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Etikpolicy
RISE uppdrag
Vårt uppdrag är att vara ett internationellt konkurrenskraftigt industriforskningsinstitut
som verkar för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft
och förnyelse. Med uppdraget följer också en skyldighet att agera etiskt, hållbart och
på ett sätt som renderar offentligt förtroende.
RISE etikpolicy vilar på bland annat FNs tio generella principer för näringslivets sociala
ansvar, UN Global Compact. Principerna baseras på internationella konventioner om
de mänskliga rättigheterna, arbetsrätt, miljö och anti-korruption
(www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles).

God forsknings- och affärsetik

Vi genomför våra forsknings- och affärsuppdrag på ett objektivt, ärligt, ansvarsfullt
och opartiskt sätt och i nära samverkan med våra uppdragsgivare och
samarbetspartners. Vi bidrar till att uppnå nationella och globala hållbarhetsmål, och
vi adresserar forsknings- och utvecklingsfrågor som gör nytta för forskningen,
näringslivet och samhället i övrigt. Vi använder vetenskapssamhällets tid och resurser
effektivt, och vi utför våra uppdrag efter inhämtande av erforderliga godkännanden
med respekt för människors rättigheter men även för djurs lidande.
Vi verkar för att effekterna av våra resultat ska gagna människa, miljö och samhälle.
Inom ramen för krav på sekretess strävar vi efter att informera allmänheten om risker
och möjligheter med våra resultat.
Vi redovisar data, resultat, metoder, idéer, tekniker och verktyg som tas fram i
verksamheten enligt god forskningssed och tillämpar principen att väsentliga bidrag
till publikationer är förutsättning för och ger rätt till medförfattarskap. Vi redovisar på
ett korrekt sätt de källor vi har använt i vårt arbete.
Legalitet
Vi är väl införstådda med och respekterar svensk lag och dess intentioner, samt den
lag som gäller i länder där vi verkar när detta är utanför Sveriges gränser. Vi förväntar
oss att samarbetspartners eller kunder till oss följer lokala lagar.
Mänskliga rättigheter
Vi stödjer och respekterar åtgärder för att värna mänskliga rättigheter samt försäkrar
oss om att i samarbeten med kunder och partners att dessa inte aktivt eller av
underlåtenhet bryter mot de mänskliga rättigheterna.
Medarbetares och samarbetspartners integritet
Vi värnar om vår egen, våra samarbetspartners och våra kunders integritet. Utöver att
följa överenskomna sekretessregler hanterar vi känslig information varsamt.

Objektivitet och integritet i relationer

Vi strävar efter saklighet i vårt framställningssätt och undviker felaktiga, missvisande
eller överdrivna påståenden.
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Vi visar respekt och omtanke mot varandra, kunder och samarbetspartners genom att
behandla, tilltala och omtala alla, både som individer och som grupp, på ett rättvist
och korrekt sätt oberoende av kön, politisk eller religiös uppfattning, etnicitet, sexuell
läggning och bakgrund, såväl i tal och text som i bild.
Vi tar inte emot mutor och mutar inte heller andra. Vi ger och tar emot gåvor endast i
en omfattning som utgör normal artighet i affärs- och forskningssammanhang, och tar
inte affärs- eller forskningsmässiga beslut som grundar sig på personlig vinning.

Oberoende

Vi väljer de teorier och metoder vi anser lämpligast för det problem vi tänkt lösa och
säkerställer god kvalitet genom granskning och redovisning av felkällor och metoder.
Antagen av RISE styrelse 2018-04-19
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