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VD har ordet
RISE har ett unikt samhällsuppdrag, att stärka 

svensk konkurrenskraft och bidra till hållbar utveck-

ling. För att vi ska kunna uppnå våra mål måste vi ha 

våra kunders och andra intressenters förtroende. 

Detta förtroende måste vi förtjäna – varje dag.

En grundläggande förutsättning för att vi ska 

lyckas är att vi lever upp till våra kunders och 

samarbetspartners förväntningar genom att vara en 

pålitlig partner.

En god och pålitlig affärspartner sköter sina 

åtaganden, lever upp till kundernas förväntningar 

och tar ansvar för sin verksamhet och sin omgivning. 

Av detta skäl är en väl fungerande bolagsstyrning 

och ett strategiskt drivet och affärsnära hållbarhets-

arbete centralt för oss.

Vi är övertygade om att god affärsetik, socialt 

ansvarstagande och ett målinriktat miljöarbete är 

en förutsättning för affärsmässig framgång.

Det är självklart för oss att vi alltid ska följa alla 

de lagar som gäller för vår verksamhet. Utöver lagar 

ska vi även följa de externa principer och riktlinjer 

som är tillämpliga för vår verksamhet.

Denna uppförandekod, Koden, har fastställts av 

RISE styrelse och förtydligar hur vi ska efterleva 

och implementera, vissa för oss, grundläggande 

lagkrav samt styrande principer och policies i vår 

verksamhet. Koden klargör vad som kan förväntas 

av RISE liksom vilket beteende som förväntas av 

alla RISE medarbetare. Vi ställer även krav på att 

våra affärspartners, såväl leverantörer som externa 

partners, ska följa denna kod i alla relevanta delar 

i enlighet med avtal. Koden kompletteras med ett 

mer detaljerat internt regelverk i form av policies, 

instruktioner och riktlinjer.

Som medarbetare på RISE har vi alla, såväl ett 

eget som ett gemensamt ansvar för att både följa 

denna kod och att göra den till en grundläggande 

del av vår företagskultur. Bara tillsammans blir vi 

ett starkt lag som kan göra skillnad och tillsammans 

skapar vi ett RISE som både vi, våra ägare och våra 

samarbetsparters är stolta över.

Läs Koden och fundera över hur den, tillsammans 

med din egen personliga integritet och moral, kan 

vägleda dig i ditt arbete. Diskutera med kollegor 

och med din chef hur Koden implementeras inom 

din verksamhet. Bara då kan Koden bli en del av 

vårt dagliga arbete och ett styrmedel som gör att vi 

ständigt förtjänar vår omgivnings förtroende.

September 2018

Pia Sandvik, VD

”Bara tillsammans 
blir vi ett starkt 
lag som kan göra 
skillnad”
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Varför har vi 
vår kod?
Vi på RISE har ett starkt engagemang i att genomföra 

vårt uppdrag; att verka för hållbar tillväxt i Sverige 

genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och 

förnyelse. Som oberoende forskningsinstitut och 

innovationspartner bedriver vi vår verksamhet på 

ett uppriktigt sätt som visar på integritet och högt 

ställda etiska krav. Det är viktigt att vi alla förstår 

detta och agerar därefter samt tar ansvar och lever 

efter våra värdeord i vårt dagliga arbete.

Som medarbetare på RISE har vi alla mandat och 

uppmuntras att ta egna initiativ, fatta beslut och till-

sammans driva vår verksamhet framåt. Vår uppfö-

randekod (Koden) är ett verktyg som hjälper oss att 

bedöma vad som är rätt i olika situationer och den 

hjälper oss att agera på ett sätt som hanterar både 

legala och etiska utmaningar. Den beskriver för oss 

hur vi förväntas interagera med våra intressenter, 

med omvärlden och med varandra så att RISE blir 

den samarbetspartner och den arbetsgivare som vi 

önskar och som krävs för att vi ska kunna genomföra 

vårt uppdrag. 

Hur var och en av oss agerar definierar RISE 

och hur omvärlden ser på RISE. Det innebär att vi 

alla måste ta oss tid att läsa och förstå Koden samt 

följa den. Ställ frågor om du upplever att något 

är otydligt.

Vår uppförandekod ger inte alla svar 

på hur olika situationer ska hanteras. 

Använd alltid ditt sunda förnuft och är 

du osäker så ställ dig frågorna:

• Är det lagligt?

• Är det etiskt korrekt?

• Kan min handling eller uteblivna 

handling påverka förtroendet för 

RISE?

• Kan jag stå för mitt beslut vid en 

offentlig genomlysning.  

Ofta handlar det inte om enkla och 

tydliga situationer och det finns 

sällan lätta svar. Tveka därför aldrig 

att rådgöra med en kollega eller din 

chef om du känner dig osäker. 

Koden innehåller hänvisning till 

kontaktpersoner och relevanta policyer 

under respektive avsnitt.
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Gäller koden 
alla?
Koden gäller på alla platser där vi är verksamma och 

för alla som arbetar inom RISE-koncernen, oavsett 

om vi är anställda, konsulter, styrelsemedlemmar 

eller del av koncernledningen. Om du är chef har 

du ett stort ansvar att föregå med gott exempel. 

Du ska tillse att ditt team tar del av Koden och 

att ni tillsammans för en dialog så att alla förstår 

innebörden av Koden och känner till relaterade 

policyer. Vi vill bedriva all vår verksamhet i enlighet 

med Koden. Om Koden och tvingande lagstiftning 

skulle stå i konflikt med varandra så ska dock lokala, 

nationella eller internationella lagar och regler gälla 

i första hand. 

Oavsett befattning eller roll så bidrar vi alla till 

RISE långsiktiga framgång och vi ansvarar för att 

följa Koden. Gör vi inte det kan det få allvarliga 

konsekvenser för RISE, både legala i form av böter, 

rättsprocesser och utredningar men också affärs-

mässiga konsekvenser då vårt varumärke kan ta 

skada. Med anledning härav är det oerhört viktigt 

att alla medarbetare följer Koden. I de fall med-

arbetare väljer att inte följa Koden kan det leda till 

disciplinära åtgärder inklusive risk för uppsägning 

eller åtal. 

Utöver Koden har vi dessutom en separat 

uppförandekod för våra leverantörer där vi redogör 

för våra krav avseende integritet, uppriktighet och 

etiskt beteende. Vi kräver att alla våra leverantörer 

ska vidta varje åtgärd som är nödvändig för att 

efterleva den eller liknande uppföranderegler i sin 

egen verksamhet samt i sina leverantörsled.

Grunden och inspiration till vår upp

förandekod (utöver våra värdeord) är;

• FN:s Global Compact, FN:s vägle

dande principer för företag och 

mänskliga rättigheter 

• FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter

• OECD:s riktlinjer för multi

nationella företag

• Riodeklarationen om miljö och 

utveckling 

Det är dock RISE kartläggning av de 

mest väsentliga frågorna som ligger 

till grund för innehållet i vår 

uppförandekod.
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Vår vision 
och våra 
värderingar



Vår vision leder oss mot målet att bli en självklar och 

välkänd del av det svenska innovationssystemet. För 

att ligga i framkant skapar vi tillsammans förutsätt-

ningar för en innovationskultur. Vårt sätt att agera 

genomsyras av våra värdeord:

Värdeskapande 
Genom vår kompetens och våra tjänster stärker vi 

våra kunders och samarbetspartners innovationska-

pacitet och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Samverkande
Vi är nyfikna, visionära, innovativa och har tillit till 

varandra. I samverkan med våra kunder och sam-

arbetspartners utmanar vi gränser och utvecklar ny 

kunskap och kompetens.

Oberoende
Hög integritet i vår forskning och verksamhet 

bygger legitimitet och förtroende. Vi är opartiska 

experter och skapar arenor för samarbete.

Vår innovations kultur
För att uppnå vår vision måste vi få en fördjupad 

förståelse för vilka nya krav som ställs på oss i 

takt med att världen förändras. Vi arbetar med att 

utveckla och stärka vårt ledarskap och medarbetar-

skap för att tillsammans skapa en engagerande 

innovationskultur. På så sätt bidrar vi alla till RISE 

vision och fortsatta framgång. 

RISE vision 
är att bli en 
internationellt 
ledande 
innovations
partner
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Vår 
arbetsplats



På RISE har vi en helhetssyn när det gäller hälsa, 

villkor och förmåner så att våra medarbetare kan 

uppnå balans mellan arbete och fritid. Vi tror att 

systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på 

hälsofrämjande faktorer och nya synsätt på hälsa 

hjälper oss att skapa en bättre arbetsplats med 

friska medarbetare och ökad lönsamhet.

Våra arbetsvillkor och 
arbetsförhållanden
RISE strävar efter att erbjuda goda arbetsvillkor och 

arbetsförhållanden som skapar förutsättningar för 

alla medarbetare att prestera till sin fulla potential. 

Vi följer tillämplig lagstiftning och avtal vad gäller 

minimiålder, arbetstid, vila, ledighet, ersättning 

och förmåner. Vi erkänner och respekterar våra 

anställdas organisationsfrihet och tillämpliga 

kollektivavtal.

Vi tar ansvar för varandra och för 
vår arbetsmiljö
RISE viktigaste tillgång är våra medarbetare. Genom 

att fokusera på friskfaktorer och omtanke vill vi 

skapa en säker arbetsplats med friska medarbetare 

som mår och presterar bra. Detta gagnar såväl den 

enskilda medarbetaren som RISE i stort. 

Praktiskt innebär detta att vi bedriver systematiskt 

arbetsmiljöarbete, följer gällande arbetsmiljölag-

stiftning, koncerngemensamma policyer, regler och 

andra relevanta krav för vår verksamhet. Ser vi ett 

riskfyllt beteende ingriper/avbryter vi och vi agerar 

direkt på att stoppa farligt arbete. Vi arbetar med 

ständiga förbättringar inom arbetsmiljöområdet och 

vi skapar förutsättningar för dialog, insikt, lärande 

och förändring genom en öppen och icke dömande 

dialog kring brister i vår verksamhet. Vi bryr oss om 

varandra och sträcker ut en hand till den kollega 

som behöver den.

Vi anser att mångfald och inkludering 
är viktigt
Som Sveriges forskningsinstitut och innovations-

partner hjälper vi till att möta samhällets olika 

utmaningar. Det är vår övertygelse att människors 

olikheter, erfarenheter och unika förutsättningar 

skapar en kreativ, dynamisk och innovativ grogrund 

där så väl våra medarbetare som vår organisation 

kan växa. Vi arbetar aktivt för att bibehålla en 

öppen och inkluderande miljö där nya och befintliga 

medarbetare kan utvecklas och blir sedda. 

Beslut som rör anställning, befordran, löne-

sättning, arbetsvillkor, disciplinära åtgärder och 

avslut av anställning och ska baseras på en individs 

förmåga eller prestationer, inte på irrelevanta 

personliga faktorer.

Vi har nolltolerans mot diskriminering 

och kränkande särbehandling. Hos oss 

är alla välkomna oavsett bakgrund, 

funktionsnedsättning, ålder, kön, 

könsidentitet eller könsuttryck, 

sexuell läggning och etnisk 

tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning.
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Vi säkerställer att redovisningen 
är korrekt
Integritet och noggrannhet är viktigt i allt vi gör och 

detta återspeglas även i vår bokföring. Vi uppfyller 

relevanta lagstadgade krav och branschstandarder 

i alla delar av vår verksamhet. Här ingår både finan-

siella och icke finansiella uppgifter såsom mötes

protokoll, PM, avtal, kontoutdrag, lönelistor, utgifter, 

personaluppgifter, säkerhets- och miljö uppgifter, 

produktinformation samt bokföringsverifikat.

All finansiell data är faktabaserad och förbereds 

i god tid. Vi använder kontroller för att säkerställa 

korrekt redovisning vid varje givet tillfälle.

Vi skyddar och vårdar våra och 
våra kunders tillgångar
På RISE är vi aktsamma om och skyddar våra, våra 

kunders och våra samarbetspartners tillgångar mot 

skador, förlust och brottsliga gärningar. Vi har våra 

interna kontroller som utformats för att skydda 

och säkra tillgångar. Vi använder som huvudregel 

tillgångar inom ramarna för RISE verksamhet 

och endast i den utsträckning som följer av avtal. 

Vi använder aldrig tillgångar för personlig vinning 

eller olagliga aktiviteter.

Vi ser att tid också är en tillgång som vi ska vårda 

och värna och vi är resurseffektiva i våra projekt. 

Vi har en skyldighet att skydda information som 

RISE anser vara konfidentiell eller affärskritisk. 

Stöld (att tillgångar tas utan behörigt godkännande), 

obehörig användning eller yppande kan orsaka stor 

skada på vår verksamhet. Bedrägeri omfattar alla 

avsiktliga försök att olovligen ta tillgångar eller 

pengar eller dra nytta av immateriella tillgångar 

genom bedrägliga eller oärliga metoder.

Vi säkerställer att personuppgifter 
är skyddade
På RISE hanterar vi personuppgifter på ett ansvars-

fullt sätt och vi skyddar dessa för våra anställda och 

de intressenter som vi samarbetar med. Vi följer all 

tillämplig lagstiftning avseende personuppgifter när 

vi samlar in och delar med oss av dessa. Viktigt att 

tänka på är att personuppgifter kan förekomma i 

många olika former t ex på skrivna papper, elektro-

niskt lagrade eller i uttalanden under möten. 

Vi skiljer mellan privata intressen 
och RISE intressen
Inom RISE säkerställer vi att vi fattar beslut som 

är i verksamhetens och kundernas bästa intresse. 

Vi ökar förtroendet för vår verksamhet genom att 

visa att vi är en trovärdig och tillförlitlig partner. 

Som medarbetare har vi alla en skyldighet att arbeta 

för RISE bästa och undvika, eller informera om, 

situationer då våra privata, ekonomiska eller andra 

intressen står i konflikt med våra arbetsuppgifter. 

I vissa fall kan till och med skenet av en konflikt 

skada vårt varumärke eller vår effektivitet. 

Affärskritisk information är t.ex. 

affärsplaner, strategiska dokument 

planerade omorganisationer, forsknings 

och utvecklingsdata, tillverkningsin

formation, immateriella tillgångar samt 

finansiella data.

Personuppgifter är alla uppgifter som 

är direkt eller indirekt relaterade 

till en identifierad eller identifier

bar individ som är i livet. Kan vara 

såväl i text som bild.
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Vår 
marknad



På RISE bygger vi långsiktigt hållbara relationer med 

våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. 

Vår målsättning, som oberoende institut, är att leve-

rera tjänster, produkter och lösningar som uppfyller 

eller överträffar våra kunders förväntningar.

Vi tar ansvar för kvalitet
Våra ansträngningar och våra aktiviteter drivs av en 

affärsmässig förståelse för våra kunder och deras 

affärsbehov och vi är engagerade i vår strävan att 

säkerställa bästa möjliga kvalitet. För RISE innebär 

kvalitet väl uppfyllda krav vilket betyder att vi är 

uppmärksamma på varje liten detalj och levererar 

det som förväntas av oss. Vår ambition är att göra 

rätt första gången och göra det i tid varje gång.

Vi följer konkurrenslagstiftningen
På RISE tror vi att konkurrens gynnar vår verksam-

het, vår ägare, våra kunder, våra medarbetare och 

samhället i stort. Konkurrens driver effektivitet 

och innovation, vilka utgör grunderna för en väl 

fungerande marknadsekonomi. 

För att säkerställa att våra medarbetare är 

insatta i konkurrenslagstiftningen och kan känna 

igen situationer där den är tillämpbar, så skapar vi 

förutsättningar för medvetenhet och kompetens. 

Vi säkerställer att vi har intern juridisk rådgivning 

tillgänglig för att underlätta för våra medarbetare 

att efterleva lagstiftningen. 

Inom RISE lyder vi under lagen om offentlig 

upphandling. Det innebär att vi alltid väljer våra 

leverantörer utifrån objektiva kriterier och på ett 

professionellt sätt.

Vi betraktar våra leverantörer som 
affärspartners
Inom RISE tar vi ansvar för vilka leverantörer vi 

samarbetar med. Vi följer de grundläggande princi-

perna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och 

bekämpning av mutor och korruption i hela vår 

verksamhet. RISE har en separat uppförandekod för 

leverantörer som alltid ska följas och vi förväntar oss 

minst samma nivå av integritet, ärlighet och etiska 

agerande av dem som de kan förvänta sig av oss.

Vi har nolltolerans mot mutor 
och korruption
Inom RISE är vi fast beslutna om att göra affärer 

med hög integritet och vi har nolltolerans mot alla 

former av mutor och korruption. Som oberoende 

forskningsinstitut accepterar vi inga leverantörer 

eller partners som erbjuder mutor och vi kommer 

att vidta nödvändiga åtgärder om sådant agerande 

uppdagas. Vi erbjuder inte, och tar inte heller emot, 

gåvor som på ett oegentligt sätt kan inverka på 

RISE eller på våra affärspartners beslut. Vi följer 

lagstiftning om åtgärder mot penningtvätt, 

inklusive rapporteringsplikter.

Konkurrenslagstiftning förbjuder 

konkurrensbegränsande avtal, miss

bruk av dominerande marknadsställning 

och fusioner och förvärv som skadar 

konkurrensen.

Leverantörer är alla företag och perso

ner som levererar varor eller tjänster 

till RISE. Det kan vara materiella 

varor, t.ex. material, komponenter, 

maskiner, eller immateriella varor, 

t.ex. programvara, ritningar eller 

kunskap. Tjänster kan vara montering, 

rengöring, säkerhet, konsulttjänster 

eller tekniskt arbete

Mutor är när något av värde erbjuds, 

ges, tas emot eller efterfrågas i syfte 

att påverka agerandet hos en person 

på en myndighet eller ett företag i 

utövandet av sina arbetsuppgifter.

Korruption innebär missbruk av makt 

för privat vinst, och kan innefatta 

intressekonflikter, förskingring, 

kickbacks, utpressning eller nepotism/

svågerpolitik.
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RISE i 
världen



RISE uppdrag är att vi ska vara internationellt 

konkurrenskraftigt och verka för hållbar tillväxt i 

Sverige genom att stärka näringslivets konkurrens-

kraft och förnyelse. Det, tillsammans med visionen 

att vara en internationellt ledande innovations-

partner, ställer höga krav på oss och på hur vår 

verksamhet bedrivs. 

Vi tar ansvar för miljön 
På RISE tar vi ett stort miljöansvar och vi arbetar 

aktivt med hållbarhetsfrågor, miljöpåverkan och sätt 

att minska eller minimera vår verksamhets påverkan 

på miljön. För oss innebär miljöansvar att vi bedriver 

vår verksamhet och levererar tjänster och produk-

ter på sätt som bidrar till en mer hållbar framtid. 

Vi vidtar därför proaktiva åtgärder om vi upptäcker 

att våra aktiviteter riskerar att skada miljön och vi 

ställer höga krav på våra leverantörer och kunder 

att göra detsamma.

Vi kommunicerar ärligt, transparent 
och i tid
Inom RISE delar vi med oss av information, goda 

arbetssätt och ger återkoppling genom hela 

organisationen. Vi tror på transparent och öppen 

kommunikation, men håller sekretessbelagd 

information hemlig i alla lägen. Som medarbetare är 

vi alla ambassadörer för RISE och vi agerar och talar 

därför på ett sätt som speglar våra värdeord och 

som skapar förtroende för RISE. 

Vi har i vår kommunikationspolicy definierat vilka 

frågor från media som besvaras av vem, så att vi kan 

garantera professionella, konsekventa, lagenliga och 

korrekta svar på frågor från media och ägare.

 

Vi hanterar offentliga ärenden 
med integritet
RISE är politiskt neutralt. Vi engagerar oss i offent-

liga ärenden som är avgörande för RISE framgångar 

och relaterade till vår verksamhet. Vi tar ansvar 

för att känna till och efterleva alla relevanta lagar 

och agerar med integritet när vi samverkar med 

myndigheter, deras ombud och representanter. 

Våra anställda är fria att delta i offentliga ärenden 

och politisk verksamhet på sin fritid och i egenskap 

av privatpersoner. 

Som oberoende forskningsinstitut ger RISE inga 

bidrag, varken direkta eller indirekta, till någon som 

kandiderar till ett offentligt ämbete, politiska partier 

eller andra politiska organisationer.

Kommunikation handlar om att skapa 

engagemang inom RISE, bygga ett starkt 

varumärke och vårda vårt anseende 

för att bidra till att uppnå våra 

affärsmål. 

Kommunikation kan ske verbalt eller 

i skrift, den kan vara intern eller 

extern och förmedlas i kanaler som 

intranät, internet, publikationer 

och andra medier tex dagstidningar, 

TVprogram eller radio. Här ingår även 

sociala medier såsom bloggar, webbforum 

och olika sociala nätverk.

Offentliga ärenden innefattar samverkan 

med myndigheter, deras ombud och deras 

representanter i samband med lobby

verksamhet eller vid interaktioner med 

politiska partier samt kundrelationer 

och partnerskap med offentlig sektor.
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Vi tar en aktiv roll i samhället
RISE betraktar samhällsinvesteringar som viktiga 

hjälpmedel för att rekrytera, behålla, engagera och 

utveckla våra medarbetare. Vi tror att långsiktigt 

hållbar framgång bygger på utveckling av välmående 

och blomstrande samhällen och vi uppmuntrar till 

investeringar som stödjer vår strategi, vår vision och 

våra värdeord.

På RISE bidrar vi till framgångsrik utveckling där 

vi är verksamma och vi ser till att de resurser och 

den tid vi investerar är lämplig, rimlig och godkänd. 

Koncernledningen är den instans som tar beslut om 

vilka aktiviteter RISE ska delta i.

Aktivt deltagande i samhället 

 innefattar aktiviteter som att stödja 

frivillig arbete, utbildning och 

anställning av personer i samhället, 

stödja samhällets ekonomiska tillväxt, 

stödja universitet, forskning och andra 

välgörande ändamål.
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Vi säger 
ifrån!



På RISE är det viktigt att vi agerar efter våra värde-

ord, har en öppen dialog och följer Koden. 

Om du uppmärksammar något som inte verkar 

stå rätt till eller som bryter mot Koden vill vi att du 

säger ifrån.

I många fall kan tidig rapportering hjälpa till att 

snabbt åtgärda ett problem och förhindra eller 

minimera skada.

Hur lyfter du ett problem?

 · Tala med din chef eller din chefs chef.

 · Tala med relevant funktion t.ex. HR, Finans, 

Juridik eller Kommunikation.

I Medarbetarportalen finner du mer detaljerad 

information om den visselblåsarprocedur som du 

som medarbetare på RISE ska känna till och följa.

Kan rapportering ske anonymt?

Ja, rapportering kan ske anonymt så länge ano-

nyma rapporter är tillåtna enligt nationell lag. Vi 

rekommenderar dock att du identifiera dig själv om 

du rapporterar en oegentlighet eller ett problem 

eftersom det skulle underlätta för RISE att samla 

in alla fakta, utreda din rapport och föra en strikt 

konfidentiell dialog med dig. 

Även om du identifierar dig själv kommer, 

i största möjliga utsträckning, din identitet hållas 

konfidentiell fortsatt i processen. 

Vad händer med anmälan?

När du gjort en anmälan kommer RISE att utreda 

situationen och vidta lämpliga åtgärder. En ärlig 

anmälan ska inte medföra negativa följder för 

 anmälaren. Det gäller oavsett vad resultat av 

utredningen blir.
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