
 
 

Observera: Denna uppförandekod anger RISE-koncernens minimikrav. Ytterligare krav kan tillkomma i form av bilagor från individuella 
dotterbolag om så behövs för att uppfylla kraven på en specifik marknad och/eller sektor. 
  Dok.nr 16467, 2020-05-01 

Uppförandekod för leverantörer till RISE Research Institutes of Sweden AB 

 
RISE Research Institutes of Sweden AB åtar sig tillsammans med sina dotterbolag att uppfylla alla tillämpliga lagar, regler 
och andra normer inom arbetsmiljöområdet, upprätthålla FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och 
skydda miljön. Vi förväntar oss att våra leverantörer åtar sig detsamma. Vår uppförandekod för leverantörer anger de 
minimikrav vi har för att dessa ska uppfylla vår högt satta standard. 
 

Arbetsnormer och mänskliga rättigheter  

• Respektera FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.  

• Följa tillämplig lagstiftning och sektorspecifik arbetslagstiftning gällande arbetstid, övertidslagstiftning inbegripet. 

• Ge löner och förmåner enligt rådande lagstiftning i varje land, lagstiftning om minimilöner inbegripet. 

• Tillämpa principerna om lika möjligheter och rättvis behandling. Att inte tolerera någon form av diskriminering 
eller verbala eller fysiska trakasserier av de anställda. 

• Erkänna de anställdas rätt till föreningsfrihet och frihet att föra kollektivförhandlingar i den omfattning det är 
tillåtet enligt lag. 

• Inte tolerera någon form av tvångsarbete, inbegripet tvångsarbete för fångar, skuldslaveri, slavarbete eller någon 
form av människohandel. 

• Uppfylla kraven på lägsta tillåtna ålder för förvärvsarbete i nationell lagstiftning och internationella 
överenskommelser. 

 
Integritet och lagefterlevnad 

Följa alla tillämpliga lagar och regler, i synnerhet: 

• Hålla uppgifter om RISE:s affärer, ekonomi och teknik liksom affärskorrespondens konfidentiella 

• Inte tillskansa sig materiell eller immateriell egendom från RISE eller andra företag. 

• Inte ägna sig åt eller tolerera någon form av korruption, mutor eller bestickning, i synnerhet betalning, otillåten 
provision eller annan förmån i syfte att påverka beslutsfattande. 

• Bedriva affärer i enlighet med alla tillämpliga lagar och regler om konkurrens/kartellbildning. 

• Undvika alla intressekonflikter eller situationer som påminner om en möjlig intressekonflikt i affärer med RISE 
eller tredje part. 

• Allt utbyte av relevant information ska vara korrekt och inte avsiktligt vilseledande. 
 

Hållbart resursutnyttjande 

• Följa alla tillämpliga lagar, regler och internationella standarder om skydd av bevarande av miljön. 

• Använda eller upprätta ett lämpligt miljöledningssystem för att kunna visa på ett systematiskt miljöarbete. 

• Underrätta RISE om de mest miljöanpassade produkterna eller lösningarna i leverantörens sortiment.  
 

Hälsa och säkerhet 
 

• Följa alla tillämpliga lagar och regler gällande hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. 

• Förbinda sig att ständigt förbättra skyddet för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. 

• Använda eller upprätta ett lämpligt ledningssystem för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. 
 

Leverantörskedja 

• Uppmuntra leverantörens egna leverantörer och underleverantörer att uppfylla principerna i denna 
uppförandekod för leverantörer. 


