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Hållbarhetspolicy

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan
med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt
näringsliv och ett hållbart samhälle.
För oss inom RISE är hållbar utveckling en utveckling som tillgodoser dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. De
sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiven är ömsesidigt beroende av
varandra. I vårt arbete strävar vi alltid efter att förstärka de positiva effekterna och
minimera eller eliminera det negativa.
Vi använder vår storlek och vårt inflytande till att leda förändringen för ett
hållbart samhälle nu och in i framtiden. Vi arbetar för att stärka näringsliv och
samhälle när det gäller att möta de utmaningar och möjligheter som kopplar till de 17
globala målen för hållbar utveckling.
Vi ökar fokuset på hållbarhetsaspekterna i våra projekt och tjänster med hjälp av våra
hållbarhetsdeklarationer samtidigt som vi hanterar hållbarhetsrisker och förbättrar
hållbarhetsprestandan i vår egen verksamhet.
I vår hållbarhetsstrategi sammanfattar vi de mål, metoder och aktiviteter som utgör
styrningen av vårt hållbarhetsarbete för att uppnå våra strategiska ambitioner. Det
baseras på två prioriterade strategiska områden:
-

Ett hållbart RISE; 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 forskningsinstitut. Vi är en attraktiv
arbetsplats där våra medarbetare trivs och kan växa.

-

Vårt erbjudande är hållbart; vi är en viktig aktör i samhällets och
näringslivets arbete med hållbar utveckling. Tillsammans med våra
intressenter skapar vi innovationer och erbjudanden för att uppnå ett mer
hållbart samhälle. Vi är en arena för samhällsutveckling och samarbeten.

För att nå framgång i vårt hållbarhetsarbete har vi identifierat följande
framgångsfaktorer:
• Förankring – Vi utgår från de 17 globala målen för hållbar utveckling för att
identifiera vad som är viktigast för oss på RISE och intressenternas önskemål
samt uppdraget från vår ägare.
• Ledarskap – Vår styrning kombinerar etik och frihetsgrader för innovation.
• Kompetens – Vi höjer kontinuerligt kompetensen inom hållbarhet genom
utbildning och kommunikation.
• Engagemang – Hög kompetens, dialog och tillvaratagande av personlig
drivkraft att förändra, skapar stora möjligheter för ett framgångsrikt
hållbarhetsarbete.
• Ansvar – Alla vi som jobbar inom RISE har ett gemensamt ansvar för att
jobba för en mer hållbar verksamhet och samhällsutveckling.
• Transparens – Vi följer regelbundet upp, redovisar och förbättrar vårt arbete.
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