ORDLISTA

Vanligt förekommande förkortningar inom hållbarhetsområdet
Inom området hållbarhet förekommer en mängd förkortningar och begrepp. Jernkontoret har
låtit Ethos International sammanställa en lista över de vanligaste med betydelse och förklaring.

Förkortning

Betydelse

Förklaring

AA1000AS(2008)

AccountAbility Assurance
Standard

Omfattande granskningsstandard för företags styrning, genomförande
och rapportering av hållbarhetsfrågor.

AA1000SES

AccountAbility Stakeholder
Engagement Standard

Principbaserat ramverk för kvalitativ intressentdialog.

BSCI

Business Social Compliance
Initiative

Affärsdrivet initiativ för företag som vill förbättra arbetsvillkoren i sina
globala leverantörskedjor.

BSR

Business for Social Responsibility

Organisation med medlemsföretag som arbetar för en mer hållbar
framtid.

CAP

Corrective action plan

Leverantörers åtgärdsplaner för de brister som uppdagats under en
inspektion.

CDP

Carbon Disclosure Project

En internationellt icke vinstdrivande organisation som tillhandahåller
ett index där företag och städer mäter, rapporterar och dela
miljöinformation.
Uttryck för ekonomiska modeller i ett företag som lyfter fram
affärsmöjligheter i cirkulära kretslopp istället för linjära processer.

Circular Economy
CoC

Code of Conduct

Uppförandekod.

COP

Communication On Progress

Benämning på hållbarhetsrapportering inom FN:s organisation för
hållbart företagande "Global Compact" (UNGC).

CR

Corporate Responsibility

Benämning på företags hållbarhetsarbete - Ansvar för den påverkan
företaget har på sin omgivning miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter
och antikorruption kan ibland användas för att exkludera socialt
engagemang.

CSR

Corporate Social Responsibility

Benämning på företags hållbarhetsarbete - Ansvar för den påverkan
företaget har på sin omgivning miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter
och antikorruption.

DJSI

Dow Jones Sustainability Indices

Hållbarhetsindex för 2500 största (listade) bolagen i världen.
Amerikansklag för transparens och ansvar hos företag, t.ex. Artikel
1502 Konfliktmineraler - transparens av bolagets leverantörskedja och
ursprung av vissa mineraler.

Dodd Frank Act

EHS

Environment, Health and Safety

Används vanligen som avdelningsbenämning där Miljö och
Arbetsmiljö är sammanslagna.

EITI

Extractive Industries
Transparency Initiative

En global standard för att främja öppenhet och förvaltning av
naturresurser.

EMAS

Eco-Management and Audit
Scheme

Miljöledningssystem utvecklat av EU-kommissionen.
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ESG

Environmental, Social and
Governance

Finansbranschens benämning på hållbarhetsarbete.

ETI

Ethical Trading Initiative

Ledande nätverk av företag, fackföreningar och ickestatliga
organisationer som främjar respekt för arbetsrätt.

FLA

Fair Labour Organisation

Organisation med en Internationell standard för arbetsrätt och
mänskliga rättigheter.
Hållbarhetsindex från Brittiska FTSE group.

FTSE4good
GRI

Global Reporting Initiative

Internationellt erkänd rapporteringsstandard för
hållbarhetsrapportering.

IIRC

International Integrated Reporting
Council

Organisation bakom riktlinjer för integrerad rapportering (hållbarhet
och finansiellt).
Företagens dialog med intressenter.

Intressentdialoger
ILO

International Labor Organisation

FN:s fackorgan för sysselsättning och arbetslivsfrågor.

ISO 14001

Certifierbar standard gällande miljöledningssystem.

ISO 26000

Ledningssystem för företags hållbarhetsarbete. Endast riktlinjer – ej
certifierbar.

ISO 37001

Internationell standard som ger verktyg för att förhindra, upptäcka och
hantera mutor.

Konfliktmineraler

Mineraler (Tungsten, Tenn, Tantalum och Guld) utvunna i områden av
väpnad konflikt och övergrepp mot mänskliga rättigheter.

Materialitet

Fastställer vilka hållbarhetsfrågor som ä väsentliga för företag och om
de är av operativ eller strategisk karaktär.

MMSD+10

Mining, Minerals and sustainable
Development project 10 years on

Projekt för utvinning av naturresurser initierat av International Institute
for Environment and Development.

OHS

Occupational Health and Safety

Företags hälsa och säkerhetsarbete.

OHSAS 18001

Occupational Health and Safety
Management System

Standard för att implementera och granska ledningssystem inom hälsa
och säkerhet.

OECD Multinational
Guidelines

Multinationella riktlinjer från
Organisation for Economic
Cooperation and Development

OECD:s frivilliga principer för multinationella företag rörande hur
affärsverksamheten ska bedrivas ansvarsfullt.

PRI

Principles for Responsible
Investment

FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

SA 8000

Social Accountability

Certifierbar arbetsrättsligstandard och en inspektionsstandard.

SCoC

Supplier Code of Conduct

Uppförandekod för ett företags leverantörer.

SRI

Socially Responsible Investing

Benämning för etiska investeringar.

3BL

Tripple bottom line

Redovisningsramverk för ett företags ekonomiska, sociala och
miljömässiga resultat.
Brittisk antikorruptionslagstiftning som är en av de mest strikta lagarna
internationellt. Gäller brittiska bolag, utländska dotterbolag och bolag
med verksamhet i Storbritannien.

UK Bribery Act
(2010)
UNGC

september 2015

UN Global Compact

FN:s organisation för hållbart företagande. Baseras på tio principer som
företag kan underteckna.
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