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Säkerhetspolicy
RISE uppdrag är att vara ett internationellt konkurrenskraftigt
industriforskningsinstitut som bidrar till hållbar utveckling i Sverige genom att stärka
konkurrenskraft och förnyelse i samhälle och i näringsliv. Säkerhet, både internt och i
vår verksamhet ut mot kund, är av mycket stor betydelse för oss. Då delar av RISE
har verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet är det av stor vikt att vårt
säkerhetsskydd vid forskningsinstitutet fungerar väl.
Det övergripande målet med RISE säkerhetspolicy är att säkerställa ett tillräckligt
skydd för våra skyddsvärden så att både skydd och verkan kan nås. Skyddet delas
upp i både verksamhetsskydd och säkerhetsskydd. Inom verksamhetsskyddet
återfinns områdena:
• Skydd av personal
• Skydd av egendom
• Skydd av information
• Skydd av lokaler
• Riskhantering
• Brandsäkerhet och hantering av farligt gods
Säkerhetsskyddet handlar om att skydda den information och de verksamheter som
är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa
andra hot. Säkerhetsskyddet kan grovt delas in i:
• Personalsäkerhet
• Informationssäkerhet
• Fysisk säkerhet
Målet för säkerhetsarbetet vid RISE är att det ska integreras i vår kärnverksamhet och
bedrivas på ett systematiskt sätt. Genom detta skapas bättre förutsättningar för
verksamhetsstyrning av säkerhetsarbetet samt hantering av aktuella sårbarheter och
risker.
Syftet
vi:
•
•
•

med denna policy är att stödja vårt säkerhets- och säkerhetskyddsarbete så att
är en säker och trygg miljö för medarbetare och samarbetspartners,
är en säker samarbetspartner, och
värnar om materiella och immateriella värden, utifrån RISE och våra
samarbetspartners perspektiv samt Sveriges säkerhet.

Ledningen har det övergripande ansvaret för vårt säkerhetsarbete men alla
medarbetare har också ett personligt ansvar för att följa gällande säkerhetsregler och
säkerhetsrutiner. Vi har rutiner som gör att vi kan avböja eller avbryta verksamheter
som vi inte anser är säkra att genomföra. Vi ska ha den utrustning, rutiner och
system som krävs för att vi ska kunna hålla en hög säkerhetsnivå anpassad efter
verksamhetens behov avseende bland annat lokaler, fordon, inpassering, skalskydd,
skydd av datorer, larm, information, elförsörjning och brandskydd.
Säkerhetskulturen vid RISE ska präglas av enskild medarbetares ansvarskänsla och
vilja att skydda den egna, och andra kollegors och kunders, skyddsvärden så att
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konkurrenskraften och förtroendet bibehålls och så att RISE uppfattas som en
förtroendeingivande internationellt ledande innovationspartner.
Våra medarbetare och våra intressenters medarbetare skall känna sig trygga och
säkra när de är involverade i RISE aktiviteter. Det gäller såväl i RISE lokaler som vid
RISE aktiviteter som genomförs utanför RISE lokaler samt i samband med resor.
Vi skall följa de lagar och regler, inklusive relevanta standarder, avseende säkerhet
och säkerhetsskydd som berör vår verksamhet. Vi ska även svara mot våra kunders
och övriga samarbetspartners krav avseende säkerhet och säkerhetsskydd.
Våra rutiner och system skall möjliggöra hantering av såväl helt öppen information
som information med hög sekretessnivå samt säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
Våra rutiner och system skall även möjliggöra säkerhetskänslig verksamhet med
bibehållet säkerhetsskydd.
Vi jobbar kontinuerligt med riskanalyser av vår verksamhet och har en utsedd
krisorganisation för hantering av krissituationer.
Vid oförutsedda händelser ska det finnas utarbetade kontinuitetsplaner som gör att
verksamheten kan fortsätta med minsta möjliga störning.
Relaterad dokument
19736 Informationssäkerhetspolicy, 18383 Krishantering, 19028
Personuppgiftshantering - Riktlinjer, 19396 Informationssäkerhet - riktlinjer, 19366
Riktlinjer för informationsklassning.
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