Hållbarhetsredovisning
Denna hållbarhetsredovisning är upprättad
enligt Global Reporting Initiative (GRI),
GRI Standards, nivå Core och omfattar
sidorna 23-43 samt 51-53. För mer information om GRI:s ramverk hänvisas till
www.globalreporting.org.
RISE AB:s senaste hållbarhetsredovisning,
publicerad den 29 mars 2019, baserades
också på GRI:s riktlinjer.
Rapporten för 2016 var RISE-koncernens
första gemensamma hållbarhetsrapport.
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Om redovisningen

Rapportering
Rapporteringen sker en gång per år med kalenderår som
period. Genom att moderbolaget RISE AB och några av
bolagen i RISE-koncernen tidigare har hållbarhets
rapporterat enligt GRI finns utarbetade rutiner för dessa.
Rutinerna har under lång tid förbättrats inom de bolag som
har hållbarhetsrapporterat.
Men då flera bolag endast rapporteratövergripande
till RISE hållbarhetsrapport finns stora skillnader i
rapporteringsrutinerna mellan olika delar av koncernen.
Det gäller till exempel resedata, data om lön och anställning
samt energiförbrukning där vissa delar av RISE som hyr sina
lokaler har svårt att rapportera. Bristerna i rapporteringen
medför en viss osäkerhet i de siffror som rapporteras främst
inom rese- och energiområdet. Arbetet med att samordna
rapporteringen har genomförts under de senaste åren och
fortsatt under 2019. En koncerngemensam upphandling av
ny resebyrå har skett under året. Detta kommer att medföra
att vi från och med 2020 kommer att få en mer samlad bild
av hela koncernens resande.
För ökad transparens och trovärdighet har RISE valt att
få hållbarhetsredovisningen granskad externt av revisions
företaget KPMG.
Kartläggning och prioritering av innehåll
Utgångspunkten för vad som redovisas i denna rapport är
RISE egen bedömning av vilka delar av verksamheten som
har stor påverkan på samhälle, ekonomi och miljö. I denna
rapport har till exempel inte verksamhet i utlandet tagits
med till fullo. Det gäller exempelvis rapportering av avfall,
resor och energianvändning. Däremot inkluderas vår
verksamhet i Norge i den rapporterade data som hänger
samman med medarbetare, till exempel antal anställda.
RISE-koncernen är framförallt verksam i Sverige och
levererar främst tjänster. Ett fåtal lokaliseringar finns
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också i Norge, Belgien och Frankrike. Det finns idag cirka
70 stycken lokaliseringar inom RISE. Ett fåtal av dessa är
endast enstaka kontorsplatser som hyrs inom till exempel
en Science Park.
Under Q4 2019 har RISE köpt 60 procent av aktierna i
företaget MoRe Research och därmed blivit majoritetsägare. Bolagets verksamhet är huvudsakligen inriktad på
forskning, analyser och industrinära utveckling mot kunder
inom papper-, massa- och bioraffinaderiindustrin. MoRe har
cirka 40 anställda och är lokaliserat i Örnsköldsvik.
MoRe: s verksamhet omfattas inte i de nyckeltal som
redovisas i årets hållbarhetsredovisning.
Kontaktperson
Magnus Rignell
Chef Hållbarhet och kvalitet
magnus.rignell@ri.se

Intressentdialog och
väsentlighetsanalys
Intressentdialog
RISE har många olika intressentgrupper som visar intresse för och följer vår verksamhet. Intressenterna kan både
påverkas av eller ha påverkan på vår verksamhet. Detta
beror på den bredd som RISE verksamhet har och att vi är
ett statligt bolag med ett offentligt uppdrag. Under 2019
genomfördes en kartläggning över alla våra intressenter.
För att kunna genomföra en bra intressentdialog gjordes
därefter en prioritering av våra viktigaste i ntressenter.
Denna prioritering gjordes av koncernledning och
styrelse. I prioriteringen togs hänsyn både till hur viktig
intressenten är för RISE hållbarhetsarbete och hur stor
påverkan intressentgruppen har på RISE verksamhet.
För de viktigaste intressenterna genomfördes d
 ialoger
i olika former. Dessa dialoger gav en total bild av
intressenternas krav och önskemål. Det finns många olika
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sätt att genomföra intressentdialoger på, såsom kund
enkäter, medarbetarenkäter, intervjuer, kartläggningar
med mera. RISE träffar sina intressenter i många olika
sammanhang där hållbarhetsfrågor diskuteras. Inte minst
i samarbeten då många av våra projekt har ett direkt
hållbarhetsfokus. Inspel från olika håll har utvärderats
och vägts samman.
De viktigaste intressenterna är branschorganisationer,
kunder, medarbetare, offentliga finansiärer, styrelse
och ägare. Dialogerna har skett i olika form. Dialogform
och resultaten av dessa sammanfattas på sida 26. Det
sammanvägda resultatet har främst haft en input i vår
väsentlighetsanalys (se sida 27), prioritering av de globala
hållbarhetsmålen (se sida 31), och handlingsplanen för att
nå klimatneutralitet (se sida 32-33).

Intressentdialog
Resultatet av intressentdialogerna sammanfattas i tabellen nedan.

INTRESSENTER

FORUM FÖR DIALOG

VIKTIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR

Branschorganisationer

Analys av våra respektive divisioners viktigaste

Samtliga lyfter hållbarhetsområdet som

branschorganisationers externa kommunikation

viktigt för deras verksamhetsområde och

kring hållbarhetsarbete på sina hemsidor.

den framtida utvecklingen, men direkta
prioriteringar av de globala målen är inte
så vanligt förekommande.

Kundgrupper:

Den årliga Marknads- och kundenkäten med svar från

Underlag till vår prioritering av de

• Företagskunder

200 kunder.

globala hållbarhetsmålen där kundernas

• Landsting/regioner

Varumärkesundersökning med svar från 317 i mål

prioritering vägdes samman med andra

• Kommuner

grupperna näringsliv och offentlig sektor.

intressenters input. Underlag till vår

• Myndigheter

Identifiering av våra största kunders viktigaste

väsentlighetsanalys tillsammans med

hållbarhetsfrågor.

andra intressenters input. Uppföljning av
synen på vårt hållbarhetsarbete över tid.

Medarbetare inkl.

Medarbetarenkät specifikt om hållbarhet och vårt

Underlag till vår prioritering av de

koncernledning

hållbarhetsarbete.

globala hållbarhetsmålen och till vår

Enkät separat till koncernledningen.

väsentlighetsanalys. Prioritering av

Intervjuer av medarbetare och olika interna grupper i

RISE viktigaste intressenter inför det

samband med utformning av hållbarhetsstrategin.

fortsatta arbetet. Input till framtagande
av hållbarhetsstrategin. Via medarbetar
enkäten kom det in cirka 500 förslag på
hållbarhetsidéer att genomföra. Många av
dessa togs med i vår handlingsplan för att
nå vårt klimatmål.

Offentliga finansiärer

Kartläggning av våra största offentliga finansiärers

Underlag till vår prioritering av de globala

hållbarhetsfokus och arbete med de globala håll

hållbarhetsmålen.

barhetsmålen.
Styrelse

Enkät till styrelse och efterföljande mötesdialog.

Prioritering av RISE viktigaste
intressenter inför det fortsatta arbetet.

Ägare

Analys av vår verksamhet genomförd av Närings

Beslut om prioritering av de globala

departementet.

hållbarhetsmålen. Input till framtagande
av hållbarhetsstrategin.
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Väsentlighetsanalys
Väsentlighetsanalysen genomfördes med hänsyn tagen till m
 edarbetares,
kunders och finansiärers prioriteringar av vad som är viktiga
hållbarhetsaspekter.

För medarbetare genomfördes en medarbetarenkät
med hög svarsfrekvens där de ombads ge sin syn på
vilka områden som är viktiga. För kunder och finansiärer
utgick vi från vilka globala hållbarhetsmål som de
prioriterar och gjorde därefter en koppling mellan
deras respektive viktigaste globala hållbarhetsmål

Resultatet av RISE väsentlighets
analys där aspekter med medelhög
väsentlighet presenteras i den
yttre cirkeln och aspekter med hög
väsentlighet presenteras i den inre
cirkeln.

och hållbarhetsaspekter. Med utgångspunkt i dessa
gruppers sammanvägda resultat av prioriteringen kunde
hållbarhetsaspekterna delas in i aspekter med hög
respektive medelhög väsentlighet. I tabellen nedan och
på sida 39-40 redovisar vi de områden som vi för 2019
identifierat som väsentliga.

Emissioner
Energianvändning
Arbetsmiljö
Resursanvändning
Avfall och farligt avfall
Cirkularitet
Krav på leverantörer
Affärsmässighet
Hållbara livsstilar
Kompetensutveckling
Tjänsteresor

Hög väsentlighet
Medelhög väsentlighet
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RISE hållbarhetsstrategi
Hållbarhetsfrågorna inom RISE genomsyrar mycket av vår verksamhet och finns tydligt kommuni
cerat i vårt uppdrag. Många hållbarhetsfrågor har också betydande påverkan på samhälls
utvecklingen bland annat de pågående klimatförändringarna, den globala urbaniseringen och de
demografiska förändringar som sker inte minst i vår del av världen. Alla dessa områden och många
fler har stor påverkan på vår verksamhet och styr mycket av vårt framtida hållbarhetsarbete och är
därmed centrala i vår hållbarhetsstrategi.

STRATEGISKA HÅLLBARHETSOMRÅDEN
Vårt erbjudande är hållbart
Vi är en viktig aktör i samhällets och
näringslivets arbete med hållbar utveckling.
Vi fortsätter vårt arbete med att etablera
oss som en viktig aktör för samhälle och
näringsliv. Tillsammans med våra intressenter
skapar vi innovationer och erbjudanden
för att uppnå ett mer hållbart samhälle.
Vi är en arena för samhällsutveckling och
samarbeten.

MÅL

Ansvarsmålet
100% av RISE kunduppdrag ska år 2020 vara
hållbarhetsdeklareradeoch kopplade till något av de
globala utvecklingsmålen.

Affärsmålet
1/3 av omsättningen ska år 2020 ha genererats som
en direkt följd av hållbarhetsarbetet.

Ett hållbart RISE

Attraktionsmålet

Vi är en arbetsplats med fokus på hållbarhet.
Vi fortsätter med att få in hållbarhet i vår
verksamhet och visa att hållbarhet är en
framgångsfaktor för ett modernt forsknings
institut. Vi är en attraktiv arbetsplats där
våra medarbetare trivs och kan växa.

År 2020 ska RISE vara en av de 20 mest attraktiva
arbetsgivarna i kategorin civilingenjörsstudenter,
och bland topp fem i kategorin unga yrkesverksamma
civilingenjörer och studenter nationellt.

Klimatmålet
Vi ska minska vår klimatpåverkan varje år för att
vara en klimatneutral verksamhet 2025.

VERKTYG FÖR ATT NÅ MÅLEN
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Ansvarsfulla affärer
Ansvar
RISE hållbarhetsarbete är väl förankrat i organisationen
och bedrivs på olika nivåer. Det övergripande ansvaret
ligger hos RISE styrelse som bland annat fattar beslut om
hållbarhetsmål och policyer.
Vd och koncernledning ansvarar för, och styr, det
strategiska hållbarhetsarbetet.
Koncernledningen är också ansvarig för tilldelning av
resurser för hållbarhetsarbetet. Divisionerna lägger
tonvikt på olika frågor, beroende på verksamhetens eller
projektens inriktning, men ambitionen är alltid att lyfta fram
hållbarhetsaspekterna i externa och interna projekt.
Policyer och riktlinjer
En årlig genomgång av RISE policyer görs och ändringar
föreslås vid behov. Styrelsen fattar sedan beslut om fast
ställande av de mest centrala policyerna. Övriga policyer
fastslås av koncernledningen. Alla externt publicerade
policyer finns tillgängliga på hemsidan ri.se.
Nya policyer och riktlinjer under 2019 inom
hållbarhetsområdet:
• Inköpspolicy
• Riktlinjer för etikrådet
• Riktlinjer för visselblåsarfunktionen
• Riktlinjer för djurverksamhet
• Riktlinjer för pensioner
• Riktlinjer för upphandling och inköp

Hållbarhetsrisker
RISE hållbarhetsrisker redovisas tillsammans med övriga
verksamhetsrisker i förvaltningsberättelsen (se sidorna 51-53).
Etik
Under 2018 togs det fram en koncerngemensam
uppförandekod som hanterar bland annat arbetsvillkor och
arbetsförhållanden, mångfald och inkludering, samt ansvar
runt konkurrenslagstiftningen. Till koden har vi också
kopplat en visselblåsartjänst som hanteras av en extern part
samt en intern visselblåsarfunktion. Visselblåsartjänsten
har tagits i full drift under 2019. Visselblåsarfunktionen har
hanterat följande antal ärenden under året:
Antal mottagna ärenden:

3

Antal ärenden klassade som visselblåsarärenden:

2

Antal interna ärenden:

3

Antal externa ärenden:

0

Antal stängda ärenden:

3

Under 2019 startades ett etikråd på RISE. Syftet med rådet
är att ge stöd till våra medarbetare, skydda vårt varumärke,
säkerställa att vi lever upp till våra ägares krav och för
väntningar samt att vi efterlever våra egna policyer och
ambitioner inom etikområdet.

Lisa Schwarz Bour vid RISE forskar kring cirkularitet och återvinning av textilier

29

RISE 2019

Säkerhet
Under 2019 har det pågått ett intensivt arbete utifrån den
nya säkerhetsskyddslagstiftningen. Säkerhetsskydds- och
säkerhetsarbetet har tydliggjorts genom att styrande dokument har implementerats och ny organisation har identifierats.
Medlemskap/Engagemang
RISE är medlem i flera olika nationella och internationella
organisationer:
• EARTO (samarbetsorgan för europeiska forsknings
institut)
• EUROLAB (samarbetsorganisation för europeiska
provningslaboratorier)
• MIS (Miljö- och Hållbarhetsrevisorer i Sverige)
• CSR Västsverige
• EURAMET (samarbetsorgan för europeiska metrologi
institut)
• Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om (kraftsamling
som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen
i Västra Götalands län med flera)
• Initiativet Fossilfritt Sverige (samlar svenska aktörer som
vill bidra till att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer)
Böter, straff och sanktioner
RISE har under 2019 inte betalat några böter eller viten
relaterade till miljö-, sociala- eller ekonomiska området.
Incidenter och avvikelser avseende Information
kring produkter och tjänster
Under ett år mottar RISE cirka 50 klagomål. Under 2019
uppgick antalet till 49, av dessa är 37 avslutade. Alla dessa
utreds av personer som är oberoende av de uppdrag klagomålet gäller. I de absolut flesta fallen kommer man överens
med den klagande. Under de senaste tre åren har följande
antal incidenter uppkommit.
Incidenter 2019 - 2017
Incidenter

2019

2018

2017

49

59

60

Antal incidenter som givit böter

0

0

0

Antal incidenter som givit varning

0

0

0

37

57

58

Antal incidenter

Antal incidenter där man enats

Inköp

RISE har en bred och komplex leverantörskedja där olika
delar av organisationen har ansvarat för inköpen vilket
innebär att det är svårt att följa upp specifika krav på alla
inköp. Upphandlingar över direktupphandlingsgränsen
för varor och tjänster på 586 907 kr har hanterats av RISE
Koncerninköp. Upphandlingar under direktupphandlingsgränsen har hanterats i organisationen beroende
var behovet av inköpet fanns. Vid upphandling ska alla
leverantörer bedömas avseende miljö och social påverkan.
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Under året har trestegsmodeller tagits fram och succesivt
utvecklats för att ställa krav på anbudsgivarna gällande
miljöledning och sociala kriterier. RISE ställer bland annat
krav på sina avtalspartners att de ska arbeta efter RISE
Uppförandekod, respektera grundläggande mänskliga
rättigheter i sin verksamhet och i sin leverantörskedja.
Leverantörer accepterar genom anbudssvar att följa
de uppställda krav som framgår av RISE upphandlings
dokument. Koncerninköp samarbetar med funktionen för
Hållbarhet och kvalitet vid framtagande av miljö och sociala
krav för leverantören, berörda varor eller tjänster samt vid
bedömning av leverantörernas svar.
Under året har Koncerninköp tillsammans med
Hållbarhet och kvalitet påbörjat arbetet med att skapa
processer för leverantörsuppföljning och resurssätta detta.
Kortfattat utgår denna process från att identifiera leverantörer och avtalsområden som ska granskas utifrån en rad
kriterier, samt att se över vilka krav som ställdes i upphandlingen som ska följas upp. Vid behov av revision genomförs
en bedömning av vilken typ av revision som ska utföras. Vid
revision utförs denna utifrån vad RISE vill kontrollera och
beroende på resultatet av revisionen skapas en eventuell
handlingsplan med åtgärder för leverantören. Leverantörens
åtgärder från handlingsplanen kontrolleras och följs upp.
Av 38 genomförda upphandlingar så ställdes det miljö
relaterade krav på leverantörerna i 31 fall. Koncerninköp
strävar alltid efter att ställa miljökriterier när något ska
upphandlas. Anledningen till att denna siffra är 81 procent
och inte 100 procent beror till stor del på att texter i engelska
mallar inte var framtagna i början av året. En annan anledning
är att RISE måste anpassa sig till leverantörsmarknaden och
ställa rätt krav för att få in anbud. Till exempel så kan man
vid upphandlingstillfället bedöma leverantörsmarknaden
som en miljöomogen, liten leverantörsmarknad vilket kan
påverka möjligheten att få in några anbud om man ställt miljö
relaterade krav på leverantören.
Det har genomförts två cirkularitetsupphandlingar under
året ”Återbrukade möbler” och ”Hållbara användarnära
IT-produkter”.
Det finns en stor efterfrågan inom RISE efter återbrukade
kontorsmöbler. Avtalet erbjuder även renovering av
befintliga möbler samt hyra av möbler. Detta medför att RISE
kan minska köp av nya möbler och i stället fokusera på köp av
återbrukade möbler alternativt renovering av befintliga.
Vid tillfälliga behov kan även möbler hyras.
Avtalet gällande Hållbara användarnära IT-produkter
omfattar bland annat leasing av hårdvara vilket bidrar till
att uttjänad hårdvara skickas tillbaka till leverantören för
rekonstruktion och kan sedan återvinnas eller säljas vidare
vilket förlänger hårdvarans livslängd och skapar säkra
processer. Avtalet ger även RISE möjlighet att följa upp den
minskade koldioxidbelastningen som gjorts genom återbruk
eller återvinning av återtagna enheter från RISE.

RISE verksamhet bidrar till att uppnå de globala målen
Huvudsakliga bidrag
Prioriterade mål där vi bidrar
mest och kvantitativt följer
upp vårt bidrag.

Ökat bidrag
Mål vi satsar på för att kunna
vara med och bidra ännu mer.

Kontinuerligt bidrag
Mål vi bidrar till i mindre
omfattning.

Hållbarhetsråd
Mycket av verksamheten på RISE och många av våra
forskare har stort hållbarhetsfokus och hög kompetens
inom området. För att bistå i hållbarhetsarbetet finns olika
grupper som är behjälpliga i att stödja och bidra till RISE
hållbarhetstrategi och arbete. Exempel på dessa råd är
Etikrådet, Klimatrådet och gruppering med hållbarhets
representater från alla divisioner. Grupperna är inte
statiska utan förändras över tid för att kunna vara med i de
frågeställningar som är aktuella.
Hållbarhetskommunikation
Hållbarhetskommunikation är centralt för att nå ut och ge
insyn i vårt hållbarhetsarbete. Detta gäller både internt
och externt. Under 2019 har vi utvecklat en modell för
att kommunicera hållbarhetsfrågor kopplat till temadagar
under året, som till exempel Världsvattendagen. Detta
har kommunicerats både internt och externt. På ri.se har
projekt under 2019 taggats till de globala hållbarhetsmål
som respektive projekt kopplar till och det är därmed
möjligt att utifrån ett specifikt mål få en överblick om RISE
verksamhet kopplat till detta mål.
Hållbarhetsfond
RISE Hållbarhetsfond ger medarbetare möjlighet att söka
pengar för att förverkliga en idé, bidra till något socialt
projekt, göra en insats för miljön eller något annat som ligger
utanför arbetet, men som har en tydlig hållbarhetskoppling.
Projekt som beviljas av fonden ska bidra till något eller
några av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling eller till
något eller några av RISE hållbarhetsmål.
Under 2019 avsattes 800 000 kronor och två gånger under
året behandlades ansökningar i konkurrens för att bevilja
de bästa projekten. Projekt som fått medel och genomförts
under året handlar till exempel om att inspirera kollegor till
att bli solelsproducenter, läxhjälp på ett bibliotek, utbildning
av flickor i Kenya, rent vatten till ett sjukhus i Tanzania.
I slutet av året inleddes inom ramen för fonden ett samarbete med Ingenjörer utan gränser i syfte att koppla ihop
Ingenjörer utan gränsers behov av kompetens som finns på
RISE och medarbetare som vill engagera sig i olika projekt.
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Hållbarhetsdeklarationer
Hållbarhetsdeklaration är namnet på vår metod för att
hjälpa oss att utvärdera våra erbjudanden ur hållbarhets
synpunkt så att genomförandet och resultaten av de
projekt och verksamheter som vi bedriver stärker positiv
och minskar negativ påverkan på hållbarhet. Syftet med
Hållbarhetsdeklarationerna är bland annat att stärka våra
erbjudanden och säkerställa att vi bidrar till utvecklingen
av ett hållbart samhälle.
Efter att ha utvecklats och testats lanserades verktyget
under 2019 i hela koncernen. Under året har också cirka
20 medarbetare utbildas som nya hållbarhetsstödjare.
Hållbarhetsstödjarnas uppgift är att stödja projektledare
när de genomför hållbarhetsdeklarationer av större projekt.
Ett av våra hållbarhetsmål är att all verksamhet ska vara
hållbarhetsdeklarerad 2020.
Testbädd för hållbarhetsinnovationer
RISE är en organisation som sitter på en stor och bred
kompetens inom hållbarhetsområdet och vi har därmed en
unik möjlighet att utnyttja vår kompetens och forskningsresultat på vår egen verksamhet. Vi har under 2019 använt
oss själva som testbädd vid ett flertal tillfällen. Ett av dem
är AI-verktyget som mäter vårt affärsmål där en forsknings
grupp inom divisionen ICT utvecklat detta verktyg. Med
hjälp av LCA-experter inom divisionen Samhällsbyggnad
har vi också tagit fram ett klimatberäkningsverktyg som
vi använder för att mäta klimatavtrycket på vår egen
verksamhet. Dessa verktyg kommer också på sikt att
produktifieras och säljas till externa kunder.
De globala målen
Som underlag till prioriteringen användes resultat från
RISE årliga kundenkät, en medarbetarenkät om hållbarhet
och en kartläggning över våra största finansiärers arbete
med de globala målen. Frågeställningar var både vilka mål
som RISE jobbar främst med nu och vilka mål vi skulle
behöva stärka oss inom. Sammanvägningen av de olika
källorna resulterade i en uppdelning mellan mål där vi har
vårt huvudsakliga bidrag, mål där vi ser ökat bidrag och
mål där RISE kontinuerligt bidrar (se bild ovan).

Miljöarbete inom RISE
Utöver de externa projekten som berör hållbarhet har RISE
ett ständigt pågående internt hållbarhetsarbete. Att ha en
strategi för det interna arbetet är en viktig del i att ge riktning
åt och säkerställa en positiv utveckling av verksamheten.
Under 2019 har därmed ett analysarbete genomförts
för att ta fram en slutgiltig formulering av RISE klimatmål.
Arbetet har genomförts genom att identifiera verksam
hetens nuläge, planlägga utvecklingen över kommande år
och fastställa ett slutår för infrielse av målet.
Klimatberäkningsprojekt
Som ett inledande steg för att realisera RISE-koncernens
målsättning av att bli klimatneutrala har ett klimat
beräkningsprojekt genomförts under 2019. I projektet
utfördes en kartläggning av RISE växthusgasutsläpp som
inkluderar både vår direkta och vår indirekta påverkan.
Beräkningen utfördes enligt riktlinjerna från Greenhouse
Gas Protocol, en global standard för koldioxidutsläpps
beräkning och rapportering. Arbetet gjordes i samarbete
med några av våra LCA-experter inom RISE och skedde
parallellt med utvecklingen av en likartad tjänst som i ett
framtida skede ska kunna erbjudas externt.

Kartläggningens resultat användes som underlag för att
kunna upprätta en verklighetsförankrad tidsplan för efterföljande arbete, målsättning och prioritering för reducering
av utsläpp och förverkligande av RISE som en klimatneutral
verksamhet. Därefter upprättades en handlingsplan i samverkan med andra gemensamma funktioner.
I slutet av året presenterades resultatet för koncernledning och styrelse där klimatmålet och en övergripande
handlingsplan fastställdes:
”Vi ska minska vår klimatpåverkan varje år för att vara en
klimatneutral verksamhet 2025. I och med detta mål vill vi bidra
till samhällets omställning och därmed leva som vi lär. Vi vill i det
här arbetet också utnyttja intern kompetens och stötta projekt
inom klimatområdet. I linje med ambitionerna i Hållbarhetsstrategin ska vi också använda oss själva som testbädd både vad
gäller minskade utsläpp och teknikutveckling.”
Implementeringen av planen kommer att ske tillsammans
med interna funktioner och alla medarbetare. För att
konkretisera arbetet ytterligare har fem klimatutmanare
formulerats.

RISE klimatberäkning utifrån
Greenhouse Gas Protocol

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Köldmedier
Egna transporter

El
Fjärrvärme
Fjärrkyla
Ånga

Uppströms:
Avfallshantering
Tjänsteresor

• RISE bilar
• Hyrbilar
• Egen bil i tjänst

• Flyg
• Tåg

• Elbilspool

RISE klimatavtryck uttryckt i CO2e
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Fem klimatutmanare mot en
klimatneutral verksamhet

Åtgärder inom dessa
områden innebär
störst klimatvinst och
är en viktig symbolfråga för medarbetare
och kunder.

1. Fastigheter – investeringar i klimatsmarta lösningar
Vi ska ligga i framkant i användandet av hållbarhetslösningar i hanteringen
av våra fastigheter och utnyttja vår interna forskningskompetens inom området.

2. Resor – klimatfond ska styra mot tåget
Alla flygresor kompenseras genom att avsätta pengar till en intern klimatfond. Pengarna används
som finansiering till interna projekt som på sikt bidrar till minskad mängd koldioxid i atmosfären.

FAKTARUTA
ENLIGT
UNDERLAG

3. Resfria möten – den klimatsmartaste resan är den som inte blir av
Vi ska skapa förutsättningar för att ersätta resor med virtuella möten med bra och
innovativa tekniska lösningar tillgängliga inom vår verksamhet.
4. Verksamheten – vi skördar de lågt hängande frukterna
Principbeslut fattas för hela RISE organisation gällande ekologisk frukt och kaffe,
källsortering, bruk av flaskvatten och engångsartiklar med mera.

5. Inköp – minska klimatpåverkan med 15 procent
Vi ska minska vår indirekta klimatpåverkan via inköp med 15 procent under samma period.
Ambitionen baseras på siffror för utsläpp av 2018 års inköp och kommer att genomföras genom
höjda klimatkrav på leverantörer och produkter vid upphandling där så är lämpligt.

Redovisning av relevanta miljöindikatorer
Resor
Resor har identifierats som en betydande miljöaspekt
för RISE. I takt med att RISE-koncernen expanderar ökar
även behovet av att resa. Vi arbetar aktivt för att minska
resandet och medarbetarna uppmuntras till att välja
digitala möten i den mån det är möjligt. Arbetet för att
främja digitala möten fortskrider in i 2020 genom interna
projekt (se utmanare 3).
I de fall då resor måste genomföras uppmuntras våra
medarbetare till att välja hållbara transportlösningar. Som
ett led i detta arbete har RISE uppdaterat och förtydligat
sina reseriktlinjer under 2019. Särskild fokus läggs på att
styra om resvanor inrikes och välja tåg framför flyg.
För att kunna följa upp utvecklingen av våra resemönster är det viktigt med tillförlitlig statistik. För närvarande
sammanställs våra siffror från olika reseleverantörer vilket
ger en viss osäkerhet i beräkningen. Under 2019 har en
gemensam reseplattform för hela RISE upphandlats och från
och med 2020 ska alla resor, oberoende av reseslag, köpas
in via denna portal. Detta kommer ge oss ett bättre underlag
för beräkningar av vårt totala resande och den miljöpåverkan som därmed uppstår.
Vi ser en positiv utveckling avseende våra resvanor
då a
 ntalet flygresor under 2019 har minskat. Främst är
det våra medellånga flygresor som har blivit färre i antal
vilket överensstämmer med ambitionerna i vår resepolicy.
Samtidigt ser vi en ökning av våra tågresor vilket upplevs
som positivt.

Sträcka (km)

CO2e (ton)

Hyrbil

Resor 2019

1 122 991

131

Egen bil i tjänst

1 690 893

264

Elbilspool
TOTALT

395

Sträcka (km)

CO2e (ton)

Hyrbil

Resor 2018

1 325 268*

161*

Egen bil i tjänst

1 350 478*

211*

24 130**

0***

2 699 876

372

Elbilspool
TOTALT

Värden korrigerade jämfört med 2018 års rapport p.g.a. andra
inrapporterade siffror.

*

**
***

Värde angavs ej i 2018 års rapport.
CO 2e utsläpp avser endast drift, elen som bilarna laddas med är
förnybar från ursprungsmärkt vattenkraft.

Resor 2017

Sträcka (km)

Hyrbil
Egen bil i tjänst
TOTALT

CO2e (ton)

2 019 645

246

1 469 752*

235*

Elbilspool**

-

-

3 489 397

481

*

Värden korrigerade jämfört med 2018 års rapport p.g.a. andra
inrapporterade siffror.

**

Elbilspool ej aktuell 2017.

Trendutveckling
Flyg och tågresor
2019

Antal resor

Antal resor
per anställd

CO2e (ton)

Flyg

Tåg

Flyg

Tåg

Flyg

Tåg

11 277

13 374

4

5

1 776

3

12 970

12 902

6

6

2 098

3

10 670

9 347

5

4

1 656

2

Antal anställda : 2 848

2018
Antal anställda : 2 320
Antal anställda : 2 281

RISE 2019

0*

2 849 357

CO 2e utsläpp avser endast drift, elen som bilarna laddas med är
förnybar från ursprungsmärkt vattenkraft.

*

2017
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Energianvändning
RISE arbetar kontinuerligt med effektivisering av energi
användning. I samband med ombyggnationer och reno
veringar beaktas alltid möjligheterna till energieffektivi
sering samt åtgärder för förbättrad arbetsmiljö. Under
året har det utförts många utbyten av installationer så som
värmepumpar, kylmaskiner, ventilationsaggregat, belysning med mera. för att förbättra vår energieffektivitet.
Förnybar el från ursprungsmärkt vattenkraft köps in
till de stora fastighetsbestånden i Borås, Göteborg och
Stockholm. En ny upphandling planeras att genomföras
under 2020 där RISE kommer att ställa höjda krav i enlighet
med de nya principbesluten.
Avseende statistik för 2019 ser vi att användningen av
fjärrkyla har en nedåtgående trend jämfört med tidigare år.
Siffrorna för elanvändning har ökat och elanvändningen per
m² visar en ökning gentemot 2018 års siffror.

Energianvändning*
(kWh)
Fjärrvärme
Fjärrvärme (kWh/m2)
El
El (kWh/ m2)
Fjärrkyla
Ånga
TOTALT

2019

CO2e
(ton)

2018

2017

12 284 773

725 10 560 100**

15 169 510

74

80

***

42 214 925

549 38 595 524**

29 545 950

232

***

843 000

254
13

1 068 000**

853 500

-

-

20 000**

55 000

53 892 925

1 287

50 243 624

45 624 000

*

Då vi saknar tillgång till verksamhetsövergripande data avseende
energianvändning är viss data uppskattningar av den verkliga
förbrukningen. Swereas verksamhet är endast delvis inkluderad
avseende fjärrvärmen.

**

Värden korrigerade jämfört med 2018 års rapport.

***

Uppgift saknas i 2017 års rapport.

Kemikalier
Kemikalier förekommer i större eller mindre grad i många
av RISE verksamheter. Hantering och destruering av
dessa kemikalier utgör en betydande miljöaspekt för RISE.
För att ha en effektiv och säker hantering av kemiska
produkter använder vi oss av kemikaliehanterings
systemet KLARA.
Totalt har vi 8 274 unika produkter registrerade i
systemet. Vårt arbete med att implementera KLARA
verksamhetsövergripande fortskrider in i 2020.
Avfall och cirkularitet
RISE har en verksamhet där det genereras avfall och
framförallt farligt avfall. Mängden transporterat avfall som
klassats som miljöfarligt uppgick 2019 till 314 ton. Inget
farligt avfall har importerats eller exporterats.
Det farliga avfallet från RISE anläggningar i Borås, som
består till största del av släckvatten, utgör en fortsatt stor
andel av den totala mängden farligt avfall (>90 %). Orsaken
till den stora ökningen av farligt avfall de två senaste åren
beror på tester av skumvätskor som är problematiska att
rena i vårt nuvarande vattenreningssystem. Ett intensivt
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 rbete sker för att åtgärda detta men tills vidare måste
a
vattnet skickas iväg för destruktion. För denna hantering
används certifierad entreprenör Borås Energi och Miljö.

Farligt avfall per år

Vikt (ton)

2019

314

2018

138

2017

41,6

Beträffande den interna avfallshanteringen har princip
beslut fattats under 2019 angående nya avfallsriktlinjer
där källsortering av flera avfallsfraktioner skall finnas på
alla siter.
Vidare försöker RISE minska mängden avfall genom att
undvika användningen av engångsprodukter samt genom
ökad återanvändning. Under året genomfördes även ett
återbruksprojekt där kontorsmöbler återanvändes vid flytt
av verksamhet (se nedan).

Åtgärder inom dessa
områden innebär
störst klimatvinst och
är en viktig symbolfråga för medarbetare
och kunder.

Avfallsminskning
genom återbruk
Under oktober 2019 flyttade RISE sitt kontor på
Eklandagatan 86 i Göteborg med plats för cirka
85 medarbetare till nya lokaler, A Working Lab,
på Johanneberg Science Park, med plats för cirka
100 medarbetare. Samtliga möbler flyttades
med till det nya kontoret, vilket innebar 88 skrivbord och 88 kontorsstolar, 72 mötesstolar samt
nio mötesbord.
Målet under flyttprocessen var att flytta med
så många befintliga möbler som möjligt, samt
komplettera med köp av begagnade möbler.
Projektet var framgångsrikt och ledde till både
ekonomiska och miljömässiga besparingar.

Socialt ansvar
Urbanisering, globalisering och digitalisering är exempel
på några av vår tids största samhällsutmaningar. Merparten av den forskning som bedrivs inom RISE har en
direkt koppling till dessa utmaningar och strävan att hitta
innovativa lösningar.
Vi är experter inom en rad olika områden och med våra
medarbetares samlade kompetens hjälper vi både näringsliv
och samhället att lösa problem, tänka nytt och framtid. RISE
medarbetare är vår viktigaste resurs och vi strävar efter att
vara en av Sveriges attraktivaste arbetsgivare. Allt vi gör
börjar med våra medarbetare och deras upplevelse av oss
som organisation och arbetsgivare. Vi vill tillsammans med
våra medarbetare skapa en kreativ, dynamisk och innovativ
arbetsplats där våra befintliga och framtida medarbetare
trivs, mår bra och utvecklas.
Vi arbetar därför kontinuerligt med att skapa förutsättningar för att vara en hälsosam, attraktiv, inkluderande
och hållbar arbetsplats. Under 2019 implementerade vi
bland annat nya villkor, en ny ledarskapsprofil och ett nytt
holistiskt, flexibelt och attraktivt förmånspaket för samtliga
anställda inom RISE.
Under året har vi även fortsatt vårt arbete med att ta fram
koncerngemensamma styrande och stöttande ramverk och
verktyg, inom olika områden, för vår verksamhet. Detta ger
våra chefer och medarbetare rätt förutsättningar att kunna
genomföra vårt uppdrag på bästa sätt.
Vår uppförandekod, som vi utvecklat och börjat implementera, är vårt yttersta ramverk. Den tydliggör hur vi som
företag och våra medarbetare förväntas interagera med
varandra, våra intressenter och omvärlden, så att RISE blir
den arbetsgivare och samarbetspartner som vi önskar.

Läs mer om RISE och hur vi
jobbar för en hållbar samhälls
utveckling på ri.se/om-rise

Den klargör också vad som krävs av oss för att vi ska kunna
genomföra vårt uppdrag på ett etiskt och lagenligt sätt.
Betydelsen av att vara oberoende och opartisk är central
och belyses på alla nivåer inom vår organisation.
I vårt externa arbete innebär det att vi avråder kunder och
samarbetspartners från lösningar som inte är hållbara eller
på andra sätt inte är lämpliga.
Arbetsmiljöledning
Svensk arbetsmiljölagstiftning ställer krav på att
arbetsgivare i Sverige bedriver systematiskt arbetsmiljö
arbete som är en naturlig del av den löpande verksamheten.
Syftet är att identifiera och förebygga risker för ohälsa och
olyckor samt att främja sådant som leder till en bra arbetsmiljö och god hälsa i arbetet.
Koncernen har under 2019 upphandlat ett systemstöd
och påbörjat implementeringen av ett koncerngemensamt
ledningssystem i linje med ISO 45001, ISO 14001 samt ISO
9001. Detta innebär att befintliga lokala ledningssystem och
sätt att arbeta succesivt börjat ersättas med ett koncern
gemensamt ledningssystem och koncerngemensamma
rutiner och instruktioner. Arbetet kommer att fortskrida
under 2020 och involverar hela vår verksamhet.
Genom att implementera ett koncerngemensamt
ledningssystem möjliggör vi ett arbetssätt och en
gemensam uppföljning som säkerställer att vi uppfyller
lagar, föreskrifter, standarder och regler som är relevanta
för vår verksamhet.
Arbetsmiljörisker
RISE bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete där
arbetet med riskhantering utgör en central del. Detta
innebär att vi att kartlägger, identifierar, riskbedömmer,
åtgärdar och följer upp risker i verksamheten.
De riskkartläggningar/bedömningar som görs ska
omfatta alla aspekter av arbetsmiljön; den fysiska, psykiska/
mentala, organisatoriska samt sociala. Riskkartläggningar/
bedömningar görs i befintlig verksamhet, regelbundet samt
vid behov, när en arbetsskada eller allvarligt tillbud inträffat
samt inför planerade förändringar.

RISE personal i siffror
Nyanställda och personalomsättning 2019

Kvinnor

Män

Ålder ≥50

Summa

Totala antalet nyanställda

202

293

151

256

88

495

Personalomsättning

154

231

82

181

122

385

Kvinnor

Män

Summa

1 080

1 768

2 848

Totala antalet som tog föräldraledigt

70

53

123

Antal anställda som återvände från föräldraledigt

42

29

71

Föräldraledighet 2019
Total antalet anställda som har rätt till föräldraledighet

Ålder <30 Ålder 30-50

Tabellen avser uppgifter på hur många i koncernen som varit föräldralediga mer än en månad under 2019 fördelat på män/kvinnor.
Alla anställningsformer ingår. Redovisat antal anställda speglar utgående värde 2019-12-31.
Personalomsättning beräknas som antalet nyanställda minus antalet som avslutat sin anställning.
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Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp vid våra olika
samverkansforum, till exempel arbetsmiljökommittén som
finns på lokal samt central nivå.
Vi säkerställer kunskap och kompetens hos våra med
arbetare genom att erbjuda krav- och obligatoriska utbildningar inom arbetsmiljö och våra rutiner säkerställer att var
och en vet vad som förväntas samt att vi arbetar på rätt sätt.
I våra olika policies samt Uppförandekod är det tydligt
stipulerat att vi sätter våra medarbetares hälsa och
säkerhet främst. Detta innebär att varje medarbetare hos
oss har mandat att stoppa/avbryta farligt arbete och/eller
beteende.
Vi har en öppen dialog kring brister i vår verksamhet och
skapar genom det förutsättningar för insikt, dialog, lärande
och ständiga förbättringar.
Under 2019 har vi påbörjat implementering av ett
koncergemensamt systemstöd som möjliggör gemensam
rapportering av riskobservationer, tillbud, olyckor, avvikelser och förbättringsförslag. Vår ambition är att ha detta nya
systemt samt tillhörande processer helt implementerade
under 2020.
I de fall en olycka eller tillbud inträffar, eller om man
identifierat en risk, har vi rutiner som säkerställer att de
utreds (rotorsaksanalys), åtgärdas och följs upp på rätt sätt.

Arbetsmiljöfrågan kravställs och omhändertas i dialog och
samordning med kunden.
Diskrimineringsärenden och åtgärder
Vi har delvis infört en systembaserad uppföljning av frågan
om kränkande särbehandling och diskriminering. Vi har
inte kunnat konstatera några diskrimineringsärenden under
2019.
Löneskillnader
Kvinnor

Män

Medellön medarbetare

Medellön

42 083

43 041

Medellön chefer

63 469

64 287

Sysselsättningsgrad

Heltid

Deltid

Summa

928

152

1 080

Män

1 570

198

1 768

Alla

2 498

350

2 848

Visstid

Tillsvidare

Summa

85

994

1 079*

Män

123

1 641

1 764**

Alla

208

2 635

2 843***

Kvinnor

Anställningsform
Kvinnor

Mångfald
Medarbetare

Kvinnor

Män

Ålder <30

Ålder 30-50

Ålder 50>

Summa

Antal anställda

1 080

1 768

273*

1 629*

921*

2 848

88

159

0

143

104

247

992

1 609

273*

1 486*

817*

2 601

Antal chefer
Antal medarbetare
*

Antalet anställda kvinnor är 1 080, 1 kvinna saknar anställningsform.

**

Antalet anställda män är 1 768, 4 män saknar anställningsform.

***

Antalet anställda är 2 848, 5 anställda saknar anställningsform.
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RISE har ett koncerngemensamt avtal för Företagshälso
vård som täcker hela vår verksamhet samt våra olika
verksamhetsorter. Företagshälsovården är en oberoende
expertresurs och en strategisk och proaktiv partner till
RISE som ska bistå vår organisation med olika tjänster inom
spannet främjande, förebyggande och r ehabiliterande.
Samarbetet följs upp aktivt och systematiskt tillsammans
med utsedda personer hos RISE och leverantören och
intern uppföljning av samarbetet sker i olika interna forum,
till exempel arbetsmiljökommittén.
Information om vårt samarbete med Företagshälsan finns
på vårt intranät och som medarbetare hos oss kan man själv
boka ett första besök hos Företagshälsan.
Under 2019 har vi, i samarbete med vår företagshälsovård, infört en psykosocial krishanteringstjänst för chefer
och ansvariga i organisationen. Det är viktigt att våra ledare
och ansvariga vet hur de ska agera vid en akut krissituation
och att de har tillgång till direkt och professionellt stöd så
att de kan känna trygghet att kunna hantera situationen på
bästa sätt.
Under 2020 är vår ambition att införa nya tjänster som
ger våra chefer än bättre förutsättningar att arbeta pro
aktivt och promotivt med medicinska kontroller, sjukdom
och rehabilitering samt frågor som rör beroenden.
Samverkan
Samverkan med medarbetarrepresentanter är lagstadgat i
Sverige och vi har arbetsmiljökommittéer på lokal och central
nivå som följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete.
Dessa möten protokollförs och publiceras på intranätet.
Arbetsmiljö är dessutom en fråga som följs upp på våra
arbetsplatsträffar och i våra medarbetarsamtal.
På RISE har vi en koncerngemensam struktur för
arbetsmiljökommittéer och andra partssammansatta forum
som behandlar frågor med anknytning till arbetsmiljö.
När det gäller våra kommittér så är de fördelade på lokal
samt central nivå där de lokala arbetsmiljökommittéerna
sammanträder med fast agenda fyra gånger per år. Den
centrala kommittéen för RISE sammanträder på samma vis,
men två gånger per år.
Kommittéerna är partssammansatta vilket innebär att de
består av utvalda arbetsgivar- och medarbetarrepresentanter. Alla våra verksamheter och anställda om
fattas av kollektivavtal.

Under 2019 har arbetet med att ta fram en koncerngemensam e-learning inom arbetsmiljö som även inkluderar brand och säkerhet, initierats. Avsikten är att samtliga
medarbetare inom RISE ska genomföra denna under första
delen av 2020. Därefter kommer den vara obligatorisk för
alla nyanställda.
Vi har även, tillsammans med vår företagshälsa, tagit fram
e-learning inom arbetsmiljö för chefer och medarbetare.
Detta e-learning paket, som har ett stort fokus på psykosocial arbetsmiljö, finns att tillgå på vårt intranät. Förutom
detta erbjuder vi lärarledda krav- och obligatoriska arbetsmiljöutbildningar samt olika föreläsningar.
Under 2019 har vi har infört ett nytt koncerngemensamt
förmånspaket för våra medarbetare. Som heltidsarbetande
på RISE får man 10 000 kr per år att välja förmåner för.
Av dessa är 2 000 kr öronmärkta för friskvård.
Vi har med detta paket skapat en flexibilitet för våra
medarbetare så att var och en själv kan välja förmåner som
avlastar och passar ens livsituation.
Förrutom detta har vi även startat en fond för hälsa och
välbefinnande, Tillsammansfonden. I denna avsätter RISE
varje år 400 000 kr för att stötta fysiskt och/eller mentalt
välbefinnande hos våra medarbetare.
Medarbetare på RISE kan två gånger per år söka medel ur
fonden, och aktiviteterna ska ha ett lokalt/regionalt fokus
där vi oavsett organisatorisk tillhörighet gör saker tillsammans utanför arbetstid för att bygga en starkare vi-känsla
inom RISE.
Arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa
Följande siffror gäller för alla typer av medarbetare inom
RISE som omfattas av denna rapport.
Arbetsskador

Antal/Typ

Antal dödsfall p.g.a. arbete

0

Antal allvarliga olyckor på arbetsplatsen (som ej ledde till dödsfall)

1

Antal olyckor med skada på person
Huvudsakliga typer av skador

*

72* st olyckor
(varav 12 färdolycksfall)
Halka och fall, skärskador, frätning,
stöt, kläm, strömgenomgång

Inrapporterde ”AJ!” med nån form av skada på person oavsett om skadan
är ringa eller allvarlig och oavsett om den lett till sjukfrånvaro
eller inte. Färdolycksfall är inräknade i totalen samt redovisas
separat.

Arbetsrelaterad ohälsa

Kompetensutveckling och personalvård
Under 2019 har RISE breddat och utvecklat sitt erbjud
ande avseende arbetsmiljöutbildningar för chefer, med
arbetare samt arbetsmiljöombud. För oss är det viktigt
att kontinuerligt skapa förutsättningar så att våra med
arbetare erhåller, bibehåller och utvecklar kompetens i
arbetsmiljöfrågor.
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Antal/Typ

Antal dödsfall p.g.a. arbetsrelaterad ohälsa

0

Antal fall av rapporterad arbetsrelaterad ohälsa

17 st (varav 10 st som är
helt arbetsrelaterade)*

Huvudsakliga orsaker till arbetsrelaterad ohälsa

Stressrelaterad ohälsa

*

Här listar vi antalet pågående långtidssjukskrivningar (hel- samt
deltid) för 2019 som är helt och/eller delvis arbetsrelaterade.
Definitionen för långtid är frånvaro från dag 15 och framåt.

Ekonomiskt ansvar
Relevanta indikatorer för ekonomisk påverkan
Indikatorerna 201-1 och 201-4 beskrivs utförligt nedan.
Aktierna i RISE medför inte rätt till utdelning. Bolagets
vinst ska, i den mån den inte reserverats, användas för att
främja bolagets verksamhet. Det innebär att kvarvarande
ekonomiskt värde stannar i bolaget.

Direkt ekonomiskt värde skapat och fördelat
Nedanstående är hämtat från RISE finansiella redovisning.
Indikator/kategori
a) Intäkter

Innehåll

Kommentar

2019(Tkr)

2018(Tkr)

Total omsättning

Total omsättning i Årsredovisning

3 608 133

3 088 100

Finansiella intäkter

Finansiella intäkter i Årsredovisning

Summa direktgenererat
ekonomiskt värde
b) Driftskostnader

10 105

3 955

3 618 238

3 092 021

Externa kostnader övrigt

Övriga externa kostnader i Årsredovisning exkl
samhällsinvest f) se nedan och exkl straffavgifter
till myndigheter e)

945 252

932 582

Investeringar under året
ej strategiska*

Värdet av vad som investerats löpande under året
och som ej har strategisk karaktär dvs normalt
instrument, maskiner, inventarier etc.

173 424

120 075

c) Anställdas löner och förmåner

Personalkostnader

Personalkostnad i Årsredovisning

2 311 838

1 971 179

d) Betalningar till i nvesterare

Räntekostnader

Räntekostnader i Årsredovisning enligt not

18 744

2 494

Amorteringar på lån

Från kassaflödesrapport

22 426

21 667

Skatter Sverige

Skatt på årets resultat i Årsredovisning enligt not

9 564

8 733

Straffavgifter per land

Böter och liknande som betalats till myndigheter

0

0

Frivilliga bidrag till välgörenhetsorganisationer och
dylikt

8

9

3 481 256

3 056 739

136 982

35 316

e) Betalning till m
 yndigheter

f) Samhällsinvesteringar
Summa distribuerat 
ekonomiskt värde
Kvarvarande ekonomiskt värde
*

Direktgenererat – Distribuerat

Strategiska investeringar kan till exempel vara ny verksamhet i form av dotterföretag eller rörelsegren.

Väsentliga stöd från stat eller myndigheter
RISE avlämnar årligen en bestyrkt öppen redovisning av
offentliga medel i enlighet med lag (2005:590) om insyn
i vissa finansiella förbindelser med mera. Nedanstående
information är hämtad från denna redovisning samt
bestyrkta årsredovisningar i dotterbolagen. Erhållna medel
utgör ersättning för genomförda aktiviteter, projekt och
uppdrag gällande behovsmotiverad forskning, innovation
och tekniska tjänster. Den absolut största delen av det
statliga stödet utgår från den svenska staten i Sverige.
Bidrag från den norska staten i Norge är marginella.

(Tkr)

2019

2018

Strategiska kompetensmedel

702 011

658 666

Medel statliga myndigheter

840 586

649 663

EU

204 370

167 535

28 200

27 700

Medel metrologi Vinnova
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Viktiga hållbarhetsområden
Område/aspekt

Betydelse för RISE

Hantering

Emissioner

RISE verksamhet ger upphov
till emissioner och vi behöver
liksom andra aktörer minska
dessa. Vi har också som
mål att bli en klimatneutral
verksamhet.

Flera av våra policydokument RISE följer upp sin klimat
och riktlinjer stödjer
påverkan enligt Green House
verksamheten till minskade
Gas protocol.
emissioner, till exempel
Reseriktlinjen, Hållbarhetspolicyn, Inköpspolicyn och
Miljöpolicyn och Företagsbilsriktlinjen.

GRI 305: EMISSIONS

Energianvändning

En stor del av RISE
klimatpåverkan från vår
verksamhet kommer från
vår energianvändning. Det
är därför viktigt att minska
energianvändningen och
köpa in hållbar energi.

Vi jobbar med att se över
RISE följer kontinuerligt upp
energianvändning och inköp
sin energiförbrukning.
av energi. RISE väljer vid nybyggnad och renovering alltid
energieffektiva lösningar.
Alternativa energikällor (solceller, bergvärme) används
när så är möjligt.

GRI 302: ENERGY

Arbetsmiljö

RISE har en bred verksamhet
och riskbilden innefattar
samtliga aspekter av arbetsmiljön (fysiska, mentala,
organisatoriska, samt sociala
aspekter)

Vi jobbar med ett
systematiskt arbetsmiljöarbete.Arbetsmiljöområdet
berörs i Arbetsmiljöpolicy, Säkerhetspolicy,
Inkluderingspolicy, Alkohol
och drogpolicy, Reserikt
linjen, rehabiliteringsrutiner
etc. Vi har också rutiner
för skydd och säkerhet,
kemikaliehanteringssystem,
avvikelsedatabas, arbetsmiljöronder, utbildningar
i arbetsmiljö, brand och
krishantering.

Mätning av olycksfall, tillbud,
sjukdom, rehabilitering,
trivsel etc. följs upp i parts
sammansatta samverkansforum

GRI 403: OCCUPATIONAL
HEALTH AND SAFETY

Resursanvändning
/Cirkularitet

Att vara effektivare i vår
resursanvändning är ett
högt prioriterat område
inom RISE. En stor del av vår
indirekta klimatpåverkan
kommer från vår resursanvändning.

Vår Miljöpolicy styr vårt
arbete med att minska vår
resursanvändning.
I våra val av produkter i samband med bland annat inköp
strävar vi efter att
göra smarta val. Det har till
exempel genomförts två
cirkularitetsupphandlingar
under året ”Återbrukade
möbler” och ”Hållbara
användarnära IT-produkter”.

Inköp utgör en stor och
GRI 301: MATERIALS
svårkvantifierad klimat
påverkan från RISE
verksamhet. Ett arbete pågår
med att utveckla metoder
för att bättre kvantifiera
resursanvändningen och dess
klimatpåverkan.

Avfall och farligt avfall

RISE har en verksamhet
där det genereras avfall och
farligt avfall.

Området hanteras genom
Kemikalieriktlinjer,
kemikaliehanteringssystemet
KLARA och rutiner för
avfallshantering.
Vi sorterar avfall och farligt
avfall samt byter ut farliga
kemikalier till mindre farliga
(substitution).

Statistik från avfalls
entreprenörer och kemikalie
hanteringssystemet används
för uppföljning.
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Uppföljning

GRI-standard

GRI 306: EFFLUENTS
AND WASTE

Område/aspekt

Betydelse för RISE

Hantering

Uppföljning

GRI-standard

Krav på leverantörer

Vi har stor möjlighet att
påverka vår totala miljö
påverkan genom våra inköp.

Vi styr våra inköp med
hjälp av vår Miljöpolicy,
Inköpspolicy och inköpsprocess. Hållbarhetskrav vid
alla former av inköp styrs av
vår utvecklade kravmodell.
RISE följer lagen om offentlig
upphandling vid inköp.

Antal upphandlingar där
krav ställs, följs upp.

GRI 308: SUPPLIER
ENVIRONMENTAL
ASSESSMENT,
GRI 414: SUPPLIER
SOCIAL ASSESSMENT

Affärsmässighet

För att kunna bedriva en
hållbar verksamhet krävs en
god ekonomi.

Ekonomiska rutiner, budget.
Uppförandekoden inkl. vår
värdegrund är dokumenten
och metoderna vi använder
för att säkra vår affärs
mässighet.
Genom att sätta upp
ekonomiska mål och
följa upp dem styr RISE det
ekonomiska arbetet.

Ekonomin följs upp
kontinuerligt.

GRI 201: ECONOMIC
PERFORMANCE

Hållbara livsstilar

Det är viktigt för RISE
att kunna erbjuda sina
medarbetare hållbara
livsstilsval och möjlighet till
en god balans mellan arbete
och fritid.

RISE främjar m
 edarbetares
möjlighet att vara hållbara
genom till exempel
möjlighet till resfria möten,
tillgång till laddstolpar
och tjänstecyklar samt
jobbar för att kunna erbjuda
vegetariska och veganska
alternativ vid möten och
events. Tillsammansfonden
och Hållbarhetsfonden ger
medarbetare möjlighet till
finansiering av aktiviteter
med fokus på välbefinnande
och hållbarhet.

Mätning av trivsel etc.
följs upp i partsammansatta samverkansforum.
Fördelningen av ekonomiska
medel från våra fonder följs
upp kontinuerligt.

GRI 305: EMISSIONS,
GRI 306: EFFLUENTS
AND WASTE

Kompetensutveckling

För att bibehålla och även
öka kompetensen inom RISE
behövs utbildning och träning
kontinuerligt.

Området hanteras
genom bl.a. strategisk
kompetensplan, Performance
Management och
medarbetarsamtal.

Genomförande av
medarbetarsamtal
och partsammansatta
samverkansforum

GRI 404: TRAINING AND
EDUCATION

Tjänsteresor

En av de stora källorna till
vår klimatpåverkan är våra
tjänsteresor.

Våra Reseriktlinjer styr
våra medarebetares val av
tjänsteresor mot hållbarare
resor där så är möjligt. Vi
ställer också krav på våra
reseleverantörer.

RISE följer upp sin klimatpåverkan från resor med
tåg, flyg, och bil enligt Green
House Gas Protocol.

GRI 305: EMISSIONS
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GRI – Index 2019
GRI-standard

Beskrivning

Sida

Kommentarer

GRI 102: Allmänna upplysningar 2016
Organisation
102-1

Organisationens namn

102-2

Organisationens viktigaste aktiviteter, märken, produkter och tjänster 8-10

102-3

Lokalisering av huvudkontoret

59

102-4

Lokaliseringar för verksamhet

24

102-5

Ägande och bolagsform

46

102-6

Marknader där organisationen är verksam

6, 8-10

102-7

Organisationens storlek

8, 46, 91

102-8

Information om medarbetare

36

102-9

Leverantörskedjan

30

102-10

Signifikanta ändringar av organisationen och dess leverantörskedja

2, 30, 46-47

102-11

Försiktighetsprincipens tillämpning

21, 51-53

102-12

Externa initiativ

30-31

102-13

Medlemskap i organisationer

30

Uttalande från högsta ledningen

3-4, 12

46

Strategi
102-14

Etik och oberoende
102-16

Värderingar, principer, standarder och uppförandekoder

29-30, 35-36

Ledningsstruktur

13-21

Styrning
102-18

Intressentengagemang
102-40

Lista över intressentgrupper

25-26

102-41

Kollektivavtal

37

102-42

Identifiering och val av intressenter

25

102-43

Sätt att involvera intressenter

25-27

102-44

Väsentliga områden och identifierade kritiska områden

26, 39-40

102-45

Delar av organisationen som ingår i bokslutet

46, 91

102-46

Definition av rapportinnehåll och gränser

23-24

102-47

Lista över viktiga områden

39-40

102-48

Omräkning av information

33-34

102-49

Skillnader i rapportering

24

102-50

Rapporteringsperiod

24

102-51

Datum för senaste rapport

23

102-52

Rapporteringscykel

24

102-53

Kontakter för frågor kring rapporten

24

102-54

Rapporteringsnivå

23

102-55

GRI -innehållsindex

41-43

102-56

Extern verifiering

44

Rapportering
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Informationen är inte fullständigt tillgänglig. Det som
utelämnats är tillhörande regionsuppdelning.

GRI-standard

Beskrivning

Sida

Kommentarer

GRI 103: Styrning 2016
Hantering av viktiga hållbarhetsfrågor
103-1

Förklaring kring viktiga områden och deras begränsningar

39-40

103-2

Hantering av hållbarhetsfrågor

29-31, 39-40,

103-3

Utvärdering av hanteringen av hållbarhetsfrågor

29-31, 39-40

GRI 201: Ekonomiskt resultat 2016 (Se Hantering av viktiga hållbarhetsfrågor för hållbarhetsstyrning)
Ekonomiskt utfall
201-1

Direkt ekonomiskt värde skapat och fördelat

38

201-4

Väsentliga stöd från stat eller myndigheter

38

GRI 302: Energi 2016 (Se Hantering av viktiga hållbarhetsfrågor för hållbarhetsstyrning)
Energi
302-1

Energianvändning per energikälla i organisationen

34

Informationen inte fullständigt tillgänglig. För att kunna
göra en fullständig rapportering krävs att alla delar inom
RISE har gemensamma IT-system och ekonomisystem.

GRI 305: Utsläpp 2016 (Se Hantering av viktiga hållbarhetsfrågor för hållbarhetsstyrning)
Emissioner (Miljö)
305-2

Indirekta energirelaterade växthusgasutsläpp

34

305-3

Indirekta växthusgasutsläpp

33

Global Warming Potential har inte rapporterats.

GRI 306: Utsläpp och avfall 2016 (Se Hantering av viktiga hållbarhetsfrågor för hållbarhetsstyrning)
Flytande och fast avfall
306-4

Transport av farligt avfall

34

GRI 307: Regeluppfyllnad 2016 (Se Hantering av viktiga hållbarhetsfrågor för hållbarhetsstyrning)
Uppfyllande av miljömässiga krav
307-1

Antal böter och andra straff/sanktioner

30

GRI 308: Leverantörsuppföljning 2016 (Se Hantering av viktiga hållbarhetsfrågor för hållbarhetsstyrning)
Leverantörsbedömning miljö
308-1

Nya leverantörer som bedöms utifrån miljökriterier

30

GRI 401: Sysselsättning 2016 (Se Hantering av viktiga hållbarhetsfrågor för hållbarhetsstyrning)
Medarbetare
401-1

Tillsvidareanställda och personalomsättning

35-36

Nyanställda på RISE eller ingående svenska bolag
i koncernen. Intern rörlighet är inte medräknad.
Alla anställningsformer ingår.

401-3

Föräldraledighet

35

Siffror avser föräldraledighet mer än en månad.

GRI 403: Arbetsmiljö, skydd och säkerhet 2018 (Se Hantering av viktiga hållbarhetsfrågor för hållbarhetsstyrning)
Arbetsmiljö, skydd och säkerhet
403-1

Arbetsmiljöledningssystem

35

403-2

Arbetsskador

37

403-3

Företagshälsovård

37

403-4

Samverkan i arbetsmiljöfrågor

37

403-5

Arbetsmiljöutbildningar

37

403-6

Hälsofrämjande arbete

37

403-7

Våra medarbetares arbetsmiljö hos kunder och samarbetspartners

30

403-9

Arbetsrelaterade skador

37

Inrapporterade ”AJ!” med någon form av skada på person oavsett om skadan är ringa eller allvarlig och oavsett om den lett till sjukfrånvaro eller inte. Färdolycksfall är inräknade i totalen samt redovisas separat.

403-10

Arbetsrelaterad ohälsa

37

Se 403-9

GRI 404: Träning och utbildning 2016 (Se Hantering av viktiga hållbarhetsfrågor för hållbarhetsstyrning)
Träning och utbildning
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Siffror avser alla typer av medarbetare på RISE som
omfattas av rapporten. Könsuppdelning har inte
rapporterats.

GRI-standard
404-2

Beskrivning

Sida

Kompetensutveckling/växling samt pensionsplanering

37

Kommentarer

GRI 405: Mångfald och jämställdhet 2016 (Se Hantering av viktiga hållbarhetsfrågor för hållbarhetsstyrning)
Mångfald och jämställdhet
405-1

Mångfald bland medarbetare och ledning

36

Alla anställningsformer ingår.

405-2

Löneskillnad mellan män och kvinnor

36

Alla anställningsformer ingår.
Heltidslön används som underlag.

GRI 406: Icke-diskriminering 2016 (Se Hantering av viktiga hållbarhetsfrågor för hållbarhetsstyrning)
Ickediskriminering
406-1

Antal fall av diskriminering samt vidtagna åtgärder

36

GRI 414: Leverantörsuppföljning 2016 (Se Hantering av viktiga hållbarhetsfrågor för hållbarhetsstyrning)
Leverantörsbedömning sociala aspekter
414-1

Nya leverantörer som bedöms utifrån sociala kriterier

30

GRI 417: Marknadsföring och märkning 2016 (Se Hantering av viktiga hållbarhetsfrågor för hållbarhetsstyrning)
Marknadsföring och märkning
417-2

Incidenter rörande avvikelser avseende information kring produkter
och tjänster

30

GRI 419: Socioekonomisk efterlevnad 2016 (Se Hantering av viktiga hållbarhetsfrågor för hållbarhetsstyrning)
Uppfyllande av socioekonomiska krav
419-1

Antal böter och andra straff/sanktioner

Styrelsens försäkran
Vi försäkrar att, så vitt vi känner till, hållbarhets
redovisingen och den lagstadgade hållbarhetsrapporten
är upprättade enligt GRI Global Reporting Initiatives
riktlinjer, lämnade uppgifter stämmer med de faktiska
förhållandena och att ingenting av väsentlig betydelse är
utelämnat som skulle kunna påverka den bild av bolaget
som skapats av hållbarhetsredovisningen.
Göteborg den 31 mars 2020

Styrelsen för RISE Research Institutes of Sweden AB
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30

RISE är Sveriges forskningsinstitut och
innovationspartner. I internationell sam
verkan med företag, akademi och offentlig
sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt
näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra
2 800 medarbetare driver och stöder alla
typer av innovationsprocesser. RISE är ett
oberoende, statligt forskningsinstitut som
erbjuder unik expertis och ett 100-tal testoch demonstrationsmiljöer för framtids
säkra teknologier, produkter och tjänster.
ri.se
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