom att etablera 
kontakt redan på gymnasienivå skapar vi relatio-
ner till framför allt blivande ekonomer och juris-
ter. För att komma i kontakt med rätt studenter 
fokuserar vi på vissa universitet och högskolor 
där vi genomför en rad aktiviteter. Studenter 
kan också bekanta sig med PwC genom praktik, 
internship och traineeprogram. 

PwC:s värderingar 
Leadership: Vi leder varje uppdrag genom nytänkande, ansvarstagande 
och handlingskraft.

Teamwork: Vi kommer fram till de bästa lösningarna i samarbete med 
 kollegor  och kunder – ett samarbete som är förutsättningen för att vi ska 
kunna leverera rätt kompetens och rätt lösning utifrån kundens specifika 
behov.

Excellence: PwC:s kunder har rätt att alltid förvänta sig hög kvalitet i det 
vi levererar, men vår målsättning är högre än så. Vi strävar alltid efter att 
åstadkomma något utöver det kunderna förväntar sig.

Vid årets utgång var vi 3 565 medarbetare inom 
PwC Sverige, varav 2 095 kvinnor och 1 470 
män. PwC tillämpar i regel tillsvidareanställning. 
Visstidsanställning, tillfällig anställning och 
vikariat förekommer i begränsade skala; det rör 
sig om 24 medarbetare, varav 13 kvinnor och 11 
män. Under året fick vi 446 nya medarbetare 
medan 524 kollegor lämnade PwC. 
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3 600
Antal medarbetare i PwC Sverige  

Andel medarbetare som är kvinnor  
på PwC Sverige

59%

Den som börjar sin professionella bana hos PwC 
erbjuds ett grundligt introduktionsprogram 
med en coach samt en rad olika utbildningar.  
De omfattande utbildningsinsatserna för junio-
rer stärker inte bara PwC:s och branschens 
 kompetensbas, utan hela Sveriges – många av 
landets redovisningsekonomer har börjat sin 
bana hos oss. 

Förmånlig anställning 

Att vara anställd inom PwC Sverige är förenat 
med en rad förmåner. Det finns bland annat 
möjlighet att växla lön och annan ersättning 
mot pension och förstärkt föräldrapenning.  
För medarbetarnas hälsas skull erbjuds flexibla 
arbetsformer, generösa försäkringar av olika 
slag, möjlighet till tjänstebil, friskvårdsbidrag 
och idrottsevenemang. Alla förmåner omfattar 
hel- och deltidsanställda medarbetare.

Växa med PwC 

PwC är en global verksamhet med ett omfat-
tande tjänsteerbjudande, som satsar på att 
utveckla medarbetarna. Därmed finns möjlighet 
att växa och utvecklas  i företaget. 

Det finns möjlighet 
att växa och 
utvecklas inom  
PwC
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När det gäller utveckling tillämpar vi 70-20-10-  
principen. Runt 70 procent av lärandet handlar 
om att växa i den aktuella positionen – på PwC är 
det inte svårt med tanke på våra många och 
intressanta kunder och projekt. Samma sak gäller 
för de 20 procenten av lärandet som sker med 
hjälp av människor i ens närhet – PwC:s med-
arbetare är kvalificerade personer med djup 
 kompetens inom en mängd områden. Resterande 
10 procent ägnas åt formell kompetensutveckling 
och även här finns ett väl tilltaget utbud. 

Omfattande utvecklingsmöjligheter

Vi använder en digital plattform för att hantera 
våra utbildningar. Här kan man anmäla sig till 
traditionella utbildningar, genomföra online-
utbildningar samt följa upp sina utbildnings-
aktiviteter. Det finns även möjlighet att fördjupa 
sig inom specifika områden för att sedan kompe-
tensutveckla kollegor. Att våra medarbetare hål-
ler i många av utbildningarna innebär flera för-
delar – de utvecklar sin expertis, företaget höjer 
den totala kompetensnivån och relationerna 
kollegor emellan stärks.  

Kontinuerlig kompetensutveckling är viktig 
för alla inom PwC och för vissa är det ett lagkrav. 
Vissa yrkesgrupper, till exempel auktoriserade 
revisorer och redovisningskonsulter, behöver 
uppdatera sin kunskap med viss frekvens för att 
upprätthålla sin auktorisation. 

Under året investerade vi totalt 246 559 
(231 911) timmar i kompetensutveckling; 
139 401 (129 870) timmar för kvinnor och 
107 158 (102 041) för män. Det motsvarar ett 
snitt på 67 (61) utbildningstimmar för kvinnor 
och 73 (68) för män. 

70-20-10-principen 
utvecklar PwC
70% daglig utveckling inom aktuell roll  
20% lärande med hjälp av närmaste omgivningen  
10% formell kompetensutveckling 

Timmar investerade  
i kompetens utveckling 

246 559
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Prestation och utvärdering

PwC tillämpar en gemensam process för att följa 
upp och utvärdera medarbetarnas prestationer, 
Performance Management. Syftet är att föra sam-
man var och ens nuläge, förutsättningar och ambi-
tioner med PwC:s värdegrund och målsättningar. 
Processen gör det möjligt att utvärdera alla på 
samma sätt i relation till uppsatta affärsmål. Där-
med skapar vi bättre villkor att styra hela företaget 
i rätt riktning. 

Våra medarbetare menar att Performance 
Management-processen gör PwC mer attraktivt att 
jobba för. Företagets och individens mål synliggörs 
och det egna bidraget till helheten blir tydligt. Med-
arbetarna uppmuntras att kommunicera vad de vill 
uträtta på PwC så att de erbjuds rätt väg framåt. Det 
ökar förutsättningarna för att de stannar längre 
inom företaget och tar sig an ledarroller. 

Ledarskap i PwC 

Var och en inom PwC är ledare. Jobbet och uppdra-
gen kräver att man leder sig själv och andra för att 
tillsammans åstadkomma resultat för kunderna och 
PwC. Därtill definierar vår kompetensmodell vad 
som krävs av formella ledare på respektive nivå. 

PwC:s chefer har stort ansvar för att utveckla 
medarbetarna. Här tillämpas ett coachande förhåll-
ningssätt som inbegriper att se individens potential, 
regelbundet ge stöd och hjälpa till att skapa nya 
möjligheter. 

Ny ledarutbildning lanserad

Under året lanserades en ny utbildning som i första 
hand riktar till sig personer som är nya i chefsrol-
len. Målet är att deltagarna ska utvecklas i arbets-
givarrollen och som coacher för sina medarbetare. 

Medarbetarnas betyg på PwC:s 
ledare på en femgradig skala där 
1 är högst

1,7

Koll på mångfald 
med Mitt Liv  
Insikt och förståelse är grundläggande för alla slags förändringar, 
också processen med att öka jämställdheten och mångfalden i PwC:s 
medarbetarstyrka. Under året genomförde vi en insats för att öka 
förståelsen för vad mångfald egentligen innebär. Insatsen genom
fördes tillsammans med samarbetspartnern Mitt Liv och vände sig 
till samtliga medarbetare under augusti och september. Mitt Liv är 
ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och 
en arbetsmarknad som värdesätter mångfald.

Inom PwC är alla ledare.

De ska också förstå hur deras och deras medar-
betares insatser inverkar på verksam hetens kost-
nader och resultat. 

Feedback uppåt 

Alla utvecklas av konstruktiv feedback. Upward 
Feedback är vår årliga process för att utvärdera 
och utveckla ledarna i PwC. Upward Feedback-
rapporterna används i ledarnas utvecklingssam-
tal och bidrar till formuleringen av deras mål 
och utvecklingsplaner. Sammantaget medver-
kar Upward Feedback-processen till att för-
stärka önskade beteenden bland ledarna och 
utveckla PwC i rätt riktning. 

Årets Upward Feedback-process inbringade 
9 799 utvärderingar och visade på något förbätt-
rade resultat. PwC:s chefer får bäst omdömen 

inom tekniska förmågor, det vill säga att hålla 
sig à jour inom det egna kompetensområdet, 
besitta relevant expertis samt leda effektivt. 
Det totala snittbetyget låg på 1,7 av 5, där 1 är 
starkast värde. 

Fokus på kompetens ökar mångfalden 

Hos oss är det kompetens och värderingar som 
styr – vi vill ha de mest talangfulla medarbe-
tarna. Kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder får inte hindra oss 
från att rekrytera och behålla de bästa.

Trots goda föresatser och aktiva insatser 
återstår en hel del att göra inom mångfald och 
jämställdhet. PwC eftersträvar en jämn köns-
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fördelning i alla grupper och där är vi inte ännu. 
I PwC:s koncernledning är två av nio personer 
kvinnor och i styrelsen är sex av femton kvinnor. 
(Två av de femton är medarbetarrepresentanter, 
varav en kvinna.) Av PwC:s 233 partners är  
45 kvinnor.

Plan för ökad mångfald och jämställdhet

I början av året antogs tre strategier och planer 
för ökad mångfald och jämställdhet:  
•  Global och svensk strategi för mångfald
•  Plan för lika rättigheter och möjligheter 
•  Jämställdhetsplan med aktiviteter 

Dokumenten avser verksamhetsåren 2015–2017. 
När det gäller lika rättigheter prioriterar vi kön, 
etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning. 
Bland aktiviteterna märks mentorprogram, 
olika seminarier och ombyggnation för att göra 
PwC:s lokaler tillgängliga för alla. 

Ytterligare ett steg mot lika villkor var beslu-
tet att genomföra en lönekartläggning årligen 
istället för var tredje år från och med 2014. Kart-
läggningen ser till kvinnors och mäns ersättning 
i varje verksamhet och på varje professionell 
nivå. Den används i kommande lönerevision. Vi 
utvecklade även processen och verktyget som 
används för att kartlägga lönerna inom PwC. 

Globalt fokus på mångfald 

För PwC är mångfald viktigt – Global Diversity 
Week är ett initiativ i vårt globala nätverk. Varje 
företag i nätverket genomför olika aktiviteter för 
att öka förståelsen för vad mångfald innebär och 
hur det kan stärka vår organisation. Under Glo-
bal Diversity Week kan alla medarbetare ta del 
av en mängd online-utbildningar och webcasts 
samt delta i diskussioner. Årets Global Diversity 
Week fokuserade på jämställdhet mellan kvin-
nor och män. 

Global Diversity Week är vår största aktivitet 
för ökad mångfald och jämställdhet men PwC 
gör också mycket annat, både internt och 
externt. Exempelvis driver och medverkar vi till 
mentorprogrammen PwC Include och Mitt Livs 
Chans samt deltar i debatter och seminarier.  
Läs mer om PwC:s engagemang på sidan 20.

Förutsättningar för hälsa

En mängd faktorer inverkar på medarbetarnas 
hälsa och välbefinnande. Många av faktorerna 
kan PwC påverka – sammantaget gör vi det 
genom att anstränga oss för att vara en bra 
arbetsgivare. PwC Sverige tillämpar i princip 
enbart tillsvidareanställningar då anställnings-
trygghet är viktigt för våra medarbetare. Det 
erbjuds kompetensutveckling för att stärka 
 förmågan att ta sig an nya uppgifter och större 
ansvar. En kultur där återkoppling står högt i 
kurs inverkar också positivt. Vår kompetens-
modell tydliggör förväntningarna på olika 
nivåer i verksamheten, och med tydlighet 
 kommer trygghet. Givetvis finns även ett omfat-
tande hälsoarbete där medarbetarna har till-
gång till vårdförsäkring, företagshälsovård, 
 hälsokontroller och friskvård. Fokus ligger på 
att  förebygga ohälsa. 

Arbete i balans 

PwC:s medarbetare verkar i en relativt utma-
nande miljö. Kraven kommer inte bara från kun-
der, chefer och kollegor utan också från medar-
betarna själva. (Till våra utmaningar hör att 
PwC:s medarbetare är ambitiösa och gärna tar 
på sig många uppgifter.) Dedikationen uppskat-
tas men företaget vill givetvis att allas arbetssi-
tuation ska fungera över tid. Det kräver att 
PwC:s chefer organiserar arbetet väl och att de 
för en nära dialog med sina medarbetare. Dess-
utom erbjuds flexibla arbetssätt – bland annat 

finns tekniska hjälpmedel för arbete utanför 
kontoret. Vi tillämpar en årstidsarbetsmodell för 
flexibel förläggning av arbetad och ledig tid. Till 
exempel går det att ta ut kompensationsledighet 
efter perioder av intensivt arbete.

Förutsättningar för föräldrar 

Att återvända till arbetet efter en föräldraledig-
het kan vara utmanande på flera sätt. PwC 
erbjuder aktivt stöd genom att ansvarig chef till-
sammans med medarbetaren planerar och följer 
upp återgången till arbetet. 

Vår hälsostatus 

PwC:s sjukfrånvaro är låg i förhållande till sam-
hället i övrigt. Totalt uppgick sjukfrånvaron till 
2,9 (2,5) procent. Bland kvinnor var sjukfrånva-
ron 4,0 (3,2) procent och bland män 1,3 (1,5) 
procent. Vi ser en svagt negativ utveckling i sjuk-
talen. För att motverka detta arbetar vi kontinu-
erligt med satsningar inom hälsa och ledarskap. 

Nära dialog med medarbetarna 

För att säkra medarbetarnas och företagets 
utveckling krävs nära interaktion med med-
arbetarna. Dialogen och kommunikationen 
sker på en mängd sätt, informellt och formellt. 
I tillägg till dialogen i vardagen går det att 
exempelvis chatta med ledningen på olika 
teman och medarbetarna kan utvärdera 
PwC:s ledare i Upward Feedbackprocessen 
som beskrivs på sidan 15. 

79People Engagement Index,  
enligt årets medarbetarundersökning

16



People Engagement Index,  
enligt årets medarbetarundersökning

Global medarbetarundersökning 

Medarbetarnas viktigaste formella möjlighet att 
ge sin syn på hur det är att jobba inom PwC är 
den årliga medarbetarundersökningen Global 
People Survey. Via undersökningen får vi en 
samlad bild av PwC:s styrkor och utvecklings-
områden, och resultatet kan jämföras med 
övriga PwC-länders. Årets People Engagement 
Index (PEI) tar fasta på stolthet, engagemang 
och lojalitet. Årets PEI blev 79 av 100, vilket är 
två procentenheter bättre än i fjol och tre pro-
centenheter över det globala snittet. GPS visade 
också att med arbetarna är nöjda med PwC:s 
miljö arbete. Där emot önskas ökad tydlighet 
kring företagets strategi och mål. Enkäten har 
stor genomslagskraft och resultatet används i 
affärsplaneringen och utvecklingen av PwC på 
global och lokal nivå.

PwC samarbetar också med Nyckeltals-
institutet för att följa hur attraktivt företaget är 
som arbetsgivare. Den senaste mätningen publi-
cerades i april 2015. PwC kom på plats 40 av 
241,  vilket vi anser vara ett gott resultat. 

Kollektivavtal för alla 

Anställningsvillkoren i PwC Sverige styrs av lag 
samt av avtal mellan arbetsmarknadens parter. 
Samtliga medarbetare omfattas av kollektiv-
avtalet Revisions- och konsultavtalet mellan 
 Tjänsteföretagens Arbetsgivareförbund, 
 Akademikerförbunden (Civilekonomerna) 
och Unionen. 

MEDARBETARE 2014/2015 2013/2014

Medeltal medarbetare 3 264 3 451

   Varav kvinnor 1 893 2 036

   Varav män 1 371 1 415

Antal medarbetare per 30 juni 2015 3 565 3 641

   Varav kvinnor 2 095 2 148

   Varav män 1 470 1 493

Personalomsättning (%) 14,7 15,8

Sjukfrånvaro, totalt (%) 2,9 2,5

   Sjukfrånvaro, kvinnor (%) 4,0 3,2

   Sjukfrånvaro, män (%) 1,3 1,5

Utbildningstimmar/medarbetare 69 64

Föräldraledighetsdagar, totalt 54 383 51 047

   Föräldraledighetsdagar, kvinnor 43 931 41 559

   Föräldraledighetsdagar, män 10 452 9 488

Så arbetar vi med medarbetarfrågor 

PwC:s arbete med medarbetarfrågor inom funk-
tionen Human Capital regleras av företagets så 
kallade People-policy. Policyn innehåller över-
gripande målsättningar och riktlinjer för chefer, 
medarbetare samt konsulter och andra samar-
betspartners. Till de högst prioriterade områ-
dena hör ledarskap, mångfald samt kompetens- 
och ledarförsörjning. Ytterst ansvarig för 
Human Capital är personaldirektören som 
ingår i koncernledningen.
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Miljö och klimat
Verksamhet och tjänster  
med miljöhänsyn

PwC har slagit fast att nätverkets 21 största terri-
torier, däribland PwC Sverige, ska arbeta syste-
matiskt med miljöfrågor. PwC Sverige har en 
miljöpolicy som adresserar våra mest väsentliga 
miljöaspekter och som stödjer arbetet med att 
minska vår miljöpåverkan. 

Vi satsar i första hand på att minska energi-
användningen i våra lokaler samt på att resa 
mindre och effektivare. För att nå längre jobbar 
vi mot ett antal miljömål. PwC ska minska ener-
giförbrukningen samt minska koldioxidutsläp-
pen från energiförbrukning och tjänsteresor 
med 20 procent till år 2018, med 2012/2013 
som basår. Då vi räknar med att nå målet nästa 
år kommer vi att omformulera det för att höja 
ambitionsnivån.  

Minskad energiförbrukning

Energianvändningen i och utsläppen från våra 
lokaler fortsatte att minska under året. Energi-
användningen uppgick till 10 961 (13 734) 
MWh och utsläppen till 4 848 (4 885) ton kol-
dioxid. Flera faktorer bidrog till den positiva 
utvecklingen; vi fortsatte att energieffektivisera 
lokalerna, vi ökade andelen el från förnybara 

källor och behovet av uppvärmning var ovanligt 
litet på grund av årets varma väder. Dessutom 
moderniserar vi PwC Sveriges två största kontor 
och räknar med positiva effekter på miljö-
prestandan. 

Idag kommer närmare 80 procent av vår el 
från förnyelsebara källor. Våra partners spelar 
stor roll för vår förmåga att nå miljömålen  
– om vi kan påverka övriga hyresvärdar att 
övergå till grön el finns möjlighet att ytterligare 
minska koldioxidutsläppen från elförbrukning. 

Stöd för reducerad energianvändning

Kontoren erbjuds stöd, bland annat via en miljö-
handbok med riktlinjer för lokalförsörjning. 
Sedan är det upp till varje kontor att ställa krav 
på sin hyresvärd i samband med nytecknande 
eller omförhandling av hyresavtal. Bland annat 
uppmuntras kontoren att installera egna elmä-
tare för att kunna följa och sänka sin elförbruk-
ning. En annan ständigt pågående förbättring  
är då vi byter ut och uppgraderar datorer och 
annan kontorsutrustning till nya modeller med 
bättre miljöprestanda. 

PwC strävar efter att minska den egna miljöpåverkan, med kontor och resor 
i fokus. Utöver det stödjer och uppmuntrar vi andra att göra detsamma, 
framförallt våra kunder och leverantörer.

Resor med miljön i åtanke 

PwC finns på 100 orter i landet och därmed är 
vi nära kunderna. Trots det är vi omkring 3 600 
medarbetare som reser en del och det krävs 
aktiva insatser för att minska miljöpåverkan 
från tjänsteresorna. 

Utsläppen från tjänsteresor uppgick till  
4 180 (3 893) ton koldioxid, vilket är en ökning 
på 7 procent. Utsläppen från flygresor ökade 
med 15 procent och står nu för två tredjedelar  
av PwC:s koldioxidutsläpp från resor. Trots att 
 resmönstren kan variera från år till år beroende 
på kunduppdrag tror vi att det är möjligt att 
bedriva verksamheten med färre resor och lägre 
utsläpp. För närvarande är våra möjligheter till 
detaljerad uppföljning begränsade. Förhopp-
ningen är att kunna genomföra en analys och 
planera åtgärder under året. 

Till grund för insatserna för att minska och 
effektivisera resandet ligger PwC:s resepolicy, 
som innefattar miljöhänsyn. PwC:s regler 
 avseende resor i tjänsten kommer att revideras 
under året.  

Koldioxidutsläpp* Energianvändning*

* Avser el och värme i PwC Sveriges huvud- och lokalkontor. *   Avser PwC Sveriges energianvändning och tjänsteresor.
** Jämförelsetalen har justerats. Läs mer på s. 23.
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15 124aktiviteter

PwC antog 
miljöutmaning
Årets miljöaktivitet inom PwC var interna tävlingen 
CR Challenge, där chefer och medarbetare utma
nade sig själva och varandra i miljöbättre beteende. 
Målet var att öka medvetenheten om hållbarhet i 
allmänhet och miljö i synnerhet. Deltagarna delades 
in i lag och antog olika miljöutmaningar. Aktivite
terna var värda olika många poäng och registrera
des varje dag i en app som tagits fram specifikt för 
CR Challenge. Deltagarna kunde ladda upp bilder 
i appen och också följa egna och andras resultat i 
en poängtavla. Det gick också att kommentera och 
anta extra utmaningar via intranätet. CR Challenge 
blev riktigt lyckat, inte bara för de som vann. Det 
blev tydligt vad var och en kan göra för att minska 
PwC:s fotavtryck och hur mycket vi kan åstad
komma tillsammans.

8
veckor

1 100
deltagare
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Samhälle 
PwC i samhället 

PwC vill skapa förutsättningar för mångfald, lärande, entreprenörskap och 
innovationskraft. För oss är det fundamentet för ett hållbart samhällsbygge. 
Våra initiativ gör nytta här och nu, och på längre sikt – PwC bidrar till en rad 
olika initiativ och till forskning. 

PwC skapar stor samhällsnytta genom vår affär. 
Utöver det bidrar vi med resurser samt tid och 
kompetens på ideell basis. Vi får också mycket 
tillbaka – PwC:s medarbetare växer i sina yrkes-
roller och på det personliga planet och vi fördju-
par våra relationer till kunder och andra part-
ners. Vi ser samhällsengagemang som ytterli-
gare en möjlighet att manifestera våra värde-
ringar. 

Mentorskap ökar möjligheter 

Respekt för andra är en fundamental del i 
PwC:s kultur och uppförandekod och vi vill 
verka för att samma anda ska prägla det svenska 
samhället. 

Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för 
att öka integrationen på arbetsmarknaden. 
Genom en kurs och mentorprogrammet Mitt 
Livs Chans får personer med utländsk bakgrund 
möjlighet att etablera nya kontakter och bygga 
professionella nätverk. PwC:s medarbetare 
erbjuds att vara mentorer i programmet och 
under året tog 17 av oss chansen. Samarbetet är 
ömsesidigt – Mitt Liv är delaktiga i PwC:s 
interna mångfaldsarbete. Under året anordna-
des olika träffar med Mitt Liv, dels för PwC:s 
human capital-medarbetare och för alla medar-
betare i Stockholm och Göteborg.

Nytt program stärker elever

PwC utvidgar satsningen på mångfald och lika 
chanser – under året introducerades PwC 
Include, ett samarbete med två gymnasieskolor 
i Stockholmsförorterna Botkyrka och Tensta. 
Mentorer från PwC kommer att stödja elever 

under hela gymnasietiden. Målet är att öka för-
ståelsen för de möjligheter som vidare studier 
kan medföra. Bland annat kommer mentorerna 
att delta i undervisningen och eleverna kommer 
att jobba med praktikfall.  

Lärande för oss framåt

PwC vill bidra till att unga intresserar sig för och 
utvecklas inom matematik. Därför samarbetar 
vi med Mattecentrum, en ideell förening som 
erbjuder gratis hjälp till alla som läser matema-
tik. Elever kan få stöd i 90 räknestugor i 27 stä-
der och via verktyget Matteboken.se. Det finns 
även andra tjänster, bland annat pluggkonvent 
inför de nationella proven. PwC stödjer Matte-
centrum, både ekonomiskt och med volontärer 
som bidrar med sin kunskap i räknestugorna 
och vid konventen.

PwC Sverige stöttar även Butterflies School 
of Culinary and Catering i New Delhi, Indien. 
Skolan söker upp gatubarn, hjälper dem att åter-
förenas med sina familjer och driver hem som 
förutom boende erbjuder mat, medicin och 
utbildning. PwC:s bidrag har gått till en kock-
skola, där våra medarbetare också hjälpt till. 
Målet är egen försörjning via kvalificerade jobb 
inom hotell och restaurang. 

Utmaning i entreprenörskap 

PwC är en av grundarna av och bidrar till Busi-
ness Challenge. Programmet går ut på att stötta 
företagare i åldrarna 18–30 år från idé till första 
kunden. Business Challenge leder inte bara till 
att fler företag startas utan också till att unga 
utvecklar sina förmågor och skaffar erfarenhe-
ter som är värdefulla oavsett om de blir företa-
gare eller anställs av andra. Business Challenge 
är precis som namnet antyder också en utma-
ning. Vinnarna i kategorin där PwC ingår i 
juryn, sociala entreprenörer, blev Cirqle. Cirqle 
är en app som hjälper användarna att skänka 
gamla kläder och belönar dem för det. 

Engagerade medarbetare 

PwC:s medarbetare har möjlighet att bidra  
till de initiativ som företaget stödjer. Samma sak 
gäller kring jul – varje medarbetare kan välja 
mellan ett antal organisationer att skänka 
pengar till istället för att själv få en julklapp av 
företaget. Julen 2014 tog tio organisationer 
emot sammanlagt drygt 1 Mkr av PwC-medar-
betare, där ibland Cancerfonden, Läkare Utan 
Gränser, Barnfonden, Stockholms Stadsmission 
och WWF. Det motsvarar cirka 300 kronor per 
medarbetare. 

PwC:s ekonomiska tillskott till samhället

PwC skapar ett betydande värde till såväl 
närings livet som samhället genom vår verk
samhet. PwC tillför också ett betydande eko
nomiskt bidrag till de statliga finanserna och 
därigenom till samhället i stort genom skatte
inbetalningar på de inkomster som genereras 
i vår verksamhet.

Totala skatter och avgifter, Mkr  
FY15 FY14

Arbetsgivaravgifter 531 605 

Skatt på löner och ersättningar 638 641 

Moms (netto) 762 701 

Bolagsskatt 210 141 

Totalt 2 141 2 088 
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” Känslan när jag förstod hur  
uppgiften skulle lösas och eleven  
fick den där härliga aha-upplevelsen 
var obetalbar.”

Josefin Larsson, volontär vid Mattecentrums konvent i Göteborg

Starka band till studier och forskning 

PwC har starka band till studier och forskning. 
Vi bidrar till undervisningen på flera universi-
tet och erbjuder uppsatspraktik på våra kontor  
runt om i landet. Relationerna till de olika 
 lärosätena utvecklas också genom våra många 
kontakter med institutioner och studentorga-
nisationer. 

Utöver det samarbetar PwC med Handels-
högskolan i Stockholm. Vi har bidragit till en 
professur i redovisning och revision och vi 
stödjer Stockholm School of Economics Insti-
tute for Research (SIR). SIR driver forskning 
kring civilsamhällets ekonomi, organisering 
och utveckling.

Forskning i Fickformat är en vetenskaplig 
skriftserie som ges ut av SIR i samarbete med 
PwC. Syftet är att sprida aktuell forskning om 

företag och samhälle och författarna är fram-
för allt nydisputerade forskare från svenska 
universitet och högskolor. 
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PwC:s
hållbarhetsrapportering 

Om hållbarhetsredovisningen 

Denna hållbarhetsredovisning avser räkenskaps-
året 2014-07-01–2015-06-30 och omfattar 
 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB (PwC 
 Sverige) inklusive dotterbolaget Öhrlings Price-
waterhouseCoopers AB. 

Hållbarhetsredovisningen är upprättad i 
enlighet med GRI:s riktlinjer G4 (Core) och 
utgör tillsammans med årsredovisningen och 
Transparency Report PwC:s samlade årliga 
externa rapportering.

Hållbarhetsredovisningen är inte bestyrkt  
av tredje part.

Innehåll och omfattning 

Vid beslut om hållbarhetsredovisningens inne-
håll har PwC utgått från GRI:s riktlinjer och 
redovisningsprinciperna väsentlighet, kommu-
nikation med intressenterna, hållbarhetssam-
manhang samt fullständighet. PwC:s samtliga 
fokusområden är relevanta inom PwC Sverige. 
Områdena antikorruption, kundintegritet, 
kundnöjdhet, indirekta ekonomiska effekter 
och utsläpp är relevanta utanför PwC Sverige.

Analys av väsentliga frågor 

En analys av företagets mest väsentliga frågor 
har väglett hållbarhetsredovisningens innehåll. 
Analysen föregicks av en fokuserad dialog med 
valda nyckelintressenter; företrädare för med-
arbetare, delägare, kunder, intresse- och 
branschorganisationer samt leverantörer. Målet 
var att få fram ett representativt urval för respek-
tive intressentgrupp. När det gäller delägare så 
valdes representanter för samtliga tjänsteområ-
den från olika delar av landet. Kunderna som 
ingick i dialogen representerade olika branscher, 
tjänster samt organisationsform och -storlek. 

Intressentdialogen genomfördes i enskilda 
intervjuer. Varje intervju gick ut på att intressen-
terna gav sin syn på innehållet i och kommuni-
kationen av PwC:s hållbarhetsarbete. Intressen-
terna hade synpunkter på balansen mellan 
 rollerna som revisor och rådgivare, PwC:s håll-
barhetsrelaterade tjänsteerbjudande samt före-
tagets hantering av frågor som affärsetik. Stort 
fokus låg på våra medarbetare och kunskap om 
hållbarhet i alla våra tjänster. Då PwC:s verk-
samhet i mångt och mycket syftar till att bidra 
till för troende för näringslivet finns en förvän-
tan att vi ska leva som vi lär. Kraven är alltså 
högt ställda. 

Utfall och vidare arbete

PwC:s fokusområden (se sidan 4–5) motsvarar 
GRI-aspekterna antikorruption, kundintegritet, 
kundnöjdhet, anställning, mångfald, jämställd-
het, icke-diskriminering, utbildning, indirekta 
ekonomiska effekter samt utsläpp. Intressen-
terna som ingick i årets väsentlighetsanalys 
identifierade således inte leverantörskedja och 
ekonomisk påverkan som för PwC väsentliga 
aspekter. Dessa aspekter är fortsatt viktiga för 
PwC men på grund av väsentlighetsanalysens 
utfall ingår de inte i årets redovisning. 

Utfallet har tagits upp i PwC:s ledningsgrupp 
och diskussionen och analysen kommer att 
fortgå. Denna process är viktig för beslut om 
PwC:s väsentliga frågor och aktiviteter. Nästa 
år kommer vi bland annat att fastställa mål och 
mätetal för de olika fokusområdena. Utöver 
våra lokala intressenters förväntningar har 
PwC Sverige att ta hänsyn till nätverkets globala 
strategi och krav.  

PwC Sveriges  
rapportering
Mer information om 
 hållbarhetsredovisningen 
och dess innehåll lämnas  
av Fredrik Ljungdahl  
(070929 32 34, fredrik. 
ljungdahl@se.pwc.com), 
hållbarhets ansvarig sedan 
1 juli 2015. Frågor om  
PwC:s samhällsengagemang 
besvaras av Carina Lyckhult 
(070929 44 37,  
carina.lyckhult@se.pwc.com). 

PwC:s globala 
rapportering
PwC Sverige rapporterar före
tagets aktiviteter och resultat 
till det globala nätverket. 
PwC:s gemensamma års och 
hållbarhetsredovisning Global 
Annual Review finns tillgäng
lig på pwc.com. 
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Övriga upplysningar 

Inga väsentliga förändringar i PwC:s struktur, 
storlek eller ägande har ägt rum under räken-
skapsåret. 

PwC tillämpar försiktighetsprincipen i flera 
processer, däribland val av leverantörer och 
utvärdering av kunder.

Om datainsamlingen 

De redovisade uppgifterna om medarbetare 
omfattar samtliga anställda inom PwC Sverige. 
Konsulter och andra inhyrda resurser ingår 
 därmed inte. Uppgifterna avseende medarbe-
tare hämtas i första hand från vårt löne- samt 
tidrapporteringssystem. 

Personalomsättningen beräknas genom att 
antalet nyrekryteringar respektive avgångar 
ställs i relation till antal medarbetare under året. 
Beräkningen avviker därmed från GRI:s defini-
tion av personalomsättning. 

Uppgifter om energianvändning (el och 
värme) utgår från PwC:s största kontor som 
lämnar uppgifter via en årlig enkät. Uppgifter 
för hela kontorsnätet extrapoleras från datan 
från de största kontoren, baserat på kvadratme-
teryta. I år erhöll vi faktiska uppgifter från 80 
procent av kontoren och resterande 20 procent 
extra polerades. Årets uppgifter om energian-
vändning samt resor avser perioden 2014-04-01 
– 2015-03-31 och avviker därmed från räken-

skapsåret. För att underlätta jämförelser har 
äldre energidata räknats om enligt denna års-
cykel. Framledes kommer miljöupplysningarna 
att redovisas på detta sätt, med syfte att öka 
möjligheten till kvalitetssäkring och analys. 
Årets utsläpp samt relaterade jämförelsetal  
har räknats om baserat på nya principer från 
brittiska DEFRA (Department for Environment 
Food & Rural Affairs, vars beräkningsverktyg  
är mycket utvecklade). 

De redovisade uppgifterna om tjänsteresor 
hämtas från vår resebyrå.
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GRI-index

GENERELLA STANDARDUPPLYSNINGAR

Upplysning Beskrivning Sida Avsteg

STRATEGI OCH ANALYS

G4-1 Uttalande från organisationens högsta  beslutsfattare 2–3

ORGANISATIONSPROFIL

G4-3 Organisationens namn 22, baksida

G4-4 Viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ÅR 9–15

G4-5 Lokalisering av organisationens huvudkontor Baksida

G4-6 Viktiga länder där organisationen är verksam 1, ÅR 35

G4-7 Ägarstruktur och organisationsform 6, ÅR 34–35

G4-8 Marknader som organisationen är verksam på 1, ÅR 35

G4-9 Den redovisade organisationens storlek 1, 12–13, 17, ÅR 42–48

G4-10 Antal anställda per anställningsform, kön och region 12, 17

G4-11 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal 17

G4-12 Organisationens leverantörskedja 11

G4-13 Väsentliga förändringar av organisationens struktur, storlek, ägande 23

G4-14 Tillämpning av försiktighetsprincipen 23

G4-15 Externa principer eller andra initiativ som organisationen stödjer 6, 9

G4-16 Medlemskap i branschorganisationer 6

IDENTIFIERADE VÄSENTLIGA ASPEKTER & AVGRÄNSNINGAR

G4-17 Koncernbolag som omfattas av redovisningen 22

G4-18 Process för definition av innehållet i redovisningen 22

G4-19 Väsentliga aspekter som identifierats 22

G4-20 Väsentliga aspekter inom organisationen 22

G4-21 Väsentliga aspekter utanför organisationen 22

G4-22 Förändringar av tidigare redovisad information 23

G4-23 Väsentliga förändringar av redovisningens 
avgränsning och omfattning

23

KOMMUNIKATION MED INTRESSENTER

G4-24 Intressentgrupper som organisationen har kontakt med 6, 22

G4-25 Princip för identifiering och urval av intressenter 6, 22

G4-26 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter 6, 22

G4-27 Viktiga frågor som har lyfts via kommunikation med intressenter 6–7, 22

PwC Sverige tillämpar Global Reporting Initiatives (GRI) ramverk för 
 håll barhetsredovisning. Nedan GRIindex innehåller sidhänvisningar 
till denna hållbarhetsredovisning och till PwC Sveriges årsredovisning.   
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REDOVISNINGSPROFIL

G4-28 Redovisningsperiod Insida omslag, 22

G4-29 Datum för publiceringen av den senaste redovisningen Insida omslag   

G4-30 Redovisningscykel Insida omslag, 22

G4-31 Kontaktperson 22

G4-32 Redovisning i enlighet med GRI:s riktlinjer samt GRI-index 22

G4-33 Policy och tillämpning beträffande externt bestyrkande 22

BOLAGSSTYRNING

G4-34 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning 4–7, ÅR 34–35 

ETIK OCH INTEGRITET

G4-56 Organisationens värderingar, principer, uppförandekoder 4–6, 12

SPECIFIKA STANDARDUPPLYSNINGAR

EKONOMISK PÅVERKAN

VÄSENTLIG ASPEKT: INDIREKT EKONOMISK PÅVERKAN

G4-DMA Styrning 4–7, 20

G4-EC8 Betydande indirekta ekonomiska effekter 20

MILJÖPÅVERKAN

VÄSENTLIG ASPEKT: ENERGY 

G4-DMA Styrning 4–7, 18

G4-EN3 Energiförbrukning inom organisationen 18

VÄSENTLIG ASPEKT:  UTSLÄPP

G4-DMA Styrning 18

G4-EN16 Indirekta utsläpp (energi) av växthusgaser (scope 2) 18

G4-EN17 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3) 18

G4-EN19 Minskade utsläpp av växthusgaser 18

SOCIAL PÅVERKAN

ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN OCH ARBETSVILLKOR

VÄSENTLIG ASPEKT:  ANSTÄLLNING

G4-DMA Styrning 4–7, 12, 17

G4-LA1 Personalomsättning 12, 17  PwC avviker från GRI:s 
metod för beräkning av 
 personalomsättning;  
se sida 23.

G4-LA2 Förmåner till anställda 13

VÄSENTLIG ASPEKT: HÄLSA OCH SÄKERHET I ARBETET

G4-DMA Styrning 4–7, 16, 17

G4-LA6 Skador, sjukdomar och förlorade arbetsdagar 16 PwC är ett tjänsteföretag och 
fokuserar därmed enbart på 
sjukfrånvaro. Vi ska se över 
möjligheterna att utvidga vår 
rapportering inom hälsa och 
säkerhet.

VÄSENTLIG ASPEKT: UTBILDNING

G4-DMA Styrning 4–7, 13–14, 17

G4-LA9 Utbildningstimmar 14

G4-LA11 Regelbunden utvärdering och karriärutveckling 14–15

VÄSENTLIG ASPEKT:  MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET

G4-DMA Styrning 4–7, 15–16, 17

G4-LA12 Sammansättning av styrelse och ledning samt anställda 17, ÅR 34–35
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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

VÄSENTLIG ASPEKT: ICKE-DISKRIMINERING

G4-DMA Styrning 4–7, 16

G4-HR3 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder 16

SAMHÄLLE

VÄSENTLIG ASPEKT: ANTIKORRUPTION

G4-DMA Styrning 4–7, 9

G4-SO3 Totalt antal samt verksamhet i vilken riskbedömning för korruption har gjorts 9

G4-SO4 Kommunikation och utbildning avseende antikorruption 9

G4-SO5 Bekräftade korruptionsincidenter 9

PRODUKTANSVAR

VÄSENTLIG ASPEKT: MÄRKNING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER

G4-DMA Styrning 4–7, 11

G4-PR5 Resultat från kundnöjdhetsundersökning 11
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