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DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018  
 
 

 
Nyckeltal Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 
Koncernen (belopp i MSEK) 2018 2017 2018 2017 2017 
Nettoomsättning  753 682 1 434 1 350 2 696 
Förändring nettoomsättning 
jämfört med föregående år % 

10% 0% 6% 12% 9% 

Rörelseresultat  19 -7 8 7 14 
Periodens resultat  11 -13 5 2 27 
Likvida medel  412 516 412 516 521 
Eget kapital  986 956 986 956 980 
Balansomslutning  2 507 2 460 2 507 2 460 2 518 
Soliditet % 39,3% 38,9% 39,3% 38,9% 38,9% 
Rörelsemarginal % 2,5% -1,0% 0,6% 0,5% 0,5% 
Årsanställda 2 099 2 026 2 099 2 026 2 041 
Kvinnor/män % 36/64 35/65 36/64 35/65 36/64 

 
 
Sammanfattning av andra kvartalet 
Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 753 
MSEK (682). Samtliga divisioner har haft ökad 
omsättning under kvartalet jämfört med föregående 
år.  

Rörelseresultatet var 19 MSEK (-7) vilket gav en 
rörelsemarginal på 2,5 procent (-1,0). Förbättringen 
av rörelseresultatet jämfört med föregående år beror 
på omsättningsökningen samt en högre 
debiteringsgrad.    

Periodens resultat uppgick till 11 MSEK (-13).  

 

Sammanfattning av perioden januari - juni 
Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 1 434 
MSEK (1 350).  

Rörelseresultatet uppgick till 8 MSEK (7) vilket gav en 
rörelsemarginal på 0,6 procent (0,5).   

Periodens resultat uppgick till 5 MSEK (2). 

 

Väsentliga händelser perioden april-juni 
Under kvartalet signerade RISE och Swerea ett avtal 
om sammangående mellan två tredjedelar av Swerea 
och RISE, vilket kommer att genomföras den 1 
oktober 2018.  

RISE och Chalmers etablerar med stöd av regeringen 
och i samverkan med CEVT, Scania, Volvo Cars och 
Volvo Group bolaget Swedish Electric Transport 
Laboratory AB (SEEL AB), en testbädd för 
elektromobilitet på Lindholmen i Göteborg. 
Sammantaget innebär regeringens anslag och 
industriparternas åtaganden att en investering om 1 
miljard kronor görs i satsningen. 

Under kvartalet signerade RISE ett avtal om att ta 
över delar av infrastrukturen inom toxikologi vid 
Swetox. Övertagandet kommer att ske vid årsskiftet 
2018/2019.  

Vid RISE bolagsstämma den 19 april valdes Klas 
Bendrik, Hanna Lagercrantz och Sara Mazur in som 
nya ledamöter i styrelsen efter avgående Anna Hultin 
Stigenberg, Richard Reinius och Marie Westrin. 
 
Fusionen av RISE Research Institutes of Sweden 
Holding AB (RISE Holding AB) och RISE Research 
Institutes of Sweden AB (RISE AB) är därefter 
genomförd. Därmed är RISE AB direktägt av staten 
och RISE Holding AB har upphört som juridisk person.  

 
 
 
Fördelning av nettoomsättning



VD HAR ORDET 
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Det är nu klart att samgåendet mellan två tredjedelar av Swerea och RISE genomförs den 1 oktober 2018. Genom 
förvärvet stärker RISE sin position som Sveriges nav för industriforskning och ökar sin kompetens och kapacitet för 
att kunna bidra till svensk konkurrenskraft och hållbar utveckling. 

Det är fantastiskt roligt att vi, genom förvärvet av 
Swerea, får ytterligare 355 innovativa kollegor. För att 
kunna möta de stora samhällsutmaningarna och inte 
minst omställningen mot ett hållbart samhälle behöver 
vi jobba över forskningsgränserna. Genom affären 
stärks RISE totala forskningsförmåga inom bland annat 
digitalisering, smart industri, produktionsteknik, 
återvinning och materialutveckling. 
 

Testbädd för elektromobilitet i Göteborg 
Under kvartalet blev det även klart att den testbädd för 
elektromobilitet som RISE och Chalmers etablerar med 
stöd av regeringen och i samverkan med flera 
industriparter huvudsakligen kommer att placeras på 
Lindholmen i Göteborg och en del på östkusten. 
Satsningen syftar till att stärka svensk fordonsindustris 
konkurrenskraft och bidra till att Sverige även 
fortsättningsvis ligger i framkant när det gäller 
innovationer inom transportsektorn samt att skynda på 
den svenska omställningen mot ett fossilfritt samhälle. 
Sammantaget innebär regeringens anslag och 
industriparternas åtaganden att en investering om 1 
miljard kronor görs i satsningen.   
 
Kraftsamling kring tillämpad AI 
RISE AI är en ny satsning som samlar AI-forskare, 
företag och myndigheter för att Sverige skall bli en av de 
bästa i världen på att använda AI. Sverige är litet på den 
internationella arenan och samarbete krävs för att nå 
den nödvändiga kritiska massan för avancerade 
tekniska projekt. RISE AI kommer att driva på 
utvecklingen av nästa generations AI-tillämpningar för 
industri och offentlig verksamhet.  

Verklig miljö för test av självkörande bussar  
Sedan i maj testas självkörande minibussar i verklig 
trafik på Chalmersområdet i Göteborg. Målet är att 
testa hur nya, delade transporttjänster kan bidra till en 
fortsatt hållbar stadsutveckling. Bakom satsningen 
ligger ett partnerskap mellan femton organisationer och 
företag med anknytning till mobilitet, stadsplanering 
och transporter. Satsningen som leds av RISE, är en del i 
regeringens samverkansprogram “Nästa generations 

resor och transporter” och finansieras av det 
strategiska innovationsprogrammet ”Drive Sweden”. 

Spårbara metaller för en hållbar framtid 
Tillsammans med gruvbranschen undersöker vi hur 
blockkedjeteknologi kan användas för att spåra 
metallers ursprung. Eftersom metaller är grundämnen 
som kan, och bör, återvinnas många gånger blir det 
snabbt komplext att spåra en produkts ursprung. 
Projektet kombinerar RISE expertis inom certifiering 
och blockkedjor och finansieras av det strategiska 
innovationsprogrammet ”STRIM”. Partners är Svemin, 
Luleå tekniska universitet, Boliden och LKAB. 

 

BioFlygArenan ska bidra till fossilfritt flyg 2045 
Nu presenterar SAS, Swedavia och RISE gemensamt 
initiativet BioFlygArenan, som är en digital plattform 
som ska bidra till att flygbranschen når målet om ett 
fossilfritt flyg 2045. Målet är att förena alla delar av 
värdekedjan, från skogen till vingen, och underlätta för 
produktion av bioflygbränsle i Sverige och möjliggöra en 
marknad.  

Bra ekonomisk progress 
Det är glädjande att vi under andra kvartalet ökade 
omsättningen med 10% jämfört med föregående år och 
att vi når ett rörelseresultat på 19 miljoner kronor. Vi 
har även ökat antal medarbetare sedan årsskiftet med 
80, och nu när Swerea blir en del av RISE från och med 
oktober blir vi totalt 2 700 medarbetare.  

Pia Sandvik 
Vd och koncernchef  

” För att långsiktigt säkerställa att vi är en 
internationellt framträdande aktör behöver vi 
etablera breda och tvärfunktionella samarbeten. Med 
Swerea tar vi nu ännu ett steg mot att samla Sveriges 
olika forskningsinstitut. ” 
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Komplexa utmaningar kräver gränsöverskridande lösningar och ett tvärvetenskapligt perspektiv. Vi är 
övertygade om att problem löses bäst genom att titta på dem från olika håll. Därför har vi samlat vår 
innovationsinfrastruktur i fem utmaningsdrivna affärs- och innovationsområden: Digitalisering, Energi och 
biobaserad ekonomi, Hållbara städer och samhällen, Hälsa och Life Science samt Mobilitet. 

Genom våra affärs- och innovationsområden erbjuder vi 
både spets och bredd, nationella och internationella 
innovationsnätverk och ett hundratal unika test- och 
demonstrationsmiljöer. Som en oberoende innovations-
partner samlar vi såväl expertkompetenser som olika 
aktörer för tvärdisciplinära, hållbara lösningar i bred 
samverkan. Vi kombinerar tillämpad forskning med 
branscherfarenhet och samarbetar med näringsliv och 
offentlig sektor, med små och stora bolag, i bilaterala 
projekt och i stora konsortier. 
 
Digitalisering 
Möjligheterna att kombinera och styra funktioner i glas 
ska utforskas i projektet ”Smarta Multifunktionella 
Glas”. Projektet fokuserar på att ta fram en 
multifunktionell solskyddsprodukt som kan integreras i 
fönster, fasader och bilrutor. I ett tvärvetenskapligt 
partnerskap utvecklas, testas och utvärderas här olika 
slags prototyper av multifunktionella glas och 
integrerade smarta elektronikstyrsystem. 
Slutprodukten ska kunna implementeras i 
byggnadsautomationssystem, lösningar för smarta hem 
eller fordon. Partnerskapet består av RISE, 
ChromoGenics AB, Inwido Sverige   AB, Hancap AB, 
Solibro Research AB, Vasakronan AB och Volvo 
Personvagnar AB. Projektet finansieras av det 
strategiska innovationsprogrammet ”Smartare 
Elektroniksystem”. 

Energi och biobaserad ekonomi 
”Malmöeffekten” är ett nytt forskningsinitiativ där RISE 
tillsammans med bland annat Malmö Stad, E.ON och 
Lunds Universitet tar sig an utmaningen med Malmös 
växande effektbehov av el. RISE medverkar bland annat 
med analyser av möjliga lösningar för att klara 
energitoppar. Projektets första fas består av en 
förstudie som stöds av Energimyndigheten, med målet 
att föreslå vidare forskning och demonstrationsinsatser.  

Hållbara städer och samhällen 
Mistra har beviljat ett forskningsprogram som har som 
mål att finna smartare metoder att planera, finansiera 
och organisera underhållet av befintliga infrastrukturer 
med fokus på VA och kommunala vägar. Bristen på 
kunskap och kompetens inom vår infrastruktur är ett 
hot mot samhället, skriver Mistra i bakgrunden till 
satsningen. RISE leder projektet i ett starkt konsortium 
av forskare på VTI, KTH, Linköpings Universitet, Lunds 
Tekniska Högskola och Chalmers, med delaktighet av 

ett antal svenska kommuner. Mistra satsar 49 miljoner 
kronor över fyra år. Med ytterligare medfinansiering 
från partners har projektet en totalbudget på 80 
miljoner kronor. 

Hälsa och Life Science 
RISE och Solna kommun har startat ett projekt som 
syftar till en säker infrastruktur för uppkopplad 
äldrevård. Projektet kommer att nyttja öppna 
standarder med fokus på att skapa hög datasäkerhet 
mellan hemmet och leverantören av e-hälsa, något som 
ofta saknas i dagens lösningar. Övriga parter är Boxplay 
Alleato AB och Technology Nexus Secured Business 
Solutions AB. Projektet finansieras av det strategiska 
innovationsprogrammet ”IoT Sverige”. 

I ett pilotprojekt i samverkan med Stockholms läns 
landsting och Karolinska institutet gör RISE tester i den 
digitala plattformen ”Hälsointegratorn” för ett friskare 
liv. Trehundra deltagare ingår i studien som innehåller 
olika hälsoerbjudanden och möten med utbildade 
hälsopedagoger. Syftet med studien är att utvärdera 
design och effekter av ”Hälsointegratorn” som är en del 
av EU-projektet ”Health Movement” som på olika sätt 
verkar för en systemförflyttning från reaktiv vård till 
proaktiv hälsa. Projektet finansieras av EIT Health. 
 
Mobilitet 
I projektet ”Energiförsörjningsalternativ för 
elektrifierade bussystem” har RISE utvecklat metoder 
och verktyg för att underlätta omställningen till 
elbussar, vilket kräver komplexa analyser för rätt 
investeringsbeslut. Verktyget simulerar bland annat 
laddning och energiförbrukning, visualiserar 
omloppsplanering och beräknar kostnader. Flera städer 
använder redan verktyget i upphandlingen av 
elbusstrafik. Projektet finansieras av 
Energimyndigheten. 

Att göra vården tillgänglig och nära är kritiskt för att 
minska vårdtider och undvika onödigt lidande. Projektet 
”Transport av lätta laster långa avstånd”, TRALLA som 
leds av RISE ska under ett år utforska möjligheten att 
använda en ny typ av vingburna drönare för transporter 
av mediciner och prover i närsjukvården i Norrlands 
inland. Landstinget i Västerbottens län ser en potential i 
att både förbättra kvaliteten och tillförlitligheten i 
glesbygdssjukvården och samtidigt minska 
klimatpåverkan och de hälsoekonomiska kostnaderna. 
Projektet finansieras av Vinnova.



ORGANISATION OCH DIVISIONER 
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Bioekonomi  
Nettoomsättning 219 MSEK - Årsanställda 254 
Biobaserade produkter från skogen skulle kunna ersätta 
många av dagens fossilbaserade. Division Bioekonomi 
driver omställningen till en cirkulär bioekonomi i 
samverkan med industri och akademi. Vi arbetar med 
hela värdekedjan från råvara till färdiga biobaserade 
material, bränslen och förpackningar. Våra testbäddar 
med industrilika pilot- och demoanläggningar är viktiga 
för uppskalning av processer för det framtida 
bioraffinaderiet. 
 

Biovetenskap och material  
Nettoomsättning 218 MSEK - Årsanställda 325 
Biovetenskap och material är den naturliga 
innovationspartnern för branscher som jordbruk och 
livsmedel, kemi, läkemedel, medicinteknik, biokemikalier 
och biobränslen samt inom materialområdet för 
fordons- och byggbranscherna. Divisionen finns med 
hela vägen från idé till tillämpning med fokus på 
kundens behov och samhällets hållbara utveckling. 
 

Certifiering  
Nettoomsättning 66 MSEK - Årsanställda 77 
Division Certifiering hjälper RISE kunder att skapa 
förtroende och nå nya marknader. Divisionen utfärdar 
certifikat enligt en lång rad standarder inom 
ledningssystem, produkt- och personcertifiering. 
Erfarna ledningssystemrevisorer, spetskompetens och 
den unika tillgången till ledande forsknings- och 
utvärderingskompetens inom koncernen gör 
Certifiering till en trygg samarbetspartner.  
 

Nettoomsättningen avser perioden jan-juni 2018 
ICT  
Nettoomsättning 304 MSEK - Årsanställda 422 
Division ICT erbjuder expertis i hela kedjan för ett 
digitalt och innovationsdrivet samhälle; hårdvara, 
mjukvara, affärsutveckling och branschkunskap inom en 
rad strategiska områden. Divisionen har 
spetskompetens inom bland annat sensorsystem, 
automation, tryckt elektronik, AI och data science, 
cybersäkerhet, visualisering, interaktionsdesign, 
fiberoptik, hållbara transporter och cirkulära 
affärsmodeller. 
 

Samhällsbyggnad  
Nettoomsättning 222 MSEK - Årsanställda 334 
En stor gemensam utmaning är att bygga framtidens 
hållbara samhällen. Genom att kombinera helhetssyn 
och spetskompetens tar division Samhällsbyggnad fram 
klimatanpassade, energi- och kostnadseffektiva 
lösningar med människan i centrum. Divisionen verkar 
inom områden som stadsutveckling, byggande och 
boende, infrastrukturlösningar, cirkulär ekonomi samt 
hållbar energiförsörjning och klimatanpassning. 
 

Säkerhet och transport  
Nettoomsättning 395 MSEK - Årsanställda 523 
I ett framtida högteknologiskt samhälle ökar riskerna 
vilket kräver säkrare och mer hållbara transporter. 
Divisionen erbjuder kompetens inom aktiv säkerhet, 
mekaniska risker, mätteknik och brandskydd i 
avancerad labbmiljö. Division Säkerhet och transport 
arbetar också med provning, besiktning, kalibrering och 
verifiering. Dessutom finns här AstaZero, en 
testanläggning för forskning och utveckling av det 
automatiserade transportsystemet samt den nya 
testbädden för elektromobilitet SEEL, Swedish Electric 
Transport Laboratory. 
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Kraftsamling kring tillämpad AI 
RISE AI kommer att fungera som en mötesplats där 
stora och små företag, akademi och samhälle kan 
samverka kring utvecklingen av tillämpad AI. 
Forskningssatsningen WASP AI blir en viktig akademisk 
partner. ABB, Arbetsförmedlingen, Assa Abloy, Boliden, 
Combient, Ericsson, Gavagai, Great people, Husqvarna, 
Mavenoid, Mobilaris, Peltarion, Recorded Future, Saab, 
Sana Labs, Scania, SSAB, Yanzi, och Vattenfall 
Vattenkraft AB med flera stöder satsningen. Med 
forskningscentrum och samverkansmiljöer över hela 
landet blir RISE AI Sveriges ledande AI-
forskningspartner. RISE AI samlar vid starten över 60 
forskare i 75 projekt och målet är att detta skall 
fördubblas inom fem år.  

AstaZero i internationellt partnerskap 
AstaZero har tillsammans med American Center for 
Mobility i USA och K-City i Sydkorea ingått ett 
partnerskap för att skapa samordnade tillvägagångssätt 
för utveckling av uppkopplade och autonoma fordon i 
testmiljöer.  Genom att skapa ett internationellt 
partnerskap mellan testbäddar av liknande typ som 
AstaZero, kan man gemensamt arbeta för 
standardisering och harmonisering av provning globalt. 

Göteborg testar framtiden  
Göteborgs Stad har genom Business Region Göteborg, 
Chalmers tekniska högskola, RISE och Göteborgs 
universitet tagit initiativet till Testbädd Göteborg, som 
är öppet för alla aktörer som är intresserade av att 
utveckla testbäddsverksamhet med staden som arena. 
Testbädd Göteborg tar avstamp i testbäddar, initiativ 
och program som redan pågår med målet att lyfta nivån 
ytterligare och öppna för nya aktörer. Initialt ligger 
fokus på att utveckla nya testbäddar kring mobilitet, 
infrastruktur och hållbara stadsdelar med digitalisering 
och policyutveckling som möjliggörare. 
 
Nationellt kontor för innovationstävlingar 
För att bidra till att offentlig sektor i högre utsträckning 
utnyttjar potentialen med innovationstävlingar 
etablerar RISE ett nationellt kontor för 
innovationstävlingar. Kontoret är öppet för alla 
intressenter i värdekedjan: myndigheter, 
beställargrupper, intermediärer och kommersiella 
aktörer inom innovationstävlingar i syfte att skapa 
bättre tävlingar med högre potential för 
kommersialisering.  Projektet finansieras av Vinnova 
och beräknas pågå i två år. 

 

Breda samverkansprojekt ska lösa stora 
samhällsutmaningar 
Inom Vinnovas program ”Utmaningsdriven innovation” 
har RISE beviljats flera projekt som genom bred 
samverkan ska hitta lösningar för att möta vår tids stora 
samhällsutmaningar.  Ett exempel är projektet ”Smittfri 
vård” som tar ett helhetsgrepp om problematiken kring 
att förebygga infektioner och förhindra spridning av 
smitta samt antibiotikaresistenta bakterier inom 
sjukvården. I projektgruppen, som koordineras av RISE, 
ingår 12 parter från akademi, industri och vården. 

Nationell infrastruktur inom toxikologi 
Vid årsskiftet tar RISE över delar av infrastrukturen vid 
Swetox för att skapa en nationell infrastruktur inom 
toxikologi som erbjuder uppdrags- och 
testbäddsverksamhet, forskning och utbildning. Ny 
kunskap och nya metoder inom toxikologi kommer att 
påverka utvecklingen mot säkra läkemedel och 
kemikalier, en bättre hälsa och en hållbar miljö och 
ligger i linje med Sveriges nationella mål; ”Giftfri miljö”.  
Elva universitet och Länsstyrelsen i Stockholm är 
medfinansiärer av satsningen. 

Vidareutveckling av testbädden LignoCity 
Testbädden LignoCity i Bäckhammar, Kristinehamn har 
varit till stor nytta när RISE tillsammans med partners 
visat hur lignin kan användas för att producera såväl 
bioplast och bränslen som kolfiber för lättvikts-
applikationer och energilagring. Tillväxtverket har gett 
klartecken till ett nytt projekt som ska vidareutveckla 
LignoCity och hjälpa start-ups och små och medelstora 
företag att utveckla nya klimatsmarta lösningar med 
lignin som bas. Målet är att bidra till nya 
företagsetableringar i Värmland och att ge Sverige ett 
internationellt försprång inom bioekonomi. 

Nya styrelsemedlemmar 
Vid bolagsstämma i april valdes Klas Bendrik, Hanna 
Lagercrantz och Sara Mazur in som nya ledamöter i 
styrelsen. Klas Bendrik är rådgivare på analysföretaget 
Gartner och före detta CIO på Volvo Cars, Hanna 
Lagercrantz är bolagsförvaltare vid 
Näringsdepartementet och Sara Mazur är vice 
ordförande i Wallenberg Artificial Intelligence, 
Autonomous Systems and Software Program (WASP) 
och före detta Vice President and Head of Research vid 
Ericsson.  
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Investering i strategisk kompetensutveckling 
 
De medel som RISE -gruppen erhåller från staten för 
helåret 2018 uppgår till 740 MSEK (629) i enlighet med 
propositionen 2017/18:1 Utgiftsområde 24. Av dessa 
medel beslutade styrelsen i RISE att fördela 641 MSEK 
(559) för strategisk kompetensutveckling (SK-medel, 
strategiska initiativ och samverkansmedel) och 79 
MSEK (45) för strukturutveckling (strukturmedel och 
integrationsmedel) samt 20 MSEK (25) som driftmedel 
till ägarbolaget. Statliga medel för strategisk 
kompetensutveckling omfattar samtliga bolag i RISE-
gruppen och utgår ifrån samma fördelningsvillkor 
oavsett statlig ägarandel.  

 

 

 

 

 
 
Inom koncernen RISE görs fördelningen med 
definierade kriterier utgående från operativ omsättning 
justerat för konkurrensutsatt verksamhet samt till 
gemensamma strategiska satsningar (s k 
kompetensplattformar och samverkansinitiativ). 
Fördelningen till Swerea håller samma nivå som 2017 
justerat för pris och löneomräkning (PLO). Strategiska 
kompetensmedel förmedlas via moderbolaget. Andelen 
medel som är tagen i anspråk redovisas i respektive 
bolags resultaträkning. 
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Omsättning och resultat 
April – juni 2018 
Koncernens nettoomsättning under andra kvartalet 
uppgick till 753 MSEK (682) och innebär en ökning 
med 10 procent jämfört med motsvarande period 
föregående år.   

Koncernens rörelseresultat uppgick till 19 MSEK (-7). 
Förbättringen av rörelseresultatet jämfört med 
föregående år beror på omsättningsökningen samt en 
högre debiteringsgrad.    

Resultatandelar från intresseföretag uppgick till -1 
MSEK (0).  

Finansnettot uppgick till -8 MSEK (-7). Årets 
finansnetto har påverkats negativt med 8 MSEK 
beroende på en justering av finansiell skuld till 
tidigare minoritetsägare avseende förvärvet av 
Innventia.  Föregående år påverkades andra kvartalet 
negativt av en nedskrivning av finansiell lånefordran 
på 6 MSEK. 

Skatt på periodens resultat var 0 MSEK (1). 
Periodens resultat uppgick till 11 MSEK (-13). 
 
Januari – juni 2018 
Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick 
till 1 434 MSEK (1 350) vilket är en ökning med 6 
procent jämfört med föregående år.   

Rörelseresultat uppgick till 8 MSEK (7).  
Resultatandelar från intresseföretag uppgick till 3 
MSEK (4).  

Finansnettot för perioden uppgick till -5 MSEK (-7). 
Skatt på periodens resultat var 2 MSEK (2). 
Periodens resultat uppgick till 5 MSEK (2). 

 
Kassaflöde och finansiell ställning 
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter 
förändring av rörelsekapital uppgick till -18 MSEK     
(-32) för perioden. Kassaflödet efter investerings- 
och finansieringsverksamheten uppgick till -109 
MSEK (-150). Koncernens investeringar uppgick till 
80 MSEK (102) varav investeringar i materiella och 
immateriella anläggningstillgångar var 62 MSEK (99) 
och 18 MSEK (0) var delbetalning av låneskulder 
avseende tidigare förvärv. 
 
Räntebärande skulder på balansdagen uppgick till 
227 MSEK (250).  Lån förfaller under perioden 2018 
–2029. Skulderna löper till rörlig ränta. 
Räntebärande skulder har under första kvartalet 
minskat genom amortering med 11 MSEK.  Det egna 
kapitalet uppgick till 986 MSEK (956) och soliditeten 

till 39,3 % (38,9).  Likvida medel uppgick på 
balansdagen till 412 MSEK (516). 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  
Risktagning och hantering av risker är en naturlig del 
av all affärsverksamhet. RISE-koncernens 
verksamhet är exponerad för ett flertal risker.  
 
Valet av satsningsområden för forskning och 
utveckling innebär alltid en osäkerhet och 
medföljande risk att missa viktiga områden för 
framtiden.  
 
Svårigheter att rekrytera och behålla kvalificerad 
personal är riskfaktorer inom RISE-koncernen och 
koncernen arbetar aktivt för att bli en än mer 
attraktiv arbetsgivare som förmår rekrytera och 
behålla kompetent personal.  
 
En stor del av RISE verksamhet är beroende av 
tillgängligheten i test- och demonstrations-
anläggningar med hög teknisk nivå. Driftsättning av 
nya anläggningar innebär alltid risker med avseende 
på tillgängligheten, men även de anläggningar som 
varit igång en längre tid omfattas av risker som en 
följd av både slitage på utrustning och en fortsatt 
relevans av specifik utrustning.   
 
För ytterligare information om riskhantering, 
internkontroll och finansiella risker se sid 73-74 och 
sid 97-99 i 2017 års årsredovisning.  
 
Viktiga händelser efter periodens utgång 
Inga händelser som fått väsentlig påverkan på 
verksamheten eller koncernens finansiella ställning 
har inträffat efter periodens utgång. 
 
Moderbolaget 
I juni har en nedströmsfusion gjorts vilket inneburit 
att RISE Holding AB har fusionerats med RISE AB 
som numera är moderbolag i koncernen. De 
jämförelsesiffror som anges nedan och i de 
efterföljande finansiella rapporterna avser 
koncernens nuvarande moderbolag RISE AB.  

Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick för 
kvartalet till 836 MSEK (671).  
 
Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -17 MSEK 
(-23). Resultat från finansiella poster uppgick till -6 
MSEK (-6) för perioden. Skatt på periodens resultat 
var 0 MSEK (0). Periodens nettoresultat uppgick till    
-23 MSEK (-29).  
 
Moderbolagets egna kapital var 481 MSEK (435) och 
likvida medel uppgick till 99 MSEK (63).  
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Resultaträkning i sammandrag 
Koncernen 
 Not Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 

BELOPP I MSEK   2018 2017 2018 2017 2017 

Nettoomsättning 1 753 682 1 434 1 350 2 696 

Övriga rörelseintäkter  7 6 13 10 16 

         

Rörelsens kostnader  -740 -695 -1 442 -1 357 -2 712 

Resultat från andelar i intresseföretag  -1 0 3 4 14 

RÖRELSERESULTAT   19 -7 8 7 14 
         

Finansiella poster - netto  -8 -7 -5 -7 13 

RESULTAT FÖRE SKATT   11 -14 3 0 27 
         

Inkomstskatt  0 1 2 2 0 

PERIODENS RESULTAT   11 -13 5 2 27 
         

Moderföretagets aktieägare  8 -17 0 -3 22 

Innehav utan bestämmande inflytande  3 4 5 5 5 
         

RESULTAT PER AKTIE         

Resultat per aktie, (kronor)  22 -1 024 0 -192 1 326 

Genomsnittligt antal utestående aktier*   364 000 16 470 364 000 16 470 16 470 

*) Antal aktier i moderbolaget är 364 000 aktier efter att nedströmsfusion av RISE Holding AB är genomförd och RISE AB är nytt 
moderbolag i koncernen.  

Rapport över totalresultat 
Koncernen 

  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 

BELOPP I MSEK   2018 2017 2018 2017 2017 

PERIODENS RESULTAT  11 -13 5 2 27 

POSTER SOM HAR OMFÖRTS ELLER KAN 
OMFÖRAS TILL ÅRETS RESULTAT 

        

Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av 
utländska verksamheter  1 0 2 -1 -1 

POSTER SOM INTE SKA ÅTERFÖRAS I 
RESULTATRÄKNINGEN 

        

Omvärdering av nettopensionsförpliktelser    -9   -9 -9 

Uppskjuten skatteeffekt av ovanstående     2   2 1 

ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN   1 -7 2 -8 -9 
         

SUMMA TOTAL RESULTAT FÖR PERIODEN   12 -20 7 -6 18 
         

SUMMA TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:         

Moderföretagets aktieägare  9 -21 2 -8 14 

Innehav utan bestämmande inflytande  3 1 5 2 4 
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Balansräkning i sammandrag 
Koncernen 

BELOPP I MSEK 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31 

TILLGÅNGAR    
 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
 

Immateriella tillgångar 39 27 29 

Materiella tillgångar 970 967 984 

Finansiella tillgångar 170 154 165 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 179 1 148 1 178 

     
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

 

Varulager 495 396 312 

Kundfordringar 246 227 359 

Övriga kortfristiga fordringar 175 173 148 
Kassa och bank 412 516 521 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 328 1 312 1 340 
     

SUMMA TILLGÅNGAR 2 507 2 460 2 518 

     
EGET KAPITAL     
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare 931 908 930 

Innehav utan bestämmande inflytande 55 48 50 

SUMMA EGET KAPITAL 986 956 980 

     
SKULDER     
Långfristiga skulder 279 309 294 

Kortfristiga skulder 1 242 1 195 1 244 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 507 2 460 2 518 

 

Förändringar i eget kapital 
Koncernen 

BELOPP I MSEK 

Aktie- 
kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Omräknings-
reserv 

Balanserad 
vinst inkl 

periodens 
resultat 

Summa 
Innehav utan 

bestämmande 
inflytande 

Summa eget 
kapital 

IB PER 1 JANUARI 2017 2 428 1 485 916 46 962 

Årets resultat    22 22 5 27 

Årets övrigt totalresultat   -1 -7 -8 -2 -10 

Tillskjutet kapital       1 1 

IB PER 1 JANUARI 2018 2 428 0 500 930 50 980 

Ny tillämpning IFRS 9    -1 -1  -1 
JUSTERAT EGET KAPITAL                   
1 JANUARI 2018 

2 428 0 499 929 50 979 

Årets resultat    0 0 5 5 

Årets övrigt totalresultat   2  2 0 2 

Nedströmsfusion av moderbolag 34 -428  394 0  0 

UB PER 30 JUNI 2018 36 0 2 893 931 55 986 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 
Koncernen 

 Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 

BELOPP i MSEK 2018 2017 2018 2017 2017 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

42 4 51 38 130 

Förändring av rörelsekapital -236 -164 -69 -70 -58 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -194 -160 -18 -32 72 

        
Kassaflöde från investeringsverksamheten -44 -65 -80 -102 -191 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 -10 -11 -16 -26 

PERIODENS KASSAFLÖDE -244 -235 -109 -150 -145 

        
Likvida medel vid periodens början 656 752 521 666 666 

Likvida medel vid periodens slut 412 516 412 516 521 

 

 

 

 

Resultaträkning i sammandrag  
Moderbolaget 

 Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår 
BELOPP I MSEK 2018 2017 2018 2017 2017 

Nettoomsättning 446 340 836 671 1 380 

Övriga rörelseintäkter 5 2 6 5 10 

Rörelsens kostnader -451 -363 -859 -699 -1 421 

RÖRELSERESULTAT 0 -21 -17 -23 -31 

        
Finansiella poster -8 2 -6 -6 5 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -8 -19 -23 -29 -26 
        

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 31 
Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0 

PERIODENS RESULTAT -8 -19 -23 -29 5 
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Balansräkning i sammandrag 
Moderbolaget 
 

BELOPP I MSEK 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31 

TILLGÅNGAR       
     
Immateriella anläggningstillgångar 10 - - 

Materiella anläggningstillgångar 485 426 463 

Finansiella anläggningstillgångar 357 333 333 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 852 759 796 
     

Varulager 238 190 159 

Kundfordringar 167 118 177 

Övriga kortfristiga fordringar 92 73 101 

Kassa och bank 99 63 89 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 596 444 526 
     

SUMMA TILLGÅNGAR 1 448 1 203 1 322 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     
Eget kapital     

Bundet eget kapital 109 109 109 

Fritt eget kapital 372 326 360 

SUMMA EGET KAPITAL 481 435 469 
     

Obeskattade reserver 33 35 33 

Avsättningar 16 15 17 

Kortfristiga skulder 918 718 803 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 448 1 203 1 322 
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RISE-koncernen uppdelad på divisioner  
Koncernen 
 

 
Januari - juni 2018 Januari - juni 2017 

BELOPP I MSEK 
NETTO-

OMSÄTTNING 
RÖRELSE-

RESULTAT 
RÖRELSE-

MARGINAL  
NETTO-

OMSÄTTNING 
RÖRELSE-

RESULTAT 
RÖRELSE-

MARGINAL  

DIVISION          
Bioekonomi 219 2 0,9% 207 5 2,4% 

Biovetenskap och material 218 -5 -2,3% 214 -6 -2,8% 

Certifiering 66 8 12,1% 56 4 7,1% 

ICT 304 5 1,6% 282 6 2,1% 

Samhällsbyggnad 222 11 5,0% 205 3 1,5% 

Säkerhet och transport 395 15 3,8% 367 20 5,4% 

SUMMA DIVISIONER 1 424 36 2,5% 1 331 32 2,4% 

Ofördelade gemensamma 
kostnader/elimineringar 

10 -31   19 -29  

Resultatandel intressebolag   3    4  

TOTALT KONCERNEN 1 434 8 0,6% 1 350 7 0,5% 

 
I 2018 har principen för allokering av koncerngemensamma funktioner förändrats och 2017 har justerats enligt samma princip 
för jämförbarhet.  

 

Redovisningsprinciper 
Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i 
årsredovisningslagen. Delårsrapporten för 
moderbolaget har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport.  

Koncernen har börjat tillämpa IFRS 9 Finansiella 
instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med 
kunder från och med 1 januari 2018.  
I enlighet med IFRS 9 har en kreditförlustreserv 
införts och den sammanlagda effekten av denna 
förändring uppgående till 1 MSEK har redovisats i 
balanserat resultat per den 1 januari 2018. I övrigt 
har inga effekter av förändringen uppstått. 
Jämförelseåret redovisas enligt IAS 39 och ingen 
omräkning av eventuella effekter görs.  
Införandet av IFRS 15 har inte medfört några 
övergångseffekter på de finansiella rapporterna. 
Redovisningsprinciper för intäktsredovisning baseras 
på att intäkterna redovisas över tid, i takt med att 
kontrollen över leveransen övergår till kund.  
Koncernens intäkter utgörs i allt väsentligt av 
intäkter från utförda tjänster (forsknings- och 
utvecklingsprojekt).   

Koncernen utvärderar för närvarande effekterna av 
införandet av standarden IFRS 16 Leasingavtal som 
träder ikraft den 1 januari 2019. 

Regeringen beslutade i juni om en sänkning av 
bolagsskatten i två steg, 2019 och 2021. Effekten av 
denna ändring på uppskjuten skatt är redovisad i 

andra kvartalet och gav en positiv resultateffekt på    
2 MSEK.  

För en närmare beskrivning av koncernens 
tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till senast 
lämnade årsredovisning. Förutom ändringarna av 
IFRS 9 och IFRS 15, beskrivna ovan, har inga andra 
förändringar av redovisningsprinciperna skett under 
perioden.  

Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer 
förutom i de finansiella rapporterna och dess 
tillhörande noter även i övriga delar av 
delårsrapporten. 

 
Not 1 
Segmentrapportering/divisionsrapportering 
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som 
överensstämmer med den interna rapportering som  
lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren, 
vilken är den funktion som ansvarar för tilldelning av 
resurser och bedömning av rörelsesegmentens 
resultat. I koncernen har denna funktion identifierats 
som verkställande direktören i RISE.  

Segmenten överensstämmer med divisionerna och 
beskrivning av dessa finns på sidan 5. Resultatmåttet 
styrelsen följer upp är rörelseresultatet. 
Ingen enskild kund i koncernen står för mer än 10 
procent av intäkterna. 22 procent av intäkterna 
kommer från utlandet.  Anläggningstillgångar finns 
huvudsakligen i Sverige.
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Not 2 
Transaktioner med närstående 
Svenska staten äger 100 procent av RISE AB. Utöver 
affärsmässiga transaktioner, som skett på 
marknadsmässiga villkor mellan bolag inom 
koncernen har inga transaktioner med närstående 
skett. 
 
 

Not 3 
Verkligt värde för finansiella instrument 
Koncernens finansiella tillgångar består 
huvudsakligen av andelar i koncernföretag och 
intressebolag, vilka redovisas till anskaffningsvärde. 
Koncernens finansiella skulder består av leverantörs-
skulder och övriga kortfristiga skulder vilka redovisas 
till anskaffningsvärde. 

Koncernen har placeringar i kortfristiga tillgångar 
som hålles till förfall. Placeringarna är bokförda till 
anskaffningsvärde samt upplupen ränta. På balans-
dagen har koncernen placeringar om 20 MSEK. Det 
bokförda värdet motsvarar verkligt värde. 
 

 
Utdelningspolicy 
Enligt bolagsordningen för moderföretaget är syftet 
med verksamheten att vara vinstdrivande, men inte 
att lämna utdelning till aktieägaren. 

 

 
Alternativa nyckeltal 
I enlighet med riktlinjer, från ESMA (European 
Securities and Markets Authority), avseende 
redovisning av alternativa nyckeltal, redovisas här 
definition och avstämning av alternativa nyckeltal för 
RISE. Riktlinjerna innebär utökade upplysningar 
avseende de finansiella mått som inte definieras i 
IFRS. De nyckeltal som framgår nedan är redovisade i 
delårsrapporten.  De används för intern styrning och 
uppföljning. Eftersom inte alla företag beräknar 
finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid 
jämförbara med mått som används av andra företag. 

Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. 

Soliditet 
Eget kapital på balansdagen i procent av 
balansomslutningen.  

Alternativa 
nyckeltal 

Apr-
jun 

Apr-
jun 

Jan-
jun 

Jan-
jun Helår 

Koncernen 2018 2017 2018 2017 2017 

Rörelseresultat 19 -7 8 7 14 

Nettoomsättning 753 682 1 434 1 350 2 696 

Rörelsemarginal % 2,5% -1,0% 0,6% 0,5% 0,5% 

        
Eget kapital 986 956 986 956 980 

Balansomslutning 2 507 2 460 2 507 2 460 2 518 

Soliditet % 39,3% 38,9% 39,3% 38,9% 38,9% 
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Kommande ekonomisk information 

Delårsrapport kvartal 3 26 oktober 2018 
Delårsrapport kvartal 4  14 februari 2019 
  
 

Undertecknande 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt över 
utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 
 
Göteborg den 15 augusti 2018 
 
 
 
Jan Wäreby  Klas Bendrik  Torbjörn Holmström 
Ordförande 
 
 
Hanna Lagercrantz Sara Mazur  Anna-Karin Stenberg 
 
 
Fredrik Winberg Sven Wird   Anne Andersson 
 
 
Linda Ikatti  Magnus Naesman  Pia Sandvik 

Vd och koncernchef 
 
 
 
 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer. 
 
 
 
 
För ytterligare information: 
Pia Sandvik, vd 
telefon: +46 (0)10-516 62 81 
e-post: pia.sandvik@ri.se 
 
Synnöve Helander, finansdirektör 
telefon: +46 (0)10-516 62 93 
e-post: synnove.helander@ri.se 
 
 
RISE Research Institutes of Sweden AB 
www.ri.se 
info@ri.se 
Org. nr 556464-6874. Styrelsens säte är i Göteborg 
Tel: +46 (0)10-516 62 80
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Affärs- och 
innovationsområden RISE affärs- och innovationsområden har inrättats för att möta framtidens 

utmaningar. De spänner över RISE sex divisioner.  
 
Awitar Automotive Wireless Test and Research Facility, är en test- och 

utvecklingsanläggning för trådlösa kommunikationssystem. 
 
Blockkedja En oföränderlig liggare (databas) där varje fakta eller transaktion är tidsstämplat och 

distribuerad hos flera aktörer som gemensamt håller den uppdaterad. 
 
Divisioner   RISE är organiserat i sex divisioner.  
 
ESS European Spallation Source, är en sameruropeiskt forskningsanläggning i Lund. 

Anläggningen är en så kallad neutronkälla där kaskader av neutroner framkallas 
genom spallation.  

 
FP9  EUs nionde ramprogram för forskning och innovation som ska lanseras efter 2020. 
 
Horizon 2020   EUs åttonde ramprogram för forskning och innovation. 
 
Kompetensplattformar Satsning på uppbyggnad/fortsatt utveckling av spetskompetens inom ett 20-tal 

styrkeområden inom RISE. 
 
MAX IV Laboratorium för acceleratorfysik och forskning med hjälp av synkrotronljus.  
 
RISE  Avser RISE-koncernen. 
 
RISE Holding AB  Fusionen av RISE Research Institutes of Sweden Holding AB (RISE Holding AB) och 

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) genomfördes den 25 juni 2018. 
RISE Holding AB har därmed upphört som juridisk person.  

 
RISE AB RISE Research Institutes of Sweden AB är sedan 25 juni 2018 moderbolag i RISE-

koncernen. 
Strategiska 
innovationsprogram Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska i 
  innovationsprogram inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. 
 
SK-medel   Strategiska kompetensmedel fördelade enligt fördelningsmodell. 
  
SMF   Små och medelstora företag. 
 
Strukturmedel   Strategiska kompetensmedel fördelade till specifikt projekt. 
  
Swerea  Swerea AB, intressebolag till RISE AB. Ägarandel 42,8 procent. 
 
UoH  Universitet och högskolor. 
 
Vetenskapsrådet  Vetenskapsrådet, som är en myndighet under utbildningsdepartementet, finansierar 

forskning och forskningsinfrastruktur inom universitets- och högskolesektorn. 
 
Vinnova Sveriges innovationsmyndighet. Uppgift: Att främja hållbar tillväxt genom att 

förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad 
forskning. 

 
Årsanställda Medelantal anställda under året beräknat som närvarotid och frånvarotid (exklusive 

viss kort- samt långtidsfrånvaro) dividerat med normalarbetstid för en 
heltidsanställd. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Neutronk%C3%A4lla
https://sv.wikipedia.org/wiki/Neutron
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spallation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Laboratorium
https://sv.wikipedia.org/wiki/Acceleratorfysik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Synkrotronljus
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RISE – Sveriges forskningsinstitut  
 
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och 
offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare 
driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder 
unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. 
www.ri.se 
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