
Denna hållbarhetsredovisning, som också avser vår 
lagstadgade hållbarhetsrapport, är upprättad enligt 
Global Reporting Initiative (GRI), GRI Standards, nivå 
Core och omfattar sidorna 23-46 samt 53-56.

RISE AB:s senaste hållbarhetsredovisning, publicerad 
den 31 mars 2020, baserades också på GRI:s riktlinjer. 
Rapporten för 2016 var RISE-koncernens första gemen-
samma hållbarhetsrapport.

Hållbarhetsredovisning

Läs mer om RISE och hur vi jobbar 
för en hållbar samhälls utveckling 
på ri.se/hallbarhet
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Nyckeltal 2020

Hållbarhet på RISE
STRATEGISKA HÅLLBARHETSOMRÅDEN

MÅL

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 samhällsut-
veckling och samarbeten.

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

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 forsknings institut. Vi är en attraktiv arbet-
splats där våra medarbetare trivs och kan växa.

Hållbarhetsfokus
Hållbarhetsfrågorna inom RISE genomsyrar mycket av vår 

verksamhet och finns tydligt kommunicerat i vårt uppdrag. 

Många hållbarhetsfrågor såsom de pågående klimatföränd-

ringarna, den globala urbaniseringen och de demografiska 

förändringar sker inte minst i vår del av världen. Alla dessa 

områden och många fler har stor påverkan på vår verksam-

het och styr mycket av vårt framtida hållbarhetsarbete och 

är därmed centrala i vår hållbarhets strategi.

Påverkan av Corona
Den globala coronapandemin fick stor påverkan på RISE 

verksamhet under året. För att bidra till minskad smitt-

spridning infördes nya riktlinjer gällande resor, lokaler och 

events. Under året minskade RISE tjänsteresor kraftigt till 

följd av att det infördes resestopp för inrikes och utrikes 

resor. Alla medarbetare med arbetsuppgifter som är möjli-

ga att utföra på distans har uppmanats att arbeta hemifrån. 

I princip alla nationella och internationella events som 

arrangerats av RISE har ställts om till digitala platt formar.  

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

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

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

3068 
ton utsläpp koldioxid 2020

8 
plats i Karriärbarometern 

bland unga yrkesverksamma 
civilingenjörer 

26% 
av omsättningen genere-
rades som en direkt följd 

av hållbarhetsarbetet

83% 
av våra projekt 

hållbarhets deklarerades 
i december 2020
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HÅLLBARHETSREDOVISNING

Omvärldsdialog

Bred verksamhet med många intressenter

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. Genom 

ett kartläggningsarbete som genomfördes 2019 har vi 

identifierat branschorganisationer, kunder, medarbetare, 

offentliga finansiärer, styrelse och ägare som våra viktigas-

te intressenter.  För att få ett bra och givande utbyte med 

våra intressentgrupper och säkerställa att vi hanterar rätt 

perspektiv och frågeställningar i vårt långsiktiga arbete 

använder vi oss av ett flertal forum för dialog. Tabellen 

nedan beskriver de intressentgrupper vi identifierat som 

väsentliga, vilka forum vi använder för dialog samt vilka 

hållbarhetsfrågor som anses vara viktigast att ha i fokus. 

Intressentdialogerna som  genomfördes 2019 har haft en 

input i vår väsentlighetsanalys och präglat våra väsentliga 

aspekter, prioriteringen av de globala hållbarhetsmålen, 

och handlingsplanen för att nå klimatneutralitet. Väsentlig-

hetsanalysen genomfördes med hänsyn tagen till  medarbe-

tares, kunders och  finansiärers prioriteringar av vad som är  

viktiga  hållbarhetsaspekter. Det sammanvägda resultatet 

från kartläggningen presenteras nedan.

Hög 
väsentlighet

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

Medelhög 
väsentlighet

•  Oberoende  •  Inköp  •  Transport av material  •  Mångfald och jämlikhet   
•  Mutor och korruption  •  Biologisk mångfald  •  Hållbara events/livsmedel   
•  Mänskliga rättigheter •  Naturmiljöer

Intressentdialog

Väsentlighetsanalys

intressenter Forum för dialog Viktiga hållbarhetsfrågor

Bransch
organisationer

  Analys av våra respektive divisioners viktigaste  

branschorganisationers externa kommunikation  

kring hållbarhetsarbete på sina hemsidor.

  Samtliga lyfter hållbarhetsområdet som viktigt för deras verksam-

hetsområde och den framtida utvecklingen, men direkta priorite-

ringar av de globala målen är inte så vanligt förekommande. 

Kundgrupper:
• Företagskunder
•  Landsting/

regioner
• Kommuner
• Myndigheter

  Den årliga Marknads- och kundenkäten med svar från 

200 kunder. 

Varumärkesundersökning med svar från 317 i målgrup-

perna näringsliv och offentlig sektor. 

Identifiering av våra största kunders viktigaste  

hållbarhetsfrågor.

   Underlag till vår prioritering av de globala hållbarhetsmålen där 

kundernas prioritering vägdes samman med andra intressenters 

input.  Underlag till vår väsentlighetsanalys tillsammans med andra 

intressenters input. Uppföljning av synen på vårt hållbarhetsarbe-

te över tid.

Medarbetare inkl. 
koncernledning

  Medarbetarenkät specifikt om hållbarhet och vårt 

hållbarhetsarbete. 

Separat enkät till koncernledningen. 

Intervjuer av medarbetare och olika interna grupper i 

samband med utformning av hållbarhetsstrategin.

  Underlag till vår prioritering av de globala hållbarhetsmålen 

och till vår väsentlighetsanalys. Prioritering av RISE viktigaste 

intressenter inför det fortsatta arbetet. Input till framtagande av 

hållbarhetsstrategin. Via medarbetar enkäten kom det in cirka 500 

förslag på hållbarhets idéer att genomföra. Många av dessa togs 

med i handlingsplanen för att nå vårt klimatmål.

Offentliga 
finansiärer

  Kartläggning av våra största offentliga finansiärers 

hållbarhetsfokus och arbete med de globala hållbar-

hetsmålen.

  Underlag till vår prioritering av de globala hållbarhetsmålen.

Styrelse    Enkät till Styrelse och efterföljande mötesdialog.    Prioritering av RISE viktigaste intressenter inför det fortsatta 

arbetet.

Ägare   Analys av vår verksamhet genomförd av Näringsdepar-

tementet.

  Beslut om prioritering av de globala hållbarhaetsmålen.  

Input till framtagande av hållbarhetsstrategin.
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Resan mot klimatneutralitet
HÅLLBARHETSREDOVISNING

En viktig del av RISE hållbarhetsstrategi är att minska 

klimat avtrycket från den egna verksamheten. Således har 

vi antagit ett klimatmål i syfte att minska vårt klimatavtryck 

över en femårsperiod för att slutligen bli klimatneutrala år 

2025. 

Vi ska uppnå en klimatneutral verksamhet där vi bidrar 

till samhällets omställning och därmed lever som vi lär. Det 

är ett ambitiöst mål som kräver att vi har hållbarhet i fokus 

i alla de val  som vi gör. Planen för att nå detta innefattar 

målmedvetna och aktiva satsningar sett till bland annat 

våra fastigheter, resmönster och inköp. Vi utnyttjar intern 

kompetens och stöttar projekt inom klimatområdet i vårt 

arbete. I linje med ambitionerna i Hållbarhetsstrategin an-

vänder vi oss själva som testbädd både vad gäller minskade 

utsläpp och teknikutveckling.

Under 2019 lades grunden för vår årliga beräkning av 

emissioner tillsammans med en intern grupp av forskare 

specialiserade inom  livscykelanalys. Beräkningen gjordes 

enligt den mest etablerade standarden, Greenhouse Gas 

2020

2024

2025

Startåret för  
vår klimatresa

RISE  
klimatneutralt

Klimatsmarta 
tjänsteresor

Klimatvinster 
från digital 
omställning

Protocol (GHG). Våra redovisade utsläpp av koldioxid 

omfattar inom ramen för GHG protokollets utsläppska-

tegorier utsläpp från verksamhetens egna transporter 

och köldmedier inom Scope 1, utsläpp från energian-

vändning i form av inköpt elektricitet, fjärrkyla och 

fjärrvärme inom Scope 2 och utsläpp från våra köpta 

tjänsteresor och avfallshantering inom Scope 3. Med ut-

gångspunkt i beräkningens resultat fastställde vi en plan 

för att minska våra emissioner och nå en klimatneutral 

verksamhet år 2025. Handlingsplanen för att nå vårt mål 

är uppbyggd kring 5 förbättringsområden som vi valt 

att kalla ”klimatutmanare”. Vi fokuserar på områden där 

åtgärder  innebär störst klimatvinst och har inplanerade 

aktiviteter, mål och delmål för varje år.

2021

Klimatsmarta 
taxiresor 

2022

Klimat
kompenserade 

flygresor

Klimat
optimerad 

upphandling

2023

Klimatsmarta 
lokala resor

Klimatneutral 
elektricitet
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Lokaler för innovation och samverkan 
RISE är en stor och spridd organisation som finns i alla 

delar av Sverige. På många håll är verksamheten utspridd 

i många olika fastigheter även i samma stad. För att skapa 

en modern och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning 

som baseras på verksamhetens behov startades 2020 ett 

nytt fastighetsprojekt. Målet är att minska antalet lokaler 

genom att samallokera verksamheter och skapa bättre 

möjligheter för samverkan och innovation mellan kollegor, 

kunder och partners. Till en början är fokus på de städer där 

vi har många lokaler på samma ort.

Effektivare energianvändning 
RISE arbetar kontinuerligt med effektivisering av ener-

gianvändning. Under 2020 har vi erfarat en minskning av 

vår energiförbrukning med 14%. Vi ser en ökning i använd-

ningen av fjärrvärme och fjärrkyla med 9 respektive 33%. 

Dessa förändringar tros bero på våra förbättrade metoder 

för inhämtning av statistik för energiförbrukning. Vår 

ambition är att fortsätta utvecklas på energifronten. Ett 

kartläggningsarbete i form av nuläges och behovsanalys 

är inplanerat med målet att upphandla och implementera 

nya gemensamma energiavtal för hela RISE och skapa ett 

gemensamt arbetssätt kring det.  

Energianvändning* 
(kWh) 

2020 C02
e
 

(ton)
2019 2018

Fjärrvärme 13 386 200 790 12 284 773 10 560 100**

Fjärrvärme (kWh/m2) 79 74 80

El 31 593 878 412 42 214 925 38 595 524**

El (kWh/ m2) 187 254 232

Fjärrkyla 1 120 500 18 843 000 1 068 000**

Ånga - - - 20 000**

TOTALT 46 100 578 1218 53 892 925 50 243 624

*  Då vi saknar tillgång till verksamhetsövergripande data avseende energianvändning är 
viss data uppskattningar av den verkliga förbrukningen.

** Värden korrigerade jämfört med 2018 års rapport.

Stor mängd farligt avfall
RISE har en verksamhet där det genereras avfall och 

framförallt farligt avfall.  Mängden transporterat avfall 

som klassats som miljöfarligt uppgick 2020 till 232 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 (ca. 60 %). Orsaken till 

den stora ökningen av farligt avfall de senaste åren beror 

på tester av skumvätskor som är problematiska att rena i 

vårt nuvarande vattenreningssystem. Under 2020 har en 

förstudie inletts för att utreda framtida investeringar i vat-

tenreningsanläggningen som kan leda till minskade volymer 

släckvatten som skickas till destruktion.

 

Farligt avfall per år Vikt (ton)

2020 232

2019 314

2018 138

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Fastigheter  

Vi ska ligga i framkant i användadet av hållbar-
hetslösningar i hanteringen av våra fastigheter 
och utnyttja vår interna forskningskompetens 
inom området.

Delmål: 

  Andelen återbrukat material inom fastigheter ska öka varje 
år till 2025

  Minska elförbrukningen med 2 % till 2022

  Verksamhetsövergripande klimatneutralt elavtal 2023

    Elbilspool förstahandsval för lokala resor 2023

  Ökat klimatfokus i renoveringar och nybyggnation
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Stor förändring i resemönster
Resor har identifierats som en betydande miljöaspekt  för 

RISE. Det råder därför stort fokus i det interna hållbar-

hetsarbetet kring hur vi väljer att resa inom koncernen. I 

januari 2020 togs en ny resebyråtjänst i bruk med syfte att 

uppmuntra till ett mer hållbart resande och erbjuda en mer 

användarvänlig upplevelse för våra medarbetare vid rese-

bokning. Implementeringen av det gemensamma resebok-

ningsystemet underlättar även vid resenärsspårning samt 

uppföljning  av resemönster. Vi har nu tillgång till en mer 

samlad bild över våra resor och tillförlitlig resestatistik. 

Den globala coronapandemin fick stor påverkan på RISE 

verksamhet under året, inte minst sett till våra resemöns-

ter. För att bidra till minskad smittspridning infördes rikt-

linjer gällande resor och tjänsteresorna minskade kraftigt. 

Bilresor sticker dock ut från detta, där minskningen inte har 

skett i samma omfattning som flyg och tåg. Många av rese-

närerna väljer bil som alternativ i högre utsträckning fram-

för att resa tillsammans med andra, vilket är förståeligt när 

myndigheter uppmanat till distans. Vi kan utav förklarliga 

anledningar inte dra några långtgående analyser kring RISE 

fortsatta trend när det gäller resmönster. Vår ambition 

är att säkerställa att vi väljer att resa på ett hållbart sätt i 

fortsättningen och följer riktlinjerna i vår resepolicy.

Trendutveckling
Flyg och tågresor

Antal resor Antal resor 
per anställd

C02
e
 (ton)

Flyg Tåg Flyg Tåg Flyg Tåg

2020
Antal anställda : 2 840

2 783 4 762 1 2 404* 1

2019
Antal anställda : 2 848

11 277 13 374 4 5 1 776* 3

2018
Antal anställda : 2 320

12 970 12 902 6 6 2 098* 3

 

*RISE tar inte hänsyn till höghöjdseffekt vid beräkning av utsläppen.

Resor  
HÅLLBARHETSREDOVISNING

Vi ska resa klimatsmart, våra tjänsteresor ska 
planeras och genomföras på ett sådant sätt att 
påverkan på den yttre miljön minimeras.

Delmål: 

  100 % efterlevnad av reseriktlinjerna avseende klimat
åtaganden

  Inrikes flygresor minskar med 30 % per år

  Andelen taxiresor med elbilar ska öka med 20 % per år

  Klimatkompenserade flygresor 2022

Resor 2020 Sträcka (km)  CO2e (ton)

Hyrbil 561 200 75

Egen bil i tjänst 972 360 156

Elbilspool 19 566 0*

TOTALT 1 553 126 231

*  CO2 utsläpp avser endast drift, elen som bilarna laddas med är förnybar från 
ursprungsmärkt vattenkraft

Resor 2019 Sträcka (km)  CO2e (ton)

Hyrbil 1 122 991 131

Egen bil i tjänst 1 690 893 264

Elbilspool 35 473 0*

TOTALT 2 849 357 395 

*  CO2 utsläpp avser endast drift, elen som bilarna laddas med är förnybar från 
ursprungsmärkt vattenkraft

Resor 2018 Sträcka (km)  CO2e (ton)

Hyrbil 1 325 268* 161*

Egen bil i tjänst 1 350 478* 211*

Elbilspool 24 130** 0***

TOTALT 2 699 876 372

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

**  Värde angavs ej i 2018 års rapport

***  CO2 utsläpp avser endast drift, elen som bilarna laddas med är  förnybar från 
ursprungsmärkt vattenkraft
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Stöd till skolornas distansundervisning 
När coronaviruset ritade om kartan för skolan i Sverige 

insåg forskare inom RISE att det skulle behövas ett 

snabbt riktat stöd för att kunna få till distansundervis-

ning digitalt.  På kort tid sjösatte RISE tillsammans med 

Skolverket, SKR, Swedish Edtech Industry, UR och RISE 

samverkansprojektet Skola hemma och webbplatsen 

skolahemma.se. Skola hemma har blivit en samlad 

plats dit skolpersonal kan vända sig för att hitta vidare 

till myndighetsinformation, pedagogiskt material och 

stöd för att kunna undervisa på distans med digitala 

verktyg. Redan första veckan efter lansering hade en 

stor mängd nedladdningar av stödmaterial noterats 

och projektet fick stor spridning i sociala kanaler.

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Tekniskt stöd för digital omställning
2020 präglades av som för många andra en omställning från 

fysiskt till digitalt. RISE bedriver en bred verksamhet där vi 

jobbar med provning, utbildning, test och verifiering inom 

flera områden. Många av dessa har utgått ifrån att kunden 

medverkar på plats. 

I slutet av februari tog vår interna IT-funktion tillsam-

mans med enheten Professional Education fram ett strea-

ming-kit med tillhörande utbildning och stöd som kunde 

användas för att ställa om våra erbjudanden digitalt, för att 

kunna fortsätta bedriva vår verksamhet.

Streaming-kiten har under året skickats ut till över 25 

olika enheter inom RISE och några tillämpningar är allt från 

brandprovningar i Borås, matprovningar i Göteborg och 

testförsök från vår papperspilotsanläggning i Stockholm. 

Utrustning har även använts för att ställa om traditionella 

workshops och konferenser. Omställningen har varit vital 

för att inte förlora intäkter på grund av reserestriktioner, 

men har också sänkt tröskeln för att även i framtiden kunna 

delta vid prov- och utbildningstillfällen. 

Vidare har vi även förstärkt några av våra erbjudanden 

med digital teknik. 

Resfria möten
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Vi skapar förutsättningar för att ersätta resor 
med virtuella möten med bra och innovativa 
tekniska lösningar tillgängliga i hela vår 
 verk samhet.

Delmål: 

   Ökning av digitala möten med 30 % per år

  Utveckla den tekniska supporten för att underlätta för  
digitala möten

   Utnyttja digital omställning till klimatvinster

Testbädd för framtidens material blev uppkopplad 
Tack vare en ny uppkopplad testbädd för avancerade 

material har viktiga projekt för framtidens produktion av 

lättare produkter kunnat fortskrida trots restriktioner för 

resor och möten. RISE testbädd LIGHTest för avancerade 

material formar lättviktsprodukter av kompositer och me-

taller och har två testbäddsnoder i Olofström och i Piteå, 

som båda har fått tillgång till uppkopplade provningar. För 

att kunder och studenter ska kunna följa hela processen på 

distans har det riggats upp kameror och datorer, och inne i 

pressen finns givare som mäter temperatur och krafter som 

presenteras visuellt i olika vyer. Eftersom materialen och 

produkterna som testas i testbädden oftast ännu inte finns 

på marknaden är sekretessen oerhört viktig och mycket 

fokus läggs på hög cybersäkerhet.
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Nya affärsmodeller för cirkulära möbler 
Genom att använda sig av cirkulära affärsmodeller där 

möbler renoveras, repareras och säljs på nytt går det 

att halvera resursförbrukningen och minska klimatpå-

verkan med cirka 30 procent i jämförelse med dagens 

linjära system där möbler produceras, används och 

slutligen slängs. För att bidra till förändring drev RISE 

under tre års tid ett projekt för att stimulera cirkulära 

affärsmodeller i möbelindustrin. I projektet ”Affärsmo-

dellinnovation för cirkulära möbelflöden” samverkade 

31 möbeltillverkare, regioner, myndigheter och organi-

sationer för att visa hur möbelbranschen konkret kan 

ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Under projektets 

gång har flera projektparter utvecklat renoverings-

tjänster och anpassat sina möbler så att olika delar 

lättare kan bytas ut. 

Återbrukade möbler förstahandsvalet
Hållbarhet är viktigt för RISE och en viktig del i hållbar-

hetsarbetet är vår konsumtion. Vi har ett ansvar att agera 

resurseffektivt i vår verksamhet och göra kloka val. Vår 

ambition är att minska klimatpåverkan genom att minska 

resursanvändning och säkerställa att de resurser som vi 

redan tagit i anspråk används på bästa sätt. Under 2019 

upphandlades ett ramavtal gällande återbrukade möbler 

och vi har under 2020 höjt våra ambitioner och fördubblat 

vårt inköp av återbrukade möbler. I slutet av året fattades 

ett principbeslut av koncernledning och styrelse om att 

återbrukade möbler alltid ska vara förstahandsvalet.

När det gäller möbler som redan finns inom verksam-

heterna arbetar RISE på central nivå för att återanvända 

så mycket som möjligt när verksamheter ska flytta eller 

förändras. I våra flyttprojekt återanvänds 70 till 80 procent 

av möblerna. Det är bara möbler som är utslitna eller inte 

passar ändamålet som byts ut. 

RISE arbetar med projektet ”Affärsmodeller för cirkulära 

möbelflöden” som syftar till att ge förutsättningar för bran-

schen att skapa cirkulära flöden för möbler.

Verksamheten  
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HÅLLBARHETSREDOVISNING

Principbeslut implementeras i hela organisationen 
och i alla våra lokaler.

Delmål: 

  Återbrukade möbler ska alltid vara förstahandsvalet. Av alla 
inköpta möbler ska minst 50 % vara  
återbrukade år 2022

   Endast ekologisk frukt, kaffe och te i våra lokaler år 2022

  Källsortering i linje med vår avfallshanteringsrutin 2022

  Etablerade riktlinjer för hållbara möten och events 2021

  Flaskvatten ska ej serveras inom våra lokaler, Kranmärkt 
organisation 2022

12  556 
KG CO2 

Genom inköp av återbrukade möbler beräknas* 
att våra CO2-utsläpp minskade med 12 556 kg, 

jämfört med om RISE hade köpt nya möbler. 

*Beräkningen är genomförd av vår leverantör av återbrukade möbler och 
baseras på olika leverantörers EPD/produktblad.
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HÅLLBARHETSREDOVISNINGHÅLLBARHETSREDOVISNING

Klimatsmarta inköp  

Så ställer vi krav på våra inköp
RISE köper produkter och tjänster för cirka 1,2 miljarder 

kronor per år och har cirka 5000 aktiva leverantörer. Inga 

signifikanta ändringar av leverantörskedjan har skett under 

2020 och under året har våra trestegsmodeller för att ställa 

krav på anbudsgivarna gällande miljö- och kvalitetsledning 

använts löpande. Under 2020 har vi utvecklat processen 

ytterligare genom att ta fram och tillämpa nivåer gällande 

uppförandekod för leverantörer. Även sociala krav i form 

av särskilda arbetsrättsliga villkor ställs i de fall vi identi-

fierar ett behov eller en förhöjd riskbild. 53 upphandlingar 

genomfördes med avtalsstart 2020, i samtliga ställdes krav 

på ledningssytem för miljö och kvalitet.

När krav ställs på våra leverantörer är det även viktigt att 

vi följer upp att dessa efterlevs. Därför har Inköpsfunktio-

nen i samverkan med Hållbarhet och Kvalitet arbetat för att 

ta fram process och metodik för en systematisk leveran-

törs- och avtalsuppföljning. Arbetet färdigställdes under 

hösten 2020 gällande upphandlade ramavtal och gransk-

ning av leverantörer har påbörjats. Planen är att granska 

leverantörer i bredare omfattning under 2021. 

Även klimatområdet har inkluderats som en fråga i 

upphandlingsstrategin.  Arbetet innefattar identifieringen 

av ett antal produktgrupper/tjänster där tuffa klimatkrav 

ska ställas bland annat på transporter, produktion etc. och 

detta kan prioriteras före en förhöjd prisbild. 

100% 
av andelen upphandlade leverantörer 

2020 har bedömts utifrån miljö
ledningskriterier  
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Vi ställer krav på leverantörer och produkter vid 
upphandling där det är lämpligt.  

Denna utmanare har ett specifikt mål och ingår  
ej i det övergripande klimatmålet.

Mål:

Minska CO2 utsläpp från inköp (Scope 3)  
med 15 % till 2025.

Delmål: 

  Utveckla modell för klimatkrav vid upphandling

  30 % av alla ramavtalsupphandlingar (start 2022) ska  
innehålla klimatkrav

Lättare att välja klimatsmarta förpackningar 
Allt fler ställer krav på att maten vi äter ska vara 

hållbar och klimatsmart, och på senare tid har fokus 

även riktats mot förpackningarna som maten serveras 

i. För att hjälpa kunderna att hitta engångsartiklar 

med så liten klimatpåverkan som möjligt har Tingstad i 

samarbete med RISE tagit fram en världsunik klimat-

kompass för engångsartiklar. Där kan restauranger 

och caféer med hjälp av klimatkompassen snabbt se 

olika förpackningars klimatpåverkan. Omkring 3 000 

produkter har märkts med egna klimattal med hjälp av 

det nya verktyget. Klimatkompassens algoritm baseras 

på en stor mängd data och klimatberäkningar, och varje 

produkt har fått ett eget unikt kompassvärde.
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Hållbarhet i affären
Vårt erbjudande är hållbart
RISE 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 hållbarhetsarbe-

te 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 frihets-

grader för innovation. 

KOMPETENS – Vi höjer kontinuerligt kompetensen inom 

hållbarhet genom utbildning och kommunikation. 

ENGAGEMANG – Hög kompetens, dialog och tillvara-

tagande 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.

Affärsmålet
En tredjedel av omsättningen ska år 2020 ha genererats 

som en direkt följd av hållbarhetsarbetet. Verksamhetens 

tillväxt av hållbara affärer mäts genom att analysera bidra-

get till hållbar utveckling i våra projekt. Som stöd i arbetet 

har vi utvecklat ett uppföljningsverktyg baserat på artifi-

ciell intelligens, AI, som kan kvalitetssäkra våra ansökningar 

och offerter genom textanalys. AI -verktyget som mäter 

vårt affärsmål har utvecklats internt av en forskningsgrupp 

inom divisionen Digitala System. Under året har underlag 

från våra hållbarhetsdeklarationer använts för att träna 

AI:n och förbättra dess precision. 

Ansvarsmålet
RISE har som mål att 100 procent av kunduppdragen ska 

vara kopplade till något av de globala hållbarhetsmålen 

innan 2020 års utgång. För att stärka våra offerter till 

kunder och partners har vi infört hållbarhetsdeklaratio-

ner som används som verktyg för att sätta tydligt fokus 

på hållbarhet i all verksamhet. Hållbarhetsdeklaration är 

namnet på vår metod för att hjälpa oss att utvärdera våra 

erbjudanden ur hållbarhetssynpunkt så att genomföran-

det 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. Under 2020 

har vi bland annat verkställt en utveckling och implemente-

ring av ett elektroniskt formulär för att underlätta dekla-

rationsprocessen. En generell utbildning har tagits fram till 

alla projektledare för att motivera, förklara och inspirera 

avseende deklarationerna. Även specifika handlingsplaner 

för efterlevnad av Ansvarsmålet har tagits fram inom varje 

division. De satsningar som gjorts under året har gett goda 

resultat och vi såg en stor ökning deklarerade projekt.

HÅLLBARHETSREDOVISNING

26% 
andel av omsättningen som har 

genererats som en direkt följd av 
hållbarhetsarbetet

83% 
andelen deklarerade kund uppdrag 

december 2020
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Vi bidrar till hållbar utveckling 

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.

HÅLLBARHETSREDOVISNING

RISE uppdrag är att bidra till hållbar utveckling i näringsliv 

och samhälle genom att skapa innovationsinfrastruktur 

med internationell konkurrenskraft, i hela värdekedjan. Vår 

hållbarhetsstrategi vägleder oss i arbetet, där FN:s Agenda 

2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling är en 

viktig utgångspunkt. 

Implementeringen av ett webbbaserat formulär för 

våra hållbarhetsdeklarationer under året har gett oss nya 

möjligheter att följa upp och synliggöra vårt bidrag till de 

globala målen för hållbar utveckling. Statistiken nedan 

baseras på svaren som våra projektledare har angett i vårt 

onlineformulär för hållbarhetsdeklarationer under månad-

en maj – december 2020 och redogör för andelen projekt 

där ett positivt bidrag till de olika globala målen har identi-

fierats. Vi ser en tydlig korrelation mellan våra identifierade 

prioriterade mål och resultatet från våra hållbarhetsdekla-

rationer, som bekräftar, att våra prioriterade mål är de mål 

där vi har vårt huvudsakliga bidrag.

Identifierat bidrag till de Globala målen i våra hållbarhetsdeklarationer (maj–dec)
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AI för de globala målen 
För att nå de 17 globala målen för hållbar utveckling 

krävs stora förändringar. Med verktyget SDG Trend-

Scanner som utvecklats av RISE används artificiell 

intelligens för att finna de disruptiva trender som kan 

möjliggöra eller underminera en hållbar framtid. Meto-

den bygger på att titta på behoven i samhället istället 

för de produkter vi idag använder för att  finna nya sätt 

att leverera lösningar. När man förstått de underlig-

gande behoven, som nutrition, mobilitet, värme, etc. 

är det möjligt att koppla nya trender till behoven för 

att finna nya transformativa lösningar. Trendscanner 

utvecklades för att hjälpa företag att förstå deras roll i 

en förändrad omvärld och ge möjlighet att göra hållbar-

het till en integrerad del av affärsmodellen. 

Även negativt bidrag
Endast i 3% av våra 

hållbarhetsdeklarerade 

projekt pekades risk för 

ett negativt bidrag ut. 

Mål 15 – Ekosystem och 

Biologisk mångfald är 

det vanligaste målet där 

ett negativt bidrag kan 

riskera att ske.
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Säkerhet
Stort fokus på strategiskt säkerhetsarbete
Behovet av proaktivt säkerhets- och säkerhetsskydds-

arbete ökar allt mer i alla typer av verksamheter och 

organisationer. Säkerhet och säkerhetsskydd blir allt mer 

prioriterat, och nya krav och förväntningar från omvärlden 

ställer ytterligare krav på att företag som RISE kan möta 

dessa krav.

2020 års säkerhetsskyddsarbete vid RISE har präglats av 

att skapa förutsättningar för en fungerande säkerhet- och 

säkerhetsskyddsprocess. I ett säkerhetsskyddsprojekt 

som genomförts under året har en säkerhetsskyddsanalys 

genomförts och en säkerhetsplan tagits fram. Säkerhets-

skyddsutbildningar i tre nivåer har genomförts och en 

chefsutbildning i säkerhetsskydd har tagits fram. 

2 
RISE placerade sig på andra 

plats i Internetstiftelsens 
rapport om IT-säkerhet

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Jörgen Svensson,  
säkerhetsskyddschef

Under 2020 rekryterades Jörgen Svensson som säkerhets-

skyddschef för RISE samtidigt som det skapades en särskild 

enhet för säkerhetsfrågor, där även en informationssäker-

hetschef ingår. 

Säkerhet och säkerhetsskydd blir allt mer prioriterat i många 
bolag. Hur märks det inom RISE?
RISE ledning har uppmärksammat vikten av att arbeta stra-

tegiskt med säkerhetsfrågor. Vi har strategiska beslut på att 

inrikta en del av vårt erbjudande mot det nya totalförsva-

ret, och där är det verkligt höga säkerhetskrav. Vårt arbete 

inom cybersäkerhet där vi erbjuder tjänster till företag och 

myndigheter ställer också väldigt höga krav på säkerhet. 

Vilka typer av risker och hot är viktiga att arbeta med?
Vi verkar i en omvärld med stor påverkan utifrån där vi 

behöver skydda oss från aktörer som försöker inhämta 

känsliga uppgifter samt genomföra digitala påverkanso-

perationer. Det gäller också att vi kan identifiera RISE och 

våra kunders skyddsvärden. Det kan handla om personal, 

projekt eller information.

Vad innebär RISE säkerhetsskyddsplan?
Den bygger på slutsatser i vår säkerhetsskyddsanalys och 

ska tala om hur vi ska hantera de svagheter och brister vi 

har identifierat. Och hur vi ska skydda oss. 

Hur påverkar RISE säkerhetsarbete våra uppdragsgivare och 
kunder?
Många av våra kunder har mycket höga säkerhetsskydds-

krav. De ska kunna känna sig trygga med att vi hanterar 

deras säkerhet och skyddsvärden på ett bra sätt. Kunderna 

ska uppfatta oss som ett bolag med en hög säkerhetsnivå 

och god säkerhetskultur. Vi har kommit en bit på vägen men 

behöver höja nivån ytterligare för att tillgodose omvärldens 

ökande krav. 

34RISE 2020



Ansvarsfulla affärer  
HÅLLBARHETSREDOVISNING

Ansvarsmålet
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 resur-

ser för hållbarhetsarbetet. Divisionerna lägger tonvikt på 

olika frågor, beroende på verksamhetens eller projektens 

inriktning, men ambitionen är alltid att lyfta fram hållbar-

hetsaspekterna 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 po-

licyer finns tillgängliga på hemsidan ri.se. Inga nya policyer 

och riktlinjer har tagits fram under 2020 inom hållbarhets-

området. De beslutande policydokumenten är granskade 

och fortsatt gällande.

Hållbarhetsrisker
RISE hållbarhetsrisker redovisas tillsammans med övriga 

verksamhetsrisker i förvaltningsberättelsen (se sidorna 

53–55).

Etik
RISE har en koncerngemensam uppförandekod som 

hanterar bland annat arbetsvillkor och arbetsförhållanden, 

mångfald och inkludering, samt ansvar runt konkurrenslag-

stiftningen. Uppförandekoden grundar sig i våra värde-

ringar som organisation, och hjälper oss att skapa samsyn 

och förståelse för hur vi ska agera i olika situationer. 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. Det är 

viktigt att vi tar ansvar för vilka leverantörer vi samarbetar 

med, följer de grundläggande principerna om mänskliga 

rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av mutor och 

korruption i hela vår verksamhet. Under året har en digital 

utbildning i Uppförandekoden genomförts.  

Till koden har vi också kopplat en visselblåsartjänst som 

hanteras av en extern part samt en intern visselblåsar 

funktion. Visselblåsarfunktionen har hanterat två ärenden 

under 2020 varav ett inte varit att betrakta som ett vis-

selblåsarärende och därmed avslutats. Det andra ärendet 

avslutades under 2021. 

Vi har även ett etikråd på RISE, syftet med rådet är att ge 

stöd till våra medarbetare, skydda vårt varumärke, säker-

ställa att vi lever upp till våra ägares krav och förväntningar 

samt att vi efterlever våra egna policyer och ambitioner 

inom etikområdet.

 

Medlemskap/Engagemang
RISE är medlem i flera olika nationella och internationella 

organisationer:

–   EARTO (samarbetsorgan för europeiska forsknings-

institut) 

–  EUROLAB (samarbetsorganisation för europeiska prov-

ningslaboratorier) 

–  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 m fl.)

–  Initiativet Fossilfritt Sverige (samlar svenska aktörer som 

vill bidra till att Sverige ska bli ett av världens första fossil-

fria välfärdsländer) 

87% 
grad av deltagande i 2020 års  

utbildning i vår Uppförandekod
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Fysisk arbetsplats Ledning

Människa

Verksamhet

Styrning
Digital

arbetsplats

Organisatorisk &
social arbetsplats

Vår framtida arbetsplats
Projektet Vår framtida arbetsplats är ett strategiskt
arbete, där RISE tar ett helhetsperspektiv för att 
skapa vår gemensamma framtida arbetsplats. Syf
tet är att ta fram en övergripande plan för förflytt
ning och genomföra aktiviteter som leder RISE mot 
den satta visionen. 

Pandemin ändrade förutsättningarna
Första kvartalet 2020 slog coronapandemin till med full 

kraft. I början av februari tillsatte RISE koncernledning 

en beredskapsgrupp. Från och med 20 mars beslutade 

beredskapsgruppen att hemarbete skulle vara norm där 

verksamheten tillåter. Både för att värna om medarbetar-

nas säkerhet och för att bidra till minskad smittspridning i 

samhället.  

När en stor del av medarbetarna arbetade hemifrån, 

samtidigt som andra behövde vara på plats, förändrades ar-

betsvardagen. Beredskapsgruppen identifierade ett behov 

av en strategisk förflyttning för att skapa förutsättningar 

för en god arbetsmiljö – både på kort och lång sikt.   

Flexibilitet med människan i centrum 
Ett viktigt vägval i projektet Vår framtida arbetsplats, 

redan från start, är att utgå från ett helhetsperspektiv, med 

medarbetaren i centrum. Genom att ständigt arbeta enligt 

modellen Den liggande åttan beaktas alla dimensioner 

(se figur nedan) – vilket är en förutsättning för en lyckad 

förändring.  

I den flexibilitet som ökat distansarbete medför finns 

också stor potential till ökad hållbarhet. Det kan handla 

om allt från minskade transporter till och från arbetsplat-

sen och yteffektiva lokaler, till större individuell frihet och 

möjlighet för medarbetare att få ihop vardagen. Samtidigt 

finns också risker. Hemarbete ställer nya krav på arbets-

miljön och innebär ett större ansvar för både chefer och 

medarbetare.  

Kontoret som arbetsplats står dock tveklöst inför en om-

vandling – och denna möjlighet vill RISE fortsätta utforska.  

Vad vi har tagit för givet att ett kontor är, vilket behov det 

täcker och vilken funktionalitet det tillför - alla dessa områ-

den kommer att hamna under luppen.

Ett strategiskt initiativ för ett hållbart sätt  
att arbeta 
”RISE framtida arbetsplats är en välkomnande och inspi-
rerande mötesplats. Här finns plats för innovation, kreati-
vitet och samverkan med kollegor, kunder och partners. 
 Det är en flexibel och hållbar arbetsplats som ger dig 
de bästa förut sättningarna att göra ett bra jobb – oavsett 
din roll på RISE.”  

HÅLLBARHETSREDOVISNING
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Attraktiv arbetsgivare
HÅLLBARHETSREDOVISNING

Attraktionsmålet
År 2020 ska RISE vara en av de fem mest attraktiva arbets-

givarna i kategorin unga yrkesverksamma civilingenjörer, 

och en av de tjugo mest attraktiva arbetsgivarna i kategorin 

civilingenjörsstudenter.

8 
Rankad placering bland  
unga yrkesverksamma 

(civilingenjörer)

Topp 10 av Sveriges mest attraktiva 
 arbetsgivare
Under 2020 hamnade RISE på plats 8 i Karriärbarome-

tern bland unga yrkesverksamma civilingenjörer och 

på plats 19 i Företagsbarometern bland civilingenjörs-

studenter. 

19 
Rankad placering bland studenter 

(civilingenjörer)

Förmåner och Utveckling
Anställda på RISE får en årlig förmånspott på 10 000 kr 

varav 2 000 kr är öronmärkta för friskvård. 

Förmånspotten kan användas för att köpa tjänster eller 

produkter i Benifys förmånsportal. Medarbetarna förmåns-

beskattas på alla köp.

Löneväxling
Växling av bruttolön; För att utöka pensionen kan man 

avstå från lön och avsätta beloppet till pension. Växling av 

förmånspott; Utöver löneväxling till pension via löneavstå-

ende kan man även i december varje år välja att växla en del 

av eller hela förmånspotten för kommande år till pension 

(exkl beloppet som är öronmärkt för friskvård). 

Personalbil
RISE erbjuder medarbetare personalbil som anställnings-

förmån. Endast bilar som är miljöanpassade med maximalt 

utsläpp på 70 gram CO2 per kilometer och laddbara tillåts.

Gruppförsäkring
RISE erbjuder tillsammans med Skandia ett paket med för-

månliga privata försäkringar. Erbjudandet gäller för både 

medarbetare och familj.

Distansarbetspott för ett mer  
ergonomiskt  hemmakontor 
I juni genomfördes en enkätundersökning (enligt Leesman 

Index) där medarbetarna fick svara på frågor om arbets-

miljön, både på arbetsplatsen och hemma. I den framkom 

att 77% arbetade hemma i någon mån, vilket sammanlagt 

utgjorde 42% av den totala arbetstiden. Samtidigt pekade 

resultatet på att två av fem saknade en anpassad arbets-

plats hemma. 

Enkäten visade också att en majoritet önskade att arbeta 

hemifrån två dagar per vecka eller mer, även efter pande-

min. 

För att möjliggöra ett mer flexibelt arbetssätt, både 

under och efter pandemin, infördes en distansarbetspott 

på 7500 kronor per medarbetare. Potten kan användas till 

kontorsutrustning som bidrar till en bättre ergonomi i hem-

makontoret. Redan under 2020 gjordes 705 köp fördelat på 

481 unika medarbetare.

Utveckling av förmåner
RISE har en kontinuerlig dialog med Benify om ständig 

utveckling och utökning av leverantörer.
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Fonder för ett hållbart arbetsliv
RISE har två fonder där medel tillsätts årligen, 
syftet med fonderna är att bidra till ekologisk och 
social hållbarhet. 

Hållbarhetsfonden
Under 2020 avsattes 400 000 kronor och två gånger under 

året behandlades ansökningar i konkurrens för att bevilja 

de bästa projekten. Inom ramen för fonden har ett samar-

bete inletts 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. 

Tillsammansfonden stöttar sociala aktiviteter
Den 1 januari 2020 lanserades Tillsammansfonden på RISE 

och 400 000 kronor avsattes för att stötta sociala aktivite-

ter som främjar fysiskt och/eller psykiskt välbefinnande. Till 

skillnad mot friskvårdssumman som används individuellt 

är syftet med Tillsammansfonden att uppmuntra till sociala 

aktiviteter tillsammans med kollegor, gärna från olika delar 

av organisationen. 

På grund av rådande pandemi kunde ett antal aktiviteter 

som beviljats medel ur Tillsammansfonden dessvärre inte 

genomföras. Tillsammansfonden bytte då tillfälligt skepnad 

under hösten 2020 och de medel som fanns kvar i fonden 

användes till att genomföra en digital aktivitetstävling vid 

namn Fyspunkten, föreläsningar och träningspass för alla 

medarbetare. Allt i enlighet med Folkhälsomyndighetens 

riktlinjer.

Hållbarhetsfonden:
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 an-

nat som ligger utanför arbetet, men som har en tydlig 

hållbarhetskoppling. 

Tillsammansfonden:
RISE Tillsammansfond finns till för alla anställda på RISE 

för att möjliggöra att kollegor ska kunna genomföra 

sociala aktiviteter tillsammans, med syftet att öka vår 

samverkan och vårt fysiska och mentala välbefinnande. 

Aktiviteterna ska ha ett lokalt/regionalt/digitalt fokus 

där man oavsett organisatorisk tillhörighet gör saker 

tillsammans utanför arbetstid för att bygga en starkare 

vi-känsla inom RISE.

HÅLLBARHETSREDOVISNING

I Fyspunkten samlade vi poäng genom att rapportera 

tid för fysisk aktivitet – allt från gräsklippning till löpning – 

allt räknades. Under fem veckor korades veckans vinnare 

baserat på ett antal olika kriterier. Föreläsningarna som 

genomförts har bland annat inspirerat till att äta oss friska, 

skapa nya vanor och få bättre känsla och bättre prestatio-

ner. Vi har även testat både dans, yoga och kampsport. Det 

gick fint att köra både Capoeira, Samba och QiGong digitalt.

Hus i Nepal jordbävningssäkras

En av medarbetarna som fått finansiering inom 
ramen för hållbarhetsfondens samarbete med In
genjörer utan gränser är Otto During, här berättar 
han om projektet:
”Nepal är ett vackert men fattigt land som ställer byggna-

der och människor på prov genom återkommande skyfall 

under monsunperioden och det är mycket vanligt med 

Jordbävningar. I vårt projekt som är finansierat av hållbar-

hetsfonden arbetar vi med Build Up Nepal och Ingenjörer 

utan Gränser för att bygga hus i Nepal av ”Earth Bricks” där 

grus, silt, lera och bindemedel pressas till en sten med flera 

tons tryck i en press. Stenarna är formade så att de skall 

låsa varandra och motstå jordbävning. RISE hjälper till med 

rådgivning i produktionen om hur testmetoder kan utveck-

las för att göra hållfasthetstester där man skall kunna visa 

att stenarna uppfyller myndigheternas krav för hållfasthet.

Det bergiga landskapet gör att transporter av material till 

testlaboratorier blir för dyrt. Därför görs testerna på plats 

under fältmässiga förhållanden där utrustningen inte får 

kosta mer än någon tusenlapp. Det kräver många ton att 

pressa en sten för att göra ett hållfasthetstest vilket ställer 

vår förmåga på innovation på prov. Vi har slutligen fastnat 

för en testmetod där vi gör en splittest med en ombyggd 

domkraft och en tryckmätare. Vi utvärderar även sprick-

bildning som har uppkommit i en del av husen och mäter om 

materialen expanderar när de utsätts för fukt. ”
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Arbetsmiljö  
HÅLLBARHETSREDOVISNING

Ledningssystem
Under 2020 har RISE implementerat ett koncerngemen-

samt ledningssystem i linje med ISO 9001, 45001 och 

14001. I systemet kan alla våra medarbetare ta del av våra 

olika arbetssätt, lära och av varandra och lämna förbätt-

ringsförslag. Under 2020 har vi fortsatt arbetet med att 

ersätta lokala arbetssätt och rutiner med koncerngemen-

samma sätt att arbeta. Detta arbete kommer att fortskrida 

under 2021 och involverar hela vår verksamhet. Genom att 

implementera ett koncerngemensamt ledningssystem möj-

liggör vi ett arbetssätt och en gemensam uppföljning som 

säkerställer att vi uppfyller lagar, föreskrifter, standarder 

och regler som är relevanta för vår verksamhet.

0
antal diskrimineringsärenden  

under 2020

Arbetsmiljö & risker
RISE bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete där arbe-

tet med riskhantering utgör en central del. Detta innebär 

att vi att kartlägger, identifierar, riskbedömer, åtgärdar, tar 

fram handlingsplaner och följer upp risker i verksamheten. 

De riskkartläggningar som görs ska omfatta alla aspekter 

av arbetsmiljön; den fysiska, psykiska/mentala, organisato-

riska samt sociala. Vi säkerställer kunskap och kompetens 

hos våra medarbetare genom att erbjuda obligatoriska ut-

bildningar 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 

att vi sätter våra medarbetares hälsa och säkerhet främst. 

Detta innebär att varje medarbetare har mandat att stoppa 

och avbryta farligt arbete eller beteende. Vi har en öppen 

dialog kring brister i vår verksamhet och skapar genom 

det förutsättningar för insikt, dialog, lärande och ständiga 

förbättringar. 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. Under 2020 har vi arbetat för att 1 januari 2021 

implementera ett koncerngemensamt arbetssätt och sys-

temstöd som möjliggör gemensam rapportering, hantering 

och uppföljning av riskobservationer, tillbud och olyckor.

Samverkan kring arbetsmiljö
Samverkan med medarbetarrepresentanter är lagstadgat 

i Sverige och vi har arbetsmiljökommittér på lokal och 

central nivå som följer upp vårt systematiska arbetsmiljö-

arbete. Arbetsmiljö är också en fråga som följs upp på våra 

arbetsplatsträffar och i våra medarbetarsamtal. De lokala 

kommittéerna sammanträder med fast agenda 4 gånger 

och den centrala på samma vis, men 2 gånger per år. Kom-

mittéerna är partsammansatta vilket innebär att de består 

av utvalda arbetsgivar- och medarbetarresprentanter. 

Ökat fokus på arbetsmiljö
RISE har ett koncerngemensamt avtal för företagshäl-

sovård som täcker hela vår verksamhet samt våra olika 

verksamhetsorter. Under 2020 har vi, tillsammans med vår 

företagshälsa, breddat och utvecklat vårt erbjudande avse-

ende arbetsmiljöutbildningar för chefer, medarbetare samt 

arbetsmiljöombud. Som exempel kan nämnas att vi tidigt 

i rådande pandemi kunde erbjuda våra chefer och medar-

betare e-learningar som avser arbetsmiljö i distansarbete 

(ex leda på distans, jobba bättre hemma, ergonomi etc). 

Vi har även snabbt kunnat ställa om till ett digitalt upplägg 

för våra annars lärarledda klassrumsutbildningar inom 

arbetsmiljö för chefer och arbetsmiljöbud. För oss är det 

viktigt att kontinuerligt skapa förutsättningar så att våra 

medarbetare erhåller, bibehåller och utvecklar kompetens i 

arbetsmiljöfrågor. 
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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 Innehåll Kommentar 2020(Tkr) 2019(Tkr)

a) Intäkter Total omsättning Total omsättning i Årsredovisning 3 395 927 3 608 133

Finansiella intäkter Finansiella intäkter i Årsredovisning 7 052 10 105

Summa direktgenererat  
ekonomiskt värde

3 402 979 3 618 238

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

879 797 945 252

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

138 323 173 424

c) Anställdas löner och förmåner Personalkostnader Personalkostnad i Årsredovisning 2 398 608 2 311 838

d) Betalningar till  investerare Räntekostnader Räntekostnader i Årsredovisning enligt not 1 822 18 744

Amorteringar på lån Från kassaflödesrapport 22 483 22 426

e) Betalning till  myndigheter Skatter Sverige Skatt på årets resultat i Årsredovisning enligt not 23 578 9 564

Straffavgifter per land Böter och liknande som betalats till myndigheter 0 0

f) Samhällsinvesteringar Frivilliga bidrag till välgörenhetsorganisationer och 
dylikt

7 8

Summa distribuerat  
e konomiskt värde

3 464 618 3 481 256

Kvarvarande ekonomiskt värde Direktgenererat – Distribuerat - 61 639 136 982

* 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 

 b estyrkta årsredovisningar i dotterbolagen. Erhållna medel 

utgör ersättning för genomförda aktiviteter, projekt och 

uppdrag gällande behovsmotiverad forskning, innova tion 

och tekniska tjänster. Den absolut största delen av det stat-

liga stödet utgår från den svenska staten i Sverige. Bidrag 

från den norska staten i Norge är marginella.

HÅLLBARHETSREDOVISNING

(KSEK) 2020 2019

Strategiska kompetensmedel 712 718 702 011

Medel statliga myndigheter 874 204 840 586

EU 177 408 204 370

Medel metrologi Vinnova 28 700 28 200
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Område/aspekt Betydelse för RISE Hantering Uppföljning GRI-standard

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 och 
riktlinjer stödjer verksamheten till 
minskade emissioner, t.ex. Reseriktlinjen, 
Hållbarhetspolicyn, Inköpspolicyn och 
Miljöpolicyn och Företagsbilsriktlinjen.

RISE följer upp sin klimat-
påverkan enligt Green House 
Gas protocol. 

GRI 305: EMISSIONS

Energianvänd-
ning

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

Vi jobbar med att se över energianvänd-
ning och inköp av energi. RISE väljer vid 
nybyggnad och renovering alltid energief-
fektiva lösningar. Alternativa energikällor 
(solceller, bergvärme) används när så är 
möjligt.

RISE följer kontinuerligt upp sin 
energiförbrukning. 

GRI 302: ENERGY

Arbetsmiljö RISE har en bred verksamhet och risk-
bilden innefattar samtliga aspekter av 
arbetsmiljön (fysiska, mentala, organi-
satoriska, samt sociala aspekter).

Vi jobbar med ett systematiskt arbets-
miljöarbete. Arbetsmiljöområdet berörs i 
Arbetsmiljöpolicy, Säkerhetspolicy, Inklu-
deringspolicy, Alkohol och drogpolicy, Re-
seriktlinjen, rehabiliteringsrutiner etc. Vi 
har också rutiner för skydd och säkerhet, 
kemikaliehanteringssystem, avvikelseda-
tabas, arbetsmiljöronder, utbildningar i 
arbetsmiljö, brand och krishantering.

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

GRI 403: OCCUPA-
TIONAL HEALTH AND 
SAFETY

Resurs- 
användning /  
Cirkularitet

Att vara effektivare i vår resursan-
vändning 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 t.ex. genomförts två 
cirkularitetsupphandlingar under året 
”Återbrukade möbler” och ”Hållbara 
användarnära IT produkter”.

Inköp utgör en stor och svår-
kvantifierad klimatpåverkan 
från RISE verksamhet. Ett arbete 
pågår med att utveckla metoder 
för att förbättra kvantifieringen 
av resursanvändningen och dess 
klimatpåverkan.

GRI 301: MATERIALS

Avfall och farligt 
avfall

RISE har en verksamhet där det gene-
reras avfall och farligt avfall.

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

Statistik från kommunala 
avfallsbolag och kemikalie-
hanteringssystemet används  
för uppföljning.

GRI 306: EFFLUENTS  
AND WASTE

Krav på leveran-
törer

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

Vi styr våra inköp med hjälp av vår Miljö-
policy, 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 verk-
samhet krävs en god ekonomi.

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

Ekonomin följs upp kontinu-
erligt.

GRI 201: ECONOMIC  
PERFORMANCE

Hållbara livs-
stilar

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

RISE främjar medarbetares möjlighet 
att vara hållbara genom t.ex. möjlighet 
till resfria möten, tillgång till laddstolpar 
och tjänstecyklar samt jobbar för att 
kunna erbjuda vegetariska och veganska 
alternativ vid möten och events. Tillsam-
mansfonden och Hållbarhetsfonden ger 
medarbetare möjlighet till finansiering av 
aktiviteter med fokus på välbefinnande 
och hållbarhet.

Mätning av trivsel etc följs upp i 
partsammansatta samverkans-
forum. Fördelningen av ekono-
miska medel från våra fonder 
följs upp kontinuerligt.

GRI 403: OCCUPA-
TIONAL HEALTH 
AND SAFETY, GRI 
404: TRAINING AND 
EDUCATION

Kompetensut-
veckling

För att bibehålla och även öka kompe-
tensen inom RISE behövs utbildning 
och träning kontinuerligt.

Området hanteras genom bl.a. strategisk 
kompetensplan, Performance Manage-
ment och medarbetarsamtal.

Genomförande av medar-
betarsamtal och partsamman-
satta samverkansforum.

GRI 404: TRAINING 
AND EDUCATION 

Tjänsteresor En av de stora källorna till vår klimat-
påverkan är våra tjänsteresor.

Våra reseriktlinjer styr våra medarebe-
tares val av tjänsteresor mot hållbarare 
resor där så är möjligt. Vi ställer också 
krav på våra reseleverantörer.

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

GRI 305: EMISSIONS

Viktiga hållbarhetsområden  
HÅLLBARHETSREDOVISNING
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GRI Index  
GRI-standard Beskrivning Sida Kommentarer 

GRI 102: Allmänna upplysningar 2016 (Se Hantering av viktiga hållbarhetsfrågor för hållbarhetsstyrning)

Organisation 

102-1 Organisationens namn 48

102-2 Organisationens viktigaste aktiviteter, märken, produkter och tjänster 8 - 10

102-3 Lokalisering av huvudkontoret 63

102-4 Lokaliseringar för verksamhet 44

102-5 Ägande och bolagsform 48

102-6 Marknader där organisationen är verksam 6, 8 - 10, 44

102-7 Organisationens storlek 8, 48, 95

102-8 Information om medarbetare 56 Informationen är inte fullständigt tillgänglig. Det som 
utelämnats är tillhörande regionsuppdelning.

102-9 Leverantörskedjan 31

102-10 Signifikanta ändringar av organisationen och dess  leverantörskedja 2, 31, 48-49

102-11 Försiktighetsprincipens tillämpning 21,  54 - 55

102-12 Externa initiativ 35, 38

102-13 Medlemskap i organisationer 35

Strategi 

102-14 Uttalande från högsta ledningen 3 - 4, 12

Etik och oberoende 

102-16 Värderingar, principer, standarder och uppförandekoder 35, 39

Styrning 

102-18 Ledningsstruktur 11 - 22

Intressentengagemang 

102-40 Lista över intressentgrupper 25

102-41 Kollektivavtal 56

102-42 Identifiering och val av intressenter 25

102-43 Sätt att involvera intressenter 25

102-44 Väsentliga områden och identifierade kritiska områden 25, 41

Rapportering 

102-45 Delar av organisationen som ingår i bokslutet 48, 95

102-46 Definition av rapportinnehåll och gränser 23,44

102-47 Lista över viktiga områden 41

102-48 Omräkning av information 27, 28

102-49 Skillnader i rapportering 44

102-50 Rapporteringsperiod 44

102-51 Datum för senaste rapport 23

102-52 Rapporteringscykel 44

102-53 Kontakter för frågor kring rapporten 44

102-54 Rapporteringsnivå 23

102-55 GRI -innehållsindex 42 - 43

102-56 Extern verifiering 45

GRI 103: Styrning 2016

Hantering av viktiga hållbarhetsfrågor 

103-1 Förklaring kring viktiga områden och deras begränsningar 41

103-2 Hantering av hållbarhetsfrågor 34 - 35, 39, 41

103-3 Utvärdering av hanteringen av hållbarhetsfrågor 34 - 35, 39, 41,

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

Ekonomiskt utfall 

201-1 Direkt ekonomiskt värde skapat och fördelat 40

201-4 Väsentliga stöd från stat eller myndigheter 40

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

Energi 

302-1 Energianvändning per energikälla i organisationen 27 Informationen inte fullständigt tillgänglig, uppskatt-
ningar förekommer för de lokaliseringar där energian-
vändningen ingår i hyresavtalet. Fördelningen mellan 
förnybart/icke-förnybart har ej redovisats.

GRI 305: Utsläpp 2016 (Se Hantering av viktiga hållbarhetsfrågor för hållbarhetsstyrning)

HÅLLBARHETSREDOVISNING
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GRI-standard Beskrivning Sida Kommentarer 

Emissioner (Miljö) 

305-2 Indirekta energirelaterade växthusgasutsläpp 27 Redovisade siffror utgör koldioxidutsläpp för RISE 
lokaliseringar beräknade enligt location based metoden. 
Energirådgivningens emissionsfaktor för elektricitet har 
använts. Emissionsfaktor för fjärrvärme och fjärrkyla har 
hämtats från Svensk Fjärrvärme.

305-3 Indirekta växthusgasutsläpp 28 Global Warming Potential och biogen del av utsläpp har 
inte rapporterats. De använda emissionsfaktorerna för 
tjänsteresor är tillhandlahållna av våra reseleverantörer. 
Emissionsfaktor för avfall har inhämtats från Naturvårds-
verket.

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

Flytande och fast avfall 

306-4 Transport av farligt avfall 27

GRI 308: Leverantörsuppföljning 2016 (Se Hantering av viktiga hållbarhetsfrågor för hållbarhetsstyrning)

Leverantörsbedömning miljö

308-1 Nya leverantörer som bedöms utifrån miljökriterier 31

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

Medarbetare

401-1 Tillsvidareanställda och personalomsättning 56 Nyanställda på RISE eller ingående svenska bolag  
i koncernen. Alla anställningsformer ingår.

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

Arbetsmiljö, skydd och säkerhet 

403-1 Arbetsmiljöledningssystem 39

403-2 Arbetsskador 39 Siffror avser alla typer av medarbetare på RISE som 
omfattas av rapporten. Könsuppdelning har inte 
rapporterats.

403-3 Företagshälsovård 39

403-4 Samverkan i arbetsmiljöfrågor 39

403-5 Arbetsmiljöutbildningar 39

403-6 Hälsofrämjande arbete 39

403-7 Våra medarbetares arbetsmiljö hos kunder och samarbetspartners 39

403-9 Arbetsrelaterade skador 39, 56 GRI:n rapporteras ej i sin helhet. Rapporterade siffor 
avser inrapporterade ”AJ!” med någon form av skada på 
person oavsett om skadan är ringa eller allvarlig och oav-
sett om den lett till sjukfrånvaro eller inte. Färdolycksfall 
är inräknade i totalen samt redovisas separat.

403-10 Arbetsrelaterad ohälsa 39, 56 Se 403-9

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

Mångfald och jämställdhet 

405-1 Mångfald bland medarbetare och ledning 56, 16 Alla anställningsformer ingår.

405-2 Löneskillnad mellan män och kvinnor 56 Alla anställningsformer ingår.  
Heltidslön används som underlag. Redovisade siffror har 
ej uppdelats regionalt.

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

Icke-
diskriminering 

406-1 Antal fall av diskriminering samt vidtagna åtgärder 39

GRI 414: Leverantörsuppföljning 2016 (Se Hantering av viktiga hållbarhetsfrågor för hållbarhetsstyrning)

Leverantörsbedömning sociala aspekter

414-1 Nya leverantörer som bedöms utifrån sociala kriterier 31 Sociala krav har tagits fram. Uppföljning och redovisning 
sker 2021.

Styrelsens försäkran
Vi försäkrar att, så vitt vi känner till, hållbarhetsredovisningen är upprättad 

enligt GRI Global Reporting Initiatives riktlinjer och att den lagstadga de 

hållbarhetsrapporten uppfyller gällande krav samt att lämnade uppgifter 

stämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting av väsentlig bety-

delse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats 

av hållbarhetsredovisningen.

Göteborg den 31 mars 2021

Styrelsen för RISE Research Institutes of Sweden AB
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Om redovisningen  
Rapportering 
Rapporteringen sker en gång per år med kalenderår som 

period. Arbetet med att samordna rapporteringen inom 

koncernen har genomförts under de senaste åren och 

processen har utvecklats vidare även under 2020. Vi har 

fokuserat på att skapa ett strukturerat sätt att rapportera 

på och har tagit fram tidsplaner och rutiner.  

Sedan mitten av januari 2020 har RISE en ny gemensam re-

seleverantör, där alla resor ska beställas ifrån. Efter denna 

implementering har vi gått från en tidigare situation med 

totalt nio olika resebyråer och lika många olika processer 

för bokning av resor, till att nu använda ett gemensamt 

resebokningssystem. Genom en strategisk samarbetspart-

ner har vi förutom att ha fått en gemensam process också 

fått mer tillförlitlig statistik och en mer samlad bild av hela 

koncernens resande. 

Vi har fortfarande några aspekter att arbeta vidare med. 

Det gäller till exempel data om förbrukning av energi och 

köldmedier då vissa delar av RISE som hyr sina lokaler har 

svårt att rapportera. Bristerna i rapporteringen medför en 

viss osäkerhet i de siffror som rapporteras. Vår målsättning 

är att säkerställa en ständig förbättring av vår rapporte-

ringsprocess. För ökad transparens och trovärdighet har 

RISE valt att få hållbarhetsredovisningen granskad externt 

av revisionsföretaget 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 inklude-

ras 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 

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.  

Kontaktperson
Florina Covaci
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HÅLLBARHETSREDOVISNING

Till RISE Research Institutes of Sweden AB,  

org. nr 556464-6874

Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen i RISE Research Institutes 

of Sweden AB (RISE) att översiktligt granska RISEs håll-

barhetsredovisning för år 2020. Företaget har definierat 

hållbarhetsredovisningen, som även är den lagstadgade 

hållbarhetsrapporten, på sidan 23 i detta dokument. 

Styrelsens och företagsledningens ansvar
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret 

för att upprätta hållbarhetsredovisningen inklusive den 

lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med tillämp-

liga kriterier respektive årsredovisningslagen. Kriterierna 

framgår på sidan 23  i hållbarhetsredovisningen, och utgörs 

av de delar av ramverket för hållbarhetsredovisning utgivet 

av GRI (Global Reporting Initiative) som är tillämpliga 

för hållbarhetsredovisningen, samt av företagets egna 

framtagna redovisnings- och beräkningsprinciper. Detta 

ansvar innefattar även den interna kontroll som bedöms 

nödvändig för att upprätta en hållbarhetsredovisning som 

inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 

på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovis-

ningen grundad på vår översiktliga granskning och lämna 

ett yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrappor-

ten. Vårt uppdrag är begränsat till den historiska informa-

tion som redovisas och omfattar således inte framtidsorien-

terade uppgifter. Vi har utfört vår översiktliga granskning 

i enlighet med ISAE 3000 andra bestyrkandeuppdrag 

än revisioner och översiktliga granskningar av historisk 

finansiell information. En översiktlig granskning består av 

att göra förfrågningar, i första hand till personer som är an-

svariga för upprättandet av hållbarhetsredovisningen, att 

utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 

granskningsåtgärder. Vi har utfört vår granskning avseende 

den lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med FARs 

rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lag-

stadgade hållbarhetsrapporten. En översiktlig granskning 

och en granskning enligt RevR 12 har en annan inriktning 

och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inrikt-

ning och omfattning som en revision enligt International 

Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Stan-

dard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt sys-

tem för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade 

riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska 

krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i 

lagar och andra författningar. Vi är oberoende i förhållande 

till RISE enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 

fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 

granskning och granskning enligt RevR 12 gör det inte 

möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir 

medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna 

ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade 

slutsatsen grundas på en översiktlig granskning och gransk-

ning enligt RevR 12 har därför inte den säkerhet som en 

uttalad slutsats grundad på en revision har.

Vår granskning av hållbarhetsredovisningen utgår från 

de av styrelsen och företagsledningen valda kriterier, som 

definieras ovan. Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för 

upprättande av hållbarhetsredovisningen.

Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning 

är tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för 

våra uttalanden nedan.

Uttalanden
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit 

fram några omständigheter som ger oss anledning att 

anse att hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är 

upprättad i enlighet med de ovan av styrelsen och företags-

ledningen angivna kriterierna.

En lagstadgad hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 31 mars 2021

KPMG AB 

 

 

Ingrid Hornberg Román  Torbjörn Westman

Auktoriserad revisor Specialistmedlem i FAR

Revisors rapport över översiktlig granskning av RISEs 
hållbarhetsredovisning samt yttrande avseende den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten
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