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HÅLLBARHETSTERMER
ENKELT FÖRKLARADE
Av Otto Rathsman & Gustaf Théel Braunstein

En flodvåg av mer eller mindre obegripliga
förkortningar och svårtolkad terminologi
tycks numera skölja över oss i en aldrig
sinande ström.
På Sthlm Kommunikation försöker vi alltid
göra det komplicerade enklare att förstå.
Därför har vi satt samman denna lilla ordbok som en hjälp på traven att hänga med
i hållbarhetsdiskussionerna.
Vill du ha input på ert hållbarhetsarbete
och hur det redovisas, står vi beredda att
bena ut begreppen och hjälpa till med
hållbarhetsredovisningen.
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A.
AA1000SES (Stakeholder Engagement Standard)
Global standard som används för bland annat
intressentdialoger. Den är utformad för att göra det
möjligt för organisationer att reagera på intressenter på ett heltäckande och balanserat sätt. Dessa
är baserade på principerna Inclusivity, Materiality,
Responsiveness och Impact.
Agenda 2030
Universell agenda för hållbar utveckling antagen av
FN:s medlemsländer 2015. Innehåller 17 globala mål
som ska uppnås till år 2030.
Artikel 6
EU:s klassificering av fonder som integrerar hållbarhetsrisker eller förklarar varför man inte gör det. En
delkomponent av EU:s action plan on sustainable
finance.
Artikel 8
EU:s klassificering av fonder som främjar ESG
men saknar ett uttalat hållbarhetsrelaterat mål.
Exkludering och integrering är inte nödvändigtvis
tillräckligt för artikel 8. Breda sektor-, lands- och
blandfonder. En delkomponent av EU:s action plan
on sustainable finance.
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Artikel 9
EU:s klassificering av fonder som har hållbara
investeringar som mål. Målet ska ligga i linje med
aktiviteterna definierade i EU:s taxonomi och målet
ska utmanas, följas upp och mätas kvantitativt.
Impact- och temafonder där hållbarhet styr val av
bolag. En delkomponent av EU:s action plan on
sustainable finance.

B.
BSCI (The Business Social Compliance Initiative)
Europeiskt affärsdrivet samarbetsinitiativ för
företag som vill förbättra arbetsförhållanden i den
globala leverantörskedjan. Organisationen bakom
BSCI heter Amfori.

C.
CDP (Carbon Disclosure Project)
Uppmanar företag och städer att mäta, redovisa
och minska sin klimatpåverkan. Carnegie Fonder
stödjer CDP sedan 2017 och uppmanar samtliga
innehav att redovisa sina utsläpp av växthusgaser.
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CDSB
Ideell organisation som arbetar för att tillhandahålla
information till investerare och finansmarknader
genom att integrera klimatförändringsrelaterad
information i vanlig finansiell rapportering.
CoC (Code of Conduct)
Uppförandekod där en organisations definierar
riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas och hur
anställda bör agera i olika situationer.
CSR (Corporate Social Responsibility)
En idé om att företag ska ta ett samhällsansvar för
hur de påverkar samhället ur såväl ett ekonomiskt,
miljömässigt som socialt perspektiv.
CSRD (Corporate Sustainability Reporting
Directive)
EU:s direktiv om om hållbarhetsrapportering som
ersätter Non-Financial Reporting Directive (NFRD).
CSV (Creating Shared Value)
Affärskoncept utvecklat av Michael E. Porter och
Mark R. Kramer 2011 med fokus på relationerna
mellan ekonomiska och samhälleliga framsteg. CSV
ska leda till ömsesidig lönsamhet för företaget och
dess intressenter.
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D.
DJSI (Dow Jones Sustainability Indices)
Lanserades 1999 som det första globala indexet
för hållbarhet. Indexen erbjuds i samarbete mellan
RobecoSAM och S&P Dow Jones Index. De följer
aktieutvecklingen för världens ledande företag när
det gäller ekonomiska, miljömässiga och sociala
kriterier.
DNSH (Do No Significant Harm)
Innebär att ett bolag bidrar positivt till ett eller
flera av de sex uppsatta hållbarhetskriterierna i
EU:s taxonomi, utan att motverka något av de
andra målen samtidigt.

E.
EFRAG (European Financial Reporting Advisory
Group)
Den europeiska rådgivande gruppen för finansiell
rapportering är en privat sammanslutning som
grundades 2001 med Europeiska kommissionens
uppmuntran att tjäna allmänhetens intresse.
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eNPS (Employee Net Promoter Score)
Metod som mäter hur villiga medarbetare är att
rekommendera sin arbetsplats till andra. De främsta fördelarna med eNPS är att det är ett snabbt
och enkelt sätt att ta reda på hur medarbetarnas
lojalitet och engagemang ser ut.
ESG
En vanlig förkortning för hållbara investeringar som
står för Environmental, Social & Governance.
Investeraren tar hänsyn till miljö-, sociala- och
bolagsstyrningsfrågor.
ESRS (European Sustainability Reporting
Standards)
Standard inom EU som är utformad för att göra
rapportering om företagens hållbarhetsarbete
kopplat till miljö, socialt och styrning (ESG) mer
korrekt, gemensam, konsekvent, jämförbar och
standardiserad, precis som finansiell redovisning
och rapportering.
EUs taxonomi
En delkomponent av EU:s action plan on sustainable finance. Ett klassificeringssystem på EU-nivå för
att definiera och underlätta hållbara investeringar.
Består av en lista med ekonomiska aktiviteter som
bidrar positivt till minst ett av de sex uppsatta
hållbarhetskriterierna, utan att motverka något av
de andra.

7

F.
FSC (Forest Stewardship Council)
Oberoende internationell medlemsorganisation
som har sitt huvudkontor i Bonn i Tyskland. FSC
uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och
ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar,
genom sitt certifieringssystem FSC.

G.
GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol)
Den mest använda internationella redovisningsstandarden som används av regeringar, företag och
organisationer. Standarden används för att förstå,
kvantifiera och hantera utsläppen av växthusgaser.
Enligt protokollet redovisar man detta genom att
dela in utsläppen i olika scope (områden): scope
1, 2, och 3 för att ge en tydlig bild av vilka utsläpp
som är direkta eller indirekta.
GHG Scope 1
Består av direkta växthusgasutsläpp som bolaget
har direkt kontroll över.
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GHG Scope 2
Består av indirekta växthusgasutsläpp från förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrvärmekyla.
GHG Scope 3
Består av indirekta växthusgasutsläpp, utöver
inköpt energi, som sker utanför verksamhetens
gränser. Man brukar dela in utsläppen i två kategorier beroende på om de sker före (uppströms) eller
efter (nedströms) av den egna verksamhetskedjan.
Global Compact
FN:s principer om hur företag bör agera i frågor
om mänskliga rättigheter, anti-korruption, miljö
och arbetsrätt. Carnegie Fonder har skrivit under
principerna och vi uppmanar alla våra innehav att
göra detsamma.
GRI (Global Reporting Initiative)
En internationell oberoende standardorganisation
som hjälper företag, regeringar och andra organisationer att förstå och kommunicera deras effekter
på frågor som klimatförändringar, mänskliga rättigheter och korruption.
GSSB (Global Sustainability Standards Board)
Ansvarar för att sätta globalt accepterade standarder för hållbarhetsrapportering. GSSB övervakar
utvecklingen av GRI-standarderna.
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GWP (Global warming potential)
Är ett mått på förmågan hos en växthusgas att
bidra till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) redovisar beräkningar av de olika
växthusgasernas GWP-värden i sina rapporter.

I.
IIRC (International Integrated Reporting Council)
Organisation vars mål är att utveckla ett internationellt accepterat integrerat rapporteringsramverk
för att skapa grunden för en ny rapporteringsmodell som gör det möjligt för organisationer att
tillhandahålla kortfattad kommunikation om hur de
skapar värde över tid. 2021 slogs IIRC och SASB
samman och är numera en del av IFRS.
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
FN:s klimat-panel. Organisationen bildades för att
förse världen med ett vetenskapligt perspektiv
över det rådande kunskapsläget om klimatförändring och dess miljömässiga och socio-ekonomiska
påverkan.
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IR (Integrated Reporting)
Tillvägagångssätt för företagsrapportering som
integrerar finansiell information och icke-finansiell
(miljömässig och social) information i ett enda
dokument för att visa hur ett företag presterar.
International Integrated Reporting Framework
används för att påskynda införandet av integrerad
rapportering över hela världen.
ISAE 3000 (International Standard on Assurance
Engagements)
Internationell standard som tillämpas vid bland
annat översiktliga granskningar. Granskningen i
Sverige utförs enligt RevR 6 ”Bestyrkande av hållbarhetsinformation” baseras på ISAE 3000.
ISO (International Organization for
Standardization)
Internationellt standardiseringsorgan, representerat
av nationella standardiseringsinstitutioner som
arbetar med industriell och kommersiell standardisering.
ISO 14 001
Världens mest kända och mest tillämpade standard
för miljöledning. Standarden har ett tydligt fokus
inom områden som strategisk nytta, ledningens
engagemang, livscykelperspektiv och faktisk miljönytta. Miljöledning handlar om att minska verksamheters negativa miljöpåverkan och att skapa nya
möjligheter med hjälp av miljöarbetet. Miljöledning
är även ett starkt ben för att nå hållbar utveckling.
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ISO 26 000
Global standard som ger vägledning och rekommendationer för hur företag kan jobba med socialt
ansvarstagande inom olika områden, som mänskliga rättigheter, miljö, konsumentfrågor och samhällsengagemang.
ISO 37 001
Anger krav och ger vägledning för att införa,
genomföra, underhålla, granska och förbättra ett
ledningssystem mot mutor.
ISSB (International Sustainability Standards
Board)
Ett föreslaget organ av IFRS Foundation chartrat
med skapandet av en enhetlig uppsättning standarder kopplade till hållbarhetsupplysningar för att
möta investerares behov av information om ämnet.
Kroppen tillkännagavs vid FN:s klimatkonferens
2021 i Glasgow.

L.
LCA (Life cycle assessment)
Metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur
stor den totala miljöpåverkan är under en produkts
livscykel.
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M.
MSCI (Morgan Stanley Capital International)
Amerikanskt finansbolag med huvudkontor i New
York City. MSCI är en global leverantör av aktie-,
ränte-, fastighetsindex, verktyg för portföljanalys
av flera tillgångar, ESG och klimatprodukter. Det
driver MSCI World, MSCI All Country World Index,
MSCI Emerging Markets Index.

N.
Net Zero
För att begränsa den globala uppvärmningen till
1,5°C måste vi uppnå nettonollutsläpp senast 2050.
NFR (Non-Financial Reporting)
En form av transparensrapportering där företag
redovisar icke-finansiella information, inklusive
information om mänskliga rättigheter.
NFRD (Non-Financial Reporting Directive)
EU-direktiv om hållbarhetsrapportering som
funnits sedan 2014. Ersätts av CSRD (Corporate
Sustainability Reporting Directive).
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NGO (Non-Governmental Organizations)
Icke-statlig organisation är en organisation som
inte är knuten till någon statsmakt, och vilken kan
ha antingen ideella eller kommersiella mål med sin
verksamhet.

O.
OECD (Organisation for Economic Co-operation
and Development)
Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling. är en internationell organisation för
utbyte av idéer och erfarenheter inom områden
som påverkar den ekonomiska utvecklingen mellan
industriella länder med demokrati och marknadsekonomi, främst i de 38 medlemsländerna. För att
vara miljömässigt hållbar i enlighet med Taxonomin
är ett av kraven att en verksamhet ska följa minimiskyddsåtgärder i form av OECD:s riktlinjer för
multinationella företag.
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P.
PAI (Principal Adverse Impact)
Står för negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Syftar till att visa hur investeringsbeslut
genom en finansiell aktör kan ha eller inte ha negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Består
av ett antal obligatoriska indikatorer som måste
rapporteras årsvis, exempelvis utsläpp scope 1, 2, 3
samt koldioxidavtryck.
Parisavtalet
Ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016.
Kärnan i avtalet är att begränsa den globala
uppvärmningen genom att minska utsläppen av
växthusgaser. Bland annat syftar avtalet till att
hålla den globala uppvärmningen långt under 2°C,
och sträva efter att begränsa den till 1,5°C.
PRB (Principles for Responsible Banking)
Principerna avser även att förstärka behovet av att
finanssektorn styrs i linje med Parisavtalet och de
17 Globala målen. Principerna har tagits fram av
FN:s Miljöprograms Finansinitiativ (UNEP FI) som
är ett partnerskap mellan FN:s miljöprogram och
den globala finanssektorn. PRB kompletterar de
existerande principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI).
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PRI (Principles for Responsible Investment)
Världens största samarbetsorgan för ansvarsfulla
investeringar som hjälper kapitalförvaltare att integrera ESG-hänsyn i investeringsprocessen.

S.
SAI (Social Accountability International)
Privat organisation som främjar mänskliga rättigheter för arbetare runt om i världen. Dess huvudsakliga resultat är SA8000-standarden, en frivillig kod
som gör det möjligt för företag att granska sina
sociala prestationer.
SASB (Sustainability Accounting Standards Board)
Ideell organisation med syfte att utveckla hållbarhetsredovisningsstandarder.
SBT (Science Based Targets)
En metod för företag att sätta vetenskapligt förank
rade klimatmål i linje med Parisavtalet. Företaget
behöver inventera utsläppen i hela sin värdekedja
och ofta kopplas målet till investeringar där ekonomi,
genomförbarhet och övriga effekter noga utreds.
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SBTi (Science Based Targets initiative)
En organisation skapad av CDP, UN Global Compact, WWF och WRI med syfte att stödja bolag
som önskar att minska sina utsläpp så pass mycket
att världen kan uppnå Parisavtalet. SBTi verifierar
att ett bolags målsättning och strategi är tillräckligt
ambitiösa och allomfattande.
SCoC (Supplier Code of Conduct)
Uppförandekod för ett företags leverantörer där en
organisation definierar riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas med fokus på kravställning i sin
leverantörskedja.
SDGs (Sustainable Development Goals)
Annat benämning för FN:s 17 hållbarhetsmål. De
globala målen har i sin tur 169 delmål och drygt
230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och följas upp.
SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)
EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Syftar till att harmonisera regelverket, öka
transparensen och jämförbarheten samt styra kapitalet för att främja omställning. Huvudpunkterna
i SFDR är integration av hållbarhetsrisker, hänsyn
till huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenser,
klassificering av fonder, rapportering och taxonomin.
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Stakeholder Capitalism Metrics
Initiativ som arbetar med att ta fram en uppsättning mätetal kring hållbarhet som kan rapporteras
av alla företag oavsett bransch eller region. Mätetalen bygger på befintliga standarder och syftar till
att erbjuda en verklig jämförbarhet och skapa en
systematisk och global uppsättning gemensamma
standarder för rapportering av företags hållbarhetspåverkan.
Sustainalytics
Ett bolag som bevakar drygt 19 000 företag globalt
för att kontrollera branschtillhörighet och för att
säkerställa att företagen lever upp till de internationella normer som formuleras i framför allt FN
Global Compact. Carnegie Fonder har arbetat med
normbaserad granskning sedan 2004, på senare år
med Sustainalytics.
SWESIF och EUROSIF
Oberoende forum för organisationer som arbetar
för eller med hållbara investeringar. SWESIF står
bakom Hållbarhetsprofilen som är en självdeklaration där fondbolag kan fylla i information om
fondernas hållbarhetsarbete.
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T.
TCFD (Task Force on Climate-Related Financial
Disclosures)
Ett initiativ för att underlätta och förbättra för företag och organisationer att identifiera sina klimat
relaterade finansiella risker och möjligheter.
TNFD (Task Force on Nature-related Financial
Disclosures)
Ramverk som varit under utveckling de senaste
åren. Syftet är att belysa de ökade finansiella
riskerna kopplade till biologisk mångfald, på ett
liknande sätt som Task Force on Climate-Related
Financial Disclosures (TCFD) belyser klimatrisker.
Triple Bottom Line
En fras som myntades första gången av John
Elkington 1994, den beskriver företagens separata
ekonomiska, sociala och miljömässiga ”botten
linjer”. I princip är det utformat för att företag ska
värdera sina sociala och miljömässiga vinster och
förluster, såväl som de ekonomiska.
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U.
UNDP (United Nations Development Programme)
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats
i 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska
ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta
länder att nå Globala målen till år 2030.
UNFCCC (United Nations Framework Convention
on Climate Change)
Internationellt miljöfördrag som antogs på Rio-konferensen i Brasilien 9 maj 1992. Förenta nationernas
klimatkonferens (COP) är det beslutande organet
som ansvarar för att övervaka och granska genomförandet av UNFCCC.

W.
WBCSD (World Business Council for Sustainable
Development)
Global, vd-ledd organisation med över 200 företag
som arbetar tillsammans för att påskynda över
gången till en hållbar värld.
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Sthlm Kommunikation stödjer bolag med finansiell information,
IR och hållbarhet.
Vi tar fram tryckta och digitala årsredovisningar, hållbarhetsrapporter, prospekt, kvartalsrapporter och investerarpresentationer samt
stöttar med IR-rådgivning. I våra projekt ingår ofta strategisk rådgivning, texter, foto, form och original.
Byråns projektledare är har lång erfarenhet från stora, komplicerade
produktioner för statliga bolag, Large- och MidCap-bolag. Vi gör
mycket arbete internt men vid behov samarbetar vi med några av
branschens duktigaste formgivare, originalare och skribenter. Varumärkes- och designuppdrag görs genom systerbyrån Uniform.
Vi hjälper våra kunder att stärka sitt strategiska hållbarhetsarbete
och sin hållbarhetskommunikation. Och att kontinuerligt förbättra
arbetsprocesser och transparens i sin lagstadgade eller frivilliga
hållbarhetsrapportering.
Hör av dig så berättar vi mer.
sthlmkom.se
info@sthlmkom.se
08-410 076 05

STHLM KOMMUNIKATION & IR
KARLBERGSVÄGEN 32A, 113 27 STOCKHOLM
STHLMKOM.SE

