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Hållbarhetspolicy RISE
Vårt uppdrag med särskild koppling till hållbarhet

Vi bidrar till hållbar utveckling i näringsliv och samhälle genom att skapa
innovationsinfrastruktur med internationell konkurrenskraft, i hela värdekedjan.
Innovationsinfrastruktur inkluderar personal, kompetenser, virtuella och fysiska
anläggningar och miljöer.
RISE ska vara internationellt konkurrenskraftig och verka för hållbar tillväxt i Sverige
genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse. Vi arbetar för att stärka
näringslivet och samhället när det gäller att möta de utmaningar och möjligheter som
kopplar till FN:s 17 globala hållbarhetsmål.
Vi har identifierat och prioriterat tre områden, där vi har störst möjlighet att påverka
omvärlden:
- Erbjudandet – att vår verksamhet bidrar till en hållbar utveckling och ökad
konkurrenskraft
- Verksamheten – att vår verksamhet bedrivs hållbart och långsiktigt
- Affärsrelationerna – att vi utför våra tjänster på ett hållbart sätt

Erbjudandet

Hållbarhet är en central del av vårt uppdrag; att nyttiggöra forskning och kunskap för
att nå samhällsutveckling och bidra till hållbar tillväxt för svenskt näringsliv. Merparten
av den forskning och innovation som bedrivs inom RISE har en direkt koppling till vår
tids största samhällsutmaningar.

Vår verksamhet

En förutsättning för vår trovärdighet är att vår egen interna verksamhet bedrivs
hållbart och långsiktigt. RISE ska agera som ett föredöme och vår verksamhet bedrivs
utifrån ett ständigt pågående internt hållbarhetsarbete.
I vår projektverksamhet identifierar och hanterar vi kontinuerligt risker och
affärsmöjligheter inom området hållbart företagande.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi arbetar kontinuerligt med
kompetensutveckling och för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Affärsrelationerna

Vi tar ansvar för våra affärsrelationer och utför våra tjänster på ett hållbart sätt. Vi
arbetar efter vår etikpolicy och hanterar på så sätt de olika frågeställningar avseende
etik som kan uppkomma.

Hållbarhetspåverkan

Vi redovisar vår hållbarhetspåverkan offentligt och transparant, mer information finns
i vår års- och hållbarhetsredovisning.
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