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Om PwC:s hållbarhetsredovisning 

 Tillsammans med årsredovisningen och Transparency 

Report utgör denna hållbarhetsredovisning PwC:s 

 samlade årliga externa rapportering. Hållbarhetsredo

visningen avser verksamhetsåret 2015/2016, är upp

rättad i enlighet med GRI:s (Global Reporting Initiative) 

 riktlinjer G4, redovisningsnivå Core och har genomgått 

extern granskning. PwC:s senaste hållbarhetsredo

visning publicerades i oktober 2015. 

Läs mer om hur PwC hållbarhetsredovisar på sidan 26.  

Innehåll

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

PwC Sverige är marknadsledande inom 
revision, redovisning, skatte- och affärs-
rådgivning med 3 600 medarbetare och 
100 kontor runt om i landet. Med erfaren-
het och unik branschkunskap utvecklar vi 
värden för våra 50 000 kunder vilka 
utgörs av globala företag, svenska stor-
företag 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 208 000 medarbetare i 157 länder 
för att utveckla nya perspektiv och prak-
tiska råd.
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Koldioxidutsläpp*

*   Avser PwC Sveriges energianvändning i lokaler och tjänsteresor.
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Vd har ordet
Kundernas, samhällets och  
PwC:s hållbara utveckling

Strategi för framtiden

Under året fortsatte vi att fokusera på förtroende, 
tjänsteutveckling, utveckling av organisation 
och processer samt marknadsföring och försälj-
ning. Samtidigt utvecklade vi en långsiktig  
strategi för framtiden. Arbetet började i lednings-
gruppen och togs sedan vidare till hela partner-
kretsen, fokusgrupper med medarbetare samt 
kunddialoger.

Strategiarbetet bekräftade vår vision och 
vårt syfte, att bidra till ett välfungerande och 
hållbart näringsliv och samhälle samt att skapa 
förtroende och lösa viktiga problem.

Parallellt med vårt strategiarbete här i Sverige, 
har vi globalt arbetat med att formulera våra 
värderingar. Det arbetet har baserats på en value 
survey som vi alla deltog i tidigt 2016 och mäng-
der med workshops med ledare och medar-
betare runt om i världen. Resultatet av det och 
vårt arbete i Sverige blev att vi har definierat 
fem fokusområden som utgörs av de värde-
ringar som är viktigast för oss utifrån vår vision 
och syfte och det är att:
• Vi agerar med integritet för det som  

är rätt och hållbart,
• Vi gör skillnad genom att hjälpa våra  

kunder med perspektiv, beslutsfattande  
och genomförande i frågor som är viktiga,

• Vi visar omsorg för våra kunder och  
kollegor, så att de får den trygghet och 
utveckling som de eftersträvar,  

• Vi samverkar över gränserna med en 
mångfald av talang som kombinerar  
kunskap, expertis och nyfikenhet och 

• Vi är nyskapande i vad och hur vi  
levererar, med kreativitet och teknologi  
som avgörande möjliggörare. 

Nästa fas i arbetet är att definiera vad fokus
områdena innebär i praktiken för oss som före-
tag samt för respektive enhet och medarbetare. 

Jag är mycket glad och stolt över vår verk
samhet och året som gått. Min grund
inställning är dock att aldrig vara nöjd.  
Därför ser jag fram emot att ta nya steg i 
den hållbara utvecklingen av vårt företag.  

hållbarhetsansvariga rankar faktorerna utifrån 
hur kritiska de är för verksamheten. För 2015/-
2016 bedömdes oberoende och affärsetik som 
de mest väsentliga faktorerna. För alla väsent-
liga hållbarhetsfaktorer upprättas aktivitets-
planer. Jag är stolt över alla framsteg vi kan 
berätta om i denna hållbarhetsredovisning, men 
nöjd blir jag aldrig. Utvecklingen av hållbarhet, 
både i erbjudandet och i den egna verksam-
heten, fortsätter med oförminskad kraft. 

Avslutningsvis vill jag innerligt tacka våra 
kunder för det förtroende de ger oss varje dag. 
Jag vill också tacka alla kollegor som arbetar för 
att hjälpa kunderna till framgång och trygghet 
och för att utveckla PwC. Som sagt, jag är glad 
och stolt men inte nöjd. Därmed ser jag fram 
emot att ta nya kliv i utvecklingen av vårt företag. 

  
Peter Nyllinge
Vd

” Hållbarhet är en affärskritisk del 
av vår strategi för framtiden.” 

Detta arbete kommer att involvera hela organi-
sationen under det närmaste året.

Hållbarhet är affärskritiskt

Hållbarhet är en affärskritisk del av vår strategi 
för framtiden. Att vi agerar långsiktigt och 
ansvarsfullt är en förutsättning för kundernas 
förtroende för oss och för vår attraktionskraft 
som arbetsgivare. Vi ser hållbarhet som en  
trefaldig vinst – vi gör nytta för näringsliv och 
samhälle, attraherar och behåller de bästa 
talangerna och stärker PwC:s varumärke. Med 
de bästa talangerna och ett starkt varumärke 
kan vi maximalt bidra till att skapa förtroende 
och lösa viktiga problem. 

Fokus på det väsentliga

Genom regelbundna dialoger med kunder och 
medarbetare identifierar vi de hållbarhets
faktorer som är relevanta för vår verksamhet. 
Ledningsgruppen tillsammans med företagets 
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Hållbarhetsansvarig har ordet
Spännande första år  

PwC i den nya kontexten

PwC har påbörjat anpassningen till dessa nya för-
utsättningar. Bland annat ser vi över hur vi kan 
bidra till de globala hållbarhetsmålen. Vi hjälper 
också kunderna att göra detsamma. Under året 
utvecklade vi bland annat ett verktyg, Global 
Goals Business Navigator, som underlättar 
bedömningen av vilka mål som är mest väsentliga 
med hänsyn till verksamhet och geografisk när-
varo. 

Vi kommer att ta intryck av det globala kli-
matavtalet i vårt miljöarbete. Under året skärpte 
vi utsläppsgränsen för tjänstebilar och revide-
rade vår resepolicy. Vi kommer också att sätta 
ett nytt utsläppsmål i linje med det globala kli-
matavtalet. Slutligen siktar vi mot att inom 
några år endast använda förnyelsebar energi i 
våra kontorsfastigheter.

Internt fokus första året 

Under mitt första år som hållbarhetsansvarig i 
PwC Sverige fokuserade jag på att utveckla styr-
ningen av och systematiken i vårt interna håll-
barhetsarbete. Tillsammans med ledningsgrup-
pen arbetade jag vidare med vår väsentlighets-
analys för att bättre fokusera våra insatser. Vi ser 
att marknadsrelaterade områden som affärsetik 
och oberoende samt medarbetarfrågor som 
mångfald, jämställdhet och balans i livet är 
affärskritiska. Många medarbetare lyfter miljö 
som ett viktigt område och där kan var och en av 
oss göra skillnad exempelvis genom hur vi reser i 
tjänsten.

Erbjudandet växer

Som kunskapsföretag gör vi också skillnad 
genom att hjälpa våra kunder att bli mer håll-
bara. Därmed är marknad och kunder en väsent-
lig hållbarhetsfråga för oss och vi utvecklar 
 ständigt erbjudandet av hållbarhetstjänster. 

Ur ett globalt hållbarhetsperspektiv var det gångna året exceptionellt händelserikt. 
Viktiga internationella överenskommelser träffades, vilket jag hoppas ska stärka 
intresset för hållbarhet, dels lanserades de nya globala målen för hållbar utveckling, 
dels träffades ett bindande avtal vid klimatmötet COP21 i Paris.

”Marknadsrelaterade områden som affärsetik 
och oberoende samt medarbetarfrågor som 
mångfald, jämställdhet och balans i livet är 
affärskritiska.”

Parallellt med det strävar vi efter att integrera 
hållbarhet i alla tjänster och leveranser. 

Intern kunskapshöjning 

Vi fortsatte att öka medvetenheten och kunska-
pen om hållbarhet bland medarbetarna. För 
andra gången genomförde vi vår interna kun-
skapstävling CR Challenge (CR: Corporate 
Responsibility). Medarbetarna tävlar via en 
mobilapp och denna gång hade tävligen 
 kundernas utmaningar och PwC:s hållbarhets-
tjänster som tema. Konceptet blev så framgångs-
rikt och efterfrågat att vi har spridit det till kolle-
gor i andra länder. CR Challenge ses som ett 
föredömligt sätt att kombinera hållbarhet, kom-
petensutveckling och digital teknik.

Fortsatt satsning på redovisningen 

Under året vidareutvecklade vi också vår kom-
munikation kring hållbarhet, inte minst genom 
att förbättra hållbarhetsredovisningen. Som för-
sta byrå bland revisionsbranschens fyra största 
aktörer lät vi externa revisorer granska redovis-
ningen. Det bidrog till starkare intern förank-
ring av hållbarhetsfrågorna, ökad kvalitet i rap-
porteringen samt förslag till ytterligare förbätt-
ringar som vi ska jobba med framöver. 

Spännande start, spännande framtid

Jag upplever att vi tagit ett par steg framåt i vårt 
hållbarhetsarbete, mycket tack vare insatser 
från våra engagerade medarbetare. Givetvis 

finns ett antal utvecklingsområden och 
under det kommande året ska vi framför allt 
fortsätta att öka medvetenheten om håll-
barhet bland medarbetarna, fortsätta 
arbeta med etiska frågor, samordna våra 
insatser inom samhällsengagemang samt 
öka våra ansträngningar för att få ner koldi-
oxidutsläppen från våra resor. 

Fredrik Ljungdahl 
Hållbarhetsansvarig
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Strategi
För samhällets hållbara utveckling 

PwC driver den egna verksamheten mot 
ökad hållbarhet och hjälper kunderna 
att göra detsamma. Det är vårt bidrag 
till samhällets och näringslivets håll
bara utveckling. 

Vision och syfte 

PwC:s vision är ett väl fungerande och hållbart 
näringsliv och samhälle som inger förtroende. 
Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och 
lösa viktiga problem. Våra tjänster hjälper företag 
och organisationer att minimera risker och bli 
mer hållbara. Vi utvecklar ständigt våra erbjudan-
den så att PwC ska vara en relevant partner för 
företag och andra aktörer över hela världen. Dess-
utom deltar vi i globala och lokala initiativ för 
ansvarsfullt före tagande. Exempel på sådana 
samarbeten finns på sidan 6. 

Global strategi som utgångspunkt

PwC-nätverkets strategi för hållbarhet stödjer vårt 
övergripande syfte. I strategin ingår fyra fokus-
områden för hållbarhet; marknad, medarbetare, 
miljö och klimat samt samhälle.

Den globala strategin anger riktningen för 
 respektive PwC-lands hållbarhetsarbete samtidigt 
som den lämnar utrymme för lokala priorite-
ringar. Varje PwC-lands hållbarhetsstrategi och 
-arbete ska uppfylla en grundläggande nivå. Län-
derna uppmuntras att gå längre inom lokalt rele-
vanta områden. PwC Sverige och nätverkets 20 
övriga strategiska företag förväntas ha en mer 
ambitiös agenda, agera föredömligt och uppvisa 
tydliga framsteg.

Lokal anpassning

PwC Sveriges strategi för hållbarhet baseras på 
PwC-nätverkets strategi och är anpassad till 
lokala förutsättningar och prioriteringar. Vi 
 jobbar med samma fokusområden – marknad, 
medarbetare, samhälle samt miljö och klimat – 
men vår tyngdpunkt ligger på de tre förstnämnda. 
Ett antal nyckelintressenter har medverkat till 
detta vägval. Läs mer på sidan 26.

Fokusområden för 
hållbarhet

Marknad 
PwC agerar ansvarsfullt och respekt-
ingivande i alla relationer och uppdrag. 
PwC stödjer kundernas hållbara tillväxt 
genom att minska risker och ta vara på 
möjlig heter kopplade till hållbarhets-
agendan. 

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. 

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

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

Årets insatser inriktades i första hand till att 
stärka hållbarhetsarbetet internt. Vi: 
• vidareutvecklade vår väsentlighetsanalys,  
• uppdaterade och tog fram nya hållbarhets-

relaterade styrdokument, 
• stärkte hela företagets kunskap om hållbar-

het och våra hållbarhetsrelaterade tjänster, 
bland annat genom tävlingen CR Challenge 
och en ny utbildning,  

• utvecklade vårt hållbarhetsfokuserade 
 erbjudande,  

• riskklassificerade våra leverantörer. 

Aktiviteter och mål framåt

Framledes kommer vi att: 
• analysera PwC:s ekonomiska, sociala och 

miljömässiga påverkan med hjälp av vårt 
verktyg TIMM (Total Impact Measurement 
Management), 

• se över och anpassa vår hållbarhetsstrategi 
till FN:s globala mål för hållbar utveckling,  

• kontinuerligt erbjuda interna kurser i håll-
barhet, 

• sätta utsläppsmål i linje med avtalet som 
träffades vid FN:s klimatmöte 2015, 

• enbart använda el och värme från förnybara 
energikällor.

• se över de krav som ställs på leverantörer och 
underkonsulter samt effektivisera vår stick-
provskontroll.

Kontakt med intressenter

Våra intressenters förväntningar och syn på 
PwC är avgörande för vår fortsatta utveckling 
och förmåga att skapa värde över tid. PwC:s 
 viktigaste intressenter är kunder, potentiella och 
befintliga medarbetare, delägare, intresse och 
branschorganisationer samt leverantörer och 
andra partners, inom ramen för PwC:s samhälls-
engagemang. Intressenterna har identifierats 
genom en grundlig analys som ses över årligen. 
Till grund för analysen ligger intressenternas 
påverkan på PwC. Antingen möjliggör de vår 
verksamhet genom finansiering eller driver den 
framåt på andra sätt, eller så reglerar de vår 
bransch. 

Att göra skillnad 

1
2

Att göra rätt:  Vi driver PwC med integritet och ansvar. 
Fokus ligger på väsentliga frågor givet vår bransch och verk-
samhet samt de krav som omvärlden ställer på oss.

Att vara en katalysator för förändring: Vi använder vår 
kunskap, röst och våra relationer för att samarbeta med andra 
och påverka aktiviteter som gör skillnad, skapar förändring 
och har varaktig inverkan på omvärlden.

Vårt syfte, att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem, 
kräver engagemang från vår sida. Vi engagerar oss på två grundläg-
gande sätt:

Det mest grundläggande kravet på PwC är att vi 
ska bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt 
sätt. Därtill är det avgörande att vi förstår kun-
dernas situation och utmaningar samt  erbjuder 
tjänster som matchar deras behov. 

Vi samlar in återkoppling och för dialog 
genom en rad kanaler och metoder, både internt 
och genom direkt kontakt med externa intres-
senter. Under året engagerades ledningen i upp-
dateringen av företagets väsentlighetsanalys. 
Hållbarhetsrelaterade frågor förekommer också 
i PwC:s medarbetardialog. Läs mer om väsentlig-
hetsanalysen på sidan 26 och om kundernas och 
medarbetarnas åsikter om PwC på sidorna 
11–12 respektive 16.

Uppförandekoden vägleder

Att vi följer alla gällande lagar, regler och före-
skrifter är självklart. Vi har dessutom ett gemen-
samt förhållningssätt till omvärlden, kunderna 
och till varandra. PwC-nätverkets gemensamma 
uppförandekod beskriver vad vi står för och hur 
vi agerar – vad det innebär att upprätthålla 

PwC:s rykte, att agera professionellt och att 
respektera andra. 

PwC:s uppförandekod fyller en funktion 
både genom att vägleda våra medarbetare 
och genom att visa utomstående vad som 
kan förväntas av var och en som företräder 
PwC. På pwc.se kan vem som helst anonymt 
anmäla åsidosättanden av PwC:s upp-
förandekod.
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Styrning av hållbarhetsarbetet 

På global nivå inom PwC finns ett strategiskt råd 
(Strategy Council) som anger den strategiska 
riktningen för nätverket och som säkrar ett sam-
stämt genomförande av PwC:s strategier, inklu-
sive hållbarhetsstrategin. Därtill finns en sty-
relse för hållbarhet (Global Corporate Responsi-
bility Board, GCRB), under ledning av PwC:s 
vice styrelseord förande. 

PwC Sveriges styrelse har det yttersta ansva-
ret för vårt hållbarhetsarbete och för de proces-
ser som krävs för att nå uppsatta mål. Lednings-
gruppen ansvarar för genomförandet. En håll-
barhetsansvarig, som också är delägare, leder 
företagets hållbarhetsarbete. PwC Sverige arbe-
tar mot de mål som har satts upp globalt och 
rapporterar resultaten  årligen. 

PwC Sveriges hållbarhetsteam samverkar 
med den globala organisationen och med 
hållbar hetsteam i andra PwC-länder. 

Läs mer om PwC:s övriga styrning och led-
ning på sidan 35 i årsredovisningen. 

PwC – en stark röst 
Samverkan via PwC:s globala nätverk:   

WEF (World Economic Forum) 
PwC är strategisk  partner. 

WBCSD (World Business Council on Sustainable 
 Development) 
PwC är medlem sedan 2001 och ingår i flera  arbetsgrupper. 

FN:s Global Compact 
PwC är anslutet sedan 2002. 

FN:s klimatpanel och COP21
PwC var mycket aktivt både i förberedelserna inför och under 
Parismötet i december 2015. Vi tog fram rapporter och 
 utvecklade verktyg för näringslivet.

Globala målen för hållbar utveckling
PwC Storbritannien bistod FN i utvecklingen av ett verktyg för 
näringslivet, SDG Compass.

IIRC (International Integrated Reporting  Committee) 
PwC har under lång tid bidragit till IIRC:s utveckling.  

GRI (Global Reporting Initiative) 
PwC stödjer GRI, bland annat genom organisationens 
 Organizational Stakeholder Program. 

Samverkan via PwC Sverige: 

FAR 
PwC ingår i en rad grupperingar inom FAR, bland annat den 
som årligen delar ut pris för bästa redovisning av hållbarhet.

ICC Sweden 
PwC deltar i flera referensgrupper, bland annat CR & 
 Anti-Korruption samt Miljö & Energi.
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PwC på plats 
för COP21
PwC var på plats i Paris för COP21, det 21:a 
partsmötet under FN:s klimatkonvention. 
PwC:s närvaro var stark genom att ett tiotal 
personer från vårt globala hållbarhetsnät
verk deltog i samtalen. Ett par av PwC:s 
representanter talade vid relaterade evene
mang, bland annat WBCSD:s möten.  

Dessutom ägde vårt hållbarhetsnätverks 
årliga träff rum i anslutning till COP21  vilket 
gjorde att runt 50 personer från 25 länder 
fanns på plats. Från PwC Sverige kom Fredrik 
Ljungdahl, hållbarhetsansvarig och Fredrik 
Franke, ansvarig för hållbarhetsrådgivning. 
Sveriges representanter  rapporterade om 
viktiga händelser via olika sociala kanaler. 
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Digitalt företagande är 
effektivt företagande

Redovisning är viktigt och nöd
vändigt men också resurskrä
vande och ofta beroende av arki
verade pappersutskrifter och 
föråldrade system. Därför står 
digitalisering högt på PwC Busi
ness Services agenda. Målet är 
ambitiöst – vid utgången av 
verksamhetsåret 2016/2017 
ska alla PwC:s omkring 6 000 
löpande redovisningsuppdrag 
vara digitala. Vi är redan på god 
väg, tack vare MyBusiness. 

MyBusiness är PwC:s affärsplattform för 
framför allt små och medelstora företag. 
Här finns alla funktioner som krävs för 
digitalt arbete, bland annat dokument-
arkiv, redovisning, analys, personalad-
ministration och fakturahantering. Allt 
som allt: ordning och reda, kontroll över 
företagets finansiella situation och tid 
över till annat. 

”MyBusiness underlättar inte bara 
kundernas interna arbete utan också 
kontakten med oss. Vi samarbetar via 
plattformen och allt går snabbare och 
smidigare”, berättar Adam von Köhler, 
ansvarig för affärsutveckling inom 
 Business Services. 

Resursvinsterna märks också på miljö-
sidan: ”Vi har inte räknat på det exakt 
men det säger sig självt att det här är bra 
ur miljösynpunkt. Det blir färre utskrif-
ter, vi slipper stora arkiv och vi skickar 
inte fysiska dokument”, säger Adam von 
Köhler. 

8



Marknad
Erbjudande för ett hållbart samhälle 

PwC bidrar till samhällets och närings
livets hållbara tillväxt och utveckling. 
Vi gör det genom att tillhandahålla 
tjänster i framkant. Kunderna finns 
inom såväl privat, offentlig som 
 ideell sektor.

Omfattande räckvidd  

PwC:s tjänster inom revision, redovisning, 
skatte- och affärsrådgivning bidrar till våra kun-
ders värdetillväxt och trygghet. Som marknads-
ledare har vi ett särskilt ansvar för att bidra till 
ett stabilt och väl fungerande näringsliv och 
samhälle som inger förtroende. 

Vår räckvidd är omfattande. PwC arbetar 
med vitt skilda branscher och sektorer. Vi vän-
der oss givetvis till svenskt näringsliv – men inte 
bara. Vi har särskilda erbjudanden för den offent-
liga sektorns aktörer liksom för ideell  sektor. 

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

bar tillväxt, genom att reducera riskerna och 
ta vara på möjligheterna som förändrade 
 förutsättningar medför. 

•  Skapa förtroende för den information om 
hållbarhet som kommuniceras till marknaden.

•  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 finan-
siellt värde. 

• Arbeta med oberoende och affärsetik bland 
annat genom att se över de krav som ställs på 
leverantörer och underkonsulter samt effek-
tivisera vår stickprovs kontroll.

Hållbarhet en del i erbjudandet 

PwC införlivar hållbarhet i de etablerade tjäns-
terna inom revision, redovisning, skatte- och 
affärsrådgivning. Det handlar om att vidga 
 perspektivet och betrakta sektorer, aktörer och 
affärsmodeller på ett fullständigt och framtids-
fokuserat sätt. 

Konkret gör vi det dels genom att höja medve-
tenheten och kompetensen i hela företaget, dels 
genom att bemanna projekten med rätt 
 specialister. Framför allt har erbjudanden inom 
skatt, revision och affärsrådgivning utvecklats 
som ett svar på hållbarhetsagendan. Vi vill 
 inspirera till nytänkande och innovation, bidra 
till bättre och mer tillförlitligare processer samt 
öppet och trovärdigt kommunicera dessa 
 förändringar till omvärlden.

Tjänster med fokus på hållbarhet  

PwC har också ett brett tjänsteutbud där 
 hållbarhet spelar en central roll. Vi prioriterar 
utvecklingen av det hållbarhetsfokuserade 
erbjudandet. Just nu satsar vi på olika värde-
ringstjänster som till exempel Total Impact 
 Measurement and Management (TIMM) samt 
Global Goals Business Navigator, ett nytt verktyg 
för aktörer som vill ta sig an FN:s globala mål för 
hållbar utveckling. Läs mer om Global Goals 
Business Navigator på sidan 13. 

Tjänster för hållbar 
utveckling

• Omvärldsanalys med fokus på hållbarhet

• Utveckla hållbara affärsstrategier

•  Leda förändring för att integrera hållbarhet i verksamheten

•  Styrning, riskhantering och efterlevnad med fokus på hållbarhet

•  Leverantörskartläggning och uppföljning

•  Ansvarsfulla investeringar och hållbar  finansiering

•  Mäta och värdera miljömässig och social påverkan

•  Redovisning och bestyrkande av hållbarhetsinformation 

• Utför väsentlighetsanalyser där vi hjälper kunder att prioritera 
deras mest väsentliga områden

I PwC:s hållbarhetstjänster (Sustainability  Services) ingår: 

PwC Sveriges erbjudande inom hållbarhet 
stärks av att vi är en del i PwC:s internationella 
 nätverk. Globalt är vi närmare 1 000 personer 
som ägnar oss åt hållbarhet på heltid. Företag 
och individer i nätverket har olika nischer och 
tillsammans erbjuder vi expertis i världsklass. 

Hög etik i varje läge 

Vårt bidrag till ett hållbart samhälle och närings-
liv består inte enbart av innehållet i vårt erbju-
dande, utan också av vårt sätt att tillhandahålla 
dessa tjänster. 

Omvärldens förtroende 

PwC är beroende av kundernas och omvärldens 
förtroende. För att fullgöra vårt syfte, att skapa 
förtroende i samhället och lösa viktiga problem,  
krävs att var och en som agerar i PwC:s namn 
följer all tillämplig lagstiftning samt företagets 
värderingar och  regler. PwC:s uppförandekod 
gör gällande att företaget har nolltolerans mot 
oetiska affärs metoder och korruption.
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Andra centrala policyer och ledningssystem 
som fastslår PwC:s position och vägleder 
vårt agerande är bland annat Policy avseende 
 förebyggande av korruption, Riktlinjer avse-
ende hantering av gåvor och aktiviteter samt 
Risk Management Standard Anti-Bribery.

Dessa policyer kommuniceras till alla  chefer 
och medarbetare. Var och en bekräftar årligen att 
de har tagit del av och följer alla tillämpliga 
 regler.

Förebyggande av korruption

Den enskilt viktigaste korruptionsförebyggande 
insatsen är att alla medarbetare har samsyn 
kring PwC:s värderingar och regler. Därför disku-
teras affärsetik i samband med bland annat 
gruppmöten och internutbildningar. PwC:s Risk 
Managementfunktion finns tillgänglig som stöd. 

Våren 2016 lanserade vi en obligatorisk 
utbildning i antikorruption. Per den sista juni 
hade 94 procent av  medarbetarna genomfört 
utbildningen.

Årlig genomgång 

All verksamhet inom PwC Sverige analyseras 
årligen för korruptionsrisk. Överlag anses risken 
för oetiskt och korrupt beteende vara fortsatt 
låg. Vi är särskilt uppmärksamma på potentiellt 
känsliga situationer som avgivande av extern 
rapportering och revisionsberättelse samt gåvor 
och olika evenemang.

Rapportering av avvikelser 

Vem som helst har möjlighet att anonymt 
anmäla åsidosättanden av PwC:s uppförande-
kod. PwC:s visselblåsarkanal är tillgänglig via 
pwc.se och kompletterar våra andra informa-
tions- och rapporteringsvägar. Inkomna ären-
den hanteras av företagets Complaints- och/
eller Allegations-funktion. 

Under året inkom och behandlades sex ären-
den. Åtgärder vidtogs i vissa fall. 

Fokus närmaste året kommer vara att utveckla 
det förebyggande arbetet. Bland annat ska vi se 
över de krav som ställs på leverantörer och under-
konsulter samt effektivisera vår stickprovs kontroll.

 Frågan om oberoende har alltid varit högpriorite-
rad för PwC och i och med medias rapportering 
har vår diskussion intensifierats. Vi diskuterar 
oberoendefrågan på alla nivåer, exempelvis i del-
ägarnas möten, gruppmöten samt i vår interna 
chatt och andra digitala kanaler. 

Oberoendefrågan har också uppmärksam-
mats i anslutning till de nya EU-reglerna för 
revisorer och revision, det så kallade EU-paketet 
som trädde i kraft i juni 2016. Reglerna påverkar 
främst företag av allmänt intresse och omfattar 
bland annat byrårotation, vissa begränsningar i 
tilläggstjänster samt introduktion av arvodestak 
för dessa. PwC deltog i utredningsarbetet avse-
ende EU-paketet via FAR. Vår förhoppning är att 
de nya reglerna och den transparens som de 
medför ska bidra till ökat förtroende för revi-
sorns oberoende.

Kundens integritet  

Den andra fundamentala etiska komponenten i 
PwC:s sätt att ta oss an och utföra uppdrag är 
förmågan att värna om kundernas integritet. 
Sekretess och tystnadsplikt regleras i lag och i 
FAR:s etiska regler. Vår grundregel är att all 
information om kunder är strikt konfidentiell. 
Enda undantagen är då informationen redan är 

Oberoende är grundläggande 

Oberoende är grundläggande för oss som revi-
sorer. Därför bygger vår organisation på kravet 
att säkerställa revisorns opartiskhet, självstän-
dighet och objektivitet.  

Oberoendet gäller den enskilda medarbetaren, 
uppdragen vi åtar oss och PwC som helhet. Varje 
medarbetare genomgår obligatorisk utbildning 
i oberoendefrågor och samtliga revisorer och 
konsulter bekräftar årligen sitt obe roende i en 
särskild process.  

Innan vi åtar oss ett uppdrag säkerställer vi 
att ingen oberoende eller intressekonflikt före-
ligger. Bedömningen görs baserat på revisorsla-
gen, Revisorsnämndens avgöranden, FAR:s och 
IFAC:s yrkesetiska regelverk samt PwC-nätver-
kets regler. PwC-nätverket står också till förfo-
gande som stöd i dessa processer. 

Oberoendefrågor är sällan svartvita utan krä-
ver överväganden om lämpligt förfarande i varje 
situation. Vi tar alltid hänsyn till hur en utomstå-
ende skulle uppfatta situationen. Till hjälp finns 
olika avstämningsrutiner och annat beslutstöd. 

Uppmärksammad fråga

Revisions- och rådgivningsbranschens och PwC:s 
oberoende har belysts i media senaste tiden. 
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PwC talar om 
konkurrens kraft  
i Almedalen  
PwC tog plats även i 2016 års upplaga av Almedalsveckan. 
Inom ramen för vårt tema, Sveriges konkurrenskraft – vår 
framtid, rymdes 18 seminarier om ämnen som digitalisering 
i vård och skola, cybersäkerhet, socialt entreprenörskap, 
bostadsbyggande, integration och välfärdens finansiering. 
Intresset var stort – totalt hade vi 2 200 besökande. Den som 
inte kunde komma till oss i Visby kunde följa alla seminarier 
live via webben. Vi spred också runt 50 filmer och publicerade 
omkring 250 inlägg i sociala medier. 

publikt tillgänglig, då kunden uttryckligen sam-
tyckt till att information lämnas ut eller då lagen 
kräver att det sker.  

PwC skyddar kunders integritet genom 
regelverk och rutiner, löpande kvalitetskontroll 
och utbildning. Alla anställda utbildas om vikten 
av sekretess och tystnadsplikt samt hantering av 
känslig information. Leverantörer som tar del av 
kundinformation har också förbundit sig att 
iaktta sekretess samt följa personuppgiftslagen.

Kvalitet hela vägen

Ytterst är det ledningen som ansvarar för PwC:s 
system för kvalitetssäkring samt för att alla upp-
drag utförs och levereras med hög kvalitet. Före-
tagets Risk & Quality Partner med övergripande 
ansvar för riskhantering och kvalitetskontroll 
rapporterar direkt till företagsledningen. Affärs-
områdescheferna och övriga verksamhetschefer 
har det operativa ansvaret för nämnda områden. 
Dessutom finns gott om resurser som stärker 

program innefattar olika slags uppföljningar 
med kunderna. Vi följer framför allt upp pro-
jekten samt relationerna till kunderna. Vik-
tiga frågeställningar är PwC:s  förståelse för 
kundernas verksamhet, vår lyhördhet för 
behov och önskemål samt våra tjänsters 
 kvalitet och prisvärdhet.   

 kvaliteten, bland annat erfarna revisorer och 
andra experter som erbjuder stöd och vägledning. 

PwC:s system för kvalitetssäkring är upp-
byggt för att styrelse och ledning ska kunna 
identifiera och hantera väsentliga risker i verk-
samheten. Utvärderingen sker med olika frekvens 
på uppdrags- och företagsnivå. Styrdokument, 
rutiner och kontroller anpassas för att vi ska kunna 
fortsätta att leverera med hög och jämn kvalitet. 

Kontroll är viktigt men inte tillräckligt. Kvali-
teten på våra insatser hänger till stor del på 
PwC:s medarbetares kompetens och engage-
mang. Därför lägger vi stor vikt vid att rekrytera, 
utveckla och behålla rätt personer. Läs mer om 
riskhantering och kvalitetskontroll i PwC:s års-
redovisning och Transparency Report på pwc.se 
och om PwC:s medarbetare på sidorna 14–21.

Goda betyg från kunderna   

Det mest betydelsefulla betyget på vårt arbete 
får vi av våra kunder. Vårt Client Feedback- 

Johan Rippe, 
vvd och ansvarig för marknadsfrågor

11



Under 2015/2016 gjordes omkring 1 800 pro-
jektutvärderingar där det framgick att 87 pro-
cent av kunderna var nöjda med PwC:s 
 leveranser. Det som främst påverkar nöjdheten 
är helheten i leveranserna, hur väl vi förstår 
 kundens affär och utmaningar samt hur vi 
bidrar till deras verksamhetsutveckling.

Externa undersökningar bekräftar PwC:s 
starka ställning. I 2016 års Svenskt Kvalitets-
index fick PwC 74,6 av 100, vilket är något bättre 
än branschsnittet 74,4. Ett nöjdhetsbetyg på 
över 75 innebär mycket nöjda kunder. I AAlunds 
mätning över landets 500 största företag fick 
PwC ett kundnöjdhetsbetyg på 4,3 (4,3) av 5, 
även det en stark position. I samma mätning 
framgår också att kunderna anser att PwC age-
rar ansvarsfullt ur ett ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt perspektiv – här fick vi betyget 
3,88 (3,85). Läs mer om PwC:s Client Feedback 
och externa undersökningar på sidan 10 i årsre-
dovisningen.

Ansvarstagande leverantörer 

PwC:s ambition är att utveckla långsiktiga rela-
tioner med ett begränsat antal leverantörer, 
framför allt för affärskritiska inköp. Vi föredrar 
proaktiva partners som kan effektivisera och 
förbättra vår verksamhet. 

PwC:s mest affärskritiska inköp är IT, lokaler 
samt försäkringar och andra professionella 
tjänster. Enligt vår riskanalys är reklamartiklar 
en inköpskategori med risk för avvikelser från 
PwC:s krav. Därför ställer vi höga krav i våra 
avtal och förbehåller oss rätten att avsluta sam-
arbetet om en leverantör inte uppfyller avtalet. 

PwC Sveriges omkring 1 400 leverantörer 
finns framför allt i Sverige. Ett antal av dem klas-
sas som strategiska. Strategisk är den leverantör 
vars erbjudande är unikt och som är svår och/
eller kostsam att byta ut. Vi fortsätter att minska 
antalet leverantörer och under året ökade inkö-
pen via centralt upphandlade avtal. Nya rutiner 
för centraliserade inköp för PwC:s kontor är 
under utveckling. PwC:s strategiska leverantö-
rer byts ut förhållandevis sällan. 

Under året upprättades en ny uppförande-
kod för leverantörer. Koden ersätter den tidigare 
rutinen med självdeklaration. Nya leverantörer 
tar del av uppförandekoden i samband med 
upphandling och befintliga leverantörer vid 
omförhandling av avtal. 

PwC är världens fjärde 
starkaste varumärke
PwC är världens fjärde starkaste varumärke, enligt Londonbaserade 
varumärkesbyrån Brand Finances ranking. Listan toppas av Disney, 
Lego och L’Oréal – inget dåligt sällskap. Dessutom är det jämnt i  toppen; 
PwC fick betyget 91,5 av 100, att jämföra med ettan Disney på 91,8. 
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Ny tjänst navigerar bland FN:s håll- 
barhetsmål  

2016 var ett viktigt år för  
världens hållbara utveckling. 
Bland annat antog FN 17  
globala mål för att utrota 
extrem fattigdom, minska 
ojämlik heter i världen och  
lösa  klimatkrisen. 

” De globala målen har avgörande betydelse 
för vår framtid, men bara om näringslivet 
tar chansen och engagerar sig.” 
Fredrik Franke 
Ansvarig för hållbarhetsrådgivning  

Vi på PwC menar att målen har avgörande betydelse för vår gemen-
samma framtid, men det krävs verkligt engagemang från närings livet 
och samverkan sektorer emellan. För att göra det enklare för företag 
att ta sig an målen utvecklade vi ett verktyg, Global Goals Business 
Navigator. Global Goals Business Navigator bygger på PwC:s tjänst 
TIMM (Total Impact Measurement and Management) och omfat-
tande data om hur 252 länder presterar i förhållande till de globala 
målen. Verktyget gör det möjligt för företag att snabbt och enkelt 
utvärdera vilka mål de bäst kan bidra till samt identifiera  produkters, 
aktiviteters och leverantörs kedjors  risker och möjligheter. Utvärde-
ringen och analysen görs land för land. 

Mer information om Global Goals Business Navigator och våra 
andra hållbarhetsrelaterade tjänster finns på pwc.se. 
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Medarbetare
Med meningsfull yrkesbana  

Vi är PwC 

Den som börjar arbeta på PwC blir en del i ett 
nätverk på 208 000 engagerade och stolta kolle
gor i 157 länder. Här finns stora möjligheter för 
den som är intresserad och vill ta sig an nya 
utmaningar. PwC kännetecknas av kunskap, 
flexibilitet och ständiga framsteg. Vi verkar 
inom en mängd kompetensområden, tjänste
utbudet utvecklas ständigt och medarbetarna kan 
växa i företaget, både lokalt och internationellt. 

Vid årets utgång var vi 3 593 (3 565) medar
betare i PwC Sverige, varav 2 124 (2 095) 
 kvinnor och 1 469 (1 470) män. Vi fick 605 
(446) nya medarbetare medan 619 (524) kolle
gor lämnade företaget. PwC tillämpar i regel 
tillsvidareanställning. Visstidsanställning, 

 tillfällig anställning och vikariat förekommer i 
mycket begränsad utsträckning; totalt 22 (24) 
medarbetare, varav 15 (13) kvinnor och 7 (11) 
män. 

Samtliga medarbetare omfattas av kollektiv
avtal mellan Almega och fackförbunden Civil
ekonomerna och Unionen. 

Första kontakten

Av de som börjar på PwC Sverige kommer 
omkring två tredjedelar direkt från universitet 
och högskola. För att hitta rätt medarbetare läg
ger vi mycket tid och energi på dialog med kandi
dater. Vi vänder oss till tre målgrupper: studen
ter, young professionals och senior professionals.  
Genom att etablera kontakt tidigt utvecklar vi 

En yrkesbana inom PwC är ett meningsfullt val – vi fyller en viktig 
 funktion i näringsliv och samhälle och vår påverkan är omfattande.

3 600
Antal medarbetare i PwC Sverige  

Seniora och juniora nyanställda

0

100

200

300

400

500

JunioraSeniora

 Kvinnor
 Män

Medarbetare per kön

 Kvinnor
 Män

Antal 1 469, 
(41%)

Antal 2 124
(59%)

goda relationer med framtida medarbetare. De 
personer som vi rekryterar idag kommer från en 
större bredd av studieinriktningar än tidigare. 
Andelen medarbetare med annan studiebakgrund 
än ekonom- och juristexamina ökar. Vi vill ge en 
tydlig bild av vad medarbetare kan förvänta sig 
av PwC.

För att komma i kontakt med rätt studenter 
fokuserar vi på vissa universitet och högskolor. 
Intresserade studenter kan stifta bekantskap med 
PwC via olika aktiviteter och sociala medier.  

Starten på PwC 

Den som börjar sin professionella bana hos PwC 
erbjuds ett omfattande introduktionsprogram 
med stöd av en fadder samt en rad kompetensut
vecklingsinsatser för att snabbt komma in i rollen 
och organisationen. PwC:s uppförandekod ingår 
självklart i utbildningen. 

De gedigna kompetensutvecklingsinsatserna 
för juniorer stärker inte bara PwC:s och bran
schens  kompetensbas, utan hela Sveriges – 
många av landets ekonomer har börjat sin yrkes
bana hos oss. 

Läs mer om kompetens och utveckling på 
sidan 17. 
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Förmånliga villkor

Medarbetare inom PwC Sverige omfattas av en 
rad förmåner. Arbetsformerna är flexibla med 
bland annat en årsarbetstidsmodell som inne-
bär att det går att kompensera för intensiva 
 perioder med ledighet. Vi tillämpar 37-timmars-
veckor.  Därtill finns generösa försäkringar av 
olika slag, möjlighet till förmånsbil samt frisk-
vårdsbidrag. Alla förmåner omfattar hel- och 
deltidsanställda medarbetare.

Under året gjorde vi det enklare att över-
blicka allt som har med anställningen att göra 
genom webbportalen MyChoice. Bland annat 
kan var och en ta ställning till olika slags förmå-
ner. Det går till exempel att växla lön och andra 
ersättningar mot pension. I samband med infö-
randet av MyChoice lade vi också till nya förmå-
ner såsom ögonlaseroperation och fertilitets-
behandling.  

Ledarskap hos PwC 

Konsultrollen ställer höga krav på var och ens 
förmåga att leda sig själv och andra. Därför 
betraktas alla inom PwC som ledare. Särskilda 
krav ställs på PwC:s formella ledare som har 
stort ansvar för att utveckla medarbetarna. 
Ledarna coachar genom att se varje medarbeta-
res potential, regelbundet ge stöd och hjälpa till 

”På PwC finns bra balans mellan arbete och 
fritid, härliga kollegor, sociala aktiviteter och 
möjlighet till utveckling. Här kan jag hitta den 
karriärväg som passar just mig.” 
Mikaela Flennerhag 
Associate inom Risk Assurance 

att skapa nya möjligheter. För att axla ledarrol-
len finns stöd till förfogande, bland annat en 
ledarutbildning för nya ledare. 

Ramverk för ledarskap 

PwC Professional är vårt globala ramverk för 
ledarskap. PwC Professional definierar de fär-
digheter och beteenden som krävs för att vi ska 
vårda våra relationer samt sköta uppdrag konse-
kvent och med hög kvalitet. Ramverket stödjer 
vår strategi och påverkar allt vi gör. Följaktligen 

Avgångar per ålder och kön
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används det för rekrytering, utveckling och 
utvärdering av medarbetare.

Ramverkets fem dimensioner gäller alla men 
på olika sätt, bland annat beroende på profes-
sionell nivå och arbetsgivaransvar. Dimensio-
nerna är holistiskt ledarskap, affärsmannaskap, 
tekniska förmågor, mångfald och relationer.  

Feedback stärker ledarskapet 

Alla, oavsett erfarenhet eller nivå, utvecklas av 
konstruktiv feedback. Upward Feedback är en 
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del av PwC:s process för utvärdering och utveck-
ling av företagets ledare. Upward Feedback-rap-
porterna används i ledarnas utvecklingssamtal 
och bidrar till utformningen av mål och utveck-
lingsplaner. I årets process fick 1 186 ledare ta 
del av totalt 9 517 utvärderingar. Omdömena 
låg på samma höga nivå som förra året; 1,7 av 5 
där 1 är starkast värde. Ledarna fick högst betyg 
för etiskt beteende, kunskap och relationer. 

Fokus på dialog 

För att säkra medarbetarnas och PwC:s ständiga 
utveckling för vi kontinuerlig dialog internt. 
Kommunikationen, inte minst mellan medarbe-
tare och ledare, sker på flera sätt. Bland de mer 
formaliserade inslagen märks vår ledningschatt 
och Upward Feedback-process. 

Medarbetarna om PwC

I medarbetarundersökningen Global People 
Survey kan medarbetarna uttrycka sina åsikter 
om att arbeta på PwC. Undersökningen ger en 
samlad bild av PwC:s styrkor och förbättrings-
potential. Resultatet går att jämföra med övriga 
 PwC-länder. 

Det index som tillämpas, People Engagement 
Index (PEI), tar fasta på stolthet, engagemang 
och lojalitet. Årets PEI blev 82 (79) av 100, vilket 
är fem enheter högre än det globala snittet. GPS 
visade att medarbetarna är särskilt nöjda med 
hur PwC hanterar kompetens; både att den 
enskilda medarbetarens kunskap tas tillvara och 
att vi drar nytta av företagets samlade kompetens 
för kundens och PwC:s bästa. Medarbetarna 
efterfrågade mer möjligheter internationellt. 
Förra årets främsta utvecklingsområden, tydlig-
het kring strategi och mål, fick bättre resultat i år. 

GPS får stort genomslag och vi tar fasta på 
 resultatet i affärsplaneringen och utvecklingen 
av PwC på global och lokal nivå.

Externa mätningar kompletterar

Nyckeltalsinstitutet rankar hur attraktiv PwC är 
som arbetsgivare (AVI). I senaste AVI-mätningen 
fick PwC 134 (133) poäng av 180 och kom på 
plats 27 av 197 rankade företag. 

Ulrika E Andersson 
Director inom Advisory Services 

” 3,5 år på PwC i Mexico City gav många nya perspektiv. 
Jag utvecklades som ledare och stärkte mina relationer  
i det globala nätverket. Det gör att jag kan bidra ännu 
mer till utvecklingen här hemma.”  

Möjligheternas kunskapsföretag 

PwC är ett globalt nätverk med många kompe-
tensområden och ett omfattande tjänsteerbju-
dande. Att vara anställd inom PwC är därför 
 förenat med ständig utveckling – den som vill 
ta nästa steg behöver inte byta arbetsgivare. Det 
finns utstakade karriärvägar för den som vill 
växa inom ett visst område, liksom möjlighet att 

byta mellan olika områden. För den som är nyfi-
ken på att jobba utanför Sverige finns möjlig
heter i 156 andra länder.  

Kompetensutveckling är nyckeln till framgång 

Varje affärsområde har specifika kompetens-
satsningar. En digital plattform underlättar 
 hanteringen av all utbildning inom PwC. 
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Av 14 ledamöter i PwC:s styrelse är sex kvinnor, 
varav två är arbetstagarrepresentanter. I kon-
cernledningen är två av nio kvinnor. 

Tre nyckeltal är centrala för uppföljningen av 
jämställdheten inom PwC: könsfördelning inom 

definierade grupper (40/60), andel kvinnor 
i ledningen samt andel kvinnor bland våra 
 partners. 

Uppskattad 
arbetsgivare 
PwC:s egna medarbetarindex, People Engagement Index (PEI), tar fasta 
på stolthet, engagemang och lojalitet. Mätningen kompletteras med 
nyckeltal från Nyckeltalsinstitutet som bland annat värderar attraktivi
tet som arbetsgivare. 

People Engagement Index (PEI)  82 av 100 

Attraktiv Arbetsgivarindex (AVI)  134 av 180

Våra medarbetare har möjlighet att dela med sig 
av sin specialistkunskap genom att utbilda 
andra. Fördelarna är många – den som utbildar 
utvecklar sin expertis, vi ökar den totala kompe-
tensen och relationerna kollegor emellan stärks.  

Obligatorisk utbildning 

Kontinuerlig kompetensutveckling är viktigt för 
alla inom PwC och för vissa är det ett lagkrav. En 
del yrkesgrupper, till exempel auktoriserade 
revisorer samt löne- och redovisningskonsulter, 
behöver genomgå så kallad aktualitetsutbild-
ning med viss frekvens för att upprätthålla sin 
auktorisation.  

Mål och utvärdering

PwC tillämpar Performance Management, en 
systematisk process för mål, prestation och 
utveckling. Syftet är att sammanföra varje 
 medarbetares nuläge, förutsättningar och 
 ambitioner med PwC:s värdegrund och mål-
sättningar. 

Processen inleds med att medarbetaren 
 sätter individuella prestations- och utvecklings-
mål tillsammans med sin chef. Avstämningar 
med chefen sker sedan löpande. Utöver det görs 
utvärderingar av medarbetarens prestation i ett 
antal specifika kunduppdrag. Utvärderingarna 
görs tillsammans med projektledaren för res-
pektive uppdrag. I slutet av året görs en samlad 
bedömning som ligger till grund för ersättning, 
befordran och annan utveckling.

Att utvärdera alla på samma sätt gör att vi 
skapar förutsättningar att utveckla PwC i rätt 
riktning. Företagets och individens mål synlig-
görs och det egna bidraget till helheten blir tydligt. 

Kompetens banar väg för mångfald 

Hos oss står värderingar, kompetens och presta-
tioner i centrum. 

PwC eftersträvar jämn könsfördelning i alla 
grupper och där är vi inte ännu. Tendensen är 
tydlig; fram till Assistant Manager-nivån är kvin-
norna fler än männen, bland Senior Managers 
är fördelningen jämn och på högsta nivå 
( Directors och Partners) finns betydligt fler 
män än kvinnor. 

Kompetensutveckling (timmar) per kön och professionell nivå
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Under året investerade vi totalt 248 586 (246 559) timmar i kompetensutveckling; 140 909 (139 401) 
timmar för kvinnor och 107 677 (107 158) för män. 
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Fler kvinnor blir partners

Av PwC:s 234 (233) partners är 50 (45) kvinnor. 
Det motsvarar 21 (19) procent och placerar PwC 
i nivå med snittet bland stora revisions- och 
 rådgivningsföretag. Vi är medvetna om att 
utvecklingen inte går snabbt framåt men med 
strukturerat arbete och jämställda partnerintag 
räknar vi med att klara  jämställdhetsmålet inom 
tio år. Omkring 15 nya partners tillkommer 
varje år och ungefär lika många lämnar. 

” PwC har tydliga mål och visioner. Det är en inkluderande 
miljö där alla bidrar till att föra verksamheten framåt. 
Det är en förmån att vara ledare i ett sådant 
arbetsklimat.” 

Medarbetare per professionell nivå och kön
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Konkret handling

Mångfald har definierats som ett strategiskt 
område i vårt globala nätverk. PwC Sveriges 
 styrande dokument för ökad mångfald och jäm-
ställdhet är Global och svensk strategi för mång-

fald, Plan för lika rättigheter och möjligheter och 
Jämställdhetsplan. Fokus ligger främst på köns-
dimensionen och etnisk tillhörighet.Vi  prioriterar 
att öka PwC:s ledares kunskap och personliga 
åtaganden samt öka kunskapen om mångfald. 

Fatih Özcelik
Revisor och Assistant Manager inom Assurance 
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Säkrade rekryteringsprocesser 

PwC:s Human Capital-funktion säkrar rekryte-
ringsprocesserna för att rekryteringen ska 
 präglas av objektivitet.  

Vecka med mångfaldsfokus 

Global Diversity Week är PwC:s största interna 
satsning inom mångfald. Årets arrangemang 
bjöd på föreläsningar om olika slags mångfald, 
bland annat olika funktionsnedsättningar. Del-
tagarna erbjöds också prova-på-övningar för att 
öka förståelsen för olika människors situation. 

Årlig lönekartläggning 

Lönekartläggningen ser till kvinnors och mäns 
ersättning i alla verksamheter och professio-
nella nivåer och den används i varje lönerevi-
sion. Kartläggningen hjälper oss att kontinuer-
ligt hålla fokus på jämställdhet, också i andra 
processer. Sedan 2014 kartlägger PwC medarbe-
tarnas löner årligen i stället för lagstadgade vart 
tredje år. 

Hälsa och välmående

En rad faktorer inverkar på medarbetarnas hälsa 
och välmående. En del kan PwC påverka – vårt 
bidrag kan sammanfattas i strävan att vara en 
riktigt bra arbetsgivare. Grunden är trygga tills-
vidareanställningar. Vidare erbjuder företaget 
olika slags stöd för att stärka medarbetarnas för-
måga att ta sig an nya uppgifter och större 
ansvar. En kultur där återkoppling är ett natur-
ligt inslag inverkar också positivt. PwC:s kompe-
tensmodell tydliggör förväntningarna på olika 
roller och med tydlighet kommer trygghet. 

Balanserad tillvaro 

Att våra medarbetare är ambitiösa och gärna tar 
på sig nya uppdrag är givetvis en tillgång men 
allas arbetssituation måste fungera över tid. Det 
ställer krav på chefernas förmåga att organisera 
arbetet och föra dialog med sina medarbetare. 
Detta förhållningssätt märks också i våra ledar-
skapsprogram. 

Ömsesidigt lärande 
med PwC Include  
PwC utvidgar satsningen på mångfald genom PwC Include, som är ett 
samarbete med två gymnasieskolor i Stockholmsförorterna Hallunda och 
Tensta. Mentorer från PwC stödjer elever under hela gymnasietiden. 
Målet är att motivera och vägleda eleverna, och vidga deras vyer inför 
kommande studie och yrkesval. Under hösten besökte PwC:s åtta mento
rer skolorna vid flera tillfällen. Dessutom kom eleverna till PwC:s kontor i 
Stockholm för att presentera ett case som de jobbat med under terminen. 
Programmet är uppskattat och kommer att spridas till fler skolor. 

” Jag tog nyligen examen och PwC 
hade en väldigt spännande 
tjänst för mig. Att jobba med 
risk i olika branscher lockade 
och jag trivs fantastiskt bra.” 

Henric Sars
Associate inom Risk Assurance
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PwC erbjuder flexibla arbetssätt – exempelvis 
finns tekniska hjälpmedel för arbete utanför 
kontoret. Vi tillämpar en årstidsarbetsmodell för 
flexibel förläggning av arbetad och ledig tid. 
Årsarbetstidsmodellen gör det möjligt att ta 
kompensationsledigt  efter perioder av intensivt 
arbete. 

Verktyg för fokus och återhämtning 

Att arbeta på PwC kan vara både stimulerande 
och intensivt.  Ju mer utmanande arbete, desto 
större behov av såväl koncentrationsförmåga 
som återhämtning. Under året lanserade vi en 
mindfulness-baserad utbildning, med utgångs-
punkt i våra specifika utmaningar. Utbildningen 
är digital och finns tillgänglig via vår utbild-
ningsportal. Syftet är att nå en sund mental 
balans, på jobbet och utanför. 

Föräldraskap och arbetsliv 

Att vara föräldraledig är en naturlig del i livet. 
Hos oss finns utrymme för varje medarbetare att 
välja hur lång föräldraledigheten ska vara och 

hur den ska förläggas. Våra chefer ansvarar för 
att tillsammans med medarbetaren planera för 
återgången till arbete efter föräldraledig heten. 
PwC erbjuder förstärkt föräldrapenning.

Under året tog 937 medarbetare ut föräldra-
ledighet, varav 598 kvinnor och 339 män.

Gediget hälsopaket 

PwC erbjuder medarbetarna ett gediget hälso-
paket med bland annat vårdförsäkring, före-
tagshälsovård, hälsokontroller och friskvård. 
Fokus ligger på förebyggande insatser. Under 
året infördes en ny hälsoundersökning. Den 
 bygger på mer omfattande tester och strukture-
rad återkoppling med individuellt utformade 
förslag till åtgärder. En annan av årets nyheter 
inom hälsa är ett månatligt nyhetsbrev.

Hälsoläget i PwC

Antalet långtidssjukskrivna i PwC minskar 
något jämfört med föregående år. Kvinnors 
 sjukfrånvaro är högre än mäns. Däremot är vår 
sammantagna sjukfrånvaro låg, relativt sett. 

Sjukfrånvaron i PwC uppgick till 2,6 (2,9) pro-
cent under året. Bland kvinnor låg sjukfrånva-
ron på 3,7 (4,0) procent och bland män på 1,2 
(1,3).   

Så jobbar vi med medarbetarfrågor 

PwC:s arbete inom funktionen Human Capital 
regleras av företagets så kallade People-policy. 
Policyn innehåller övergripande mål och riktlin-
jer för chefer, medarbetare samt konsulter och 
andra samarbetspartners. Till de högst priorite-
rade områdena hör ledarskap, mångfald samt 
kompetens- och ledarförsörjning. Ytterst ansva-
rig för arbetet är personaldirektören som ingår 
i koncernledningen. 
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Talangjaktens 
x-faktor  
PwC behöver ovanliga personer. Därför testade vi också ett ovanligt sätt 
att träffa kandidater – Project X. Vi gav oss ut på turné till högskolor och 
universitet runtom i landet. Där ansökte studenterna om att vara med i 
en utmanande aktivitet som gick ut på att testa deltagarnas problem
lösningsförmåga. Vi visste ingenting om de 380 deltagarnas betyg, merit
förteckningar eller bakgrund. Det här var första steget i att förändra 
 bilden av vem och hur man kan vara för att jobba på PwC. 

” Vi ville nå längre 
än vi vanligtvis gör 
i urvalsprocesser. 
Project X sätter 
individerna och 
deras personliga 
förutsättningar i 
fokus.”  

Katarina Roddar 
Personaldirektör 
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Samhälle 
Ideellt engagemang ger  
ömsesidigt utbyte

PwC:s medarbetares kunskap, kompetens och engagemang är en kraft att 
räkna med. För oss är utbildning och entreprenörskap viktiga byggstenar 
för ett hållbart samhälle och vi bidrar gärna inom just dessa områden.  

Vår ansats 

PwC tillför stora värden till samhället genom vår 
affär. Vi vill att vår kompetens och kapacitet 
också ska komma andra aktörer och samman-
hang till del. Därför bidrar vi på ideell basis. 
Engagemanget och utbytet är ömsesidigt. Vi får 
mycket genom att våra medarbetare växer pro-
fessionellt och på det personliga planet, vi för-
djupar relationerna till kunder och partners och 
vi ökar hela företagets kompetens.

PwC:s fokus ligger på utbildning och entre-
prenörskap och vi ser mångfald och innova-
tionskraft som viktiga dimensioner inom dessa 
områden. Vi planerar att utveckla vår ansats och 
vårt arbetssätt så att PwC:s engagemang ska ge 
ännu större effekt. 

Förebilder gör skillnad 

Mitt Liv är ett socialt företag som har gjort integ-
ration på svensk arbetsmarknad till sin uppgift. 
Mentorprogrammet Mitt Livs Chans ger akade-
miker med utländsk bakgrund möjlighet att eta-
blera kontakter, utveckla kunskap och bygga 
professionella nätverk. 

PwC:s medarbetare kan bli mentorer i pro-
grammet och under 2015/2016 bidrog 20 med-
arbetare med över 600 timmar coachning och 
rådgivning. Under året utökade vi mentorpro-
grammet med ett antal företagsträffar. 

Syftet med PwC:s engagemang i Mitt Livs 
Chans är att stödja människor på vägen till jobb. 
Utöver det tog PwC emot ett antal praktikanter 
som erbjöds anställning efter praktikens slut. 

Satsning på matte ger resultat 

PwC har stöttat Mattecentrum under tre år. 
Många av PwC:s medarbetare har varit engage-
rade i organisationens räknestugor och på så 
kallade Mattekonvent inför de nationella pro-
ven. Vi har också bidragit till att utveckla Matte-
centrums verksamhet. Vårt ekonomiska stöd 
uppgick till 350 000 kronor per år samt ytterli-
gare tillskott vid event. Sammantaget bidrog vi 
med 300 timmar. Från och med årsskiftet 
2015/2016 avslutade vi vårt engagemang för att 
utveckla vår ansats och vårt arbetssätt inom 
entreprenörskap, innovationskraft och mång-
fald.  

Det gläder oss att Mattecentrums insatser upp-
skattas av eleverna och har börjat påverka deras 
studieresultat. En extern utvärdering visar att 
skolor och kommuner där Mattecentrum verkar 
har bättre betygsutveckling och resultat på de 
nationella proven, jämfört med skolor och kom-
muner som inte tar del av verksamheten. 
 Rapporten finns på mattecentrum.se. 

Utmaning i entreprenörskap 

PwC var med och startade Business Challenge 
och fortsätter att stötta initiativet för att bidra 
till tillväxt och fler jobb. Vi hjälper nya företag 
att komma igång och vidareutveckla sina verk-

Medarbetarnas  
julklapp

De flesta valde Cancer- 
fonden, Läkare Utan  

Gränser och UNHCR.

Stödpaket  
till Syrien

Forskning och  
utbildning

Mattecentrum  
och Mitt liv

5
miljoner kronor
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PwC:s ekonomiska tillskott till samhället

PwC:s verksamhet skapar betydande värden 
för näringsliv och samhälle. Vi skapar också 
värde genom lön och andra ersättningar till 
medarbetarna samt genom bolags och 
inkomstskatt. 

Skatter och avgifter  
till samhället FY16 FY15

Arbetsgivaravgifter 562 531

Prelliminär skatt, löner  
och utdelning 720 638

Moms (netto) 871 762

Bolagsskatt 233 210

Summa skatter och avgifter 2 386 2 141

samheter. I Business Challenge ingår också en 
tävling, där PwC står bakom utmärkelsen för 
socialt entreprenörskap. 
2016 års vinnare blev BlueCall som tillhandahål-
ler en tjänst för samtalsstöd. Appen kopplar ihop 
människor som behöver någon att prata med, 
med personer som kan ge det stödet. Juryn upp-
skattade att bolaget utöver tydliga sociala mål 
har en skalbar och hållbar affärsmodell,  vilket 
ger goda förutsättningar att göra verklig skill-
nad. Vinsten var ett skräddarsytt affärsrådgiv-
ningsprogram i samarbete med Business Chal-
lenge och PwC. 

I samverkan med akademin

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

PwC samarbetar även med Handelshögsko-
lan i Stockholm. Vi har bidragit till en professur i 
redovisning och revision och vi stödjer Stock-
holm School of Economics Institute 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 framför 
allt nydisputerade forskare från 
svenska universitet och högskolor.
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Miljö och klimat
Verksamhet och erbjudande  
med miljö i fokus

Att reducera vår miljöpåverkan ser vi som en 
självklarhet. PwC Sverige har en miljöpolicy 
som adresserar våra mest väsentliga miljöaspek-
ter och som stödjer våra insatser. Miljöarbetet är 
till stora delar utformat i linje med standarden 
ISO14001. 

Målinriktade insatser

Insatserna går i första hand ut på att minska 
energianvändningen i våra lokaler samt på att 
resa mindre och framför allt effektivare. PwC 
Sverige har som mål att till verksamhetsåret 
2017/2018, i relation till 2012/2013: 
•  minska energianvändingen med  20  procent,
•  minska koldioxidutsläppen från energi-

användning och tjänsteresor med 
20  procent.

Under året nådde vi utsläppsmålet, vilket bety-
der att båda målsättningar är uppfyllda. Energi-
användningen har minskat med 42 procent i för-
hållande till basåret och koldioxidutsläppen 
med 23 procent (se nedan). Nya mål kommer 
att definieras under verksamhetsåret 
2016/2017. 

Energi och utsläpp 

Energianvändningen i våra lokaler fortsatte att 
minska under året. Även utsläppen fortsatte 
nedåt. Vi nyttjade 9 702 (10 961) MWh el och 
värme. Denna energianvändning gav upphov till 
utsläpp på 594 (668) ton koldioxid. 

Nedgången berodde på fortsatt energieffek-
tivisering av lokalerna, ökad andel grön el och 
minskat uppvärmningsbehov. Under året upp-
graderade och effektiviserade vi kontoren i 
Stockholm, Göteborg och Örebro. Bland annat 
finns riktlinjer för yta per medarbetare. I nuläget 
kommer närmare 80 procent av el från förny-
bara källor. 

Kontorens miljöarbete 

PwC:s kontor erbjuds stöd, bland annat via en 
miljöhandbok med riktlinjer för lokalförsörj-
ning. Sedan är det upp till varje kontor att ställa 
krav på sin fastighetsägare i samband med 
nytecknande eller omförhandling av hyresavtal. 
Kontoren uppmuntras till exempel att installera 
elmätare för att själva kunna följa och sänka sin 
elförbrukning. En annan ständigt pågående för-
bättring är byte till nya datorer och annan 
utrustning med bättre miljöprestanda. Fram-
över kommer vi att jobba mer med återvinning – 
många av kontoren har redan bra infrastruktur 
för det ändamålet.  

PwC strävar efter att reducera företagets miljöpåverkan, med fokus på kontor 
och tjänsteresor. Genom att föregå med gott exempel och genom våra håll
barhetstjänster stödjer vi andra att göra detsamma, framför allt kunder 
och  leverantörer.

Nya riktlinjer miljöanpassar resor 

PwC finns på 100 orter i landet, vilket för oss 
närmare kunderna. Trots det kräver uppdragen 
att våra runt 3 600 medarbetare reser i tjänsten. 
För att minska miljöpåverkan uppdaterades 
våra riktlinjer för tjänsteresor under året. Bland 
annat uppmuntras medarbetarna att välja tåg 
framför flyg på kortare sträckor. Vi anpassade 
också vårt verktyg för resebokning efter de nya 
riktlinjerna, så att det ska vara enkelt för med-
arbetarna att välja resor med mindre miljö-
påverkan. 

Vi reviderade även PwC:s riktlinjer för tjäns-
tebilar. Utsläppsgränsen justerades till 130 gram 
koldioxid per kilometer och från och med nästa 
verksamhetsår sänks gränsen ytterligare, till 
120 gram koldioxid. 

Minskade utsläpp från resor 

Utsläppen från tjänsteresor uppgick till 3 959 
(4 180) ton koldioxid, vilket är en minskning på 
5 procent. Utsläppen från flygresor minskade 
med 3 procent och står för 69 procent av PwC:s 
koldioxidutsläpp.

För att minska utsläppen antog vi utma-
ningen att minska flygresorna med 25 procent 
på sträckor under 50 mil. Vår mest trafikerade 
sträcka, Stockholm-Göteborg, omfattas således 
av målet.

Koldioxidutsläpp* Energianvändning*

* Avser el och värme i PwC Sveriges huvud- och lokalkontor. *   Avser PwC Sveriges energianvändning och tjänsteresor.
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Lärorik 
miljöutmaning
Förra årets medarbetarutmaning CR Challenge 
hade miljö som tema. Utmaningen pågick under 
åtta veckor, engagerade 1 100 deltagare och resulte
rade i mer än 15 000 miljöförbättrande handlingar. 
Men inte bara det – vi lärde oss massor också! Att 
förändra sitt beteende går, särskilt om man gör det 
så enkelt som möjligt för sig. Här är några av med
arbetarnas bästa tips för miljösmartare arbete 
och kontor:  

• Promenera, cykla eller åk kollektivt till och  
från kontoret och kunderna.

• Gå i trappor (minskar både miljöpåverkan 
och midjemått!).

• Möt kunder och kollegor via telefon, webb  
eller varför inte en promenad. 

• Satsa på printfria dagar.

• Drick ur glas och muggar, eller återanvänd 
 pappersmuggar.

• Återvinn.

Tågresor 

Under året har antalet 
 tåg resor ökat med 1 300
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PwC:s
hållbarhetsredovisning

Om hållbarhetsredovisningen 

Denna hållbarhetsredovisning avser verksam-
hetsåret 1 juli 2015 till 30 juni 2016 och omfat-
tar 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 har för första 
gången bestyrkts av tredje part; se revisorns 
utlåtande på sidan 31. 

Innehåll och omfattning 

Vid beslut om hållbarhetsredovisningens innehåll 
har vi utgått från GRI:s riktlinjer och redovis-
ningsprinciperna väsentlighet, kommunikation 
med intressenterna, hållbarhetssammanhang 
samt fullständighet.

Analys av väsentliga frågor 

Till grund för hållbarhetsredovisningen ligger 
även en analys av företagets mest väsentliga 
 frågor. Väsentlighetsanalysen gjordes före-
gående verksamhetsår och validerades av led-
ningen under året. Analysen föregicks av en dia-
log med valda nyckelintressenter: företrädare 
för medarbetare, delägare, kunder, intresse- och 
branschorganisationer samt leverantörer. 

Intressenterna hade synpunkter på balansen 
mellan rollerna som revisor och rådgivare, 
PwC:s hållbarhetsrelaterade tjänsteerbjudande 
samt företagets hantering av framför allt affärs-
etik. Då PwC:s verksamhet i mångt och mycket 
syftar till att bidra till förtroende för näringslivet 
finns en förväntan att vi ska leva som vi lär. Vi är 

medvetna om att förväntningarna är högt 
ställda och vi är fast beslutna att leva upp till 
och helst överträffa dem. 

Fokusområden och väsentliga aspekter 

PwC:s fokusområden (se sidan 4–5) motsvarar 
GRI-aspekterna antikorruption, kundnöjdhet, 
anställning, mångfald, jämställdhet, icke-diskri-
minering, utbildning, indirekta ekonomiska 
effekter samt utsläpp. 

Samtliga fokusområden är relevanta inom 
PwC Sverige. Områdena antikorruption, kundin-
tegritet, kundnöjdhet, indirekta ekonomiska effek-
ter och utsläpp är relevanta utanför PwC Sverige.

Utöver våra lokala intressenters förvänt-
ningar, krav och regler har PwC Sverige att ta 
hänsyn till nät verkets globala strategi och krav.  

Övriga upplysningar 

Inga väsentliga förändringar i PwC:s struktur, 
storlek eller ägande har ägt rum under verksam-
hetsåret. PwC tillämpar försiktighetsprincipen i 
flera processer, däribland vid 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 där-
med inte. Uppgifterna avseende medarbetare 
hämtas i första hand från våra system för tid-
rapportering och lön. I mars 2016 förvärvade 
PwC säkerhetskonsultföretaget Ekelöw Info-
Security. Dessa nya anställda är inkluderade i 
upplysningarna om medarbetare samt resor.

Uppgifter om energianvändning (el och 
värme) utgår från PwC:s största kontor som 
lämnar uppgifter via en enkät var sjätte månad. 

PwC Sveriges  
redovisning
Frågor om hållbarhetsredo
visningen och dess innehåll 
 besvaras av: 
Fanny TuriKovats
Telefon: 070929 32 86, epost: 
fanny.turikovats@se.pwc.com

Frågor om PwC:s samhälls
engagemang  besvaras av: 
Carina Lyckhult 
Telefon: 070929 44 37, epost: 
carina.lyckhult@se.pwc.com 

Frågor om PwC:s hållbarhets
arbete  besvaras av: 
Fredrik Ljungdahl
Telefon: 070929 32 34, epost: 
fredrik.ljungdahl@se.pwc.com

PwC:s globala 
redovisning
PwC Sverige rapporterar före
tagets aktiviteter och resultat 
till det globala nätverket. 
PwC:s gemensamma års och 
hållbarhetsredovisning 
 Global Annual Review finns 
 tillgänglig på pwc.com 

26



Uppgifter för hela kontorsnätet tas fram utifrån 
datan från de största kontoren, baserat på 
kvadrat meteryta. Det motsvarar faktiska upp-
gifter från 95 procent av kontoren. Resterande 
5 procent extrapoleras. Årets uppgifter om ener-
gianvändning samt resor avser perioden 1 april 
2014 till 31 mars 2015 och avviker därmed från 

räkenskapsåret. Årets utsläpp samt relaterade 
jämförelsetal har räknats om baserat på nya 
principer från brittiska DEFRA (Department for 
Environment Food & Rural Affairs, vars beräk-
ningsverktyg är mycket utvecklade). De redovi-
sade uppgifterna om tjänsteresor hämtas från 
vår resebyrå samt våra resepartners.
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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 26, baksida

G4-4 Viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ÅR 14–26

G4-5 Lokalisering av organisationens huvudkontor Baksida

G4-6 Viktiga länder där organisationen är verksam Insida omslag fram, 26

G4-7 Ägarstruktur och organisationsform 6, ÅR 35–39

G4-8 Marknader som organisationen är verksam på Insida omslag fram, 26

G4-9 Den redovisade organisationens storlek Insida omslag fram, 15,  
ÅR 1, 41–43

G4-10 Antal anställda per anställningsform, kön och region 14–15

G4-11 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal 15

G4-12 Organisationens leverantörskedja 12

G4-13 Väsentliga förändringar av organisationens struktur, storlek, ägande 26

G4-14 Tillämpning av försiktighetsprincipen 26

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

G4-16 Medlemskap i branschorganisationer 6

IDENTIFIERADE VÄSENTLIGA ASPEKTER & AVGRÄNSNINGAR

G4-17 Koncernbolag som omfattas av redovisningen 26

G4-18 Process för definition av innehållet i redovisningen 26–27

G4-19 Väsentliga aspekter som identifierats 26

G4-20 Väsentliga aspekter inom organisationen 26

G4-21 Väsentliga aspekter utanför organisationen 26

G4-22 Förändringar av tidigare redovisad information 26–27

G4-23 Väsentliga förändringar av redovisningens 
avgränsning och omfattning

26–27

KOMMUNIKATION MED INTRESSENTER

G4-24 Intressentgrupper som organisationen har kontakt med 5, 26

G4-25 Princip för identifiering och urval av intressenter 5, 26

G4-26 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter 5, 26

G4-27 Viktiga frågor som har lyfts via kommunikation med intressenter 5, 26

REDOVISNINGSPROFIL

G4-28 Redovisningsperiod 26

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

G4-30 Redovisningscykel 26

G4-31 Kontaktperson 26

G4-32 Redovisning i enlighet med GRI:s riktlinjer samt GRI-index 26

G4-33 Policy och tillämpning beträffande externt bestyrkande 31

BOLAGSSTYRNING

G4-34 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning 4–8, ÅR 35–39 

ETIK OCH INTEGRITET

G4-56 Organisationens värderingar, principer, uppförandekoder 5, 9–11

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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SPECIFIKA STANDARDUPPLYSNINGAR

EKONOMISK PÅVERKAN

VÄSENTLIG ASPEKT: INDIREKT EKONOMISK PÅVERKAN

G4-DMA Styrning 4–7, 22

G4-EC8 Betydande indirekta ekonomiska effekter 22–23

MILJÖPÅVERKAN

VÄSENTLIG ASPEKT: ENERGY 

G4-DMA Styrning 4–7, 24

G4-EN3 Energiförbrukning inom organisationen 24

VÄSENTLIG ASPEKT:  UTSLÄPP

G4-DMA Styrning 24

G4-EN16 Indirekta utsläpp (energi) av växthusgaser (scope 2) 24, 26–27

G4-EN17 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3) 24, 26–27

G4-EN19 Minskade utsläpp av växthusgaser 24

SOCIAL PÅVERKAN

ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN OCH ARBETSVILLKOR

VÄSENTLIG ASPEKT:  ANSTÄLLNING

G4-DMA Styrning 4–7, 12, 17

G4-LA1 Personalomsättning 15  

G4-LA2 Förmåner till anställda 15

VÄSENTLIG ASPEKT: HÄLSA OCH SÄKERHET I ARBETET

G4-DMA Styrning 4–7, 20, 26

G4-LA6 Skador, sjukdomar och förlorade arbetsdagar 20 PwC Sverige är ett tjänste företag och från-
går därför GRIs-indikator LA6. Vi fokuserar 
på sjukfrånvaro, balans i livet och tid för 
återhämtning. 

VÄSENTLIG ASPEKT: UTBILDNING

G4-DMA Styrning 4–7, 15–17

G4-LA9 Utbildningstimmar 16–17

G4-LA11 Regelbunden utvärdering och karriärutveckling 15–16

VÄSENTLIG ASPEKT:  MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET

G4-DMA Styrning 4–7, 26

G4-LA12 Sammansättning av styrelse och ledning samt anställda 18–19

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

VÄSENTLIG ASPEKT: ICKE-DISKRIMINERING

G4-DMA Styrning 4–7, 10, 26

G4-HR3 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder 10

SAMHÄLLE

VÄSENTLIG ASPEKT: ANTIKORRUPTION

G4-DMA Styrning 4–7, 9

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

10

G4-SO4 Kommunikation och utbildning avseende antikorruption 9–10

G4-SO5 Bekräftade korruptionsincidenter 10

PRODUKTANSVAR

VÄSENTLIG ASPEKT: MÄRKNING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER

G4-DMA Styrning 4–7, 11

G4-PR5 Resultat från kundnöjdhetsundersökning 10–11
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Avgivande av hållbarhetsredovisningen

Undertecknade avger härmed PwC Sveriges hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2015/2016. Hållbarhetsredovisningen beskriver  
PwC Sveriges hållbarhetsarbete och är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) Riktlinjer för hållbarhetsredovisning.
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Revisorns rapport
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