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På väg till ett hållbart samhälle
Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner,
affärsrådgivning och redovisning. Vårt uppdrag och vårt viktigaste bidrag på
resan till ett mer hållbart samhälle är – att bygga förtroende. Att organisationer,
myndigheter och företag känner förtroende för varandra och för informationen
de utbyter är en absolut nödvändighet. Granskad och kvalitetssäkrad information
används som stöd för viktiga beslut och skapar förutsättningar för långsiktigt
hållbart företagande. Det är en utveckling som vi på Ernst & Young vill bidra till.
Genom att leverera revisions- och konsulttjänster av hög kvalitet hjälper vi våra
kunder att bygga förtroende, skapa värde och uppnå sin fulla potential. Det är så
vi bidrar på vägen till ett mer hållbart samhälle.
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Snabbfakta om …

UN Global Compact

Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt,
transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 152 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar
och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår
drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi
verkar i att uppnå sin fulla potential.

United Nations Global Compact (UNGC) är ett strategiskt
initiativ som stödjer hållbar utveckling och
uppmanar aktörer att visa sitt engagemang
för tio globalt accepterade principer inom
områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt,
miljöfrågor och korruptionsbekämpning.
Ernst & Young skrev under medlemskap år
2009 på global nivå.

… hållbarhet

Om redovisningen

… Ernst & Young

För Ernst & Young innebär hållbarhet att vi ska bedriva
ett ansvarsfullt företagande som är långsiktigt hållbart –
ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Det handlar om att ta väl
hand om medarbetare och kunder, utveckla tjänster, ta ansvar
för miljön, ställa krav på leverantörer, ge stöd åt samhället
och samverka med branschaktörer. Hållbarhetsfrågorna ska
integreras i vår kärnverksamhet och kommuniceras på ett
trovärdigt och transparent sätt.

… GRI
Global Reporting Initiative (GRI) har tagit fram internationella,
frivilliga riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Redovisningen
ska ge en balanserad och rimlig bild av den redovisande
organisationens resultat inom ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet.
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Detta är Ernst & Young Sweden AB:s andra hållbarhetsredovisning. Den täcker vårt verksamhetsår 1 juli 2010–30 juni
2011 och följer GRI:s riktlinjer, nivå C. För första gången är den
granskad av våra revisorer. Vår första redovisning gavs ut våren
2011 och avsåg verksamhetsåret 2009/2010.
För att prioritera innehållet och indikatorerna i denna
hållbarhetsredovisning har vi utgått från väsentlighetsprincipen
i GRI. Den utgör tröskeln för vad som är relevant att rapportera
ur ett hållbarhetsperspektiv och som vi har möjlighet att
påverka. Vi har främst utgått från att återspegla Ernst & Youngs
strategi, våra värderingar och vår uppförandekod. Vi har
även följt upp föregående års medarbetarenkät, se avsnittet
”Våra intressenter”, och gått igenom statistik för hur Ernst &
Young framställs i media. I media omnämns vi framför allt i
artiklar om revisions- och branschfrågor, i artiklar om tjänster
som motverkar bedrägeri och korruption samt i artiklar om
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utmärkelsen Ernst & Young Entrepreneur Of The Year och
externa undersökningar.
Vårt viktigaste bidrag på väg till ett mer hållbart samhälle är
att bygga förtroende. Precis som föregående år har vi därför
valt förtroende som tema för hela vår hållbarhetsredovisning.
Vi har utgått från debatten kring revisionsbranschens
nuvarande och framtida roll i samhället och utvecklingen inom
bolagsrapportering som drivs av International Integrated
Reporting Committee (IIRC). För att ge en mer fördjupad
beskrivning av förtroendefrågan har vi fört en dialog med
huvudintressenter som regulatorer och branschorgan.
Vi avser att rapportera kring vårt hållbarhetsarbete varje år.

Våra värderingar
Ernst & Youngs globala uppförandekod fungerar som ett etiskt
ramverk för att hjälpa alla medarbetare att fatta korrekta
beslut – både som individer och i egenskap av medlemmar i den
globala organisationen. Koden är förankrad i våra värderingar.
• Vi står för integritet, respekt och laganda.
• Vi är engagerade, vågar ta ledningen och visa vägen framåt.
• Vi bygger relationer på professionell grund.

Året i korthet

bästa sätt. Vi har även infört mentorprogram för medarbetare
som behöver diskutera sin karriär utifrån ett bredare perspektiv.

Verksamhetsåret 2010/2011 präglades av återhämtning
efter den globala finansiella krisen och den efterföljande
lågkonjunkturen. Marknadsläget i Sverige har gradvis
förbättrats under året. Samtliga affärsområden hade en positiv
tillväxt – inte minst våra konsultverksamheter Advisory services
och Transaction advisory services.

Enklare ekonomiadministration för små och
medelstora företag

Attraktiv arbetsgivare på universitet och högskolor

Arbetet med att anpassa vårt tjänsteutbud och stärka våra
relationer med små och medelstora företag har fortsatt. Under
året har vi prioriterat att kunna erbjuda våra mindre kunder en
mer kostnadseffektiv rådgivning inom ekonomiadministration.
Det innebär att vi är rustade inför den förändring av revisionsplikten som riksdagen beslutade om under föregående år.

Medarbetare
Så ser våra medarbetare på Ernst & Young som
arbetsplats
Under året genomfördes vår globala medarbetarundersökning.
Resultatet på företagsövergripande nivå visar att Ernst & Young
har förbättrat sig inom alla huvudområden. Våra styrkor är
delaktighet, laganda och att leva efter våra värderingar. Bland
våra förbättringsområden finns bland annat ledarskapsfrågor
och ytterligare satsningar på att kommunicera mål och
strategi. Medarbetarundersökningarna ligger till grund för
vårt kontinuerliga arbete med att skapa en arbetsplats där
medarbetare trivs och vill stanna kvar.

Karriärutveckling i fokus
Vi har arbetat vidare med olika projekt som rör medarbetarnas
karriärutveckling. Alla medarbetare har en så kallad counselor,
oftast den närmaste chefen, som hjälper till att utforma
karriärmål på kort och lång sikt. Under året har vi genomfört
utbildningar så att våra counselors kan stödja medarbetare på

Ernst & Young är ett företag som växer och utvecklas. En
stor del av vår rekrytering sker direkt från universitet och
högskolor. Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med våra
studentrelationer för att attrahera potentiella medarbetare.
Under året rekryterade vi drygt 300 medarbetare direkt från
högskolor och universitet.

Kunder
Global organisation stärker vårt erbjudande
Företag kan behöva stöd från en revisor eller rådgivare som
både har ett globalt perspektiv och lokal kännedom. För att
möta dessa behov har vi arbetat vidare med att skapa en
integrerad organisation. Med en globalt integrerad organisation
kan vi leverera tjänster med enhetlig, hög kvalitet – oavsett
var i världen våra tjänster efterfrågas. På samma sätt möter
vi behovet av lokal närvaro med ett 60-tal kontor runt om i
Sverige.

Fortsatta investeringar i branschkunskap
Att på djupet förstå våra kunders verksamhet blir en allt
viktigare konkurrensfaktor i branschen. Därför har vi
fortsatt arbetet med att bygga upp och dela branschkunskap
tillsammans med vår globala organisation. Med detaljerad
branschkännedom erbjuder vi våra kunder ett påtagligt
mervärde och råd som fungerar i praktiken.
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Samhälle
Under Almedalsveckan på Gotland arrangerade vi sex
seminarier. Temat var ”Förändringar och förväntningar 2011 –
utmaningar inom privat och offentlig verksamhet”.
För att främja ökad transparens när det gäller risk delar vi
årligen ut Risk Transparency Award. Under verksamhetsåret
2010/2011 utsågs Trelleborg AB till vinnare. Priset ges till
det företag som bäst genomlyser sin riskexponering och
riskhantering i årsredovisningen.
Ola Oskarsson på Marin Mätteknik AB belönades med
vår utmärkelse Ernst & Young Entrepreneur Of The Year.
Syftet är att synliggöra entreprenörer och öka intresset för
entreprenörskap.
Vi startade ett pilotprojekt tillsammans med Svenska Röda
Korset där medarbetare bidrog med kompetens och tid. Denna
möjlighet till volontärinsatser för olika organisationer på
arbetstid kommer att utökas till fler delar av verksamheten.
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Vi fortsatte att sponsra bland andra Stockholms konserthus
och Bris, Barnens rätt i samhället. Lokalt stödjer vi ideella
organisationer och idrottsföreningar på de orter där vi är
verksamma.

Kunskapsdelning
Seminarier och utbildning
Vi delar med oss av vår kunskap genom att arrangera
seminarier, nätverksträffar och utbildningar för våra kunder.
Det kan till exempel vara frukostseminarier inom skatteområdet
eller kurser inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Våra
medarbetare deltar också som lärare och föreläsare på
universitet och högskolor.

Svenska och globala studier
För att hjälpa våra kunder att få perspektiv på sin verksamhet
och förmedla vår kunskap om olika specialistområden genomför
vi regelbundet svenska och globala studier. Rapporterna
publiceras löpande på vår webbplats www.ey.com/se.

Hållbarhet
I september 2010 utsågs Håkan Gustafsson, chief operating
officer, till ansvarig för att etablera och övergripande leda vårt
hållbarhetsarbete.
Vi skapade hållbarhetsrådet – ett beredningsorgan för
ledningen i hållbarhetsfrågor.

Så här uppfattas Ernst & Young

Vår väg till ett hållbart samhälle

En stark företagskultur skapar förutsättningar för att rekrytera
och behålla marknadens främsta medarbetare. Under
verksamhetsåret har Ernst & Young i flera undersökningar
rankats som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt,
transaktioner, rådgivning och redovisning. Vårt uppdrag och
vårt viktigaste bidrag på resan till ett mer hållbart samhälle
är att bygga förtroende. Förtroende är en hörnsten i stabila
ekonomier och välfungerande samhällen. Vi granskar och
kvalitetssäkrar ekonomisk information som organisationer,
myndigheter och företag använder som stöd för avgörande
beslut. Vi erbjuder också tjänster som bidrar till att våra kunder
utvecklar och effektiviserar sina verksamheter. På så sätt
skapar vi förutsättningar för långsiktigt hållbart företagande
samtidigt som näringsliv och samhälle blir mer transparent.

Branschens bästa arbetsplats

Etta i branschen när våra medarbetare tycker till om Ernst &
Young som arbetsplats (Sveriges bästa arbetsgivare 2010,
Universum).
Etta i konsultbranschen när svenska beslutsfattare rankar
företagens arbetsgivarimage (ISI Wissing 2010).

Mest attraktiva arbetsgivaren

Etta i Norden när ekonomistudenter rankar den mest attraktiva
arbetsgivaren (Nordic top 50 2011, Universum).
Etta i branschen och fyra totalt efter Ikea, Google och H&M
när svenska ekonomistudenter rankar den mest attraktiva
arbetsgivaren (Företagsbarometern 2011, Universum).
Etta i branschen när studenter, notarier och biträdande
jurister rangordnar Sveriges företag och myndigheter efter hur
attraktiva de är som arbetsgivare (Juristbarometern 2011,
Blendow Group).

Vi tog fram vår första hållbarhetsredovisning.
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Vår resa mot det hållbara samhället har börjat. Vi ser arbetet
med hållbarhet som en ständigt pågående process som ska vara
en naturlig del av vår vardag. Under resans gång sprider våra
medarbetare i Sverige kunskap inom sina kompetensområden.
Genom att leverera revisions- och konsulttjänster av hög
kvalitet hjälper vi våra kunder att bygga förtroende och skapa
värde.

Huvudområde

Utmaningar

Övergripande mål

Huvudområde

Utmaningar

Övergripande mål

Medarbetare

Nå definierade målgrupper för rekrytering
och vara en attraktiv arbetsgivare.
Erbjuda alla medarbetare relevant
utbildning. Få medarbetare att känna sig
delaktiga i verksamhetens utveckling. Öka
jämställdheten.

Attrahera, rekrytera, utveckla och
behålla de mest motiverade och
kompetenta medarbetarna.

Regulatorer och
branschorgan

EU:s lagförslag om revision som kommer i
slutet av 2011.

God samverkan med regulatorer
och branschorgan.

Samhällsengagemang

Bidra till ett hållbart samhälle.

Medverka till en hållbar utveckling
i näringsliv och samhälle.

Miljö

Kvalitet

Leverera rätt tjänster till rätt kunder i
enlighet med fastställd metodik. Införa
mer användarvänliga globala system och
processer.

Ernst & Young har den högsta
upplevda kundnöjdheten i
branschen.

Ernst & Young ska minska vår
klimatpåverkan och sitt ekologiska
fotavtryck.

Tillväxt

Uppnå branschens högsta tillväxt och
samtidigt bedriva en långsiktigt hållbar
affärsverksamhet.

Ernst & Young har det starkaste
varumärket och den högsta
hållbara tillväxten i branschen.

Få ned vår klimatpåverkan genom
reellt ändrat resande och minskad
energiförbrukning. Minska vårt ekologiska
fotavtryck genom krav på inköp av varor
och tjänster och minskad förbrukning av
kontorsmaterial.

Leverantörer

Strategi och styrning

Leva efter våra värderingar och
tillämpa uppförandekoden. Integrera
ett hållbart förhållningssätt i den
strategiska styrningen, styrkort och
tjänsteleveranser. Vidareutveckla
medarbetarnas engagemang för
hållbarhetsfrågor och ansvarsfullt
uppträdande.

Ernst & Young har långsiktigt den
högsta hållbara produktiviteten
och lönsamheten i branschen.

Avvägningen mellan kortsiktigt billigare
inköp och kortsiktigt dyrare men
långsiktigt mer hållbara inköp.

Hög kostnadseffektivitet och
effektiv resursanvändning samt
efterlevnad av frågor som rör
mänskliga rättigheter, miljö och
andra sociala och etiska krav inom
hälsa och säkerhet.
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Förtro
15

11

31

Om Ernst & Young, om hur
vi utvecklades till det globala
företag vi är i dag.

Vd och ordförande har ordet,
beskriver Ernst & Youngs roll i
ett hållbart samhälle.

Omvärld, beskriver våra
viktigaste branschfrågor,
hur vi arbetar med att stödja
samhället samt hur vi tar
ansvar för miljö och inköp.

21

Vår plattform för hållbarhet,
beskriver grunden för vårt
långsiktiga arbete med
hållbar affärsutveckling.
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oende
45

39

Kvalitet, redogör för
Ernst & Youngs arbete med
att nå hög kundnöjdhet och
beskriver de etiska riktlinjer
som ska säkerställa ett högt
förtroende för våra tjänster.

Medarbetare, handlar om vårt
arbete med att attrahera och
behålla de bästa talangerna.

60

51

Tillväxt, handlar om hur vi
ser på vår verksamhet och
långsiktigt hållbar tillväxt.
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Granskningsberättelse,
rapporterar om hur väl vi har
lyckats uppfylla GRI:s riktlinjer
för hållbarhetsredovisning.
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Vd och ordförande har ordet
Vår resa mot det hållbara samhället har börjat. För Ernst & Young
är det självklart att vara engagerad, ta ledningen och visa vägen
framåt. Därför har vi startat arbetet med att integrera hållbarhet
i vår egen kärnverksamhet. Den här hållbarhetsredovisningen är
ett avstamp för vårt fortsatta och långsiktiga hållbarhetsarbete.
På de följande sidorna beskriver vi arbetet med att ställa in
kompassen mot ett hållbart samhälle.

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Vd och ordförande har ordet
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Vår resa mot det
hållbara samhället

har vi därför fortsatt arbetet med att skapa en mer globalt
integrerad organisation. Ambitionen är att erbjuda våra kunder
snabbare service, öka kvaliteten i våra tjänsteleveranser, öka
organisationens effektivitet och uppnå stordriftsfördelar.

Hållbarhet är ett ord som används i många olika
sammanhang. Från att främst ha varit en fråga om miljö
täcker området i dag också allt från mångfald, jämställdhet
och arbetsmiljö till effektivitet, ansvar och utveckling. För
Ernst & Young handlar hållbarhet om att vara ett företag som
är långsiktigt hållbart – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Integrera hållbarhetsarbetet i strategin

Verksamhetsåret inleddes i finanskrisens efterdyningar.
Tillväxtekonomierna gick som tåget, men återhämtningen i USA
tog längre tid än förväntat och eurozonen visade sig innehålla
dolda underskott. Detta skapade många frågetecken och
osäkerhet på finansmarknaderna. I Sverige såg det ekonomiska
läget ljusare ut och vår kurs mot Ernst & Youngs strategiska mål
om marknadsledarskap är stabil.

Globalisering och regelverksförändringar
För att nå målet om marknadsledarskap behöver vi hantera
förändringar i omvärlden. Vår bedömning är att konkurrensen
om såväl kunder som medarbetare kommer att öka ytterligare.
EU-kommissionens grönbok kommer sannolikt att resultera i en
förändrad reglering av revisionsbranschen. Samtidigt fortsätter
globaliseringen med oförminskad fart. Fler och fler företag
behöver stöd från en revisor eller rådgivare som har både ett
globalt perspektiv och lokal kännedom. Under verksamhetsåret

12

Vd och ordförande har ordet

Vi strävar efter att hållbarhet ska ingå som en naturlig
del i Ernst & Youngs kärnverksamhet. Därför har vi
integrerat arbetet med hållbarhet i vår strategi för att
nå marknadsledarskap. Hållbarhetsarbetet fokuserar
på fyra områden med direkt koppling till vår strategi –
medarbetare, kvalitet, tillväxt samt strategi och styrning.
Andra viktiga områden för vårt hållbarhetsarbete är miljö
och samhällsengagemang samt relationer med regulatorer,
branschorgan och leverantörer. Under året har vi identifierat ett
antal utmaningar som har grundläggande betydelse, dels för
målet om marknadsledarskap, dels för vår ambition att vara ett
hållbart företag. Det handlar bland annat om att leva efter våra
värderingar och ha ett långsiktigt perspektiv i alla investeringar
och satsningar.
Våra kunder förväntar sig att vi har riktlinjer för hållbarhet och
att vi agerar som ett ansvarsfullt företag. Det finns också en
stor potential och affärsmöjlighet inom detta område som vi ska
ta vara på. Vi ser hållbarhet som en röd tråd i Ernst & Youngs
verksamhet. Våra tjänster bidrar till en hållbar utveckling
genom att skapa förtroende, överföra kunskap, stödja
samhället och skapa värde.
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Hållbara initiativ
Ett socialt och miljömässigt ansvarstagande hamnar högt på
listan när unga väljer arbetsgivare. Det är en strategisk fråga
för Ernst & Young att anställa medarbetare med rätt kompetens
och rätt personliga egenskaper. Därför är det centralt att
vi fortsätter vara en populär arbetsgivare. Under året blev
vi återigen branschbäst i flera oberoende undersökningar
som rankar de mest attraktiva arbetsgivarna. Vi fortsatte
också vårt samarbete med Svenska Röda Korset. Det är ett
projekt där medarbetare kan kombinera det frivilliga med det
yrkesverksamma genom att utföra volontärarbete på arbetstid.
En del av vårt samhällsengagemang handlar om att utveckla
ett aktivt miljöarbete. Under verksamhetsåret har vi bland
annat kartlagt vår miljöpåverkan och infört en ny inköpspolicy
med starkt miljöfokus. Vi ska givetvis fortsätta arbetet med att
minska vår miljöpåverkan och motivera våra medarbetare till ett
miljömässigt ansvarsfullt agerande.
Inom redovisningsområdet finns en tydlig utveckling som
pekar mot en integrerad rapportering. International Integrated
Reporting Committee (IIRC) driver ett projekt som ska mynna
ut i en ny, enhetlig rapporteringsstandard som integrerar
företagens finansiella redovisning med både miljöredovisning
och social redovisning. Redovisningen ska även kopplas till
bolagsstyrning, strategiska mål och affärsmodell. Ernst &
Youngs globala styrelseordförande Jim Turley är medlem i
IIRC:s styrkommitté. Vi ser integrerad rapportering som ett

nödvändigt steg – inte minst om det i framtiden ska bli
självklart att ta med hållbarhetskriterier i aktieanalyser och
investeringsbeslut.
Ernst & Young tror på att integrera hållbarhet som en
naturlig del i affärsverksamheten – från vår strategi till vårt
dagliga arbete på kontoren. Hållbar utveckling är en process,
en evolution, en resa som kommer att genomsyra vår
verksamhet framöver.

Jan Birgerson,
vd

Lars Träff,
styrelseordförande
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Om Ernst & Young
En milstople på resan mot det hållbara samhället är vår
globalt integrerade organisation. Den särskiljer oss från våra
konkurrenter och stärker vår förmåga att leverera tjänster
med enhetlig, hög kvalitet – oavsett var i världen tjänsterna
efterfrågas. Dessutom kan vi erbjuda våra medarbetare
stora möjligheter att utvecklas. Vi arbetar aktivt med olika
utbytesprogram och uppmuntrar rörlighet mellan länder,
affärsområden och kontor.

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Om Ernst & Young
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Styrelse

Staber

Assurance

Vd

Tax

Vvd

Advisory services

Transaction
advisory services

Ernst & Youngs svenska organisation med fyra affärsområden.

Vår långa resa tar sin början med våra grundare: engelsmannen Arthur Young och amerikanen Alwin C. Ernst. Under
tidigt 1900-tal startar de varsin revisionsfirma.

… med lokal förankring

Tjänster

Ernst & Young i Sverige har cirka 2 000 medarbetare som är
revisorer, konsulter eller administratörer.

Alwin C. Ernst lanserar en nyskapande idé om att revisorernas
information kan användas som grund för affärsbeslut och
därmed bidra till kundernas utveckling. Även Arthur Young
utmärkte sig som lika mycket affärsrådgivare som revisor.
Första stegen på världsmarknaden tas redan 1924 då de,
helt ovetande om varandra, fusionerar sina firmor med varsin
brittisk revisionsfirma. Allianserna var de första i raden av
många. 1989 förenas Ernsts och Youngs filosofier när deras,
vid det här laget, stora bolag går samman och blir Ernst &
Young. I Sverige bygger vårt ursprung på olika svenska
revisionsbyråer, bland annat Hagström & Sillén och Bertil
Olssons Revisionsbyrå, som slagits samman under årens lopp.
1990 tog vi namnet Ernst & Young.

Som stöd till våra fyra affärsområden har vi fem staber
(Human resources, Marketing & Communications, Business
development, Quality & Risk management och Finance &
Operations). Företagsledningen består av vd, vice vd, chief
operating officer (COO), HR-chef och fyra affärsområdeschefer.

Våra revisorer och konsulter erbjuder tjänster inom revision,
skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Med hjälp av
vår globala organisation kan vi leverera tjänster med enhetlig,
hög kvalitet över hela världen. Vi har samtidigt en stark lokal
förankring på den svenska marknaden.

Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm och är ett av
totalt 64 kontor i Sverige. Verksamheten bedrivs geografiskt
genom en indelning i regioner. Under verksamhetsåret
2010/2011 hade vi åtta regioner: Stockholm, Göteborg,
Malmö, Sydost, Östra, Västra, Svealand och Norrland. Den 1 juli
2011 slogs region Västra ihop med Göteborg.

Global organisation…

Stark lokal förankring

Ernst & Young är en globalt integrerad organisation med
152 000 medarbetare i 140 länder. Vår organisation är indelad
i fyra geografiska areor. Sverige tillhör den så kallade EMEIAarean som omfattar 87 länder i Europa, Mellanöstern, Indien
och Afrika. För att det ska vara möjligt att arbeta effektivt
inom arean är EMEIA uppdelad i tolv så kallade sub-areor.
Verksamheten i Sverige tillhör Nordics som också omfattar
Danmark, Finland, Island och Norge. Ernst & Young bedriver
sin verksamhet i fyra affärsområden: Assurance, Tax, Advisory
services och Transaction advisory services.

• Ökar närheten till våra kunder.
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• Ökar kvaliteten på tjänsterna genom kännedom om det
lokala näringslivet.
• Säkerställer samarbete mellan närliggande kontor.
• Främjar starkt lokalt ledarskap.

Kravet på opartiskhet och självständighet som revisorer
innebär att vi är förhindrade att erbjuda vissa tjänster till våra
revisionskunder.

Affärsområde Assurance

Våra revisorer hjälper företag att uppfylla allt mer
komplicerade krav vad gäller finansiell rapportering. Vi
identifierar även möjligheter och risker när det gäller
hanteringen av företagens ekonomi och verksamhet. Våra
revisorers arbete skapar förtroende för marknaden och
förmedlar viktig information till investerare och andra
intressenter.
Våra redovisningskonsulter hjälper kunder att uppfylla kraven
på en korrekt redovisning och rapportering till myndigheter.
Därmed kan kunderna fatta viktiga beslut och kontrollera sin
verksamhet. Vi hjälper också företag att upprätta bokslut,
årsredovisning och koncernredovisning enligt gällande lag och
god redovisningssed.

Affärsområde Advisory services

Våra konsulter hjälper företag och organisationer att
hantera förändringar med fokus på effektivitet, lönsamhet
Hållbarhetsredovisning 2010/2011

och risk. Uppdragen kan till exempel handla om att öka
kunders konkurrenskraft genom att effektivisera deras
processer eller att hjälpa dem att optimera sina möjligheter.
Vi erbjuder även tjänster som rör it-strategifrågor, it-säkerhet,
verksamhetsutveckling, intern kontroll och internrevision.

Affärsområde Tax

Våra skattekonsulter hjälper såväl stora globala bolag som
ägarledda företag med ett brett utbud av skattetjänster.
En långsiktig skattestrategi som tar hänsyn till företagets
affärsmål och verksamhetens behov kan minska företagets
risker och bidra till ökad tillväxt. I dag ställs höga krav på
en skattehantering som är korrekt och transparent. Våra
kunder får stöd och vägledning inom områden som svensk
och internationell företagsbeskattning, transaktionsskatter,
indirekta skatter samt personal- och mobilitetsfrågor.

Affärsområde Transaction advisory services

Våra konsulter stödjer många av världens ledande och
snabbast växande företag med rådgivning i samband
med fusioner, förvärv, avyttringar, nyemissioner eller
omstruktureringar. Transaktioner blir allt mer komplexa
samtidigt som medieexponeringen ökar. Aktiva aktieägare vill
dessutom se att transaktionerna genererar tydliga värden, till
exempel i form av tillväxt, produktivitet och avkastning.
Läs mer om våra tjänster på www.ey.com/se.

Branschperspektiv gör skillnad
Marknadstrender, möjligheter, risker och regelverk
varierar mellan olika branscher. Därför erbjuder vi ett
branschperspektiv på företagens behov av tjänster inom
revision, skatt, redovisning, transaktioner och rådgivning.
Vi har globala branschcenter som bygger upp och förmedlar
kunskap samt utvecklar branschspecifika lösningar. Våra
kunder får tillgång till tjänster som ger mervärde och skapar
långsiktighet, bland annat inom följande branscher:
• Energi
• Fastighet och bygg
• Financial services
• Fordonsindustri
• Gruv- och metallindustri
• Handel och konsumentprodukter
• Life sciences
• Media och underhållning
• Cleantech
• Offentlig verksamhet
• Oil & gas
• Private equity
• Pulp & paper
• Teknik
• Telekom
• Transportindustri

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Våra tjänster inom hållbarhetsområdet
Vår organisation Climate Change and Sustainability
Services (CCaSS) erbjuder en rad tjänster inom
hållbar utveckling. I uppdragen använder vi vår
kompetens inom samtliga affärsområden. Exempel
på tjänster är verifiering av hållbarhetsredovisning,
rådgivning till revisorer i samband med revision av
finansiell redovisning, rådgivning vid upprättande
av hållbarhetsredovisning, bland annat enligt Global
Reporting Initiative, rådgivning i samband med
transaktioner och utsläppsrätter samt strategisk
rådgivning inom hållbarhetsområdet.

Om Ernst & Young
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Styrelse

Ägarstruktur
Aktierna i Ernst & Young Sweden AB ägs till cirka 91 % (49 %
av röstvärdet) av 167 aktieägare som är verksamma i Ernst &
Young. Resterande del ägs av Ernst & Young Europe LLP, som
är ett revisionsföretag registrerat i Storbritannien. De svenska
delägarna äger Ernst & Young Europe LLP tillsammans med
övriga europeiska delägare.
Styrelseordförande är Lars Träff.
Verkställande direktör är Jan Birgerson.

Tack vare vår integrerade globala struktur har vi haft
framgångar i form av ökade marknadsandelar och ett mer
välkänt varumärke. Inom EMEIA – det geografiska området
som Ernst & Young i Sverige tillhör – har vi vunnit allt fler
revisionsuppdrag bland de största företagen. I dag är vi
delad etta när det gäller antalet reviderade bolag på Fortune
100-listan med huvudkontor i EMEIA. För bara några år sedan
var vi nummer fyra.

Lars Träff
Styrelseordförande
Född 1954,
styrelseledamot
sedan 2002

Karin Grann
Född 1954,
styrelseledamot sedan
2007

Karin Sancho
Född 1968,
styrelseledamot sedan
2010

Erik Åström
Född 1957,
styrelseledamot sedan
2010

Helene Asovic
Arbetstagarrepresentant
Född 1962,
styrelseledamot sedan
2009

Anna Gullmarstrand
Arbetstagarrepresentant
Född 1976,
styrelseledamot sedan
2008

Marknad
Vi erbjuder våra tjänster till publika och globala företag samt
ägarledda företag i Sverige. Viktiga kunder är också stat,
kommuner, landsting, myndigheter och icke vinstdrivande
verksamheter.
Finansiellt resultat, Mkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet
Medeltal anställda, st

2010–2011

2009–2010

2008–2009

2007–2008

2 882

2 726

2 700

2 705

495

552

453

481

1 342

1 340

1 397

1 384

30%

35%

28%

29%

1 948

1 901

1 955

1 945

Carina Bergman Marcus
Chefsjurist, Född 1960,
styrelsens sekreterare
sedan 2011
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Ledning, vd, vice vd

Jan Birgerson
Verkställande direktör
Född 1954

Regionchefer

Peter Strandh
Stockholm

Helena Herlogsson
Vice vd och Account &
Business development
leader
Född 1965

Magnus Fagerstedt
Affärsområdeschef
Assurance
Född 1957

Lars Weigl
Affärsområdeschef
Advisory services
Född 1960

Mats Andersson Lohi
Affärsområdeschef Tax
Född 1960

Pär-Ola Hansson
Affärsområdeschef
Transaction advisory
services
Född 1967

Håkan Gustafsson
Chief operating officer
Född 1965

Staffan Landén
Västra

Per Karlsson
Malmö

Åke Andersson
Sydost

Stefan Engdahl
Östra

Gunilla Andersson
Svealand

Micael Engström
Norrland

Marie Ekman
Finance

Agneta Strandberg
Human resources

Mats Uggelberg
Infrastructure

Carina Bergman Marcus Teresa Palmquist
Legal
Marknad & information

Agneta Strandberg
HR-chef
Född 1957

Stabschefer

Magnus Gink
Business development

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Stefan Persson
Quality & risk management
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Vår plattform för hållbarhet
Färdriktningen är utstakad. Vårt systematiska hållbarhetsarbete
inom Ernst & Young utgår från ett antal olika roller som vi har
i samhället. Dessa roller ligger också till grund för dialogen
med våra intressentgrupper. En vidsynt omvärldsbevakning är
avgörande för att vi proaktivt ska kunna hantera våra största
risker och möjligheter.

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Vår plattform för hållbarhet

21

Våra viktigaste roller
Vårt arbete med att bidra till en hållbar samhällsutveckling
kan beskrivas med hjälp av fyra olika roller. Den
viktigaste rollen handlar om att skapa förtroende. Våra
medarbetare bidrar också genom kunskapsöverföring,
samhällsengagemang och värdeskapande.

Förtroendeskapande roll
Vår viktigaste roll är att skapa förtroende för ett stabilt
näringsliv och samhälle. Genom våra revisionstjänster
granskar och kvalitetssäkrar vi den ekonomiska information
som företag, organisationer och myndigheter lämnar till sina
intressenter. Vi erbjuder även andra tjänster som bidrar till
ett mer effektivt och välfungerande samhälle, till exempel
verksamhetsutveckling, utredningar av eventuell korruption
i företag och organisationer samt rådgivning inom skatt och
transaktioner. Vi stödjer Transparency International Sverige
(TIS) – en oberoende ideell organisation som ingår i det globala
nätverket Transparency International. I Sverige arbetar TIS
med informationsverksamhet och opinionsbildning för att
sprida kunskap om korruptionens skadliga effekter och verka
för ökad transparens. För att skapa förtroende samverkar
vi också med olika branschorgan i Sverige, till exempel
branschorganisationen Far, Rådet för finansiell rapportering
och Kollegiet för bolagsstyrning.

Kunskapsöverförande roll

främst i samband med våra revisions- och rådgivningsuppdrag,
men även via samarbeten med högskolor och gymnasieskolor,
utbildning och seminarier för kunder samt distribution av
undersökningar och studier. I vår värld är kunskap en avgörande
faktor för att utvecklas, uppfylla mål och nå framgång. Därför
har vi skapat olika nätverk där vi kan utbyta just kunskap och
erfarenheter tillsammans med kunder, kollegor och andra
experter. Nätverken ger också våra kunder möjlighet att bygga
relationer och ta del av nya idéer och inspiration.

Samhällsstödjande roll
Vi vill bidra till en hållbar utveckling i näringsliv och samhälle.
Med vår utmärkelse Ernst & Young Entrepreneur Of The Year
stödjer vi utvecklingen av entreprenörskap. Sedan 1986
premierar vi de allra främsta entreprenörerna globalt, nationellt
och regionalt. Därmed stärker vi samhället på ett bestående
sätt ur såväl ett socialt som ekonomiskt perspektiv. Lokalt
stödjer vi många ideella organisationer och idrottsföreningar
på de orter där vi är verksamma. Vi har även ett program för
samhällsengagemang där våra medarbetare får avsätta tid
till volontärarbete i frivilligorganisationer. Som en del av vår
samhällsstödjande roll ska vi utveckla ett aktivt miljöarbete.
Det innebär bland annat att hållbarhetsfrågor ska ingå som en
naturlig del när vi utför våra revisions- och konsultuppdrag.
Vårt interna miljöarbete fokuserar på energi- och
materialförbrukning, transporter samt leverantörspåverkan.

Vår kunskapsöverförande roll handlar om att bidra med
professionell kompetens till kunder och samhälle. Det gör vi
22
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Värdeskapande roll
Vi skapar värde till medarbetare, kunder och ägare genom
att driva en långsiktigt lönsam verksamhet som baseras på
gemensamma värderingar och en tydlig affärsstrategi. Våra
möjligheter till värdeskapande stärks genom globaliseringen av
Ernst & Youngs organisation. Ambitionen är att erbjuda våra
kunder bättre service, öka kvaliteten i våra leveranser, ge våra
medarbetare en utvecklande arbetsmiljö och fler internationella
karriärmöjligheter samt förbättra företagets effektivitet
och lönsamhet. Vi stödjer utvecklingen på revisionsområdet
inom ramen för olika internationella samarbeten. Exempel
på sådana är International Federation of Accountants (IFAC),
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG),
Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) och
International Accounting Standards Board (IASB). Vi främjar
också utvecklingen av en integrerad rapportering för företag
och organisationer via International Integrated Reporting
Committee (IIRC).

Våra intressenter
Inom Ernst & Young vill vi vara lyhörda, skapa förtroende
samt påverka och fånga upp trender. Därför behöver vi föra
en dialog med våra intressenter. Genom en dialog kan vi både
verifiera och prioritera viktiga frågor inom hållbarhet.
Våra viktigaste roller i samhället – förtroendeskapande,
kunskapsöverförande, samhällsstödjande och värdeskapande
– ligger till grund för vilka intressentgrupper vi betraktar
som centrala. Våra prioriterade intressentgrupper är ägare,

Fråga: Hur viktigt är det att Ernst & Young arbetar med
följande områden ur ett hållbarhetsperspektiv?
Summerat resultat från medarbetarundersökningen

framtida och nuvarande medarbetare, kunder, branschorgan
och påverkansgrupper, tillsynsmyndigheter samt media och
samhälle. Läs mer om respektive dialog i tabellen på följande
två sidor.

Medarbetarna tycker
Inom ramen för den här redovisningen har vi undersökt vilka
hållbarhetsfrågor som våra medarbetare anser är viktigast.
Enkäten besvarades under perioden slutet av augusti till
början av september 2011. 102 medarbetare valdes ut till
undersökningen med hänsyn till en jämn fördelning avseende
geografi, ålder, kön och roll i organisationen. 61 personer
svarade på undersökningen genom att gradera specifika
områden som utgår från vår strategi och GRI-indikatorerna. Det
ger en svarsfrekvens på 59 procent.
De områden som hamnade högst upp var ”Kundintegritet”,
”Kundnöjdhet och kvalitet” samt ”Attrahera, rekrytera och
behålla de mest motiverade och kompetenta medarbetarna”.
Se en sammanställning av huvudresultatet i diagrammet intill.

Kundintegritet

4,6

Kundnöjdhet och kvalitet

4,55

Attrahera, rekrytera och behålla de mest
motiverade och kompetenta medarbetarna

4,43

Efterlevnad av etiska regler, integritet och oberoende

4,41

Arbetsförhållanden och hälsa

4,38

Vidareutbildning och utveckling

4,31

Revisions- och rådgivningsbranschens
förtroende i samhället

4,24

Motverka korruption och mutor

4,20

Ekonomiska resultat och lönsam tillväxt

4,18

Förståelse för och förankring av våra värderingar
och uppförandekod

4,17

En transparent och öppen kommunikation kring
verksamhetens styrning

4,05

Mångfald och jämställdhet

4,05

Samhällsengagemang

4,03

Marknadskommunikation

3,98

Miljöpåverkan av enegiförbrukning

3,84

Mänskliga rättighetsfrågor

3,82

Miljöpåverkan av materialförbrukning

3,79

Miljöpåverkan av transporter

3,69

0
Mindre viktigt

1

2

3

Medarbetare

Produktansvar

Ekonomisk påverkan

Styrning

Mänskliga rättigheter

Miljöpåverkan
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Dialog med våra intressentgrupper
Viktig intressent

Mer exakt

Typ av dialog 2010/2011

Mål med dialog

Frågor om hållbarhet i dialog

Vår respons

Ägare

Global ledning

Globala ledningsmöten

Exempel:

Lokal ledning och styrelse

Delägarmöten

Styrning av verksamhetens
hållbarhetsfrågor

Delägare

Bolagsstämma

Lokal möjlighet att påverka
globala beslut

Integrering av hållbarhetsaspekter i vår strategi och vår
dagliga affärsverksamhet

Utbildning

Fortsatt utveckling av oss
som arbetsgivare och av våra
medarbetare

Partnerdatabas för
kommunikation

Val av styrelse och valnämnd
Förankra för verksamheten
viktiga beslut
Skapa engagemang och
förståelse för aktuell utveckling
Ge information till delägare

Medarbetare

Nuvarande medarbetare

Sveriges bästa arbetsgivare
(Universum)

Ökad kunskap om hur vi
bäst möter medarbetarnas
förväntningar

Utbildning och
informationsmöten

Behålla högt engagemang
Vårda företagskulturen

Medarbetarsamtal, utvärderingar
och återkoppling

Höja kompetensen

Medarbetarundersökningar

Hållbarhetsenkät (se sid 23)
Potentiella medarbetare

Studenter
Andra framtida medarbetare

Rekrytering

Sociala medier

Varumärkeskännedom

Externa arbetsgivarundersökningar bland studenter
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Jämställdhet
Värderingar
Ledarskap

Tydliggöra karriärvägar

Studentaktiviteter på högskolor
och universitet samt på våra
kontor
Arbetsmarknadsdagar

Mångfald

Få kunskap om förväntningar på
framtidens arbetsgivare

God arbetsgivare

Hur vi förbättrar vår kommunikation med målgruppen så att vi
utvecklas
Fortsatt vård av vårt arbetsgivarvarumärke
Rekrytering

Viktig intressent

Mer exakt

Typ av dialog 2010/2011

Mål med dialog

Frågor om hållbarhet i dialog

Vår respons

Kunder

Ägarledda och publika företag

Affärsutveckling och
offertprocesser

Kunna leverera mer långsiktiga
och högkvalitativa tjänster

Kundnöjdhet

Samarbete och dialog för att
förbättra leveranskvalitet och
kundnöjdhet

Kommuner och landsting
Statliga företag och myndigheter
Icke vinstdrivande verksamheter

Kundnöjdhetsundersökningar

Kundkvalitet
Förbättringspotential

Kundseminarier och utbildningar
på våra kontor

Tjänsteutveckling

Möten och nätverk
Branschorganisationer och
påverkansgrupper

Far
Rådet för finansiell rapportering

Aktivt deltagande i
kommittéarbete

Medverka till att driva en hållbar
utveckling

Utveckla etiska regler och
standarder för branschen och den
finansiella marknaden

Integrera nya krav och
standarder i vår metodik och vårt
tjänsteutbud

Kvalitetskontroller
Löpande kontakt och dialog

Ökad kvalitet

Tillämpa etiska regler och
kvalitetsfrågor

Medverka till en sund utveckling
av regler och kvalitetsfrågor

Kollegiet för bolagsstyrning
Transparency International
Sverige
Tillsynsmyndigheter och
lagstiftare

Revisorsnämnden
Finansinspektionen
Skatteverket

Media

Samhälle

Beslutsfattare
Journalister
Opinionsbildare
Medarbetare
Kunder
Studenter

Kontinuerlig dialog

Ernst & Young Entrepreneur Of
The Year

Genomföra utmärkelsen Ernst &
Young Entrepreneur Of The Year,
volontärinsatser och projekt hos
samarbetsorganisationer

Frivilligorganisationer
Lokala initiativ

Artiklar
Debattinlägg
Medverkan under
Almedalsveckan

Vara informerad och involverad i
upprätthållande och utveckling av
regulatoriska ramverk
Säkerställa att vårt
hållbarhetskoncept
kommuniceras korrekt
Medverka i samhällsdebatten

Införa beslutade regeländringar
och krav
Branschens kvalitet och integritet
Korruption

Balanserad och transparent
dialog

Granskning och utveckling av
offentlig verksamhet
Ernst & Young Entrepreneur Of
The Year

Stödja en hållbar utveckling i
näringsliv och samhälle

Entreprenörskap
Utbildningsfrågor

Utveckla vårt samhällsengagemang på Sverigenivå

Samhällsstöd

Möten och dialog
Hållbarhetsredovisning 2010/2011
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Några intressenter om oss
”Ernst & Young har alla förutsättningar att vara en
viktig röst i debatten om ett hållbart samhälle och för
en bättre integration av företagens hållbarhetsarbete.
Och det finns fortfarande stora möjligheter att rycka åt
sig initiativet.”
Dan Brännström, generalsekreterare för Far
”Revisionsbyråerna har ett samhällsansvar och ett
uppdrag för det allmännas bästa. En satsning på
hållbarhetsrevision är ett led i detta.”
Peter Strömberg, myndighetschef för Revisorsnämnden
”Vi är alltid trygga när vi anlitar Ernst & Young för att
de tar ansvar för sina åtaganden. De tänker på oss i
första hand genom att göra ett professionellt arbete.
Därför återkommer vi.”
Bo Gustavsson, CFO på Volvo Logistics, konsultkund
”Ernst & Youngs breda engagemang för entreprenörskap har stor betydelse. Entreprenörer är ju grundbulten i hela vårt samhällsbygge. Därför är det väldigt
viktigt att just de förebilder som lyfts fram tar ett
samhällsansvar och fortsätter att driva på i den
riktningen.”
B
 engt Liljedahl, ägare och koncernchef för
Liljedahl Group AB, revisionskund
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Trender, risker och möjligheter

Hållbar affärsutveckling på frammarsch

Vår långsiktiga utveckling och vårt finansiella resultat
påverkas av trender inom hållbar utveckling. Här beskriver
vi de mest betydelsefulla trenderna samt vilka risker och
möjligheter som de skapar för Ernst & Young.

Frågor om hållbar utveckling blir allt mer affärsmässigt
relevanta och accepterade. Ledningar och styrelser börjar inse
dess sprängkraft. Utvecklingen inom redovisningsområdet
pekar dessutom mot en fullt integrerad redovisning där
hållbarhet ingår som en naturlig del tillsammans med finansiell
rapportering och strategisk styrning.

Starkare reglering av branschen
EU-kommissionen har tillsatt en utredning, en så kallad
grönbok, där regelverket för revisionsföretag ses över. Tanken
är att en starkare reglerad revision ska stärka den finansiella
stabiliteten. Besluten som fattas baserat på utredningen
kommer att påverka vår bransch. Därför följer vi noga
utvecklingen och agerar proaktivt via vår branschorganisation
Far. Vi vill undvika en överreglering av branschen som skulle
kunna leda till sämre kvalitet på revisionen och därmed ett
mindre välfungerande och hållbart näringsliv.

Hård konkurrens om talangerna
Dagens unga ställer andra krav än tidigare generationer på
sina framtida arbetsgivare: Hur kan jag göra skillnad? Hur
arbetar företaget med hållbarhetsfrågorna? Det handlar om
att ta ansvar för samhällsutvecklingen. Samtidigt innebär
den demografiska utvecklingen i Sverige att det kommer att
bli brist på högutbildad arbetskraft. Därför måste vi, som är
starkt beroende av vårt intellektuella kapital, attrahera de
mest motiverade och kompetenta medarbetarna. Vi arbetar
långsiktigt för att skapa en arbetsplats där våra medarbetare
vill stanna kvar och utvecklas.

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Ökad globalisering ger nya möjligheter
För många av våra kunder är globaliseringen ett faktum. Varor,
tjänster, kapital och information rör sig mellan länder på ett sätt
som saknar motstycke i historien. Detta påverkar naturligtvis
Ernst & Youngs verksamhet. Våra kunder efterfrågar en
enhetlig, hög kvalitet, oavsett var i världen vi träffar dem.
Det kräver en organisation och verktyg som är anpassade
för globala kunder. Samtidigt möter vi en ökad konkurrens i
branschen och nya utmaningar som vi måste förhålla oss till.
Det är bakgrunden till vår globalt integrerade organisation –
den största organisationsförändringen i vår historia. Grunden
lades redan 2008 då vi på global nivå delades i fyra geografiska
areor. Ernst & Young i Sverige tillhör operationellt EMEIA
– en av fyra areor som skapades inom den globala Ernst &
Young-organisationen. EMEIA omfattar 87 länder i Europa,
Mellanöstern, Indien och Afrika.

Strategi och styrning
Övergripande mål: Ernst & Young har långsiktigt den
högsta produktiviteten och lönsamheten i branschen.
Utmaningar: Leva efter våra värderingar och
tillämpa uppförandekoden. Integrera ett hållbart
förhållningssätt i den strategiska styrningen, styrkort
och tjänsteleveranser. Vidareutveckla medarbetarnas
engagemang för hållbarhetsfrågor och ansvarsfullt
uppträdande.

Strategi och styrning
Ernst & Youngs strategiska mål är marknadsledarskap. Målet
ska vi uppnå genom vår globala strategi som omfattar fyra
områden: medarbetare, kunder, tillväxt samt strategi och
styrning.
En förutsättning för att nå målet om marknadsledarskap är att
vi lever enligt våra värderingar. Våra värderingar sammanfattas
i tre meningar:
• Vi står för integritet, respekt och laganda.
• Vi är engagerade, vågar ta ledningen och visa vägen framåt.
• Vi bygger relationer på professionell grund.

Värderingarna visar vägen
Att vara revisor eller konsult är en utmanande roll. Våra
värderingar är den kompass som medarbetarna har med sig
i arbetet varje dag. Värderingarna knyter samman 152 000
medarbetare världen över och möjliggör en kvalitet på våra
tjänster som möter högt ställda krav från kunder, lagstiftare och
andra intressenter. Värderingarna har en central position inte
bara i vår strategi, utan även i introduktionen av nyanställda,
i utvecklingssamtal och i ledarskaps- och utbildningsprogram.
Vi genomför kontinuerligt undersökningar för att följa upp att
organisationen agerar enligt våra värderingar.

Så för vi in strategi …
För att kunna omsätta vår globala strategi i praktiken arbetar vi

med balanserade styrkort. Styrkorten har samma struktur inom
hela Ernst & Young och är uppbyggda utifrån parametrarna
medarbetare, kvalitet, tillväxt samt strategi och styrning. För
varje parameter formuleras mål och aktiviteter på olika nivåer
i företaget. Det skapar en länk mellan de uppgifter som varje
medarbetare utför och Ernst & Youngs globala strategi.

… och hållbarhetsfrågor i styrningen
På global nivå har Ernst & Young undertecknat FN:s Global
Compact som omfattar åtaganden kring mänskliga rättigheter,
arbetsrätt, miljö och motverkande av korruption. För att
systematisera företagets syn på hållbarhet arbetar Ernst &
Young globalt med ”3E – Environment, Entrepreneurship and
Education”, det vill säga miljöpåverkan, stöd till entreprenörer
samt utbildning utöver den som ingår naturligt i vår
verksamhet. Arbete med ideella organisationer, bland annat
genom volontärarbete, är en del av denna satsning. Läs mer på
www.ey.com/cr.
Ernst & Young i Sverige vill gå längre än så. Hållbarhetsfrågorna
ska vara helt integrerade i kärnverksamheten och finns därför
med när vi implementerar den globala strategin. Vi har fyra
övergripande mål för vårt hållbarhetsarbete som direkt kopplar
till strategins styrkortsparametrar.
Ett flertal av hållbarhetsfrågorna är redan inordnade i
styrningen då de är identifierade, mäts och följs upp. Det
vi fokuserar på att förbättra ytterligare är styrningen av
miljöfrågorna och våra samarbeten med leverantörer.

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Strategi och
styrning

Medarbetare

Kvalitet

Tillväxt

Vår strategi för att uppnå marknadsledarskap omfattar fyra områden:
medarbetare, kunder, tillväxt samt strategi och styrning.

Strategi och styrning
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Hållbarhetsråd inrättat
Ytterst ansvarig för Ernst & Youngs verksamhet och därmed för
hållbarhetsarbetet i Sverige är vd Jan Birgerson. I september
2010 fick Håkan Gustafsson, COO (chief operating officer),
uppdraget att etablera och leda hållbarhetsarbetet. En av
de första åtgärderna var att skapa hållbarhetsrådet – ett
beredningsorgan för företagsledningen i hållbarhetsfrågor.
I rådet ingår medarbetare från skilda delar av organisationen.
Till sin hjälp har de ett nätverk med intresserade kollegor.
Under kommande år ska arbetet formaliseras ytterligare för att
förbättra styrningen, bygga stolthet och öka engagemanget.

Styrelsens oberoende och påverkan
Mot bakgrund av att delägarna har ett särskilt ansvar
som aktiva revisorer och konsulter i Ernst & Young, men
också leder verksamheten, är ägarintresset tillgodosett ur
bolagsstyrningssynpunkt. Till den ordinarie bolagsstämman
lämnar en valnämnd (bestående av delägare utanför
företagsledning och styrelse) förslag på styrelseledamöter och
styrelseordförande. Samtliga fyra valda styrelseledamöter och
två arbetstagarrepresentanter är verksamma i företaget.

Förslag till styrelse och ledning
Alla medarbetare kan använda olika kanaler – som
medarbetarundersökningar, delägar-, grupp- och arbetsmöten
samt gemensamma konferensdagar – för att rekommendera
eller lämna förslag till styrelsen eller företagsledningen för
Ernst & Young.
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Intervju med Håkan Gustafsson, COO,
Ernst & Young
Vad är avgörande för att Ernst & Young
ska bli ett hållbart företag?
– Ett hållbart förhållningssätt ska
vara en integrerad och naturlig del av
verksamheten. För att lyckas måste vi
leva efter våra värderingar och ha ett
långsiktigt perspektiv i samtliga investeringar och satsningar.
Hur ser du på hållbarhetsansvaret?
– Alla medarbetare ska känna ett ansvar för företagets hållbara
utveckling. Min roll är att vara en katalysator och pådrivare, och
säkerställa att frågorna genomsyrar ledningens arbete.
Viktigaste framgången inom hållbarhet under året?
– Att vi lyckades paketera arbetet i vår första
hållbarhetsredovisning som blev en ögonöppnare för
medarbetarna. Vi har gjort väldigt mycket tidigare, men på
ett mer fragmentariskt sätt. Nu gäller det att paketera och
förtydliga arbetet för att kunna ta nästa steg.
Och vad kan förbättras?
– Vi kan förbättra flera saker. Ett exempel är att uppmärksamma våra intressenter på vilken styrka, även ur ett
hållbarhetsperspektiv, som finns i den globalisering som vi
genomför. Den skiljer ut oss från våra konkurrenter och det har
vi inte lyckats förmedla. Det behöver vi bli bättre på!

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

“Ett hållbart förhållningssätt ska vara en
integrerad och naturlig del av verksamheten.”

Hållbarhetsredovisning 2010/2011
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Omvärld
Vår resa fortsätter med oförminskad fart. Just nu händer det
mycket i vår omvärld som vi måste förhålla oss till. Inom EU
pågår ett arbete som påverkar vår framtida roll som revisorer
och konsulter. Hållbarhetsfrågorna får allt större genomslag
i näringslivet. Kravet på en integrerad rapportering kan bli
verklighet. Fler och fler företag tar miljöfrågorna på allvar. På vår
väg mot det hållbara samhället måste vi hitta bra former för att
hantera omvärldens förändringar.

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Omvärld

31

Regulatorer och branschorgan
Övergripande mål: God samverkan med regulatorer
och branschorgan.
Utmaning: EU:s lagförslag om revision som kommer i
slutet av 2011.

Regulatorer och branschorgan
God samverkan med de externa aktörer som påverkar, styr
eller kontrollerar vår bransch är en förutsättning för Ernst &
Youngs långsiktiga framgång.
Far och Revisorsnämnden är de organisationer som vi har mest
löpande utbyte med.

Far – språkröret
I Far, den svenska branschorganisationen för revisorer och
rådgivare, är Ernst & Young representerat i styrelsen liksom
i många av kommittéerna. Vi ställer vår kompetens till
förfogande så att Far kan bedriva ett aktivt kvalitetsarbete för
hela branschen, samtidigt som vi för fram vår egen uppfattning.
Som enskild byrå tar vi, inom ramen för arbetet i kommittéerna
och styrelsen, på oss att utreda olika frågor för branschens
räkning. Far genomför på uppdrag av Revisorsnämnden
kvalitetskontroller av våra medarbetare och av oss som företag.

Revisorsnämnden – övervakaren
Med Revisorsnämnden, statens myndighet för revisorsfrågor,
har vi fortlöpande kontakt. Det kan vara i samband med
disciplinärenden eller olika typer av inspektioner hos oss. Vår
vd har regelbundna möten med nämndens myndighetschef.
Via Far för vi också en dialog med Revisorsnämnden. Vid den
kvalitetskontroll som Revisorsnämnden rapporterade till oss
i september 2010 framkom inget som tyder på att vi inte
bedriver revisionsverksamheten i enlighet med god revisorsoch revisionssed.
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Förutsättningar och begränsningar som
revisionsföretag
Som revisionsföretag måste vi förhålla oss till olika legala
förutsättningar och begränsningar. Det handlar om allt från
karaktären på tjänsteutbudet och regler om etik och oberoende
till finansiella intressen och ägandet av bolaget. Utöver det har
vi egna, interna regler som många gånger är ännu strängare.
Att revisionsbranschen är så pass reglerad beror på vår uppgift
– att bidra till förtroendet för den ekonomiska information som
lämnas av företag, organisationer och myndigheter.

Den nya regulatoriska agendan
Efter den senaste finanskrisen har revisionsbranschen återigen
hamnat i strålkastarljuset. I slutet av 2011 presenterar EUkommissionen sitt första konkreta förslag på ny lagstiftning
för branschen. Det sker efter att grönboken ”Revisionspolitik:
Lärdomar från krisen” har varit ute på remiss hos berörda
parter. Grönboken behandlar bland annat revisionens kvalitet
och ändamålsenlighet, revisorns roll och branschens ökade
koncentration. Även i USA har övervakningsmyndigheten
börjat titta på liknande åtgärder, till exempel tvingande
revisorsrotation.

Intervju med Dan Brännström, Far

”Revisions- och rådgivningsbranschen måste ta tillbaka
initiativet”
Det är en självkritisk företrädare för den svenska revisionsoch rådgivningsbranschen som Ernst & Young träffar
under en av de första höstdagarna 2011. Dan Brännström,
generalsekreterare på Far, vill göra mycket och han vet hur det
ska gå till.
– Vi har inte utvecklat revisionstjänsten som vi borde. Jag
efterlyser nu ett ansvarsfullt ledarskap från de stora byråerna
och de internationella organisationerna i branschen. Vi måste
jobba tillsammans och på ett visionärt, innovativt och proaktivt
sätt ta fram en ny revisorsroll men också en bättre finansiell
rapportering, säger han.

Stjärnkikare i stället för mikroskop
Initiativet ska tas tillbaka från lagstiftare och andra regulatoriska
organ som tog över i samband med Enron-kraschen runt
millennieskiftet och som ledde in oss på en väg mot fyrkantiga
och detaljerade regelsystem.
– Som bransch måste vi peka på ett alternativ där alla aktörer
kan agera ansvarsfullt, inte bara följa regler. Transparens och
revision är här viktiga möjliggörare.
Dan Brännström förespråkar en kreativ riskanalys i revisionen
med ett öppet sinne för hur företaget och omvärlden förändras.
Och det gäller att ompröva revisionsansatsen hela tiden.

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

– Så snabbt som allt förändras nu måste vi tillämpa principer
snarare än strikta regler. Risken är att vi gör revision i mikroskop
i stället för stjärnkikare. Revisorn måste ha en helhetssyn som
också kommer fram i rapporteringen till omvärlden. Dagens
revisionsberättelse räcker inte till.

Tror på integrerad rapportering
Ett steg i rätt riktning är det internationella projektet om
integrerad rapportering. Syftet är att i verklig mening smälta
samman den finansiella rapporteringen med bolagsstyrningsoch hållbarhetsinformation.
– För att hållbarhetsredovisningen ska bli riktigt på allvar krävs
att den är integrerad i den ordinarie rapporteringen. Här måste
branschen medverka till en positiv utveckling och samtidigt
utveckla helt nya assurance-tjänster. Integrerad revision?

Vara aktiva i debatten
Fars generalsekreterare ser också revisions- och
rådgivningsbranschen som en viktig pådrivare på det övriga
näringslivets arbete med hållbar utveckling.
– Vi ska aktivt bearbeta kunderna att jobba mer med
hållbarhetsfrågor. Genom att dessa frågor blir centrala
i rapporteringen kommer hållbarhet i fokus också
i styrelserummen. Branschen ska även vara aktiv i
samhällsdebatten. För att vara trovärdiga gäller naturligtvis att
vi lever som vi lär, även i det lilla.

Intervju med Peter Strömberg, Revisorsnämnden

Förtroendet a och o för branschen
Revisorsnämndens myndighetschef Peter Strömberg, som
ytterst ansvarar för tillsynen av de svenska revisorerna,
återkommer gång på gång till det som revisionsbranschen står
och faller med: förtroendet.
– Revisionsbranschen säljer förtroende. Det är den enda produkt
den har, säger Peter Strömberg när han träffar Ernst & Young
för en diskussion om Revisorsnämndens syn på branschen och
dess hållbarhetsfrågor.

Revisorer inga företagspoliser
Han bedömer att den svenska revisionsbranschen har
ett mycket högt förtroende bland sina kunder, närmaste
intressenter och dem som är någorlunda insatta i hur revision
fungerar. Däremot finns det ett förväntningsgap i övriga
samhället om branschen som behöver stängas. En viktig grupp
att bearbeta är ekonomijournalister.

– Det är en extremt intressant diskussion: en utökad och mer
fyllig revisionsberättelse. Men det måste ligga fast förankrat
i en tydlig bedömningsnorm och vara grundat på en solid
revisionsmetodik. Om inte, blir det lösa uttalanden och då
riskerar revisionsbranschen ett urholkat förtroende.

Hållbarhet behöver styras upp mer
Revisionsbranschens betydelse för det övriga näringslivets
arbete med hållbarhet ser Peter Strömberg som tudelad: dels
att tillsammans med olika organisationer utveckla tydliga och
goda normer för hållbarhetsredovisning, dels att ta fram ett
skarpt revisionsverktyg.
– Just nu är det lite slarvigt på hållbarhetssidan och fortfarande
förekommer det ”cherry picking” i hur man väljer att redovisa.
Revisionsbranschen skulle kunna ta täten här för att få en
allmänt accepterad struktur som är kompatibel och jämförbar.

– De måste få klart för sig att revision inte är allting. Revisorn är
inte företagets polis eller privatdetektiv som ska avslöja något.
Däremot ska revisorn granska vad företaget redovisar och
rapporterar samt att det är sant.

Matigare revisionsberättelse
En del intressenter vill ha mer information om företaget än vad
den traditionella revisionsberättelsen ger. Då handlar det om
en annan typ av revision än den som sker i dag, där revisorn till
exempel på en mer glidande skala poängsätter företaget.
Hållbarhetsredovisning 2010/2011
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Samhällsengagemang
Övergripande mål: Medverka till en hållbar utveckling
i näringsliv och samhälle.
Utmaning: Bidra till ett hållbart samhälle.

Samhällsengagemang
Ernst & Young bidrar till samhället med kunskap och
engagemang. Vi har länge fokuserat på att stödja
entreprenörskap och lokalt föreningsliv. Under de senaste
åren har vi även utökat och intensifierat våra samarbeten
med frivilligorganisationer.
Vi tycker att det är viktigt att våra medarbetare får använda
sitt personliga engagemang inom områden där de kan dela
med sig av sin professionella kunskap. Den övergripande
organisationen och styrningen av vårt samhällsengagemang
håller på att ta form. Ansvarig för detta arbete är en styrgrupp
med representation från företagsledningen.

Entreprenörskap stärker samhället
I 25 år har utmärkelsen Ernst & Young Entrepreneur Of The
Year synliggjort, uppmuntrat och inspirerat till entreprenörskap.
I Sverige har priset delats ut sedan 1995. Varje år utser
oberoende jurygrupper regionala finalister på ett antal orter
runt om i landet. Finalisterna går vidare till en nationell final
där årets främsta entreprenör utses. Vinnaren representerar
Sverige i den internationella finalen i Monte Carlo. Genom
utmärkelsen stärker vi även våra relationer med en målgrupp
som är viktig för oss. Läs mer på www.eoy.se.

ger ny kunskap och erfarenhet och uppskattas dessutom av
många medarbetare på ett personligt plan. Vi slöt det första
samarbetsavtalet med Svenska Röda Korset i augusti 2010.
Det var ett pilotprojekt som uppskattades av medarbetarna
och vi kommer därför att utöka initiativet till fler delar av vår
organisation. Lokalt stödjer vi en lång rad ideella organisationer
och idrottsföreningar på de orter där vi är verksamma.

Miljö

Utbildar och sprider kunskap

Vi styr miljöarbetet i vårt miljöledningssystem med
handlingsplaner, miljömål och årlig uppföljning. Miljöpolicyn
uppdaterades i juni 2011. En viktig del av vårt miljöansvar
ligger i att föra över kunskap till medarbetare, kunder och
samhället.

Våra medarbetare deltar som lärare och föreläsare på
universitet och högskolor. Vi stödjer forskning bland annat
på Lunds universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Vi
samarbetar med utvalda gymnasieskolor där ekonomistudenter
erbjuds praktikplats hos oss. Dessutom arrangerar vi
många seminarier och utbildningar för våra kunder även i
hållbarhetsfrågor. Dessa är i mån av plats även öppna för
allmänheten och företag som inte är kunder.

Vi har krav på att våra kontor ska använda elenergi som är
märkt med Bra miljöval (el från vatten och vind). I dag utgör
sådan elförbrukning minst 86 procent. Under 2011/2012
kommer vi även att mäta klimatpåverkan från fjärrvärme och
fjärrkyla. Vi har genomfört energibesparande åtgärder på vissa
kontor och planerar ett energisparprojekt under kommande år.
Elförbrukningen på våra kontor ökade under verksamhetsåret
med knappt 2 procent vilket netto förklaras av att antalet

Medarbetare får avsätta en viss del av sin arbetstid för att
stödja ideella organisationer. Möjligheten till volontärinsatser

Omvärld

Vd har huvudansvaret medan affärsområdes-, regionoch kontorschefer har ett lokalt miljöansvar med lokala
miljösamordnare som genomför handlingsplanen. Ansvarig för
övergripande samordning av vårt miljöarbete är Birgit Flening,
miljöchef och nordisk CR- ledare.

Miljöanpassad energi till kontoren

Hjälp till andra ger egen utveckling
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På global nivå har Ernst & Young identifierat de områden där
vi har vår största direkta påverkan på miljön. Det handlar
om klimatpåverkan, resursförbrukning och vårt ekologiska
fotavtryck. Därtill har vi en miljöpåverkan i hur vi hanterar
våra uppdrag.
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Miljö
Övergripande mål: Ernst & Young ska minska sin
klimatpåverkan och sitt ekologiska fotavtryck.
Utmaningar: Få ner vår klimatpåverkan genom reellt
ändrat resande och minskad energiförbrukning.
Minska vårt ekologiska fotavtryck genom krav på
inköp av varor och tjänster och minskad förbrukning
av kontorsmaterial.

medarbetare har ökat. Detta är även förklaringen till att
pappersförbrukningen har ökat med 3 procent.

Resor i tjänsten och till arbetet
För att minska miljöpåverkan från våra resor behöver vi
förändra medarbetarnas behov av resor samtidigt som vi
behåller goda och direkta kundkontakter. Det är en delikat
balansgång. Som en del i detta arbete kommer vi att utveckla
vår bilpolicy och vår resepolicy. För att minska behovet av
resor fortsätter vi att installera videokonferensutrustningar
på fler kontor och möjliggör även möten via datorer. Trots
detta har vår körsträcka med personbil ökat med nästan 18
procent jämfört med föregående verksamhetsår. Det beror
sannolikt på ett ökat antal medarbetare, ett ökat samarbete
över regiongränser och ett ökat bilburet säljarbete. Utsläpp
av koldioxid från personbil var runt 700 ton. Resor med flyg
orsakade 1 211 ton medan utsläppet från tågresor bara var
några kilo.

Grönare möten
Under verksamhetsåret har Ernst & Young på global nivå
tagit fram en vägledning för grönare möten – både interna
och externa. Vägledningen tar upp vikten av miljöinformation
till deltagarna, val av mötesanläggning och transporter,
ekologisk och rättvisemärkt mat och dryck samt ett minimum
av dokumentation så att miljöbelastningen blir lägsta möjliga.
Vägledningen ska användas fullt ut på några event under 2012.

Miljökompetens i tjänsteleveranser
Vår största miljöpåverkan är indirekt och omfattar hur vi

hanterar miljöfrågor i våra revisions- och konsulttjänster. I
vår miljöpolicy framgår att miljöaspekter i uppdragen alltid
ska beaktas. Det ska alltid finnas tillgång till miljökompetens i
revisionsteamen. Läs mer om detta i kapitlet ”Kvalitet”.
Intervju med Birgit Flening, miljöchef, Ernst & Young

”Vår främsta utmaning är att få ner koldioxidavtrycket”
Vi både kan och vill spela en viktig roll
i utvecklingen mot ett mer ekologiskt
hållbart näringsliv. Målet är att minska
vår miljöpåverkan så mycket som möjligt.
Det säger Birgit Flening, miljöchef på
Ernst & Young. Allt vi gör påverkar
miljön, antingen direkt genom våra
egna aktiviteter eller indirekt via våra
revisions- och konsultuppdrag.
För Ernst & Young är miljöfrågorna en viktig del i arbetet
med att vara ett företag som bidrar till ett långsiktigt hållbart
samhälle. Våra medarbetare, kunder och andra intressenter tar
också miljöfrågan på största allvar.
– Stigande halter av växthusgaser som koldioxid är sannolikt
ett av de största hoten som mänskligheten har stått inför och
hamnar därför högst upp i vårt miljöarbete. Vi fokuserar också
på vårt ekologiska fotavtryck. Det handlar om hur vi bidrar till
exempelvis förlust av biologisk mångfald, spridning av gifter
i miljön, försurning och övergödning av hav och ökning av
partiklar i atmosfären.
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Ernst & Youngs direkta påverkan handlar framför allt om tre
områden – energiförbrukning, resor och resursförbrukning. Vår
indirekta påverkan är hur vi hanterar relevanta miljöfrågor i
våra uppdrag. När vi bedömer kundernas risker och möjligheter
inkluderar vi även miljöaspekter, eftersom de kan påverka våra
kunders finansiella ställning, resultat och framtida utveckling.
Som alla företag står Ernst & Young inför en rad utmaningar på
miljöområdet.
– Vår främsta utmaning är att få ner koldioxidavtrycket så
mycket som möjligt. För att lyckas måste vi använda ny teknik i
större utsträckning och resa på ett sätt som är mer acceptabelt
ur miljösynpunkt. Vi behöver även minska och förändra vår
resursförbrukning.
Under räkenskapsåret 2010/2011 har Ernst & Young kartlagt
sin miljöpåverkan och infört en ny inköpspolicy med starkt
miljöfokus. Vi har också en vägledning för hur konferenser,
seminarier och möten kan genomföras på ett mer miljövänligt
sätt. Ernst & Youngs organisation är förändringsbenägen
och snabb på att lära nytt. Det ser Birgit Flening som en stor
möjlighet – inte minst när det gäller hållbarhet.
– Det finns många som är pessimistiska när det gäller framtiden,
men jag är en glad optimist. Jag är säker på att det ordnar sig,
bara alla hjälper till. Om vi alla gör så gott vi förmår, kommer
det att räcka långt.

Omvärld
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Leverantörer
Övergripande mål: Hög kostnadseffektivitet och
effektiv resursanvändning samt efterlevnad av frågor
som rör mänskliga rättigheter, miljö och andra sociala
och etiska krav inom hälsa och säkerhet.
Utmaning: Avvägningen mellan kortsiktigt billigare
inköp och kortsiktigt dyrare men långsiktigt billigare
och mer hållbara inköp.

Leverantörer
Ernst & Young är en stor inköpare av allt från varor till resor
och energi. Leverantörernas prestanda och förmåga att hålla
en hög affärsstandard är en viktig del i vår värdekedja.
Vi vill att de varor och tjänster som vi köper orsakar minsta
möjliga totala påverkan på miljö, människor och samhälle.
Därför antog vi i mars 2011 en global inköpspolicy som ska
fånga upp dessa frågor.
Till policyn hör en uppförandekod som gäller för våra
leverantörer. Vi vill att leverantörerna ska ha en hög nivå på
sin efterlevnad av lagar samt hantering av etik-, miljö- och
personalfrågor. Policyn gäller för större inköp (över
50 000 USD), men kan även fungera som vägledning för mindre
inköp. I Sverige har vi ännu inte följt upp någon leverantör mot
denna policy.

Nytt inköpssystem för bättre kontroll
För att ytterligare effektivisera vår hantering av leverantörsavtal implementerar vi ett nytt inköpssystem. Detta gör det
möjligt för oss att i högre grad automatisera och rationalisera
vår inköpsprocess på ett strukturerat sätt. Det skapar
också bättre förutsättningar för oss att kunna följa upp de
leverantörer som vi har tecknat avtal med.

Grönare hyresavtal
Ernst & Young deltar i ett projekt som drivs av branschförbundet Fastighetsägarna. Syftet med projektet är att ta fram
en branschmodell för så kallade gröna hyresavtal där fokus
ligger på miljö- och energiprestanda. Både fastighetsägarens
och hyresgästernas intressen ska tas tillvara. Ernst & Young
ingår i såväl arbetsgrupp som referensgrupp med vårt
hyresgästperspektiv.

I samband med att vi tog fram policyn diskuterade vi internt
hållbarhetsfrågor kopplade till inköp. Sedan policyn infördes
nationellt under 2011 har frågorna lyfts på olika sätt i
organisationen. Under verksamhetsåret 2011/2012 ska vi
också etablera en mer central inköpsorganisation i Sverige.
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“Vi förväntar oss att leverantörerna ska ha
en hög nivå på sin efterlevnad av lagar samt
hantering av etik-, miljö- och personalfrågor.”
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Medarbetare
Vårt bidrag till ett hållbart samhälle och vår egen framgång
bygger på våra medarbetare. Därför arbetar vi kontinuerligt med
medarbetarnas kompetens- och karriärutveckling. Karriär är
något som utvecklas efter hand och målen förändras ofta under
resans gång. Vår ambition är att varje medarbetare ska ha ett
arbete som känns både utmanande och meningsfullt.

Hållbarhetsredovisning 2010/2011
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Medarbetare
Övergripande mål: Attrahera, rekrytera, utveckla
och behålla de mest motiverade och kompetenta
medarbetarna.
Utmaningar: Nå definierade målgrupper för rekrytering
och vara en attraktiv arbetsgivare. Erbjuda alla
medarbetare relevant utbildning. Få medarbetare att
känna sig delaktiga i verksamhetens utveckling. Öka
jämställdheten.

Att våra medarbetare trivs och känner sig motiverade är
avgörande för Ernst & Youngs framgångar på marknaden.
Vår företagskultur bygger på medarbetarnas engagemang.
I vår organisation finns det stort utrymme att påverka såväl
företagets som sin egen utveckling.
Vi levererar kvalificerade tjänster som bygger på våra
medarbetares agerande och kompetens. Varje dag fattar vi
beslut som påverkar hur kunder, marknad och lagstiftare
uppfattar Ernst & Young. Våra värderingar vägleder oss i det
dagliga arbetet och skapar samsyn kring viktiga frågor som
kvalitet och integritet. Värderingarna ligger även till grund för
Ernst & Youngs uppförandekod. Uppförandekoden hjälper oss
att avgöra vad som är rätt och fel och vad som ligger inom
ramen för vår yrkesroll. Våra värderingar är kortfattade och
övergripande, medan uppförandekoden i detalj förklarar hur
vi ska agera i olika situationer. Det är nödvändigt i en stor och
komplex organisation som vår.
Anställda uppdelade på
affärsområden, antal

2010/2011

2009/2010

1 505

1 508

Advisory services

212

140

Tax

171

157

80

68

200

214

Assurance

Transaction advisory services
Stab
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Företagskultur som motiverar

Vägledning i karriären

Ernst & Young är ett företag som växer och utvecklas.
Därför är det betydelsefullt att vi kan rekrytera och behålla
medarbetare. En stor del av rekryteringen sker direkt
från högskolor. Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med
studentrelationer på universitet och högskolor för att attrahera
potentiella medarbetare. Under året rekryterade vi drygt 300
nyexaminerade medarbetare.

Vi arbetar löpande med att förbättra processer som stöttar
våra medarbetares utveckling. Vårt ramverk för kompetensoch karriärutveckling – Ernst & Young and You (EYU) – hjälper
medarbetare att identifiera vilka kompetenser de behöver
utveckla för att nå sina mål. EYU omfattar alla medarbetare
och bygger på utbildning, coaching och praktisk erfarenhet.
Utbildning handlar om kurser, vidareutbildning och
workshops. Under året har över 156 000 utbildningstimmar
genomförts. Coaching omfattar feedback och respons från
chefer och kollegor. Praktisk erfarenhet är de kunskaper som
medarbetarna får i sitt dagliga arbete.

I flera oberoende undersökningar rankas Ernst & Young
som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vi toppar
ekonomistudenternas lista över branschens mest attraktiva
arbetsgivare i undersökningen Företagsbarometern. Vi rankas
också mycket högt av våra egna medarbetare i undersökningen
Sveriges bästa arbetsgivare – bäst i branschen och nummer fyra
totalt. Att Ernst & Young rankas som en attraktiv arbetsplats är
ett mycket gott betyg, men också något att förvalta. Det är av
största vikt att våra medarbetare får möjlighet att vidareutbilda
sig och att de får nya utmaningar i en takt som passar varje
individ. Vi uppmuntrar också våra medarbetare att framföra
sina åsikter och idéer samt respektera andras.

Ernst & Young är en global organisation med verksamhet i 140
länder. Det innebär att arbetsuppgifterna är skiftande och att
det finns många olika områden att utforska. För att hjälpa våra
medarbetare att hitta rätt, får de vägledning av en så kallad
counselor, oftast den närmaste chefen. Deras uppgift är att
stödja medarbetarna när de reflekterar över sin utveckling,
formulerar mål och utformar individuella utvecklingsplaner.

2010/2011
Utbildning
Antal utbildningstimmar
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2009/2010

Totalt

Per anställd

Totalt

Per anställd

156 533

70,4

129 747

62,2

Ernst & Young arbetar med balanserade styrkort där mål och
aktiviteter bryts ner på olika nivåer i företaget. I samband med
en årlig process – Performance Management & Development
Process – tar varje medarbetare fram ett personligt styrkort.
%
4,0

Sjukskrivningar

3,5
3,3

3,0

2,8
2,6

66,3
2,5

2,6
2,4

68,3
64,1

2,0
57,1
52,6

1,5

49,2

46,6

1,0
0,5

Våra kunder ställer höga krav på att vi är tillgängliga och
står till deras förfogande. Det innebär att medarbetarnas
arbetsbelastning periodvis kan bli hög. Inom vissa
affärsområden finns det tydliga högsäsonger, medan det för
andra beror på aktuella uppdrag och kundens behov. Våra
medarbetare ska ha möjlighet att påverka sin arbetssituation
och vi erbjuder individuella lösningar. En bra dialog med sin
counselor eller närmaste chef är avgörande, eftersom balans
i livet är något mycket individuellt. Det kan vara olika saker
beroende på medarbetarens ålder, livsstil och familjesituation.

Mångfald stärker oss
2010/2011

Varav långtidssjukskrivning

2009/2010

Total sjukfrånvaro

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2004/2005

0,0

Hälsoperspektiv
Alla medarbetare får årligen ett motions- och friskvårdsbidrag
på 2 000 kronor. Vid långvarig sjukdom finns ett omfattande
skydd. Vi har även sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring
för samtliga medarbetare. Trenden är att antalet sjukskrivna
fortsätter att minska.

3,9

3,5

I praktiken handlar det om att knyta ihop Ernst & Youngs
strategiska mål med varje enskild medarbetares kapacitet,
kompetens och yrkesmässiga mål.

I en global organisation som Ernst & Young är det avgörande
att vi speglar hela kundkretsen. Vi arbetar aktivt med olika
utbytesprogram och uppmuntrar rörlighet och utbyte mellan
olika länder. Många medarbetare tycker att det är utvecklande
att arbeta utomlands och att vara verksamma i en annan kultur.
Eftersom vi har internationella kunder kan medarbetare också
delta i uppdrag som sträcker sig över nationsgränser, samtidigt
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som de fortsätter att ha sin bas i Sverige. Vi gör det även
möjligt för våra medarbetare att byta ort eller tjänsteområde
inom Sverige. En ökad rörlighet främjar inte bara våra
medarbetare, utan även våra kunder. Mobilitet är ett sätt att
erbjuda våra kunder rätt kompetens på rätt plats i rätt tid.
Ernst & Young arbetar på olika sätt med att få fler kvinnliga
delägare. En av våra största utmaningar är att uppnå en
jämnare fördelning mellan kvinnor och män på de högre
befattningarna. Career Watch är ett program för kvinnliga
medarbetare med potential att nå långt i organisationen.
Deltagarna i programmet får en mentor som agerar
dörröppnare och hjälper dem att kommer vidare i karriären. Vid
verksamhetsårets slut var 13 procent av delägarna kvinnor. I
ledningen var 25 procent kvinnor och i styrelsen var 67 procent
kvinnor.

Medarbetarnas syn på Ernst & Young
Ernst & Young genomför årligen medarbetarundersökningar
där medarbetare i hela världen svarar på frågor om bland annat
karriärmöjligheter, ledarskap, värderingar och arbetsmiljö.
Vartannat år genomförs en mer omfattande undersökning
– Global people survey (GPS). I den undersökning som
genomfördes för två år sedan – GPS 2009 – framkom några
övergripande förbättringsområden. Bland annat behövde
företagsledningen förbättra sin kommunikation kring företagets
strategi.
Undersökningen visade också att våra medarbetare önskade
mer stöd i sin karriärutveckling, till exempel i form av feedback
Medarbetare
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och mer meningsfulla utvecklingssamtal. Detta ledde till flera
konkreta åtgärder. För att göra ledningen mer synlig och
företagets strategi tydligare genomförde vi en konferens för alla
medarbetare i Sverige. Vi lanserade en ny medarbetartidning
och olika ledarskapsprogram, till exempel Career Watch för
kvinnliga medarbetare, mentorprogram för medarbetare som
önskar ett stöd utöver sin counselor samt coachingprogram för
nya managers.
I årets undersökning, GPS 2011, har Ernst & Young på
företagsövergripande nivå förbättrat resultatet inom alla
huvudområden. Våra styrkor är delaktighet, laganda och att
leva efter våra värderingar. Undersökningen visar också på
några förbättringsområden. Vi behöver arbeta vidare med
ledarskapsfrågor och satsa ytterligare på att kommunicera våra
mål och vår strategi. I undersökningen framkommer också att
många medarbetare tycker att sambandet mellan prestation
och lön kan förtydligas. Svarsfrekvensen i årets undersökning
var 78 procent.
Intervju med Åsa Jernberg, konsult, Ernst & Young
Vilka förväntningar har du på Ernst &
Young?
– Mina förväntningar handlar främst om
utveckling. Jag vill hela tiden lära mig nya
saker och använda kunskaperna i olika
sammanhang. Sedan är det viktigt att få
jobba med duktiga kollegor och leverera
hög kvalitet till kunderna.
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Hur ser du på företagens samhällsansvar?
– Alla företag har ett ansvar utöver sin verksamhet. Vi måste
hjälpas åt och jobba på flera fronter för att skapa ett hållbart
samhälle – stater, ideell sektor och näringsliv. I företagsvärlden
finns mycket makt som i större utsträckning kan användas till
insatser inom hållbarhetsområdet.
Hur väl uppfyller Ernst & Young dina förväntningar på
utveckling?
– På Ernst & Young får jag delta i spännande projekt som är
både utmanande och lärorika. Jag hade höga förväntningar på
att få utvecklas när jag började på Ernst & Young och företaget
har levt upp till mina förväntningar. Ernst & Young arbetar också
med coaching. Det är bra att yngre medarbetare får stöd av
seniora medarbetare och det är något som Ernst & Young kan
utveckla.
Och när det gäller hållbarhet?
– Jag har jobbat på Ernst & Young i drygt tre år och under den
tiden har hållbarhetsarbetet gått framåt. Vi har tagit fram en
hållbarhetsredovisning och inom det affärsområde jag arbetar
kan medarbetare utföra volontärinsatser på arbetstid. Jag vill
att Ernst & Young satsar ännu mer på hållbarhet framöver.
Det skulle ge oss mer kunskap om hur vi som företag påverkar
samhället och vad vi kan göra för att förbättra oss.
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Intervju med Henrik Ahlgren, auktoriserad revisor,
Ernst & Young
Vilka förväntningar har du på Ernst &
Young när det gäller hållbar verksamhet?
– Hållbarhetsarbetet omfattar inte bara
miljöpåverkan i form av energianvändning,
pappersförbrukning och koldioxidutsläpp.
Det är en del av vår vardag, men området
är bredare än så. Jag tycker att Ernst
& Young ska vara ett föredöme på
marknaden när det gäller hur vi agerar i
samhället. Vi ska stå upp för våra värderingar och spela en aktiv
roll i samhällsutvecklingen inom de områden där vi verkar.
På vilket sätt bidrar Ernst & Young till samhällsutvecklingen?
– Genom att leva upp till god etik och moral i affärsmässiga
frågor och bidra till en sund företagsamhet. I dag hjälper vi
dessutom många kunder med CR-relaterade uppdrag.
Vilken är den största risken respektive möjligheten för
Ernst & Young inom hållbarhetsområdet?
– En risk är att vi inte får in hållbarhetsarbetet i vår företagskultur i tillräckligt stor utsträckning. Den främsta möjligheten
är att Ernst & Young blir ett mer hållbart företag som har gott
anseende hos kunderna och som månar om sina medarbetare.

”Det är av största vikt att våra medarbetare får
möjlighet att vidareutbilda sig och att de får nya
utmaningar i en takt som passar varje individ.”
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Kvalitet
Trovärdighet, förtroende och inte minst kvalitet är viktiga
komponenter på vår resa mot ett hållbart samhälle.
Utgångspunkten för Ernst & Youngs verksamhet är dels att
leverera tjänster som våra kunder är nöjda med, dels att följa de
regelverk och föreskrifter som styr vårt arbete. För oss är kvalitet
ett förhållningssätt – ett personligt ansvar – som motiverar våra
medarbetare att göra rätt saker, varje dag, i varje situation.
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Kvalitet
Övergripande mål: Ernst & Young har den högsta
upplevda kundnöjdheten i branschen.
Utmaningar: Leverera rätt tjänster till rätt kunder
i enlighet med fastställd metodik. Införa mer
användarvänliga globala system och processer.

För att Ernst & Young ska vidareutvecklas till ett långsiktigt
hållbart företag måste vi behålla marknadens förtroende för
våra tjänster. Det innebär att vi noga måste följa branschens
etiska riktlinjer, vara ett gott föredöme på marknaden och
alltid leverera med hög kvalitet.
Revisionsbranschen är en av de mest kontrollerade och
reglerade branscher som finns. För att säkerställa kunders,
marknadens och lagstiftarens högt ställda krav på opartiskhet,
självständighet och kvalitet har Ernst & Young byggt upp ett
omfattande system för kvalitets- och oberoendekontroll. Vi
har ett stort antal interna regler, riktlinjer, policyer och rutiner
som styr vårt arbete med att hålla hög kvalitet, hantera risker,
uppfylla kraven på opartiskhet och självständighet samt ett i
övrigt etiskt beteende. Till detta kommer den externa kontrollen
av våra revisorer och vår verksamhet.

Kundnöjdhet och kvalitet
Våra kunder ska kunna lita på att vi levererar tjänster med
hög och jämn kvalitet. Kvalitet ur ett kundperspektiv handlar
inte bara om våra medarbetares kunskap och kompetens.
Kunderna uppskattar även tillgänglighet och service, personligt
bemötande och proaktivitet, ett brett tjänsteutbud samt vår
förmåga att förstå och sätta oss in i deras situation. För att
mäta hur väl vi lever upp till kundernas kvalitetskrav genomför
vi årligen en egen kundnöjdhetsundersökning, Assessment of
service quality (ASQ), bland ett urval av våra kunder. Undersökningen kartlägger hur kunderna upplever kvaliteten på de
tjänster som våra fyra affärsområden levererar. Syftena är flera:
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•F
 å återkoppling på vårt arbete för att öka kvaliteten i
leveranserna.
•M
 inska risker genom att tidigt upptäcka eventuella problem
och svagheter i leveranserna.
• Utveckla och stärka kundrelationen.
Resultatet från undersökningen 2010/2011 visar att 96,2
procent av kunderna som svarat skulle rekommendera oss för
uppdrag. Jämfört med föregående år har vi förbättrat oss inom
nio av tolv områden i undersökningen. Skillnaderna mellan
affärsområdena är små.

Integrera hållbarhet i tjänsterna
Det är i kärnverksamheten som vi har störst indirekt påverkan
på en hållbar utveckling. Därför behöver hållbarhetsfrågorna
ingå som en naturlig del i våra revisions- och konsultuppdrag.
Sedan många år erbjuder vi specialistrådgivning inom hållbar
utveckling och alla affärsområden hjälper kunder med uppdrag
inom hållbarhetsområdet. Successivt börjar vi integrera
hållbarhetsfrågorna i fler delar av verksamheten. Några
exempel:
• I uppdragsplanering. När det gäller våra största kunder
planerar kundteamen den samlade rådgivning som vi ska
erbjuda var och en av dessa kunder. Sedan två år tillbaka ingår
hållbarhet som en komponent där.
• I revisionsmetodik. I vår revisionsmetodik finns hjälpmedel
för att identifiera och dokumentera olika ställningstaganden
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kring hållbarhet, bland annat en checklista för att integrera
dessa aspekter i revisionen.
• I seminarier. Vi ordnar seminarier för våra revisorer om till
exempel miljö och om hållbarhetsredovisning enligt Global
Reporting Initiative.
• I styrelsediskussioner. Vi uppmuntrar våra medarbetare att
lyfta hållbarhetsfrågorna vid styrelsepresentationer så att de
blir en del i den normala revisionsrapporteringen och därmed
föremål för diskussion i styrelsen.

Externa kontroller av verksamheten
Som revisionsföretag ska Ernst & Young följa svenska lagar,
förordningar och föreskrifter, god revisors- och revisionssed,
samt i tillämpliga fall utländsk lagstiftning. Revisorer som utför
revision och den organisation de arbetar inom måste vara
opartiska och självständiga. Det innebär bland annat att vi inte
kan erbjuda vissa tjänster, till exempel tjänster som innebär att
delta i förvaltning och beslutsfattande i en organisation.

Intern kvalitetssäkring och riskhantering
Ernst & Youngs interna processer för kvalitetskontroll,
riskhantering och oberoendekontroll ingår i vårt ramverk
Quality & Risk Management (Q&RM). Dessa formuleras centralt
av vår globala organisation och anpassas och följs upp på
nationell nivå. Syftet med våra interna processer är dels att
behålla marknadens förtroende för våra tjänster, dels att
leverera tjänster med enhetlig, hög kvalitet.

Alla medarbetare som har kundkontakt måste genomföra
en intern utbildning i våra oberoenderegler, rutiner och
system. Våra delägare lämnar en försäkran om oberoende
fyra gånger per år, övriga medarbetare gör det en gång
per år. Vidareutbildning sker också kontinuerligt så att våra
medarbetare uppdateras på nya regler. Med tydliga etiska
regler vill vi skapa en miljö där våra medarbetare känner att
de förväntas uppträda ansvarsfullt. De har på elektronisk väg
bekräftat att de känner till såväl riktlinjer och rutiner som vår
uppförandekod och att de förbinder sig att följa dessa.
För att minska våra risker har vi en särskild process när
det gäller att anta och godkänna nya kunder och uppdrag.
Revisorsnämnden (RN)
Utövar tillsyn av kvalificerade
revisorer
Utför regelbundna kvalitetskontroller
av revisorer
Övriga författningar
Särskilda lagar och regler gäller för revisorer, exempelvis revisorslagen och RS
U.S. Securities and Exchange Commission
(SEC)
Utövar tillsyn över USA:s marknadsplatser
för noterade värdepapper, i syfte att skydda
investerare

Vi accepterar inte uppdrag för kunder som bedriver oetisk
verksamhet, har svag internkontroll eller enligt oss har tveksam
ledning. På så sätt säkerställer vi hög kvalitet och marknadens
förtroende för vårt varumärke. Vi har också långtgående
krav på hur information får hanteras såväl elektroniskt
som manuellt. Vår policy på området omfattar principer
för hantering av personuppgifter och annan information
kopplad till exempelvis nuvarande, före detta och potentiella
medarbetare, kunder och leverantörer. All it-utrustning är
krypterad och förlust av datorer eller telefoner måste självklart
redovisas.

Far
Utför regelbundna kvalitetskontroller
av revisorer

Skatteverket
Har särskild anmälningsskyldighet till Revisorsnämnden

Revisorsnämnden har bedömt att våra system och rutiner för
efterlevnad av etiska regler uppfyller kraven (Dnr 2010-598).
På Ernst & Youngs Ethics Hotline som nås via www.ey.com/se
kan medarbetare, kunder och andra anmäla överträdelser av
våra etiska regler, yrkesprinciper eller bestämmelser i lag.

För att hålla en hög kvalitet i det vi gör och samtidigt
hantera risker arbetar vi efter tio principer. De fungerar
som ett etiskt ramverk i vårt dagliga arbete och är
grundläggande för vårt agerande. Principerna gäller hela
vår verksamhet oavsett vilket affärsområde vi arbetar
inom och oberoende av vilka kunder vi arbetar med.
• Arbeta med rätt kunder
• Anta rätt uppdrag
• Alltid skriva uppdragsbrev
• Iaktta självständighet och objektivitet

Ernst & Young
Public Company Accounting Oversight
Board (PCAOB)
Utövar tillsyn av revisioner av publika bolag
noterade i USA

Finansinspektionen
Övervakar företag på finansmarknaden

International Federation of Accountants
(IFAC)
Global revisorsorganisation

• Följa lagstiftningen och våra interna kvalitetsregler
• Dokumentera och kvalitetssäkra råd
• Respektera kundens sekretess
• Agera inom ramen för vår kompetens och se till att
hålla kompetensen uppdaterad
• Löpande konsultera kloka kollegor
• Agera i enlighet med våra värderingar

Överblick över de viktigaste myndigheterna, organisationerna och regelverken som Ernst & Young har att förhålla sig till.
Hållbarhetsredovisning 2010/2011
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Leverera hög kvalitet
Vår revisionsmetodik – The Ernst & Young Global Audit
Methodology – är vårt globala ramverk för revision. Den gör
det möjligt för oss att erbjuda revision med enhetlig och hög
kvalitet över hela världen. Själva revisionen kvalitetssäkras i
flera steg. Under arbetets gång sker en noggrann uppföljning
av genomfört arbete där mer erfarna medarbetare
kvalitetssäkrar det arbete som utförs av mindre erfarna.
Därefter gör medarbetare i ledande befattning en övergripande
kvalitetssäkring inom väsentliga områden. I vissa fall, till
exempel om kundföretaget är börsnoterat, genomför en särskilt
utsedd revisionspartner den slutliga kvalitetssäkringen.
Inom affärsområdena Advisory services, Tax och Transaction
advisory services sker också en löpande granskning och
genomgång av uppdraget så att det blir utfört enligt vad som
överenskommits med kunden. Innan en rapport skickas till
kunden granskas den av ansvarig partner på uppdraget samt av
ytterligare en partner om uppdraget bedöms ha hög risk.
Vid sidan av tydlig metodik och uppföljningar är bemanningen
viktig för kvaliteten på ett uppdrag. Vi ska alltid ha medarbetare
med rätt kunskap och kompetens för uppdragen.

Vår kommunikation med marknaden
I vår kommunikation till marknaden rättar vi oss efter
marknadsföringslagen, våra interna riktlinjer och policyer
samt International Chamber of Commerces (ICC) regler för
reklam och marknadskommunikation. Vi arbetar proaktivt för
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att undvika avsteg från dessa genom en intern process som
kontrollerar att vår externa kommunikation följer såväl externa
regler som interna riktlinjer. Vi har aldrig fått in någon anmälan
om övertramp. Däremot har vi själva identifierat ett antal
mindre överträdelser som följts upp och korrigerats.
Intervju med Bo Gustavsson, CFO i Volvo Logistics
Varför anlitar ni just Ernst & Young?
– Den globala organisationen passar oss
bra när vi ska bygga vidare med vår egen
organisation. Det är tryggt att ha vår
huvudkontakt i Sverige som hjälper oss att
hitta den kompetens vi behöver på olika
platser i världen.
Vilka förväntningar har ni som kund på
Ernst & Young?
– Våra förväntningar har successivt ökat med åren i takt med
goda leveranser. För oss är det viktigt att det som är avtalat ska
gälla, vilket gör att vi känner oss trygga med vad vi kommer att få.
Hur upplever du transparensen inom Ernst & Young?
– Den är god. För att få ett så förtroendefullt samarbete som vi
har krävs att det bygger på en öppen dialog och ett ömsesidigt
förtroende.

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Intervju med Bengt Liljedahl, ägare och koncernchef
för Liljedahl Group AB
Ditt företag blev regional vinnare i
Ernst & Youngs entreprenörtävling 2003.
Vad har det betytt?
– Mycket. Koncernen fick positiv
uppmärksamhet, en kvalitetsstämpel och
ett breddat nätverk.
Ni är också kund hos Ernst & Young. Vad
får ni ut av det?
– Vi vill skapa en hållbar struktur i koncernen. Då gäller det
också att jobba med en partner som har hållbara processer
och är duktig på det. De är noggranna när de bygger upp sina
rutiner i revisionsarbetet gentemot oss.
Hur tycker du att Ernst & Young lever upp till påståendet: ett
hållbart företag?
– De arbetar efter den inriktningen och utvecklar också hela
tiden sin affär.
Vad kan Ernst & Young bli bättre på?
– Två saker: ett bättre bollplank till oss ägare i ägarledda företag
plus tränga lite djupare in i vår affärsmodell.

”Våra tjänster har en enorm potential när det gäller
att ställa om näringslivet mot en mer hållbar
riktning. Kunskapen i organisationen om tjänsterna
vi erbjuder kan dock bli bättre. Arbetet med vår
egen hållbarhetsredovisning gör det lättare för
medarbetare att diskutera dessa frågor med
kunderna.”
Torsten Lyth, nordiskt ansvarig för Climate Change &
Sustainability Services, Ernst & Young

Hållbarhetsredovisning 2010/2011
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Tillväxt
Tillväxt skapar förutsättningar för utveckling och investeringar.
Samtidigt blir det traditionella tillväxtbegreppet om evig
ekonomisk tillväxt alltmer ifrågasatt. För att tillväxten ska vara
hållbar måste perspektivet breddas. Kvalitet måste gå före
kvantitet, långsiktighet före kortsiktighet. För att ge en mer
rättvis bild som redovisar alla dimensioner behövs en finansiell
rapportering som också tar hänsyn till hur företag påverkar
samhälle, klimat och miljö.

Hållbarhetsredovisning 2010/2011
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Tillväxt
Övergripande mål: Ernst & Young har det starkaste
varumärket och den högsta tillväxten i branschen.
Utmaning: Uppnå branschens högsta tillväxt och
samtidigt bedriva en långsiktigt hållbar affärsverksamhet.

Ernst & Young ser tillväxt som en förutsättning för att
ytterligare utveckla vår verksamhet. Om tillväxten ska vara
hållbar måste investeringarna göras utifrån ett långsiktigt
perspektiv. Det innebär att ekonomisk tillväxt sker samtidigt
som vi utvecklar våra medarbetare och tar hänsyn till miljön.
Vi vill att våra medarbetare ska trivas och satsa på en
fortsatt karriär inom Ernst & Young. Med de mest motiverade
medarbetarna levererar vi tjänster med hög kvalitet, vilket
ger oss nöjda kunder. Nöjda kunder ger förutsättningar för
lönsam tillväxt och utrymme för ytterligare investeringar
i verksamheten. För att bygga långsiktig kundnöjdhet och
långsiktiga kundrelationer fokuserar vi främst på två saker –
att i varje uppdrag utgå från kundens specifika behov och att
utveckla vår kompetens inom viktiga branscher.

Fokus på kunder och branscher
Bland våra kunder finns allt från stora globala företag till
små entreprenörsföretag. Deras skiftande behov kräver olika
erbjudanden. Där våra största kunder söker global räckvidd,
specialistkompetens och råd som utgår från en djup förståelse
för företaget och branschen, har våra minsta kunder behov
av hög tillgänglighet och bred kompetens. Alla våra kunder
efterfrågar dock hög kvalitet. Med kundfokus menas att vi
levererar de tjänster och den kompetens som är rätt för varje
enskild kund, oavsett hur vår interna struktur ser ut. Genom att
långsiktigt dra fördel av hela organisationens kompetens löser
vi kundernas utmaningar mer effektivt.
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Branschkompetens handlar om att vi löpande förstärker vår
kunskap, och specialiserar oss, inom vissa branscher. Ett
företags momsproblem, en transaktion eller revisionsprocess
uppstår inte i ett vakuum utan präglas av de förutsättningar
som råder i branschen. Med detaljerad branschkännedom
erbjuder vi våra kunder ett påtagligt mervärde och råd som
fungerar i praktiken.
Tillväxt ger vårt företag möjlighet att utöka verksamheten
vilket innebär att vi behöver rekrytera fler medarbetare. Att
vi kan skapa arbetstillfällen ser vi som positivt. Samtidigt
kan tillväxt ha effekter som är mindre positiva i form av
ökad arbetsbelastning och miljöpåverkan. Tillväxten måste
balanseras med rekrytering av nya medarbetare. Våra
medarbetare ska dessutom ha möjlighet att påverka sin
arbetssituation och anpassa den efter sin övriga livssituation.
Ökad tillväxt leder också till ökad påverkan på miljön. Vårt
miljöarbete siktar på att hantera denna påfrestning genom att
minska våra koldioxidutsläpp, minska vår resursförbrukning och
införa ett aktivt miljöarbete inom hela företaget.

Tillväxt i förändring
Världens ekonomier är uppbyggda kring förväntningar om
evig tillväxt. Samtidigt finns en ökande medvetenhet om
att jordens resurser är begränsade. Den tillväxtmodell som
används med BNP-ökning som enda mått är inte hållbar ur ett
miljöperspektiv. Men negativ tillväxt är inte heller hållbar av
ekonomiska och sociala skäl. Allt mer talar för behovet av en
annan ekonomisk modell som bygger på långsiktig hållbarhet.
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På senare år har idén om företagets sociala ansvar fått allt
större utrymme i näringslivet. Kraven på företagens ansvar
för en god samhällsutveckling ökar. För att kunna hantera
samhällets förväntningar proaktivt behöver företag fastställa
lämpliga gränser för den nya rollen.

Integrerad rapportering driver hållbar tillväxt
I dag integrerar allt fler företag hållbarhet i den egna
verksamheten. Det innebär att den ekonomiska redovisningen
behöver integreras med miljömässig och social information
för att ge en fullständig bild av företaget. Därför stödjer vi
utvecklingen av en integrerad rapportering som International
Integrated Reporting Committee (IIRC) arbetar med. IIRC
vill ta fram ett gemensamt, normerande regelverk för hur
hållbarhetsfrågor kan integreras i företagens finansiella
rapportering.

Framåtblick ur ett hållbarhetsperspektiv
Denna redovisning formulerar våra ansatser inom
hållbarhetsområdet. För att Ernst & Young ska uppnå en
långsiktig tillväxt krävs starkt förtroende, nöjda medarbetare,
attraktivt tjänsteutbud, tjänster av hög kvalitet samt långsiktigt
lönsamma affärsrelationer. Vi behöver utveckla branschen i en
hållbar riktning, ta vårt miljöansvar, bidra till samhället och vara
en ansvarstagande inköpare.

Intervju med Gunnar Thuresson,
skattekonsult, Ernst & Young

uppsatta karriärmål är en förutsättning för att Ernst & Young
ska nå sina mål och bli framgångsrik på marknaden.

Gunnar Thuresson är inte bara en av
Ernst & Youngs och branschens mest
erfarna skattekonsulter. Han är även
ordförande i Fars skattesektion som driver
frågor som rör utvecklingen av yrket som
skatterådgivare.

Ett av Ernst & Youngs mål är att ha branschens högsta tillväxt.
Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att tillväxten hanteras
på ett ansvarsfullt sätt. Tillväxt skapar möjligheter till nya
investeringar, men kan också innebära utmaningar som ökad
miljöpåverkan och belastning på medarbetare.

Allt fler länder använder miljöskatter och miljöavgifter som ett
sätt att styra företag mot en mer hållbar utveckling. Det finns
även många incitament och subventioner för att stimulera
investeringar i hållbar produktion, verksamhet och konsumtion.
Skatterådgivningen till företag får därmed ytterligare en
dimension.
– I dag kretsar en del av arbetet kring att hjälpa företag att
förstå vilka effekter miljöskatter och incitament kan ha på
verksamheten. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa frågor
tillsammans med traditionella struktur- och transfer pricingfrågor. Affärsflödena behöver struktureras på ett sätt som
tar hänsyn till såväl operationella aspekter som skatte- och
hållbarhetsaspekter, säger Gunnar Thuresson.
Den 1 juli 2011 införde Far en auktorisation av skattekonsulter
som ska säkerställa hög kvalitet. Kvalitet handlar dels om
regelverk och föreskrifter, dels om kunskap och kompetens.
På Ernst & Young är vidareutbildning en självklar del av
medarbetarnas vardag. Att våra medarbetare utvecklas och når

– Medarbetarna är Ernst & Youngs främsta resurs. Därför är
det viktigt med en hållbar inställning till hur företaget ska växa.
Ernst & Young gör en hel del för att motivera medarbetare till
ett mer aktivt liv, men det finns alltid utrymme för nya initiativ.
Optimalt är när friskvårdsinitiativ samtidigt innebär att vi har kul
tillsammans!
Intervju med Lena Joelsson, branschansvarig Offentlig sektor, Ernst & Young
Hur ser du på hållbar tillväxt?
– Tillväxt är en förutsättning för utveckling.
För att tillväxten ska vara hållbar måste vi
ta hänsyn till miljökonsekvenser mer än
vad vi gör i dag. Vi behöver också öka vår
medvetenhet om hur vi använder resurser. Hållbar tillväxt kräver
att vi delvis förändrar våra beteenden och ser att saker kan lösas
på andra sätt.
Har du något exempel?
– När alla flyg ställdes in på grund av askmolnet från Island
var det nödvändigt att hitta ett annat arbetssätt. Jag skulle
Hållbarhetsredovisning 2010/2011

leda en workshop i Örnsköldsvik men hade svårt att ta mig
dit. Workshopen genomfördes i stället per telefon och det
gick alldeles utmärkt. Det gick så pass bra att vi valde samma
upplägg även när flyget gick igen. Utöver att jag inte behövde
någon transport som släppte ut koldioxid sparade jag sex
timmars restid.
Hur stödjer Ernst & Young kunder inom offentlig sektor?
– Offentliga verksamheter har en nyckelroll för att skapa
samhällen där människor och företag vill leva och verka. I
många offentligt drivna verksamheter står hållbar utveckling
högt på agendan. Det mesta som exempelvis en kommun gör
har kopplingar till hållbarhet. I våra revisionsuppdrag granskar
vi hur verksamheten drivs, dels utifrån specifika mål om
hållbarhet, dels utifrån andra mål som har bäring för ett hållbart
samhälle. Våra specialister på hållbarhet kan också hjälpa
organisationerna att utveckla sitt hållbarhetsarbete.
Vad kan Ernst & Young utveckla när det gäller ett hållbart
tjänsteutbud?
– Vi gör redan i dag en hel del som stödjer kundernas arbete
med hållbarhet, men vi definierar inte alltid uppdragen som
bidrag till hållbarhetsarbetet. Vi kan bli bättre på att synliggöra
det, liksom att vår globala organisation kan vara en styrka.
Nyligen vann Ernst & Young ett ramavtal som alla kommuner
och landsting kan använda för internationella inspektioner av
underleverantörer. Eftersom Ernst & Young har medarbetare
lokalt som kan utföra inspektionerna behöver inte vi i Sverige
åka kors och tvärs över världen.
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Vår hållbarhet i siffror

Antal utbildningstimmar per medarbetare

Antal nyanställda

70,4 timmar

393 medarbetare

LA10

LA2 Antal nyanställda, enbart tillsvidare- och provanställda

Andel kunder som skulle rekommendera oss för uppdrag

Andel kvinnliga delägare i företaget

96,2 %

13 %

PR5 Andel kunder som svarade att de skulle rekommendera Ernst & Young för uppdrag.

LA13

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med flyg per medarbetare överstiger

Sjukfrånvaro medarbetare

0,5 ton

2,4 %

EN29

LA7 Sjukfrånvaro avser sjukfrånvarotimmar delat med ordinarie arbetstid
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Miljö
EN1, EN4 och EN29

Redovisningsprinciper/kommentarer:
2010/2011

2009/2010

Miljöpåverkan
Materialanvändning
Papper, ton

98

95

3 789 830

3 712 792

Energianvändning
El, kWh
Utsläpp från resor
Flyg, ton koldioxid
Tåg, kg koldioxid
Personbil (tjänsteresa), ton koldioxid

1 211

( inga jämförbara data FY10)

* Vår globala inköpspolicy definierar ”betydande avtal” som avtal med en årlig kostnad på över 50 000 USD
(cirka 325 000 kronor).
** Riktlinjer och tröskelvärden definieras under verksamhetsåret 2011/2012 på lokal nivå utifrån den globala
inköpspolicyn. Tills detta är färdigställt redovisas siffervärdet 0 %

Medarbetare
LA1

2010/2011

2009/2010

Anställning

Totalt

Totalt

Antal prov- och tillsvidareanställda, antal

2 168

2 087

10

3

Heltid

1 907

1 823

700

600

Deltid

261

264

Antal tidsbegränsat anställda*, antal

58

41

Heltid

25

33

Deltid

33

8

Antal externa**, antal

34

40

1 948

1 901****

1 505

1 508

Redovisningsprinciper/kommentarer:
Papper: uppgifter från vår huvudleverantör av kontorsmaterial. Utöver dessa har vissa lokala mindre inköp
skett av papper. Papper till broschyrer, tidningar, inbjudningar och dylikt ingår ej i siffrorna. Dubbelsidig
kopiering är inte införd i någon större utsträckning ännu.

Antal heltidsanställda (FTE)***

Energi: hälften av elförbrukningen bygger på uppgifter från vår energiupphandlande leverantör (i några
mindre delar uppskattad årsförbrukning) medan 40 % är uppgifter direkt från fastighetsägaren. Resterande
mindre del ingår i hyran och är okänt men ingår som en schablon per kvm. Vi kan ej beräkna fullständig
klimatpåverkan då vi inte har energimixen för resterande 14 % av energiförbrukningen. Detta år har vi inte
fullständiga uppgifter för fjärrvärme och fjärrkyla. (Exempel för Stockholmskontoret visar att fjärrvärme och
fjärrkyla under 2009/2010 gav upphov till 94 ton koldioxid.)

Transaction advisory services

Transporter

Stab

Anställda uppdelade på affärsområden, antal
Assurance
Advisory services

212

140

Tax

171

157

80

68

200

214

Flyg: uppgifter från vår resebyrå.
Personbil: bygger på uppgifter ur vårt lönesystem med antagandet att sträckorna fördelas lika mellan bensinoch dieselbilar. För resor med taxi eller andra transporter har information inte kunnat erhållas.

Redovisningsprinciper/kommentarer:

Tåg: osäkerhet i uppgift om antal tågresor men då Trafikverket bara har vattenkraftsel och SJ har Bra miljöval
tåg för sina tågresor har vi uppskattat utsläppen till cirka 10 kg. Tidigare års siffra visade endast en del av
våra tågresor då vår resebyrå inte hade helårsuppgifter. (En persons resa Stockholm–Göteborg med flyg
orsakar 72 kg, med bil 46 kg och med tåg knappt 0,001 kg koldioxid.)

**Personer som utfört arbete för Ernst & Youngs räkning men som inte är anställda av Ernst & Young, dvs.
inhyrd personal

Leverantörer

****Justerat från föregående år (1 814) på grund av ändrad redovisningsmetod

HR1

2010/2011

*Vikariat och allmän visstidsanställning

***Baseras på arbetad tid, omräknat till heltidsanställda. Definitionen är hämtad från BFN R 4
(Bokföringsnämnden, Rekommendation 4)

2009/2010

Investerings- och upphandlingsrutiner
Antal betydande avtal*
Procentuell andel som inkluderar krav
gällande mänskliga rättigheter**

280
0
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LA2

2010/2011

Anställning

Totalt

LA13

2009/2010

<30 år 30–50 år

>50 år

Totalt

<30 år 30–50 år

>50 år

Antal nyanställda*

393

234

156

3

204

145

52

7

Antal avgångar**

298

60

181

57

215

43

131

41

Personalomsättning***, %

14,0

10,3

LA7

Långtidssjukfrånvaro** av
total sjukfrånvaro, %

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2,4

2,6

2,6

2,8

3,3

46,6

49,2

52,6

57,1

64,1

Antal anställda

2 168

Antal partners

156

Totalt

Varav
kvinnor

Varav
män

1 206

962

2 087

1 157

930

20

136

151

20

131

0

–

–

0

–

–

30–50 år

97

–

–

100

–

–

>50 år

59

–

–

51

–

–

1 727

950

777

1 640

897

743

<30 år

514

–

–

465

–

–

30–50 år

970

–

–

907

–

–

>50 år

243

–

–

268

–

–

Antal stabs– och övrig
administrativ personal

285

236

49

296

240

56

30–50 år
>50 år

LA10

2010/2011

2009/2010

Utbildning

Totalt

Per anställd

Totalt

Per anställd

156 533

70,4

129 747

62,2

29

–

–

26

–

–

182

–

–

178

–

–

74

–

–

92

–

–

Antal i styrelse

6

4

2

5

3

2

<30 år

0

–

–

0

–

–

30–50 år

3

–

–

2

–

–

>50 år

3

–

–

3

–

–

Antal i företagsledning

8

2

6

9

1

8

<30 år

0

–

–

0

–

–

30–50 år

3

–

–

4

–

–

>50 år

5

–

–

5

–

–

Redovisningsprinciper/kommentarer:
*Enbart tillsvidare- och provanställda medarbetare
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2009/2010*
Varav män

<30 år

Redovisningsprinciper/kommentarer:
*Sjukfrånvaro avser sjukfrånvarotimmar delat med ordinarie arbetstid
**Långtidssjukfrånvaro avser sjukfrånvaro >60 dagar

Antal utbildningstimmar

Varav
kvinnor

Antal revisorer och
konsulter

Hälsa och säkerhet i arbetet
Sjukfrånvaro*, %

Totalt

<30 år

Redovisningsprinciper/kommentarer:
*Enbart tillsvidare- och provanställda
** Enbart tillsvidare- och provanställda, oavsett slutanledning
***Personalomsättning avser totalt antal avgångar delat med medelantal anställda under året

2010/2011*

Mångfald och jämställdhet

Kvalitet
PR5

2010/2011

2009/2010

Kundnöjdhet*
Rekommendation**, %

96,2

96,4

Betygsättning 3–5***, %

97,9

97,2

Svarsfrekvens tillfrågade kunder****, %

60,0

54,9

Svarsfrekvens tillfrågade befattningshavare hos kunderna, %

48,0

33,0

Redovisningsprinciper/kommentarer:
*Stabsfunktionen Quality & Risk Management ger obligatorisk utbildning i oberoendefrågor till alla som
arbetar med kunder, introduktionsutbildningar till alla nyanställda samt annan specifik utbildning när nya
policyer eller verktyg introduceras.
**Revisorsnämnden avgjorde tio disciplinärenden som rörde revisorer inom Ernst & Young i Sverige, vilket
resulterade i två varningar och två erinringar.
***Revisorsnämnden avgjorde sex disciplinärenden, men inget av dessa resulterade i någon varning eller
erinran.

Redovisningsprinciper/kommentarer:
*Baseras på undersökningen Assessment of service quality, ASQ, som genomförs årligen hos både
prioriterade och icke-prioriterade kunder. Prioriterade kunder (31 stycken i Sverige) ska ingå i
undersökningen minst vartannat år. Kunder med verksamhet i storstäderna dominerar.
**Andel kunder som svarade att de skulle rekommendera Ernst & Young för uppdrag. Till vissa av
kundföretagen sändes förfrågningsunderlaget till ett flertal befattningshavare. Av det stora antalet
tillfrågade befattningshavare hos dessa kunder som svarade (48 procent) angav 96,2 procent att de skulle
rekommendera Ernst & Young för uppdrag
***Andelen kunder som på en skala 1–5 ger Ernst & Young betyget 3, 4 eller 5
****Av tillfrågade antal kundföretag svarade 60 procent.

Direkt tillskapat ekonomiskt värde

Källor: ASQ 2011 och ASQ 2010.

Fördelat ekonomiskt värde

EC Ekonomisk påverkan
Ekonomiska resultat
GRI Indikator EC1
Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive räntor, rörelsekostnader, ersättning till anställda,
gåvor och andra samhällsinvesteringar, balanserad vinst samt betalningar till finansiärer och den offentliga
sektorn
Sek Tkr
Intäkter

PR8 och PR9

2010/2011

2009/2010

Totalt antal klagomål*

0

0

Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och regler, tkr

0

0

Antal utdömda påföljder för överträdelser av lagar och bestämmelser**

0

0

Kundintegritet och efterlevnad

Redovisningsprinciper/kommentarer:
*Underbyggda klagomål som gäller överträdelser mot kundintegritet och förlust av kunddata.
**Domstolsbeslut eller motsvarande kopplat till tillhandahållandet och användningen av revisions- och
konsulttjänster.
SO3, SO4 och SO8
Andel anställda som utbildats i hur korruption motverkas*, %

100

100

Antal vidtagna åtgärder på grund av korruptionsincidenter

0

0

Belopp för betydande böter för brott mot gällande lagar och bestämmelser, tkr

0

0

Antal icke-monetära sanktioner för brott mot gällande lagar och bestämmelser

0

0

4**

0***

Antal varningar och erinringar avseende revisorer

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Kunder

2 891 928

2 730 871

Leverantörer

-842 770

-714 552

Medarbetare

-1 505 405

-1 413 231

Betalningar till finansiärer
Utdelning till aktieägare
Betalningar till den offentliga sektorn
Investeringar i samhället

Långivare

-6 541

-7 873

Ägare

-428 608

-355 200

Staten

-135 616

-154 186

Samhället

-13 100

-12 381

Hållbarhetshetsredovisning resultat

-40 112

73 448

Utdelning*

428 608

355 200

Årets resultat

Korruption och efterlevnad

2009/2010

Löner och ersättningar till anställda

Avskrivning

2009/2010

2010/2011

Rörelsekostnader

Skatt

2010/2011

Intressent

-1 745

2 402

-29 416

-30 684

357 335

400 366

Redovisningsprinciper/kommentarer:
Ekonomiska värden som verksamheten genererar distribueras till ett flertal intressenter. I sammanställningen
ovan framgår de ekonomiska värden som vi skapar fördelat på respektive intressent.
*Avser utdelning för verksamhetsåret 09/10 (08/09) beslutat på bolagsstämma 09/10 (08/09)
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GRI-index

Redovisningens omfattning och avgränsning

Vi på Ernst & Young redovisar för andra året i rad vårt hållbarhetsarbete efter GRI:s riktlinjer på C-nivå. Det är
något som också våra revisorer bekräftar.
I tabellen nedan får du reda på var i den här redovisningen som du hittar den information som krävs enligt
GRI. Där hittar du bland annat de kärn- och tilläggsindikatorer (börjar med EC, EN, LA, HR, SO och PR) som
vi har bedömt vara relevanta för oss med utgångspunkt i våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor. Dessa
indikatorer redovisas enligt den allra senaste versionen av GRI – G3.1. Övrig information följer G3.
För mer information se även föregående års hållbarhetsredovisning, som utgör ett basdokument för vårt
hållbarhetsarbete.
Tillämpningsnivå

C+

Indikator

Rapporterad*
Strategi och analys

1.1

Uttalande från vd

Vd & ordförande har ordet

1.2

Beskrivning av hållbarhetsrelaterad påverkan, risker
och möjligheter

Våra viktigaste roller
Trender, risker och
möjligheter

2.

Organisationsprofil

2.1

Organisationens namn

Om Ernst & Young

4, 16, 18

2.2

Viktigaste varumärken, produkter och tjänster

Om Ernst & Young

16–17

2.3

Organisationsstruktur

Om Ernst & Young

16

2.4

Lokalisering av organisationens huvudkontor

Om Ernst & Young

16

2.5

Länder där organisationen har verksamhet

Om Ernst & Young

16

2.6

Ägarstruktur och företagsform

Om Ernst & Young

18–19

2.7

Marknader där organisationen är verksam

Om Ernst & Young

16–18

2.8

Organisationens storlek

Om Ernst & Young

4, 6,16, 18
16–18

2.9

Väsentliga förändringar under redovisningsperioden

Om Ernst & Young

Mottagna utmärkelser

Så uppfattas vi

3.

Information om redovisningen

12–13
4, 7, 22, 26

3.1

Redovisningsperiod

Om redovisningen

4

3.2

Datum för senaste redovisningen

Om redovisningen

4

3.3

Redovisningscykel

Om redovisningen

4

3.4

Kontaktperson för redovisningen

Frågor eller synpunkter?

65

3.5

Process för definition av innehållet

Om redovisningen, Våra
intressenter

4

Vår hållbarhet i siffror

3.7

Begränsningar för redovisningens omfattning och Om redovisningen
avgränsning

3.8

Redovisningsprinciper

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Om redovisningen, Våra
intressenter

Vår hållbarhet i siffror (under resp
tabell)

22–26
4, 22–26
4

3.9

Mätmetoder och beräkningsunderlag

Om redovisningen

54–57

3.10

Förklaring av effekten av förändringar

Om redovisningen

4

3.11

Väsentliga förändringar av omfattning,
avgränsning eller mätmetoder

Om redovisningen

4

Innehållsförteckning enligt GRI
3.12

GRI-index

GRI-index

58–59

Bestyrkande
3.13

Policy och praxis avseende extern granskning av
redovisning

4.

Styrning, åtaganden och intressentrelationer

Om redovisningen

4

Styrning
4.1

Bolagsstyrning

Strategi och styrning

4.2

Styrelseordförandens roll

Strategi och styrning

28

4.3

Antal oberoende eller icke-verkställande
styrelseledamöter

Strategi och styrning

27–28

4.4

Möjligheter att lämna förslag etcetera till styrelse Strategi och styrning
eller företagsledning

27–28

4.8

Policyer, värderingar, uppförandekoder och
principer inom hållbarhetsområdet

27–28,
45–48

4.9

Rutiner och processer för styrelsens övervakning Strategi och styrning
av hållbarhetsarbetet

6

Redovisningsprofil

58

Redovisningens avgränsning

Sid

1.

2.10

3.6

Strategi och styrning, Kap Kvalitet

27–28

27–28

Intressentengagemang
4.14

Intressentgrupper

Våra intressenter

22-26

4.15

Identifiering och urval av intressenter

Våra intressenter

22

Vår hållbarhet i siffror
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Ekonomisk påverkan
EC1

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde
Miljöpåverkan

EN1

Materialanvändning i vikt eller volym

Vår hållbarhet i siffror

55

EN4

Indirekt energianvändning per primär energikälla

Vår hållbarhet i siffror

55

EN29

Väsentlig miljöpåverkan genom transporter

Vår hållbarhet i siffror

55

Stockholm den 4 november 2011

Social påverkan

		

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor
LA1

Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform,
anställningsvillkor och region

Vår hållbarhet i siffror

55

LA2

Antal anställda som slutat och personalomsättning per
åldersgrupp, kön och region

Vår hållbarhet i siffror

56

LA7

Omfattning av skador, arbetsrelaterade sjukdomar,
Vår hållbarhet i siffror
förlorade dagar, frånvaro och totalt antal arbetsrelaterade
dödsolyckor per region

56

LA10

Antal utbildningstimmar per anställd och år, fördelat på
personalkategorier

Vår hållbarhet i siffror

56

LA13

Sammansättning av styrelse, ledning och andra anställda Vår hållbarhet i siffror
nedbruten på kön, åldersgrupp, minoritetstillhörighet och
andra mångfaldsindikatorer

56

Andel och antal investeringsbeslut som inkluderar krav
eller som har granskats gällande mänskliga rättigheter

Jan Birgerson
Verkställande direktör

Vår granskningsberättelse har avgivits den 7 november 2011
Osborne Revision AB

Thomas Gustavsson
Auktoriserad revisor

Mänskliga rättigheter
HR1

Lars Träff
Styrelseordförande

Vår hållbarhet i siffror

55

SO3

Andel anställda som utbildats i organisationens policyer Vår hållbarhet i siffror
och rutiner mot korruption

57

SO4

Åtgärder som vidtagits på grund av korruptionsincidenter Vår hållbarhet i siffror

57

SO8

Betydande böter och sanktioner för brott mot gällande
lagar och bestämmelser

Vår hållbarhet i siffror

57

Kunder
Vår hållbarhet i siffror

46, 57

Organisationens roll i samhället

Produktansvar
PR5

Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från
kundnöjdhetsundersökningar

PR6

Program för efterlevnad av lagar, standarder och frivilliga Kunder
koder för marknadskommunikation

PR7

Antal fall där regler och frivilliga koder gällande
marknadskommunikation inte efterlevs

Kunder

PR8

Underbyggda klagomål avseende överträdelser mot
kundintegritet och förlust av kunddata

Kunder
Vår hållbarhet i siffror

48, 57

PR9

Betydande böter för brott mot lagar och regler gällande Vår hållbarhet i siffror
tillhandahållandet och användningen av produkter och
tjänster

57

* Rapporterad

46–48
48

helt eller delvis
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Granskningsberättelse
Vår resa har börjat. Och vi är på god väg. I år har vi valt att låta
våra stämmovalda revisorer på Osborne Revision granska vårt
arbete med att ta fram den här redovisningen och säkerställa att
informationen är korrekt. De har också stämt av om vi uppfyller
Global Reporting Initiatives riktlinjer för hållbarhetsredovisning
som vi har valt att följa. Granskningen gör vi för att öka
redovisningens trovärdighet inför våra intressenter.

Hållbarhetsredovisning 2010/2011
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Revisors rapport över
översiktlig granskning av
Ernst & Young Sweden AB:s
hållbarhetsredovisning
Till läsarna av Ernst & Young Sweden AB:s
hållbarhetsredovisning
Inledning
Vi har fått i uppdrag av företagsledningen i Ernst & Young
Sweden AB att översiktligt granska innehållet i Ernst & Young
Sweden AB:s hållbarhetsredovisning för år 2010/2011.
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret
för det löpande arbetet inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet,
socialt ansvar och hållbar utveckling samt för att upprätta
och presentera hållbarhetsredovisningen i enlighet med
tillämpliga kriterier. Vårt ansvar är att uttala en slutsats
om hållbarhetsredovisningen grundad på vår översiktliga
granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med RevR
6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning utgiven av Far. En
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i
första hand till personer som är ansvariga för upprättandet
av hållbarhetsredovisningen, att utföra analytisk granskning
och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En
översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning
som en revision enligt IAASB:s standarder för revision
och kvalitetskontroll och god revisionssed i övrigt har. De
granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning
gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet
att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som
skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den
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uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har
därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en
revision har.
De kriterier som vår granskning baseras på är de delar
av Sustainability Reporting Guidelines G3, utgiven av
The Global Reporting Initiative (GRI), som är tillämpliga
för hållbarhetsredovisningen, samt de redovisnings- och
beräkningsprinciper som företaget särskilt tagit fram och
angivit. Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för upprättande
av hållbarhetsredovisningen.			
Vår översiktliga granskning har, utifrån en bedömning av
väsentlighet och risk, bl.a. omfattat följande:

j.	övervägande av helhetsintrycket av hållbarhetsredovisningen, samt dess format, därvid övervägande av
informationens inbördes överensstämmelse med tillämpade
kriterier.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit
fram några omständigheter som ger oss anledningen att anse
att hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i
enlighet med de ovan angivna kriterierna.

Stockholm den 7 november 2011
Osborne Revision AB

a.	uppdatering av vår kunskap och förståelse för Ernst & Young
Sweden AB:s organisation och verksamhet,
b. b
 edömning av kriteriernas lämplighet och tillämpning
avseende intressenternas inormationsbehov,
c. bedömning av resultatet av företagets intressentdialog,
d.	intervjuer med ansvariga chefer på utvalda enheter i syfte att
bedöma om den kvalitativa och kvantitativa informationen i
hållbarhetsredovisningen är fullständig, riktig och tillräcklig,
e.	tagit del av interna och externa dokument för att bedöma
om den rapporterade informationen är fullständig, riktig och
tillräcklig,
f.	utvärdering av de system och processer som använts för att
inhämta, hantera och validera hållbarhetsinformation,
g. analytisk granskning av rapporterad information,
h.	avstämning av finansiell information mot företagets
årsredovisning för år 2010/2011,
i.	bedömning av företagets uttalade tillämpningsnivå avseende
GRI:s riktlinjer,

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Thomas Gustavsson		
Auktoriserad revisor

Ordlista
Bra Miljöval
Naturskyddsföreningens miljömärkning av varor och tjänster.
Career Watch
Vår satsning på att få fler kvinnor i ledande positioner inom
företaget.
CR
Corporate responsibility. Företagens del av en hållbar
utveckling, det vill säga bedriva ett ansvarsfullt företagande
som är långsiktigt hållbart.
EMEIA
Ett av Ernst & Youngs fyra geografiska områden dit Sverige hör.
Omfattar 87 länder.
Ernst & Young Entrepreneur Of The Year
Vår utmärkelse för att synliggöra entreprenörer och öka
intresset för entreprenörskap.
Far
Svensk branschorganisation för revisorer och rådgivare.
Global Compact
FN:s initiativ för ansvarsfulla företag med tio principer om
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och motverkande av
korruption.
God revisionssed
Ett uttryck som sammanfattar hur revisorn ska agera utifrån
de lagar och förordningar som föreligger. God revisionssed
ska tillämpas av erfarna revisorer med stor integritet och
professionellt omdöme och ska leda till förtroende för revisorn.
God revisorssed
Utgår från fastställda regler som innebär skyldigheter som går
längre än det enskilda revisionsuppdraget, och tillämpas på
revisorns hela yrkesverksamhet.

GRI
Global Reporting Initiative. Internationell organisation som tagit
fram allmänt accepterade riktlinjer för hållbarhetsredovisning.

Revision
Granskning i efterhand av ett företags eller annan organisations
redovisning och förvaltning.

Grönbok
Dokument från officiell instans, exempelvis EU-kommissionen,
som innehåller diskussionsunderlag.

Revisorsnämnden
Statens myndighet för revisorsfrågor som ska se till att det
finns kvalificerade revisorer för näringslivets behov och ha
tillsyn över dessa revisorer.

Hållbar utveckling
Utveckling som möter dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att möta sina behov.
Hållbarhetsarbete
En organisations arbete med att integrera miljömässiga, sociala
och ekonomiska hänsyn i sin verksamhet samt att föra en dialog
med sina intressenter.
Hållbarhetsredovisning
Frivillig redovisning som ger en balanserad och rimlig bild av en
organisations resultat inom hållbarhetsområdet.
IIRC
International Integrated Reporting Committee. Internationell
samling av ledare som strävar efter att skapa ett globalt
accepterat ramverk för integrerad rapportering. Se Integrerad
rapportering.
Integrerad rapportering
Rapportering som visar på sambanden mellan en organisations
strategi, styrning och finansiella resultat och de sociala,
miljömässiga och ekonomiska sammanhang inom vilket det
verkar.
Intressent
Individ, samhälle eller organisation som påverkar eller påverkas
av företagets verksamhet.
Redovisning
Metod för att informera om en organisations ekonomiska och
finansiella förhållanden.

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Ansvarig utgivare: företagsledning och vd Jan Birgerson

Frågor eller synpunkter?
Har du frågor eller vill du dela med dig av vad du tycker
om redovisningen? Hör gärna av dig till Håkan Gustafsson,
COO och kontaktperson för hållbarhetsredovisningen.
E-post: hakan.gustafsson@se.ey.com
Telefon: 070-318 93 41

Läs mer …
... om Ernst & Young
www.ey.com.com/se
www.ey.com/SE/sv/About-us/Corporate-Responsibility

… om hållbarhet och redovisning
www.unglobalcompact.org
www.globalreporting.org
www.theiirc.org
www.finansanalytiker.se/images/SFF/cr.pdf
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Executive summary
Ernst & Young is a global leader in assurance, tax,
transaction, advisory and accounting services. Our mission,
and our most important contribution on the path to a
more sustainable society, is building confidence with our
stakeholders. Confidence is one of the cornerstones of stable
economies and well-functioning communities.
This is Ernst & Young Sweden AB’s second sustainability report
under the guidelines of the Global Reporting Initiative (GRI),
Level C, and is for the financial year July 1, 2010 – June 30,
2011. The theme of this year’s report is confidence. Jan
Birgerson,
CEO of Ernst & Young in Sweden, is responsible for the report
which has been subject to an external review.

Our role in society
For Ernst & Young, sustainability means operating a responsible
business that focuses on long-term financial, social and
environmental sustainability. We have identified four key
roles where Ernst & Young can contribute to sustainable
development. These roles are building confidence, transferring
knowledge, supporting communities and creating value. Our
role as a confidence builder is paramount because, when
we provide assurance services, we review and guarantee
the quality of the financial information that companies,
organizations and public authorities provide to their
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stakeholders. We also offer other services that contribute
to more efficient and well-functioning communities, such as
business development, investigations into possible corruption
within companies and organizations, and tax and transaction
advisory.

Sustainability integrated into our strategy
Our strategic goal is to be market leader. In order to achieve
this, we need to take our share of the responsibility for
sustainable development. Our aim is for sustainability to be an
integral element of Ernst & Young’s core business. Therefore,
we have incorporated sustainability work in our strategy. Our
sustainability efforts focus on four areas that are directly linked
to our strategy – our people, quality, growth, and strategy
and governance. Other focus areas in our sustainability
work include the environment, community engagement and
our relationships with regulators, trade associations and
suppliers. During the fall of 2011, we identified overall
sustainability goals for our operations in Sweden.

Our people first
Ensuring that our people are happy and motivated is crucial
for Ernst & Young’s success in the market. That’s why we
continue to offer opportunities for our people to develop their
skills and careers. Ernst & Young conducts annual surveys
of employees on topics such as career opportunities,
leadership, evaluations and work environment. In this
year’s survey, Ernst & Young’s results showed companywide
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improvement across all of the key areas. Our strengths
are inclusiveness, team spirit and being true to our values.
The survey also identifies areas where there is room for
improvement. We need to continue to work with leadership
issues and focus more on communicating our goals and our
strategy. One of the greatest challenges we face is achieving
a more even gender distribution in higher positions. Career
Watch is an internal leadership program that we have
established to increase the number of women in leading
positions within the company.

Quality and growth
Credibility, confidence and quality, in particular, are important
components of our efforts towards achieving a sustainable
society. Providing quality means delivering services that our
clients are satisfied with and complying with the rules and
regulations that govern our work. In order to see to what extent
we are living up to our clients’ quality requirements, we conduct
our own client satisfaction survey annually. In the 2010/2011
survey, 96.2 per cent of our clients responded that they would
recommend Ernst & Young for assignments.
Ernst & Young sees growth as a prerequisite for the continued
development of our company. If our growth is to be sustainable,
the investments we make must be based on a long-term
perspective. We will achieve growth through long-term
relationships and sustained client satisfaction. Our focus is
therefore on two things: ensuring that every assignment is

based on the client’s specific needs; and that we develop our
competence in our priority sectors. Growth allows our company
to expand and recruit more people. We consider our ability
to create jobs to be a positive thing. But growth can also have a
less positive impact in the form of an increased workload.
Our growth needs to be balanced with the recruitment of
new employees. Our people should also have the ability to
affect their work situation and adapt it to their life situation in
general. Increased growth also leads to a greater environmental
impact. Our environmental work aims to manage this by
reducing our carbon footprint and our resource consumption,
and to work actively on environmental issues throughout
the company.

• Ernst & Young Entrepreneur Of The Year. Awarded every
year to recognize entrepreneurs and raise the level of interest
in entrepreneurship.
• Risk Transparency Award. This annual award is intended to
promote greater transparency with respect to risk.

Contact sustainability report: Håkan Gustafsson, COO
E-mail: hakan.gustafsson@se.ey.com
Telephone: 070-318 93 41

• Voluntary work. A pilot project in cooperation with the
Swedish Red Cross, where our people have the opportunity to
do voluntary work during work hours.
• New purchasing policy. We have introduced a new
purchasing policy with a strong environmental emphasis.
We also have guidelines for more eco-friendly conferences,
seminars and meetings.

Some important activities in 2010/2011
• Organization. During the financial year we continued our
efforts to create a more globally integrated organization. The
aim is to offer our clients faster service, increase the quality
of our services, improve organizational efficiency and achieve
benefits of scale.
• Sustainability Council. In September 2010 Chief Operating
Officer, Håkan Gustafsson, was tasked with establishing and
leading our sustainability work. One of his first duties was
to establish a sustainability council to report to executive
management on sustainability issues.
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Stockholm
Stockholm
Jakobsbergsgatan 24
Box 7850
103 99 Stockholm
Telefon 08-520 590 00
Bud-/leveransadress:
Lästmakargatan 21 A
Södertälje
Wedavägen 1 A
152 42 Södertälje
Telefon 08-550 873 10
Uppsala
Portalgatan 2B
Box 23036
750 23 Uppsala
Telefon 018-19 42 00

Malmö
Helsingborg
Bergaliden 11
Box 780
251 07 Helsingborg
Telefon 042-499 17 00
Kristianstad
Olof Mohlins väg 23
291 61 Kristianstad
Telefon 044-20 75 00
Lund
Ideon
223 70 Lund
Besöksadress:
Scheelevägen 17, beta 6
Telefon 046-286 32 20
Malmö
Torggatan 4
Box 4279
203 14 Malmö
Telefon 040-693 15 00
Ystad
Regementsgatan 2
271 41 Ystad
Telefon 0411-424 80
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Ängelholm
Nytorgsgatan 14
262 31 Ängelholm
Telefon 0431-41 78 50

Sydost
Kalmar
Skeppsbron 5
392 31 Kalmar
Telefon 0480-44 41 00
Karlshamn
Erik Dahlbergsvägen 24
374 37 Karlshamn
Telefon 0454-376 00
Karlskrona
Drottninggatan 54
371 33 Karlskrona
Telefon 0455-30 91 00
Markaryd
Kungsgatan 11
Box 27
285 21 Markaryd
Telefon 0433-160 10
Nybro
Bangatan 8
Box 155
382 22 Nybro
Telefon 0481-481 00
Växjö
Västra Esplanaden 9 B
Box 512
351 06 Växjö
Telefon 0470-75 58 00
Älmhult
Oxtorget
343 24 Älmhult
Telefon 0476-559 00

Östra
Finspång
Kalkugnsvägen 1
Box 121
612 23 Finspång
Telefon 0122-393 50

Flen
S. Kungsgatan 7 A
642 35 Flen
Telefon 0157-124 50
Gislaved
Köpmangatan 5
Box 13
332 21 Gislaved
Telefon 0371-58 68 40
Jönköping
Östra Storgatan 17
Box 2224
550 02 Jönköping
Telefon 036-30 10 00
Katrineholm
Drottninggatan 11
Box 388
641 23 Katrineholm
Telefon 0150-753 00
Linköping
Repslagaregatan 21
Box 450
581 05 Linköping
Telefon 013-24 48 00
Motala
Björnvägen 4
Box 384
591 24 Motala
Telefon 0141-20 93 30
Norrköping
Lindövägen 5
Box 1050
600 40 Norrköping
Telefon 011-23 05 00
Nyköping
Sankt Annegatan 2
611 34 Nyköping
Telefon 0155-29 28 00
Oskarshamn
Verkstadsgatan 13
572 35 Oskarshamn
Telefon 0491-879 00
Vetlanda
Älggatan 2
Box 230
574 23 Vetlanda
Telefon 0383-76 30 80
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Vimmerby
Traktorgatan 2
Box 63
598 21 Vimmerby
Telefon 0492-660 60

Skövde
Högskolevägen 6 A
Box 393
541 28 Skövde
Telefon 0500-47 89 00

Karlstad
Kungsgatan 16
Box 477
651 11 Karlstad
Telefon 054-14 24 00

Härnösand
Nybrogatan 19
Box 183
871 24 Härnösand
Telefon 0611-55 44 60

Värnamo
Jönköpingsvägen 11
Box 447
331 24 Värnamo
Telefon 0370-65 67 00

Smögen
Hasselösundsvägen 5
456 50 Smögen
Telefon 0523-309 40

Kristinehamn
Norra Torget 10
681 30 Kristinehamn
Telefon 0550-801 20

Luleå
Hummergatan 3
973 34 Luleå
Telefon 0920-383 00

Strömstad
Oslovägen 48
452 35 Strömstad
Telefon 0526-150 30

Leksand
Faluvägen 12
Box 156
793 24 Leksand
Telefon 0247-140 55

Norsjö
Sörbyvägen 3
935 32 Norsjö
Telefon 0918-313 30

Västervik
Fiskaretorget 1
Box 111
593 22 Västervik
Telefon 0490-131 00

Västra
Borås
Yxhammarsgatan 11
503 31 Borås
Telefon 033-799 30 00
Falkenberg
Möllegatan 11
Box 26
311 21 Falkenberg
Telefon 0346-71 36 00
Göteborg
401 82 Göteborg
Besöksadress:
Odinsgatan 13
Telefon 031-63 77 00
Halmstad
Norra vägen 34
302 32 Halmstad
Telefon 035-18 02 00
Lidköping
Älvgatan 16
Box 2210
531 02 Lidköping
Telefon 0510-613 00
Lysekil
Norra Kvarngatan 7 A
453 34 Lysekil
Telefon 0523-141 11

Trollhättan
Företagens Hus
Åkerssjövägen 10
461 29 Trollhättan
Telefon 0520-169 10
Uddevalla
Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla
Telefon 0522-980 90
Varberg
V. Vallgatan 13
432 45 Varberg
Telefon 0340-48 36 00

Svealand
Arvika
Kyrkogatan 27
671 31 Arvika
Telefon 0570-180 20
Borlänge
Forskargatan 3
781 70 Borlänge
Telefon 0243-28 28 00
Eskilstuna
Smedjegatan 33
632 20 Eskilstuna
Telefon 016-10 85 50
Falun
Engelbrektsgatan 16
Box 285
791 26 Falun
Telefon 023-70 92 00

Malung
Källvägen 17
782 33 Malung
Telefon 0280-441 50
Säffle
Kyrkogatan 4
Box 140
661 23 Säffle
Telefon 0533-172 80
Västerås
Västgötegatan 4A
Box 1064
721 27 Västerås
Telefon 021-19 66 00
Örebro
Vasastrand 11
Box 362
701 47 Örebro
Telefon 019-16 51 50

Norrland

Piteå
Kolmilavägen 17
941 37 Piteå
Telefon 0911-23 37 00
Skellefteå
Kanalgatan 59
Box 236
931 22 Skellefteå
Telefon 0910-58 58 00
Sundsvall
Köpmangatan 19
Box 205
851 04 Sundsvall
Telefon 060-66 97 00
Bud-/leveransadress:
Thulegatan 14B
Umeå
Domarevägen 5
Box 4017
904 02 Umeå
Telefon 090-70 27 00

Boden
Lulevägen 3B
961 61 Boden
Telefon 0921-136 55

Örnsköldsvik
Viktoriaesplanaden 1C
Box 163
891 24 Örnsköldsvik
Telefon 0660-856 90

Burträsk
Buregatan 16
937 31 Burträsk
Telefon 0914-295 70

Östersund
Kyrkgatan 84
831 34 Östersund
Telefon 063-15 08 80
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