
Hållbarhets- 
redovisning

RISE strategi utgår 
från hållbarhet

Denna hållbarhetsredovisning, som också avser 
vår lagstadgade hållbarhetsrapport, är upprättad  
enligt Global Reporting Initiative (GRI), GRI 
Standards, nivå Core och omfattar sidorna 26–49 
samt 56–58. Redovisningen har för första gången 
 anpassats till TCFD (Task Force on Climate-related  
Financial Disclosures) för att beskriva hur vi  stra- 
 tegiskt arbetar med klimatrelaterade risker och 
möjligheter.

RISE AB:s senaste hållbarhets redovisning, public-
erad den 31 mars 2021, baserades också på GRI:s 
riktlinjer. Rapporten för 2016 var RISE-koncernens 
första gemensamma hållbarhetsrapport.

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

Vi drivs av vårt syfte
RISE nya strategi utgår från hållbarhet. Strategin har 
utarbetats genom en intensiv samskapande process som 
har involverat medarbetare, kunder, ägare, finansiärer, och 
en rad andra intressenter. I den processen formulerades 
ett högre syfte för RISE – att vi vill bidra till en hållbar 
framtid och lösningar på samhällets utmaningar. Genom 
ett tydligt högre syfte visualiseras vår organisations värde, 
både för andra och för oss själva. I en snabbt föränderlig 
ekonomi tydliggörs därigenom vår nytta samtidigt som 
det ökar vår konkurrenskraft. För oss på RISE betyder 
en syftesdriven organisation att vi ser våra tjänster och 
lösningar, och så småningom framgångar, som medel för 
att nå det högre syftet. Vi stannar inte vid att använda det 
i vår kommunikation utan låter det genomsyra hela vår 
verksamhet. Att vara en syftesdriven organisation skapar 
en känsla av gemenskap hos våra medarbetare, kunder 
och partners. Det skapar också tydlighet, både externt 
och internt, kring vilka vi är och vart vi är på väg. Som 
en syftesdriven organisation behöver vi en process för 
att utvärdera, tydliggöra, och synliggöra lösningars och 
tjänsters bidrag till det högre syftet. Vi behöver mod och 
förmåga för att välja uppdrag som är i linje med vårt syfte. 
Det är så vi ökar vår attraktivitet som arbetsgivare, så vi 
kommer uppfattas som en partner som bidrar till lösningar 
för en hållbar framtid. Det är så vi stärker vårt varumärke.

Hållbarhet i vårt erbjudande och  
i vår egen verksamhet
Det finns flera sätt att bidra till en hållbar framtid och 
lösningar på samhällets utmaningar. Vi på RISE har valt 
att göra det främst genom det vi erbjuder våra kunder 
och partners, och den kompetens vi bygger upp för att 
erbjuda hållbar omställning och konkurrenskraft är vår 
mest väsentliga hållbarhetsaspekt. För att vi ska verka i 
linje med vårt högre syfte ar det därför avgörande att vi 
har nöjda kunder och engagerade medarbetare. Nöjda 

kunder får vi genom att uppfylla och överträffa våra 
kunders förväntningar genom värdeskapande lösningar, 
och engagerade medarbetare betyder för oss att vi och 
våra framtida medarbetare är stolta och motiverade. 
Men vi måste också leva som vi lär och tänka på hur vår 
egen verksamhet påverkar en hållbar utveckling. Även 
vår egen verksamhet måste därför vara ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt hållbar. Att vi är ekonomiskt 
hållbara betyder för oss att vi har en sund ekonomi som 
främjar långsiktighet. Det är också viktigt att vi uppträder 
med god affärs- och forskningsetik och säkerställer att vi 
inte snedvrider konkurrens genom vår ställning som statligt 
ägt bolag. Miljömässigt hållbar verksamhet betyder att vi 
tar ansvar för den direkta påverkan av vår verksamhet på 
miljö och klimat. Det innebär främst att vi kontinuerligt 
försöker minska våra klimatpåverkande emissioner, men 
även att vi tillämpar en cirkulär materialhantering i vår 
egen verksamhet, att vi hanterar vatten resurseffektivt 
och minskar mängden farligt avfall och kemikalier, samt 
att vi har en hållbar och effektiv energianvändning. Socialt 
hållbar verksamhet betyder för oss att vi har en sund och 
säker verksamhet som främjar mångfald och jämlikhet.  
Vår arbetsmiljö ska vara trygg, säker och hälsosam.

Eftersom en stor del av vår påverkan på en hållbar 
utveckling sker genom våra leverantörer är det mycket 
viktigt att vi ställer höga hållbarhetskrav i våra inköp.

Nya mål från 2022
Eftersom vi från 2022 har en ny strategi kommer vi också 
ha ett nytt målkort, och alla aspekterna ovan kommer att 
vara delar av det nya målkortet. Målkortet kommer under 
2022 kompletteras med mål för vår samhällsnytta, det 
vill säga hur vi bidrar till en hållbar framtid i enlighet med 
Agenda 2030, och att vi bidragit till omställning som möter 
samhällets utmaningar.
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ton utsläpp  

koldioxid 2021 

9
plats i Karriärbarometern 

bland unga yrkesverk-
samma civilingenjörer 

34%
av omsättningen gener-

erades som en direkt följd 
av hållbarhetsarbetet

94%
av våra projekt 

hållbarhets deklarerades  
i december 2021

RESULTAT 2021

VÅRA HÅLLBARHETSMÅL
Vårt erbjudande 
bidrar till hållbarhet
I RISE uppdrag ingår att bidra till hållbar utveckling  
i näringsliv och samhälle genom att skapa innovations-
infrastruktur med internationell konkurrenskraft, i hela 
värdekedjan. Det kan handla om alltifrån effektivisering 
till utveckling av nya tekniker som bidrar till en ökad 
 ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Koncernen har därför större möjligheter än de flesta 
att i det dagliga arbetet ge viktiga och långsiktiga bidrag 
till hållbar utveckling. Ett sätt för oss att synliggöra detta 
är att all verksamhet värderas utifrån FN:s 17 globala mål 
för hållbar utveckling. Det gör vi genom att följa upp varje 
projekt och uppdrag utifrån hur det bidrar till ett hållbart 

RISE verksamhet bidrar till att  
uppnå de globala målen
 
Vår verksamhet bidrar huvudsakligen till fem av FN:s 
 globala mål men vi arbetar för och påverkar alla 17 
genom vår verksamhet. Målen där vi har identifierat  
vårt huvudsakliga bidrag är mål 3 God hälsa och  
välbefinnande, mål 7 Hållbar energi för alla, mål 9 
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur,  
Mål 11 Hållbara städer och samhällen samt mål 12  
Hållbar konsumtion och produktion.

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 
 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. Vi fortsätter  
vårt arbete med att etablera oss 
som en viktig aktör för  samhälle 
och näringsliv. Tillsammans med  
våra intressenter skapar vi  inno- 
vationer och erbjudanden för att 
uppnå ett mer hållbart samhälle.  
Vi är en arena för samhällsutveck-
ling och samarbeten.

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

Attraktionsmålet
År 2021 ska RISE vara en av de 20 mest 
attraktiva arbetsgivarna i kategorin  
civil ingenjörs studenter, och bland topp  
5 i kategorin unga yrkesverksamma  
civilingenjörer och studenter nationellt.

Affärsmålet
1/3 av omsättningen ska år 2021 ha  
genererats som en direkt följd av  
hållbarhetsarbetet.
 

Ansvarsmålet
100% av RISE kunduppdrag ska år 2021 
vara hållbarhetsdeklarerade och kopplade 
till något av de globala utvecklingsmålen.

samhälle och vilket av de globala målen som det stödjer. 
Vi kallar detta för Hållbarhetsdeklarationer. Syftet med 
Hållbarhetsdeklarationerna är bland annat att stärka våra 
erbjudanden och säkerställa att vi bidrar till utvecklingen  
av ett hållbart samhälle. Det hjälper oss i vårt förbättrings- 
arbete och ger även en trygghet för kunder och partners.  
De vet att RISE sätter fokus på hållbara projekt och lösningar. 

Ambitionen för kommande år är fortsätta utveckla 
våra hållbarhetsdeklarationer, redogöra vårt bidrag till de 
globala hållbarhetsmålen på delmåls- och indikatornivå 
och försöka kvantifiera vårt bidrag till att lösa samhälls-
utmaningarna.
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Inaktivering av virus
Pandemin har aktualiserat och tydliggjort 
vikten av kunskaper kring virusbekämpning. 
RISE deltar tillsammans med andra aktörer  
i ett projekt rörande metoder för att 

studera inaktivering av virus. Projektet förväntas stärka 
svensk industris konkurrenskraft och innovationsförmåga, 
samt samhällets beredskap inom områdena infektions-
prevention och mikrobiell diagnostik. Detta kommer att 
göras genom att etablera och utforska metodik för kvanti-
fiering av virus och kartläggning av antivirala effekter från 
hygien- och rengöringsprodukter. 

Kommunala klimatkontrakt 
Merparten av världens koldioxidutsläpp 
sker i städer. Därför är det också där den 
största kraftsamlingen bör göras när det 
gäller att minska utsläppen av kol dioxid 

och andra klimatpåverkande gaser. Till 2030 ska 100 
städer inom EU ha blivit klimatneutrala. Nu går nio svenska 
städer före och visar vägen genom att skriva nationella 
klimatkontrakt. Klimatkontrakten är ett samarbete mellan 
städer, myndigheter och det strategiska innovations-
programmet Viable Cities, där alla åtar sig att bidra med 
konkreta lösningar som ökar takten i klimatomställningen. 
RISE är involverade i arbetet på flera olika nivåer sitter 
både med i ledningen för Viable Cities och samarbetar  
med flera av kommunerna kring lösningar på såväl 
 strategisk som operativ nivå.

Resilient och hållbar produktion
Resiliens och hållbarhet är viktiga krav för 
konkurrenskraftig tillverkning i framtiden. 
Projektet Resilient och hållbar produktion 
- greenfield & brownfield produktions-

projekt hanterar utmaningar för tillverkningsföretag som 
bygger nya fabriker (greenfield projekt) eller bygger om 
produktion (brownfield projekt). Projektet bidrar till indu-
striell nytta då ett ramverk tas fram för att stödja företag 
i sin strategiska produktionsutveckling för framtida krav. 
Olika industriella aktiviteter genomförs för att sprida och 
utveckla resultaten tillsammans med företag. Samtidigt 
vidareutvecklas innehåll i olika ingenjörsutbildningar och 
utbildningar riktade till yrkesverksamma med insikter som 
kommer från projektet. 

Elektrifiering i jord- och skogsbruk  
För elektrifiering av arbetsmaskiner är 
den stora frågan hur maskinerna ska få 
tillgång till elenergi. Det långsiktiga målet 
är att komma till ett modulärt batteri-

bytessystem som möjliggör att även branscher som jord-
bruk och skogsbruk kan elektrifieras, i syfte att drastiskt 
minska arbetsmaskinernas miljö- och klimatpåverkan. 
Projektet ”Batterisystem för elarbetsmaskiner” stärker  
den svenska fordonsindustrins internationella konkurrens-
kraft genom att utveckla, tillämpa och demonstrera ny 
energieffektiv och fossilfri nyckelteknik för eldrivna 
arbets maskiner. Projektet innehåller såväl utveckling av 
teknik för modularisering av batterisystem och automatisk 
batteribytesteknik, som elektrifiering av arbetsmaskiner  
i både jord- och skogsbruk. I projektet ingår att undersöka 
hur det modulära batterisystemet kan spridas och skalas 
upp och även utgöra en grund för ökad jämställdhet både 
hos tillverkare och användare av arbetsmaskiner. 

Klimatdatabasen för Livsmedel
Konsumenter och organisationer vill göra 
klimatmedvetna val men många tycker 
det är svårt att veta vad som är ett bra val 
för klimatet i restaurangen, matbutiken 

eller vad som är en rimlig nivå för organisationens uppsatta 
klimatmål. Samtidigt ökar kraven på klimatinformation från 
kunder och samhället som helhet. RISE klimatdatabas för 
livsmedel ger kunskap om olika livsmedels klimatpåverkan 
och används som verktyg för att minska klimatavtrycket i 
recept eller vid livsmedelsinköp. Genom att ta del av klimat- 
informationen i verktyg och applikationer i de dagliga 
vardagsbesluten blir det lättare att ta mer medvetna 
beslut. RISE klimatdatabas för livsmedel används också 
för klimatrapportering och uppsatta klimatmål. Databasen 
ger information om vad som är stort och smått och kan 
även indikera förslag till mer klimatsmarta val mellan olika 
livsmedelsgrupper.

Våra projekt stödjer de  
globala hållbarhetsmålen

Läs om flera projekt som stödjer de 
globala målen för hållbar utveckling 
på ri.se/om-rise/hallbarhet
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Ett miljömässigt  
hållbart RISE
Vi tar ansvar för hur vår verksamhet  
påverkar miljö och klimat. 

Energi 
En ansvarsfull energianvändning är en av grundstenarna  
för att begränsa vår påverkan på klimat och miljö. Under 
året som gått har vi upphandlat en ny leverantör för 
att säkerställa att hela RISE behov av elkraft, där vi har 
möjlighet att påverka val av leverantör, uppfyller mål-
sättningen att vi ökar andelen förnyelsebar energi med 
målet att bidra till ”en klimatneutral verksamhet 2025”. 
Vi gör detta genom att förbättra rutiner och arbetssätt 
tillsammans med leverantören och att köpa 100% el 
märkt med Bra Miljöval vilket innebär el producerad från 
förnybara källor som dessutom uppfyller hårda miljökrav 
för elproduktion. Vi ser den nya upphandlingen som ett 
steg i rätt riktning som möjliggör att vi tar vårt ansvar för 
både våra utsläpp och vår miljöpåverkan som orsakas av 
energianvändning. Under 2021 är andelen fossilfri el med 
intyg 90% av den el vi själva kan upphandla. Under 2022 
förväntas denna siffra vara 100%.

Energianvändning (kWh) 2021 CO2e (ton) 2020 2019

Fjärrvärme 17 985 800** 877 13 386 200 12 284 773

El 32 743 567 426 31 593 878 42 214 925

Fjärrkyla 1 143 800 18 1 120 500 843 000

TOTALT 51 873 367 1321 46 100 578 53 892 925

Fjärrvärme (kWh/m²) 100 79 74

El (kWh/m²) 182 187 254

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

** Årets ökning av den rapporterade fjärrvärmeanvändningen beror på förbättrad datainsamling.

Avfall
För att skapa förutsättningar för en ansvarsfull hantering 
av avfall har RISE, under det gångna året, upphandlat en ny 
leverantör för hantering av konventionellt avfall och farligt 
avfall för verksamheterna i Borås, Göteborg och Mölndal 
för implementation av nytt avtal under 2022. Tjänsterna 
som är inkluderade är bortforsling och hantering av avfalls-
fraktioner från RISE på ett hållbart och effektivt sätt, vara 
rådgivande med förslag till förbättringar för att minska 
klimat avtrycket samt möjliggöra en effektiv uppföljning 
och rapportering av statistik gällande avfallsmängder, åter-
vinningsgrad, klimatavtryck och kostnader. Vår ambition är 
att vi tillsammans med vår nya avfallsleverantör ska arbeta 
för att minimera koncernens avfallsmängder samt öka 
återvinning och återanvändning.

Farligt avfall per år* Vikt (ton)

2021 103

2020 232

2019 314

* Inget farligt avfall har importerats eller exporterats.

 

Vi mäter och följer upp våra växthusgas utsläpp
För att kunna implementera relevanta utsläppsminime-
rande åtgärder arbetar vi med uppföljning utifrån GHG 
Protocol (Green House Gas Protocol Initiative). Uträkningen 
genomförs med metodstöd från interna experter inom 
livscykelanalys, och vårt avtryck redovisas i så kallade kol-
dioxidekvivalenter (CO2e) vilket är ett mått på utsläppen av 
växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. 

Att begränsa den globala uppvärmningen 
långt under 2 grader är av högsta prioritet 
för såväl RISE verksamhet som för världen i 
stort. Utöver att bidra till att lösa klimatkrisen 
genom vårt erbjudande vill RISE också vara ett 
föredöme och ta ansvar för den påverkan den 
egna verksamheten har på klimatet. Internt 
jobbar vi vidare med att möjliggöra en cirkulär 
resursanvändning och energieffektivisering. 
Det inkluderar klimatsmarta resor, mer håll-
bara inköp och en mer hållbar hantering av 
avfall, möbler, kemikalier, etcetera. 

Resor
För att nå koncernens mål om att bli klimatneutrala 2025 
är det nödvändigt att prioritera hållbara resor och möten. 
Vi har sett en stor minskning i antalet resor de två senaste 
åren. Som en följd av coronapandemin övergick fysiska 
möten till digitala möten och därmed har behovet av resor 
minimerats. Den reseform som har påverkats minst av 
nedgången under året och under hela pandemin har varit 
bilresor, där resenären kan undvika att vistas bland andra 
människor.  Vår ambition är att fortsätta resa anvarsfullt 
även efter pandemin och att värna om klimat och miljö  
när vi väljer färdsätt. 

Trendutveckling – Flyg och tågresor

År Antal 
anställda

   Antal resor   Antal resor  
  per anställd

     CO2e (ton)

Flyg Tåg Flyg Tåg Flyg Tåg

2021 2782 1 911 3 544 1 1 306* 1

2020 2840 2 783 4 762 1 2 404* 1

2019 2848 11 277 13 374 4 5 1 776* 3

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

Resor

   2021   2020      2019

Sträcka 
(km)

CO2e 
(ton)

Sträcka 
(km)

CO2e 
(ton)

Sträcka 
(km)

CO2e 
(ton)

Hyrbil 629 425 82 561 200 75 1 122 991 131

Egen bil  
i tjänst

841 485 123 972 360 156 1 690 893 264

Elbils pool 40 156 0* 19 566 0* 35 473 0*

Tjänstebilar 2 295 409 432

TOTALT 3 806 475 637 1 553 126 231 2 849 357 395

*  CO2e utsläpp avser endast drift, elen som bilarna laddas med är förnybar från ursprungsmärkt 
vattenkraft.

Klimatneutrala 2025 
 
Vi har som mål att bli klimatneutrala 2025. 
Det innebär att vi ska minimera våra utsläpp 
i största möjliga mån och slutligen kompens
era oundvikliga utsläpp. För att säkerställa 
att våra klimatmål är i linje med vetenskapen 
är vår ambition att ansluta till Science 
Based Targets Initiative (SBTi). Att ansluta 
sig till SBTi innebär att vi sätter veten
skapligt godkända klimatmål som är i linje 
med Parisavtalet. Därmed ska vi under åren 
som kommer bli ännu bättre på att kartlägga 
våra utsläpp och formulera nya långsiktiga 
klimatmål som säkerställer att vi gör vårt 
yttersta för att världen ska nå målet om max 
1,5 graders uppvärmning.

tCO2e  2021 2019 basår
Scope 1   776 868
Scope 2  1 321 1 287
Scope 3  1 019 3 940

Totalt

3 116
tCO2e

Scope 1 Egna transporter, Köldmedier  

Scope 2 Energianvändning

Scope 3 Tjänsteresor, Avfallshantering

Enligt GHG Protocol delas utsläppen in i olika områden så 
kallade scope. Vi har identifierat våra utsläppskällor i scope 
1 och 2 samt redogör för utvalda utsläppskällor i scope 3. 
Scope 1 innefattar direkta utsläpp från vår fordonsflotta 
och användningen av köldmedier. Då vi använder oss av en 
operationellt kontrollansats ingår våra resor med hyrbilar 
i Scope 1. I Scope 2 ingår våra indirekta utsläpp från köpt 
elektricitet och fjärrvärme/fjärrkyla för både ägda och 
hyrda kontor och fastigheter. För de lokaliseringar där data 
om faktisk förbrukning saknas förekommer uppskattningar. 
Scope 3 redogör för våra indirekta utsläpp från tjänsteresor 
med flyg och tåg samt utsläpp från koncernens avfall. År 
2019 har valts som basår för redovisningen av koldioxid-
utsläpp, detta då RISE sedan 2020 har arbetat strategiskt 
med klimat- och energifrågor inom verksamheten med 
fokus på utsläppsminsking. Vi har sedan dess sett en halv-
ering av våra utsläpp. En förändring som orsakats främst  
av ändrade resvanor på grund av coronapandemin.
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Etik 
RISE har en koncerngemensam 
uppförandekod som hanterar bland 
annat arbetsvillkor och arbetsförhåll-
anden, mångfald och inkludering, 
samt ansvar runt konkurrenslagstift-
ningen. Uppförandekoden grundar sig 
i våra värderingar 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 företags-
kultur. Det är viktigt att vi tar ansvar 
för vilka leverantörer vi  samarbetar 
med, följer de grundläggande prin-
ciperna 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 visselblåsarfunktion. Vissel-
blåsarfunktionen har hanterat åtta 
ärenden under 2021 varav ingen 
har varit att betrakta som ett vissel-
blåsarärende. Alla ärenden har  
besvarats och utretts. 

Vi har även 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 förväntningar samt 
att vi efterlever våra egna policyer 
och ambitioner inom etikområdet.

Policyer och riktlinjer 
En årlig genomgång av RISE poli-
cyer görs och ändringar föreslås vid 
behov. Styrelsen fattar sedan beslut 
om fastställande av de mest centrala 
policyerna. Övriga policyer fastslås 
av koncernledningen. Alla externt 
publicerade policyer finns tillgängliga 
på hemsidan ri.se. Inga nya policyer 
och riktlinjer har tagits fram under 
2021 inom hållbarhetsområdet. De 
beslutande policydokumenten är 
granskade och fortsatt gällande.

Hållbarhetsrisker
RISE hållbarhetsrisker redovisas 
tillsammans med övriga verksamhets-
risker i förvaltningsberättelsen (se 
sidorna 56–58).

Klimatrelaterade finansiella risker 
RISE ser att konsekvenserna av ett 
förändrat klimat kan orsaka betydande 
finansiella risker. För att förstå och 

hantera koncernens klimatrelaterade 
risker och möjligheter har vi för första 
gången anpassat redovisningen enligt 
rekommendationerna från TCFD.  
För en sammanfattning av nuläget se 
sida 43.

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

 • EARTO (samarbetsorgan för 
 europeiska forskningsinstitut) 

 • EUROLAB (samarbetsorganisation 
för europeiska provningslaboratorier) 

 • MIS (Miljö- och Hållbarhetsrevisorer 
i Sverige) 

 • CSR Västsverige 

 • EURAMET (samarbetsorgan för 
europeiska metrologiinstitut) 

 • 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 
fossilfria välfärdsländer

Vi tar ekonomiskt ansvar

Relevanta indikatorer för ekonomisk påverkan
GRI 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 kvar-
varande ekonomiskt värde stannar i bolaget.

Direkt ekonomiskt värde skapat och fördelat
Nedanstående är hämtat från RISE finansiella redovisning.

Indikator/kategori Innehåll Kommentar 2021 (Tkr) 2020 (Tkr)

a) Intäkter Total omsättning Total omsättning i Årsredovisning 3 617 553 3 395 927

Finansiella intäkter Finansiella intäkter i Årsredovisning 7 726 7 052

Summa direktgenererat ekonomiskt värde 3 625 279 3 402 979

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

877 951 879 797

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

523 995 138 323

c) Anställdas löner och förmåner Personalkostnader Personalkostnad i Årsredovisning 2 423 084 2 398 608

d) Betalningar till  investerare Räntekostnader Räntekostnader i Årsredovisning enligt not 18 393 1 822

Amorteringar på lån Från kassaflödesrapport 27 667 22 483

e) Betalning till  myndigheter Skatter Sverige Skatt på årets resultat i Årsredovisning enligt not 9 169 23 578

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

f) Samhällsinvesteringar Frivilliga bidrag till välgörenhetsorganisationer och 
dylikt

7 7

Summa distribuerat  e konomiskt värde 3 883 266 3 464 618

Kvarvarande ekonomiskt värde Direktgenererat – Distribuerat -254 987 - 61 639

* 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 
statliga  stödet utgår från den svenska staten i Sverige. 
Bidrag från den norska staten i Norge är marginella.

(KSEK) 2021 2020

Strategiska kompetensmedel 826 522 712 718

Medel statliga myndigheter 953 806 874 204

EU 186 286 177 408

Medel metrologi Vinnova 29 200 28 700

Ett ekonomiskt hållbart RISE
Vi gör ansvarsfulla affärer
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Hållbara inköp 
Inköp har en nyckelroll i hållbarhetsarbetet och kan 
utöver att påverka vår egna indirekta klimatavtryck 
även utöva stort inflytande på marknadens fram-
steg inom hållbarhetsområdet.

Så ställer vi krav på våra inköp 2021 
RISE köper produkter och tjänster för cirka 1 miljard kronor 
per år och har cirka 5000 aktiva leverantörer. Vi ställer 
alltid krav  på våra leverantörer vid inköp och försöker  
att  driva marknaden framåt då vi vet att när efterfrågan  
på hållbara produkter ökar så ökar även utbudet. Under 
året har våra trestegsmodeller för att ställa krav på 
anbudsgivarna gällande miljö- och kvalitetsledning samt 
uppförandekod för leverantörer använts i samtliga upp-
handlingar. Även sociala krav i form av särskilda arbets-
rättsliga villkor har under året ställts i upphandlingar 
där det bedömts vara aktuellt. Likaså har även krav på 
tredjeparts certifiering gällande systematiskt arbets-
miljö arbete ställts. Hållbarhet eller klimat har varit ett 
utvärderings kriterium i  29% av koncernens upphandlingar 
under 2021. Inga signifikanta ändringar av leverantörs-
kedjan har skett under 2021.

Uppföljning av Ramavtal
Utöver att ställa krav gäller det också att se till att dessa 
följs upp under avtalstiden. Under året har processer och 
metoder lanserats för att följa upp upphandlade ramavtal. 
Metodiken utgår från att följa upp de ramavtal som har 
stor påverkan på RISE verksamhet. Där bedömningen 
gjorts utifrån flera hållbarhetsparametrar som spelar en 
betydande roll, exempelvis miljö, säkerhet, marknad och 
omsättning. Kunskapen från dessa uppföljningar ska dels 
bidra till att utveckla leverantörer, säkerställa att villkor och 
krav följs, samt öka kunskapen av RISE behov för att kunna 
vidareutveckla nya avtal.  Det har genomförts ett antal 
uppföljningar av upphandlade ramavtal under året där vi 
bland annat har uppmärksammat användares uppfattningar 
av leverantören och avtalet. Genom uppföljningen har vi 
även uppmärksammat avvikelser och avsteg från avtals-
villkoren som har kunnat åtgärdas.

100%
av andelen upphandlade leverantörer 
2021 har bedömts utifrån miljö- och 
kvalitetsledningskriterier samt 
uppförandekod för leverantörer

69 
upphandlingar genomfördes 
med avtalsstart 2021  

Svensk arbetsmiljölagstiftning ställer krav på att arbets-
givare i Sverige bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete  
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.  

RISE bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete där 
arbetet med riskhantering utgör navet. Detta innebär att 
vi kartlägger, identifierar, riskbedömer, åtgärdar, tar fram 
handlingsplaner och följer upp risker i verksamheten. Alla 
aspekter av arbetsmiljön omfattas; den fysiska, psykiska/
mentala, organisatoriska samt sociala. I såväl uppförande-
kod som arbetsmiljöpolicy är det tydligt stipulerat att vi 
sätter våra medarbetares hälsa och säkerhet först. Detta 
innebär att varje medarbetare har mandat att stoppa eller 
avbryta farligt arbete eller beteende. Samverkan med 
medarbetarrepresentanter är lagstadgat i Sverige och vi har 
arbetsmiljökommittéer på lokal och central nivå som följer 
upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Kommittéerna är 
partsammansatta och sammanträder med fast agenda fyra 
gånger per år. Våra medarbetares arbetsmiljö hos kunder 
och sammarbetspartners  kravställs och omhändertas i 
dialog och samordning med kunden. Arbetsmiljö är också en 
fråga som följs upp på våra arbetsplatsträffar, medarbetar-
under sökningar samt i våra medarbetarsamtal.

RISE har ett koncerngemensamt avtal för företags-
hälsovård om täcker vår verksamhet samt våra olika 
verksamhets orter. 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 rehabiliterande.

 

Koncerngemmensamt system
Under 2021 har vi fortsatt arbetet med att ersätta lokala 
arbetssätt och rutiner med koncerngemensamma i RISE 
ledningssystem. Detta möjliggör en enklare gemensam 
uppföljning som säkerställer att vi uppfyller lagar, före-
skrifter, standarder och regler som är relevanta för vår 
verksamhet. Alla medarbetare har tillgång till lednings-
systemet via intranätet. 

I januari 2021 implementerade vi ett koncerngemensamt 
arbetssätt och systemstöd för rapportering, hantering och 
uppföljning av riskobservationer, tillbud och olyckor. I de 
fall en olycka eller tillbud inträffar, eller om man identifierat 
en risk ska det anmälas och hanteras i vårt koncerngemen-
samma system. Detta säkerställer att händelser utreds, 
åtgärdas och följs upp på rätt sätt. En öppen dialog kring 
brister skapar förutsättningar för lärande och ständiga 
förbättringar inom hela organisationen. 

Arbetsmiljöutbildningar
Medvetenhet och kompetens får våra medarbetare genom 
vårt gedigna utbildningspaket inom arbetsmiljö. Vi erbjuder 
såväl krav och obligatoriska som frivilliga utbildningar inom 
arbetsmiljöns olika aspekter. Utbildning, ansvarsfördelning 
samt rutiner säkerställer att var och en vet vad som för-
väntas samt att vi arbetar på rätt sätt.

Under 2021 har vi implementerat en ny digital arbets-
miljöutbildning – Trygg och säker arbetsmiljö – som riktar 
sig till alla våra medarbetare. Denna består av två moduler 
en lärarledd del och en workshop-del. Utbildningen är en 
grundläggande arbetsmiljöutbildning och ska genomföras 
av samtliga medarbetare. 

Vi har en trygg, säker  
och hälsosam arbetsplats

Ett miljömässigt och  
socialt hållbart RISE

High speed transmission lab
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Vår framtida arbetsplats är ett strategiskt 
 in itiativ, där RISE tar ett helhetsperspektiv 
för att skapa vår gemensamma arbetsplats. 
Målet är en förflyttning mot en inspirerande 
mötesplats, där alla medarbetare får de  
bästa förutsätt ningarna att göra ett bra  
jobb,  oavsett roll.  

Från projekt till en del av verksamheten 
Satsningen Vår framtida arbetsplats startades som ett 
projekt 2020. Coronapandemin innebar helt nya krav på 
flexibilitet, arbetssätt och arbetsmiljö – både på kort och 
lång sikt – och Vår framtida arbetsplats var RISE sätt att 
arbeta proaktivt för att möta de nya behoven och förut-
sättningarna. Under 2021 avslutades projektet genom 
att satsningen permanentades och gick in i den ordinarie 
verksamheten. 

 
Kartläggning av fastigheter – en god grund 
I våras slutfördes en kartläggning av RISE fastighetstill-
gångar i hela Sverige, från norr till söder. Det är första 
gången all information om samtliga fastigheter finns 
samlad. Kartläggningen visar bland annat att det kan finnas 
möjligheter till samlokalisering, vilket ligger i linje med mål-
bilden för Vår framtida arbetsplats. Dessutom har ett antal 
mer lokala förstudieprojekt genomförts i olika delar av 
landet. Sammantaget har kartläggningen och förstudierna 
gett en god grund för det fortsatta arbetet. 

 
Måltal som visar vägen 
Den gemensamma målbilden har under 2021 brutits ner 
till ett antal måltal (KPI:er), som tillsammans utgör ett 
verktyg för att säkerställa resan mot målbilden. RISE har ett 
stort antal verksamheter och utgångspunkterna ser olika ut 
för de olika arbetsplatserna. Därför finns det inget beslutat 
datum för när måltalen ska nås; det är själva förflyttningen 
som är central. Allt arbete som görs ska också utgå från 

En attraktiv arbetsplats

ett helhetsperspektiv, med medarbetaren i centrum. 
Genom att ständigt arbeta enligt modellen ovan beaktas 
alla dimensioner, vilket ger förutsättningar för en lyckad 
förändring. 

Första etappen inledd 
Förflyttningen mot målbilden är ett långsiktigt arbete som 
kommer att ske i olika etapper. I första etappen, som start ade 
under hösten, ingår ett antal prioriterade arbetsplatser i 
olika delar av Sverige. Samtliga har olika utmaningar och 
behov, vilket ställer höga krav på att arbetet hålls ihop av 
målbilden, måltalen och själva arbetsprocessen.  

Fysisk arbetsplats
Ledning

MänniskaDigital 
arbetsplats Styrning

Verksamhet
Organisatorisk och 
social arbetsplats

Vår framtida arbetsplats är en välkomnande 
och inspirerande mötesplats. Här finns plats 
för innovation, kreativitet och samverkan med 
kollegor, kunder och partners. Det är en flexibel 
och hållbar arbetsplats som ger dig de bästa 
förutsättningarna att göra ett bra jobb –  
oavsett din roll på RISE.

1. Leesman Index (LMI) i världsklass (70+ 
kontor, 70 hemarbete). Höga Leesman Index 
uppnås bara om kontor matchar yrkesprofiler 
på ett mycket bra sätt. 

2. Hög stolthet över vår arbetsplats (75 %).  
Vi eftersträvar att våra medarbetare ska 
vara stolta över att ta emot besökare. 

3. Miljömässig hållbarhet i världsklass 
(75 %). Våra kontor ska eftersträva miljö
certifieringar och återbruk. 

4. Inte mer yta än vi behöver (kontor: 15 kvm/
person, laborativa ytor: bestäms utifrån 
verksamhetsinnehåll). Av kostnads och 
miljö skäl ska vi inte nyttja mer yta än  
vi behöver. 

9
Rankad placering bland  
unga yrkesverksamma  
(civilingenjörer)

21
Rankad placering bland  
studenter (civilingenjörer)

1
Rankad placering bland 
seniora yrkesverksamma 
(civilingenjörer)

Attraktionsmålet 
År 2021 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 
civilingenjörs studenter. 

Under 2021 hamnade RISE på plats 9 i Karriärbarometern 
bland unga yrkesverksamma civilingenjörer och på plats 21  
i Företagsbarometern bland civilingenjörsstudenter.

I Academic Works årliga mätning, YPAI (Young Professionals 
Attraction Index), där unga yrkesverksamma från flera olika 
branscher röstar om vilka de anser är Sveriges mest attraktiva 
arbetsgivare, hamnade RISE som nykomling på plats tolv, 
den högsta placeringen bland statligt ägda bolag och statliga 
 myndigheter.

Ett hållbart och flexibelt arbetsliv
Basen för ett bra arbetsliv på RISE handlar bland annat om 
attraktiva anställningsvillkor, en innovationsdriven och schysst 
företagskultur och trygg och säker arbetsmiljö. Därför har vi  
på RISE kollektivavtal och flexibla förmåner. RISE vill skapa 
 förutsättningar för ett hållbart arbetsliv genom kontinuerligt 
förbättrade förmåner så att medarbetare framgångsrikt ska 
kunna bedriva verksamhet både på arbetsplatsen och  hemifrån. 
Det är inte bara var vi jobbar, utan även hur vi jobbar som 
 kommer att vara viktigt att tänka på framåt.

Ett av flera initiativ vi har arbetat med under 2021 är  
riktlinjen för hemarbete, som utgör ett ramverk för att erbjuda 
fortsatt flexibilitet även efter pandemin. För att bidra med ett 
bra ergonomiskt hemmakontor erbjuder RISE en distansarbets-
pott på 7 500 kronor per medarbetare som kan användas till 
kontorsutrustning. Som heltidsarbetande på RISE får man även 
10 000 kronor per år att välja förmåner för. Av dessa har 4000 
kronor öronmärkts för friskvård för att motverka stillasittande 
under Coronatider och vi utvecklar kontinuerligt våra förmåner  
för att skapa förutsättningar i ett förändrat och mer digitalt 
arbetsliv.

RISE har även två fonder som medarbetare kan söka medel ur 
Tillsammansfonden och Hållbarhetsfonden där 400 000 kronor 
avsätts årligen i vardera fond. Tillsammansfonden och Hållbar-
hetsfonden ger medarbetare möjlighet till finansiering av 
 aktiviteter med fokus på välbefinnande och hållbarhet. 

Våra medarbetare erbjuds enligt avtal 5 dagars arbetstids-
bank, flextidsavtal och ersättning vid föräldraledighet. Alla  
våra medarbetare omfattas av ett centralt kollektivavtal. 

ICE datacenter
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Omvärldsdialog
RISE har många olika intressentgrupper 
som visar intresse för och följer vår verk-
samhet. Intressenterna kan både påverkas 
av eller ha påverkan på vår verksamhet. 
Detta beror på den bredd som RISE verk-
samhet har och att vi är ett statligt bolag 
med ett offentligt uppdrag. För att få ett 
bra och givande utbyte med våra intress-
entgrupper och säkerställa att vi hanterar 
rätt perspektiv och frågeställningar i vårt 
långsiktiga arbete använder vi oss av ett 
flertal forum för dialog. 

Under 2021 har vi genomfört en förenklad 
väsentlighetsanalys.  Väsentlighetsanalysen 
genomfördes med hänsyn tagen till 
medarbetares, kunders och finansiärers 
prioriteringar av vad som är väsentliga 
hållbarhetsaspekter genom benchmarking 
och en online-enkät. 

Med utgångspunkt i dessa gruppers 
sammanvägda resultat av prioriteringen 
kunde hållbarhetsaspekterna delas in i 
aspekter med mycket stor respektive stor 
påverkan på intressenters beslut samt 
på ekonomiskt, miljömässigt och socialt 
hållbar samhällsutveckling. 

I diagrammet bredvid och på sida 42 
redogör vi för de områden som vi för  
2021 identifierat som väsentliga.

RISE personal i siffror

Nyanställda och personalomsättning 2021 Kvinnor Män Summa Ålder <30 Ålder 30-50 Ålder 50>

Totala antalet nyanställda 174 219 393 72 258 63
Personalomsättning 211 238 449 37 253 159

Mångfald
Medarbetare Kvinnor Män Summa Ålder <30 Ålder 30-50 Ålder 50>

Antal anställda 1 083 1 699 2 782 135 1 629 1 018
Antal chefer 89 124 213 0 128 85

Antal medarbetare 994 1 575 2 569 135 1 501 933

Löneskillnader
Medellön Kvinnor Män

Medellön medarbetare 44 358 45 329
Medellön chefer 67 547 69 360

Sysselsättningsgrad Heltid Deltid Summa

Kvinnor 978 105 1 083
Män 1 571 128 1 699
Alla 2 549 233 2 782

Anställningsform* Visstid Tillsvidare Summa

Kvinnor 39 1 044 1 083
Män 39 1 660 1 699
Alla 78 2 704 2 782

* Tillsvidare  syftar till tillsvidareanställda samt provanställda. 
Övriga anställningsformer är lika med visstid.

Arbetsskador Antal/Typ

Antal dödsfall pga arbete 0
Antal allvarliga olyckor på arbets-
platsen (som ej ledde till dödsfall) 0
Antal olyckor med skada på person 7* st olyckor  

(varav 3 färdolycksfall)
Huvudsakliga typer av skador Fall i samma nivå (snubbla, halka), 

kontakt med skadligt ämne (inkl 
inandning), fordonsolycka, utsatt för 

kyla, hetta eller strålning.

* Föregående år har vi rapporterat antal ”Aj” då vi inte kunnat 
särskilja antalet olyckor med skada. I år har vi en förbättrad 
rapportering med möjlighet att särskilja olyckor med skada på 
person, därav skillnad i siffra som vi i år rapporterar jämfört  
med föregående år. 

Arbetsrelaterad ohälsa Antal/Typ

Antal dödsfall pga arbetsrelaterad ohälsa 0
Antal fall av rapporterad arbetsrelaterad 
ohälsa

36 (varav 20 st som är 
helt arbetsrelaterade)*

Huvudsakliga orsaker till arbetsrelaterad ohälsa Stressrelaterad ohälsa

* Här listar vi antalet pågående långtidssjukskrivningar (hel samt 
deltid) för 2021 som är helt och/eller delvis arbetsrelaterade. 
Definitionen för långtid är frånvaro från dag 15 och framåt.

Intressentdialog

Intressenter Forum för dialog Viktiga hållbarhetsfrågor

Bransch organisationer Analys av våra respektive divisioners viktigaste bransch-
organisationers externa kommunikation kring hållbarhetsarbete på 
sina hemsidor.

Samtliga lyfter hållbarhetsområdet som viktigt för deras verksamhets-
område och den framtida utvecklingen men direkta prioriteringar 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 målgrupperna 
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 hållbarhetsarbete över tid.

Medarbetare inkl. kon-
cernledning

 • Medarbetarenkät specifikt om hållbarhet och vårt hållbarhets-
arbete.

 • 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 hållbarhets fokus 
och arbete med de globala hållbarhetsmålen.

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 Näringsdepartementet. Beslut om prioritering av de globala hållbarhetsmålen.  
Input till framtagande av hållbarhetsstrategin.

 • Bedriver ett aktivt anti-
korruptions arbete

 • Kontinuerligt utvecklar våra 
medarbetares kompetens

 • Uppträder med god affärs-  
och forskningsetik

 • Inte snedvrider konkurrens  
med vår särställning som  
statligt ägt bolag

 • Ställer hållbarhetskrav på  
våra leverantörer

 • Har en trygg, säker och hälso-
sam arbetsmiljö

 • Aktivt främjar mångfald och 
inkludering

 • Har en sund och långsiktig 
ekonomi

 • Minimerar våra koldioxidutsläpp
 • Tillämpar en cirkulär material-
hantering i vår egen verksamhet

 • Hanterar vatten resurseffektivt 
och minskar mängden farligt 
avfall (inkl. kemikalier)

 • Har en hållbar och effektiv 
energi användning
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Bioteknik, en viktig komponent i bioraffinaderiet
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Område/aspekt Betydelse för RISE Hantering Uppföljning GRI-standard

Minimerar våra 
 koldioxidutsläpp  

RISE verksamhet ger upphov till 
koldioxidutsläpp 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 koldioxidutsläpp, t.ex. 
Reseriktlinjen, Hållbarhetspolicyn, Inköpspolicyn, 
Miljöpolicyn och Företagsbilsriktlinjen.

RISE följer upp sin klimat-
påverkan enligt Greenhouse Gas 
Protocol. 

GRI 305: EMISSIONS

Har en hållbar  
och effektiv  
energi användning

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

Vi jobbar med att se över energianvändning och 
inköp av energi. RISE väljer alltid utförare som vid 
nybyggnad och renovering använder energieffek-
tiva lösningar. Alternativa energikällor (solceller, 
bergvärme) används när så är möjligt.

RISE följer kontinuerligt upp sin 
energiförbrukning. 

GRI 302: ENERGY

Har en trygg,  
säker och hälsosam 
arbetsplats

Vår viktigaste resurs är våra 
medarbetare, en god arbetsmiljö 
skapar förutsättningar för- samt 
främjar hälsa, engagemang, 
motivation samt innovation.

Vi har styrande samt stödjande dokumentation i 
vårt ledningssystem och vi bedriver ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Våra olika styrdokument och 
rutiner omfattar arbetsmiljöns olika aspekter.

Det systematiska arbetsmiljöar-
betet följs upp i partsammansatta 
samverkansforum på lokal och 
central nivå.

GRI 403: OCCUPA-
TIONAL HEALTH AND 
SAFETY

Tillämpar en  
cirkulär material-
hantering i vår  
egen verksamhet

Att vara effektivare i vår 
resursanvändning är viktigt 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 som möjlig-
gör en cirkulär materialhantering. 

Ett arbete pågår med att utveckla 
metoder för att förbättra kvanti-
fieringen av materialhanteringen 
och dess klimatpåverkan.

GRI 301: MATERIALS

Hanterar vatten 
resurseffektivt och 
minskar mängden 
farligt avfall (inkl. 
kemikalier)

RISE har en verksamhet där det 
genereras avfall och farligt avfall 
och där vatten och kemikalier 
hanteras.

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 kommunala 
avfallsbolag och kemikalie-
hanteringssystemet används  
för uppföljning. 

GRI 303: WATER AND 
EFFLUENTS

Ställer hållbarhets-
krav på våra  
leverantörer

Vi har stor möjlighet att genom 
våra inköp påverka miljömässig 
och social hållbarhet.

Vi styr våra inköp med hjälp av vår Miljöpolicy, 
Inköpspolicy och Uppförandekod för leverantörer. 
Hållbarhetskrav vid alla former av inköp styrs av vår 
utvecklade kravmodell. 

Antal upphandlingar där  
krav ställs, följs upp. Vi följer även 
upp våra avtal och att de villkor 
som ställs i dem efterlevs.

GRI 308: SUPPLIER 
ENVIRONMEN-
TAL ASSESSMENT, 
GRI 414: SUPPLIER 
SOCIAL ASSESSMENT

Har en sund och  
långsiktig ekonomi

För att kunna bedriva en hållbar 
verksamhet krävs en ekonomi 
i balans.

Genom våra processer för verksamhetsstyrning 
och finansiell planering (verksamhetsplanering, 
budget och prognos), tillsammans med processer 
för uppföljning och analys styr och följer vi vår 
finansiella utveckling för att säkerställa en långsiktigt 
sund ekonomi.

Den finansiella ställningen i våra 
projekt utvärderas löpande och 
vår övergripande finansiella 
utveckling redovisas, utvärderas 
och följs upp månadsvis på ett 
flertal organisatoriska nivåer.

GRI 201: ECONOMIC  
PERFORMANCE

Aktivt främjar mång-
fald och inkludering

Människors olikheter, erfaren-
heter och unika förutsättningar 
skapar en kreativ, dynamisk och 
innovativ grogrund där såväl våra 
medarbetare som vår organisa-
tion kan växa.

RISE har koncernövergripande styr- och stöd-
dokumentation som hanterar frågor som rör 
mångfald- och inkludering.  Därtill genomför vi 
koncernövergripande mätningar 2 ggr/år  inom 
arbetsmiljö. Bland annat följer vi upp upplevelsen av 
vårt mångfalds- och inkluderingsarbete.

Frågan följs upp i partsamman-
satta samverkansforum på lokal 
och central nivå.

GRI 405: DIVERSITY 
AND EQUAL OPPOR-
TUNITY

Kontinuerligt 
 utvecklar våra 
medarbetares 
 kompetens 

För att bibehålla och bygga 
relevant kompetens inom RISE 
behövs utveckling och lärande 
kontinuerligt.

RISE har en process och metodik för kontinuerlig 
prestations- och utvecklingsdialog mellan medarbe-
tare och chef (PEP-samtal).

Genomförande av PEP-samtal. GRI 404: TRAINING 
AND EDUCATION 

Bedriver ett aktivt  
antikorruptions-
arbete

RISE ska ha nolltollerans mot alla 
typer av korruption.

Koncernen har en etablerad Uppförandekod som 
tillsammans med vår Etikpolicy ger riktlinjer för hur 
vi hanterar frågan om antikorruption. 

Vi följer upp och redovisar antalet 
visselblåsarärenden årligen.

GRI 205: ANTI-COR-
RUPTION

Uppträder med  
god affärs- och 
forskningsetik

Våra kunder förväntar sig att vi 
agerar med hög integritet och 
opartiskhet. 

Koncernen har en etablerad Uppförandekod som 
tillsammans med vår Etikpolicy ger riktlinjer för hur 
vi hanterar frågan om etiskt agerande.

Vi följer upp och redovisar antalet 
visselblåsarärenden årligen.

GRI 205: ANTI-COR-
RUPTION

Inte snedvrider 
konkurrens med vår 
särställning som 
statligt ägt bolag

Som stor mottagare av offentliga 
medel behöver vi säkerställa 
att dessa används i linje med 
Konkurrenslagstiftningen och 
Statsstödsreglerna.

Koncernen har en etablerad Uppförandekod som 
tillsammans med Statsstödspolicy och rutin för 
hantering av statliga strategiska kompetensmedel 
reglerar hur vi motverkar snedvriden konkurrens.

Bolaget avlämnar årligen öppen 
redovisning i enlighet med lag 
(2005:590) om insyn i vissa 
finansiella förbindelser m.m. Att 
redovisningen fullgjorts i enlighet 
med bestämmelser i transpa-
renslagen granskas och intygas av 
bolagets revisor.

GRI 206: ANTI-COMPE-
TITIVE BEHAVIOUR

TCFD 
I enlighet med EU-ramverket Task force on climate related 
financial disclosures (TCFD) har vi under året påbörjat ett 
arbete för att identifiera potentiella finasiella klimatrelate-
rade risker och möjlig heter på kort, medellång och lång sikt 
inom vårt verksamhetsområde. Nedan tabell beskriver var 
vi står i dag i förhållande till TCFD:s rekommendationer per 
rapporteringskategori.

TCFDs Rekommendationer RISE nuläge

Styrning

Beskriv styrelsens översyn av klimatrelaterade 
risker och möjligheter

Klimatrelaterade finansiella möjligheter är integrerat hos styrelsen utifrån att RISE primära syfte är att bidra till hållbar utveckling 
i samhället. Genom forskning och innovationsprojekt stöttar RISE bolag i transformationen inom detta. Idag anses styrelsen 
insyn i klimatrelaterade risker med ekonomisk påverkan vara begränsad. Ledningens årliga riskgenomgång kommuniceras med 
styrelsen men en direkt koppling till klimatrelaterade risker saknas. I den hållbarhetspolicy och miljöpolicy som antas utav 
 styrelsen är klimatrelaterade risker inte inkluderade.

Beskriv ledningens roll i bedömning och hante-
ring av klimatrelaterade risker och möjligheter

Ledningen är ansvarig för den årliga övergripande riskanalysen. Processen leds utav CFO med stöd från hållbarhets- och 
 kvalitetschefen. Divisionschefer är ansvariga för risker och riskhantering på divisionsnivå. 

I dagsläget finns verktyg för att inhämta information kring risker och möjligheter i divisionerna och kommunicera vidare till 
koncernledningen, men de nuvarande riskerna som samlas in anses inte innehålla klimatrelaterade risker. För nuvarande till-
lämpas en omvärldsbevakning av systematisk karaktär, som anses kunna förädlas och på så vis inkludera klimatrelaterade risker. 
Klimat relaterade finansiella möjligheter är integrerat hos ledningen och divisionerna utifrån att RISE primära syfte är att bidra till 
hållbar utveckling i samhället. Genom forskning och innovationsprojekt stöttar RISE bolag i transformationen inom detta.

Strategi

Beskriv de klimatrelaterade risker och möjlig-
heter organisationen har identifierat på kort, 
medel och lång sikt

Klimatrelaterade risker och möjligheter på kort, medel och lång sikt har diskuterats internt på RISE. Huvudsakliga klimat-
relaterade risker och möjligheter har identifierats.

Koncernens klimatrelaterade möjligheter handlar främst om det arbete som koncernen driver genom sina projekt och sin 
forskning för att lösa de klimatrelaterade samhällsutmaningarna. Genom den starka interna kompetensen inom området har 
RISE möjlighet att stärka sin närvaro inom befintliga marknader och samarbeten och även upprätta nya sådana. Även den egna 
interna omställningen gynnas av den interna kompetensen som kan användas för utveckling av den egna verksamheten.

De klimatrelaterade finansiella riskerna är främst omställningsrisker och fysiska risker. En omställningsrisk skulle exempelvis 
kunna vara en politisk reglering av en insatsvara till ett forskningsprojekt vilket skulle leda till en oväntad kostnadsökning, och 
en fysisk risk skulle exempelvis vara installering av en testbädd där extremväder på lång sikt kan påverka och således skapa 
kostnader för projektet för omlokalisering eller reparationsåtgärder. 

Beskriv påverkan från klimatrelaterade risker 
och möjligheter på organisationens verksam
heter, strategi och finansiella planering

I det egna fastighetsbeståndet är klimatrelaterade risker delvis integrerat i strategin och finansiella planeringen. RISE Klimat-
utmanare ingår i den finansiella planeringen och extra resurser har tillskjutits för detta arbete. Klimatrelaterade risker och 
möjligheter har nyligen inkluderats inom ansvarsområdet för CFO.

Beskriv organisationens strategiska resiliens, 
med hänsyn till olika klimatrelaterade scenarios, 
inkluderat ett scenario för 2 grader eller lägre

Scenarioanalys har ännu inte genomförts.

Riskhantering

Beskriv organisationens processer för att 
 identifiera och bedöma klimatrelaterade risker

En årlig riskprocess genomförs på ledningsnivå för att identifiera och bedöma verksamhetens risker. En generell analysmodell 
utifrån sannolikhet och konsekvens används. I processen ingår inte identifiering och bedömning av klimatrelaterade risker 
specifikt.

Beskriv organisationens processer för att 
 hantera klimatrelaterade risker

Risker hanteras idag via Policydokument. Intern samverkan, och förbättrade systemstöd bedöms vara nästa steg för att förbättra 
organisationens processer i att hantera klimatrelaterade risker.

Beskriv hur processer för att identifiera, 
bedöma och hantera klimatrelaterade risker 
är integrerade i organisationens övergripande 
riskhantering

Identifiering, bedömning och hantering av klimatrelaterade risker med ekonomisk påverkan är inte integrerade i ordinarie 
riskprocesser.

Mätetal och mål

Redovisa de mätetal som organisationen 
använder för att bedöma klimatrelaterade risker 
och möjligheter i linje med sin strategi och 
riskhanteringsprocess

Verksamhetens utveckling mot klimat- och hållbarhetsmålen rapporteras via nyckeltal och rapporteringsindikatorer som till 
exempel: antal ton koldioxidutsläpp per år, energianvändning, koldioxidutsläpp från resor, och minskade utsläpp genom inköp av 
återförbrukade möbler och material. RISE mäter även hur stor del utav koncernens omsättning som har genererats som en direkt 
följd av hållbarhetsarbetet, samt andelen hållbarhetsdeklarerade kunduppdrag mot totala kunduppdrag.

Redovisa Scope 1, Scope 2 och om lämpligt 
Scope 3 utsläpp av växthusgaser och relaterade 
risker

Utifrån standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG) redovisar RISE utsläpp av klimatpåverkande emissioner som omfattar  
Scope 1, Scope 2, och delar av Scope 3. Läs mer på sida 32.

Beskriv de mål som organisationen använder för 
att hantera klimatrelaterade risker och möjlig
heter och utveckling mot mål

RISE har ett centralt mål om att vara en klimatneutral verksamhet 2025. Utifrån områden i verksamheten har RISE bland annat 
därför som mål att minska elförbrukningen med 2% till 2022, ett verksamhetsövergripande klimatneutralt elavtal 2023, andelen 
återbrukat material inom fastigheter ska öka varje år till 2025, samt minskat utsläpp från inköp med 15% till 2025.

Viktiga hållbarhetsområden
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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 i projektform under 2021. Vi har fokuserat på att skapa 
ett strukturerat sätt att rapportera på och haft fokus på att förbättra kvalitetssäkring och datakvalitet. 
Vår målsättning är att säkerställa en ständig förbättring av vår rapporteringsprocess. Under året har 
upphandlingar inom avfalls- och energiområdet genomförts där fokus har lagts på att säkerställa en 
tillförlitlig uppföljning av våra aktiviteter inom de två upphandlade områdena. Detta kommer höja nivån 
på datakvaliten ytterligare i kommande års rapporter.

Vi har fortfarande några aspekter att arbeta vidare med för att förbättra vår uppföljning av våra 
aktiviteter ytterligare. Bristerna medför en viss osäkerhet i de siffror som rapporteras då uppskattningar 
förekommer. 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 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 också i Norge, England, Belgien och Frankrike. 
RISE finns idag på cirka 90 adresser. Ett fåtal av dessa är endast enstaka kontorsplatser som hyrs inom 
till exempel en Science Park. 

Under Q2 2021 har SSPA blivit ett helägt dotterbolag i RISE koncernen. SSPA (ursprungligen  
Statens Skeppsprovningsanstalt) är liksom RISE ett företag som verkar i gränssnittet mellan forskning 
och näringsliv. De arbetar bland annat med skeppsdesign, konceptutveckling och verifiering av  
prestanda för marina farkoster, och på deras försöksanläggningar i Göteborg körs tester med  
fartygsmodeller. SSPA:s grundades 1940 och har cirka 90 anställda med en årlig omsättning på  
drygt 100 miljoner kronor. SSPA:s verksamhet omfattas inte i de nyckeltal som redovisas i  
årets hållbarhetsredovisning. 

Kontaktperson  
Florina Choomchan
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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 51

102-2 Organisationens viktigaste aktiviteter, märken, produkter och tjänster 10 -13

102-3 Lokalisering av huvudkontoret 64

102-4 Lokaliseringar för verksamhet 44

102-5 Ägande och bolagsform 51

102-6 Marknader där organisationen är verksam 6-7, 10-13, 44

102-7 Organisationens storlek 8, 51, 98

102-8 Information om medarbetare 40 Informationen är inte fullständigt tillgänglig. Det som ute-
lämnats är tillhörande regionsuppdelning.

102-9 Leverantörskedjan 36

102-10 Signifikanta ändringar av organisationen och dess  leverantörskedja 36

102-11 Försiktighetsprincipens tillämpning RISE tillämpar försiktighetsprincipen avseende bedömning och 
hantering av hållbarhetsrisker.

102-12 Externa initiativ 34, 38

102-13 Medlemskap i organisationer 34

Strategi 

102-14 Uttalande från högsta ledningen 4-5, 15

Etik och oberoende 

102-16 Värderingar, principer, standarder och uppförandekoder 34, 37

Styrning 

102-18 Ledningsstruktur 14-24

Intressentengagemang 

102-40 Lista över intressentgrupper 41

102-41 Kollektivavtal 38

102-42 Identifiering och val av intressenter 41

102-43 Sätt att involvera intressenter 41

102-44 Väsentliga områden och identifierade kritiska områden 41-42

Rapportering 

102-45 Delar av organisationen som ingår i bokslutet 51, 98

102-46 Definition av rapportinnehåll och gränser 26, 44

102-47 Lista över viktiga områden 42

102-48 Omräkning av information 33

102-49 Skillnader i rapportering 44

102-50 Rapporteringsperiod 44

102-51 Datum för senaste rapport 26

102-52 Rapporteringscykel 44

102-53 Kontakter för frågor kring rapporten 44

102-54 Rapporteringsnivå 26

102-55 GRI -innehållsindex 46-47

102-56 Extern verifiering 48

GRI 103: Styrning 2016

Hantering av viktiga hållbarhetsfrågor 

103-1 Förklaring kring viktiga områden och deras begränsningar 41

103-2 Hantering av hållbarhetsfrågor 42

103-3 Utvärdering av hanteringen av hållbarhetsfrågor 42

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

Ekonomiskt utfall 

201-1 Direkt ekonomiskt värde skapat och fördelat 35

201-4 Väsentliga stöd från stat eller myndigheter 35

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

Energi 

302-1 Energianvändning per energikälla i organisationen 33 Uppskattningar förekommer för de lokaliseringar där energi-
användningen ingår i hyresavtalet. 

GRI-standard Beskrivning Sida Kommentarer 

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

Emissioner (Miljö) 

305-2 Indirekta energirelaterade växthusgasutsläpp 33 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 32 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 Naturvårdsverket.

GRI 306: Avfall 2020 (Se Hantering av viktiga hållbarhetsfrågor för hållbarhetsstyrning)

Genererat avfall

306-3 Total avfallsmängd 33 Redovisade siffror utgör endast vikt farligt avfall. Övrigt avfall 
samt uppdelning per avfallskategori har ej rapporterats.

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

Leverantörsbedömning miljö

308-1 Nya leverantörer som bedöms utifrån miljökriterier 36

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

Medarbetare

401-1 Tillsvidareanställda och personalomsättning 40 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 37

403-2 Arbetsskador 40 Siffror avser alla typer av medarbetare på RISE som omfattas  
av rapporten. Könsuppdelning har inte rapporterats.

403-3 Företagshälsovård 37

403-4 Samverkan i arbetsmiljöfrågor 37

403-5 Arbetsmiljöutbildningar 37

403-6 Hälsofrämjande arbete 38

403-7 Våra medarbetares arbetsmiljö hos kunder och samarbetspartners 37

403-9 Arbetsrelaterade skador 40 GRI:n rapporteras ej i sin helhet. Rapporterade siffror gällande 
olycka per anställd avser 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. Färdolycks-
fall är inräknade i totalen samt redovisas separat.

403-10 Arbetsrelaterad ohälsa 40 GRI:n rapporteras ej i sin helhet. Här listar vi antalet pågående 
långtidssjukskrivningar hel-samt deltid för 2021 som är helt 
och /eller delvis arbetsrelaterade.

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

Mångfald och jämställdhet 

405-1 Mångfald bland medarbetare och ledning 40 Alla anställningsformer ingår.

405-2 Löneskillnad mellan män och kvinnor 40 Alla anställningsformer ingår.  
Heltidslön används som underlag. Redovisade siffror har ej 
uppdelats regionalt.

GRI 406: Ickediskriminering 2016 (Se Hantering av viktiga hållbarhetsfrågor för hållbarhetsstyrning)

Icke diskriminering 

406-1 Antal fall av diskriminering samt vidtagna åtgärder RISE har inte haft några inrapporterade diskrimineringsinciden-
ter som uppfyller standardens definitioner under 2021.

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

Leverantörsbedömning sociala aspekter

414-1 Nya leverantörer som bedöms utifrån sociala kriterier 36
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Revisors rapport över översiktlig granskning 
av RISE hållbarhets redovisning samt yttrande 
avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten

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 hållbar-
hetsredovisning för år 2021. Företaget har definierat 
hållbarhetsredovisningen, som även är den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten, på sidan 26 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 26 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 fram-
tagna redovisnings- och beräkningsprinciper. Detta ansvar 
innefattar även den interna kontroll som bedöms nödvändig 
för att upprätta en hållbarhetsredovisning som inte inne-
håller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på  
oegentligheter eller på fel.  

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredo-
visningen grundad på vår översiktliga granskning och 
lämna ett yttrande avseende den lagstadgade hållbarhets-
rapporten. Vårt uppdrag är begränsat till den historiska 
information som redovisas och omfattar således inte 
framtidsorienterade uppgifter. 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med 
ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och 
översiktliga granskningar av historisk finansiell information 
(omarbetad). En översiktlig granskning består av att göra 
förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga 
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 
Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt 
 system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumente-
rade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkes-
etiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga 
krav i lagar och andra författningar. Vi är oberoende i för-
hållande 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 grundad på en översiktlig granskning 
och granskning enligt RevR 12 har därför inte den säker-
het 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  upp rättad i enlighet med de ovan av styrelsen och 
företags ledningen angivna kriterierna. 

En lagstadgad hållbarhetsrapport har upprättats. 

Stockholm den 30 mars 2022

KPMG AB

Ingrid Hornberg Román  Torbjörn Westman
Auktoriserad revisor Specialistmedlem i FAR
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