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RISE Research Institutes of Sweden är en grupp industriforskningsinstitut som med forskningsexcellens och 
framsynthet skapar nytta och konkurrenskraft i både små och stora företag. RISE-gruppens innovationer driver 
tillväxt och stödjer omställningen till hållbar utveckling i hela samhället. I RISE-gruppen ingår SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut AB (SP), Swedish ICT Research AB (Swedish ICT), Swerea AB (Swerea) och 
Innventia AB (Innventia). 

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB (RISE Holding) är statens ägarbolag för industriforskningsinstitut. 
Bolagets uppgift är att samla den svenska institutssektorn och stärka dess roll i innovationssystemet genom effektiv 
ägarstyrning och arbete med struktur-, effekt- och finansieringsfrågor. Årligen mottar RISE Holding medel från 
staten för strategisk kompetensutveckling vilka ska investeras i samtliga bolag i RISE-gruppen, det vill säga 
SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia. Medlen investeras utifrån samma investeringskriterier oavsett ägarandel. 
Bokslutskommunikén omfattar information avseende både den legala koncernen, RISE-koncernen, och samtliga 
institut, RISE-gruppen. För definitioner och detaljer om ägandet se sidan 15. 

 

RISE-gruppen 

Januari-mars 2013   

 Omsättningen uppgick till 682 (670) mkr  
 Rörelseresultatet uppgick till -9,7 (6) mkr  
 Resultat efter skatt uppgick till -5,7 (5) mkr  
 SK-medel uppgick till 116 (117) mkr  

 
Om inte annat framgår avser kommentarer och beloppsuppgifter perioden januari-mars 2013. Föregående års jämförelsesiffror inom parentes. 

Hänt under perioden 
SP Process Development i Södertälje, en ny verksamhet inom RISE-gruppen, invigdes den 4 februari 2013 av 
näringsminister Annie Lööf. 

Forsknings- och innovationspropositionen beslutades av riksdagen. 

IRnovas teckningsoptioner har förfallit och fulltecknats, därutöver har en nyemission genomförts. Totalt 10 mkr i 
extern finansiering har tillförts bolaget för kommande utveckling.  

Hänt efter periodens utgång 
Inga väsentliga händelser. 

 
 

     



RISE Research Institutes of Sweden Holding AB | Org nr 556179-8520 

Delårsrapport januari-mars 2013 sid 2 (16) 

VD har ordet 

Den samlade tillväxten i RISE-gruppen fortsätter och under första 
kvartalet 2013 ökade omsättningen måttligt jämfört med föregående år 
till 682 (670) mkr.  

Första kvartalet är resultatmässigt svagare för RISE-gruppen, vilket vi kan 
se i rörelseresultatet -9,7 (6) mkr. Resultatförsämringen jämfört med förra 
året beror i första hand på en tillfälligt förändrad försäljningsmix men 
också på att påskledigheterna i år inföll under perioden. 

Prognosen och bedömningen för helåret 2013 kvarstår, det vill säga att 
tillväxten totalt sett fortsätter i ungefär samma takt som under 2012 (6 %) 
och att RISE-gruppen når ett samlat positivt resultat som överstiger 2012 
års resultat, givet att inget oförutsett sker vad avser den ekonomiska 
utvecklingen i Sverige, Europa och Asien, speciellt avseende Kina. 

Det ekonomiska läget i Sverige och Europa är fortfarande svårbedömt även om vissa tecken finns på att botten är nådd. 
Krisen har pågått i snart fyra år och Sverige verkar stå emot den ekonomiska turbulensen i omvärlden bättre än väntat, även 
om varselnivån förväntas bestå under året. Osäkerheten i Europa, främst avseende Spanien, Italien och Grekland, men även 
avseende Frankrike består dock och vi måste ha en fortsatt beredskap inför hur den utvecklingen påverkar näringslivet i 
Sverige och därmed våra kunder. 

I slutet av maj lanserar RISE en reportagebok som visar upp den aktuella forskningsfronten i RISE-gruppen på några utvalda 
områden: energi, transport, e-hälsa och framtidens livsmedel. RISE-gruppens forskning och innovationer ska bidra till hållbara 
lösningar på de globala utmaningarna som vi står inför med frågor kring energiförsörjning och vatten- och råvarutillgång i 
fokus. Demografiska utmaningar med åldrande befolkning som ställer nya krav på vården är andra strategiska forsknings-
områden för instituten. Reportagen kommenteras av sakkunniga från politiken, näringslivet och konsumentsektorn. 

Frågorna kring forskningens möjligheter och förutsättningar att bidra med hållbarhet och nytta till näringsliv och samhälle 
i Sverige kommer att vara utgångspunkter för våra Almedalsseminarier 2-3 juli. Vi deltar för fjärde året i rad som 
debattarrangörer under politikerveckan i Visby. Programmet uppdateras löpande på www.ri.se och i det officiella 
Almedalskalendariet. 

 
Peter Holmstedt 
Verkställande direktör, RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 
 
  

http://www.ri.se/


RISE Research Institutes of Sweden Holding AB | Org nr 556179-8520 

Delårsrapport januari-mars 2013 sid 3 (16) 

 

Investering i strategisk kompetensutveckling 

Syftet med de strategiska kompetensmedlen till industriforskningsinstituten inom RISE-gruppen är att 
institutsgruppen ska bygga upp strategisk kompetens och vara en attraktiv samarbetspartner till näringslivet i 
forsknings- och innovationsverksamhet. Genom att möta näringslivets nuvarande och framtida behov och 
utmaningar ska instituten aktivt bidra till att stärka det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft och 
arbeta för en hållbar utveckling i näringsliv och samhälle. Syftet med stödet till strukturutveckling är att stimulera 
till fortsatt strukturering i institutssektorn såväl organisatoriskt som i verksamheten och därigenom uppnå ökad 
effektivitet. 

Medel för strategisk kompetensutveckling omfattar samtliga bolag i RISE-gruppen, det vill säga SP, Swedish ICT, 
Swerea och Innventia, och utgår ifrån samma fördelningsvillkor oavsett ägarandel. Fördelningen görs med 
definierade kriterier utgående från institutens operativa omsättning. Det är respektive instituts styrelse som 
ansvarar för prioritering och användning av kompetensmedel på basis av institutens strategier. Stöd till 
struktursatsningar beslutas för varje enskilt projekt av RISE Holdings styrelse.  

De medel som RISE Holding erhållit för helåret 2013 är 599 (473) mkr. Styrelsen i RISE Holding har beslutat 
fördela 452 (434) mkr för strategisk kompetensutveckling (SK-medel) och 100 mkr till nytt institut samt 29 (22) 
mkr för strukturutveckling (strukturmedel) och 18 (17) mkr som driftmedel till moderbolaget RISE Holding.  

Hittills i år har RISE Holding fattat tre strukturmedelsbeslut. SP har beviljats fortsatta medel för att kunna 
genomför AstaZero, en testbana för aktiv säkerhet som byggs utanför Borås. Beslut har också fattats om ett 
gemensamt projekt mellan RISE-instituten för att främja innovationer hos små och medelstora företag i samverkan 
med regionala aktörer. Slutligen har beslut fattats om att professionalisera hantering av immaterialrätt och 
immaterialrättsliga tillgångar inom RISE-gruppen, bl.a. genom att skaffa en patentdatabas. 

Strategiska kompetensmedel redovisas i RISE Holdings balansräkning och inte i resultaträkningen. Endast 
driftmedel och finansiella intäkter påverkar resultaträkningen på intäktssidan. I dotterbolag/intresseföretag 
redovisas strategiska kompetensmedel i bolagens resultaträkningar. 

Omsättning och resultat RISE-gruppen 
RISE-gruppens omsättning har ökat under perioden januari-mars jämfört med samma period föregående år. 
Omsättningen uppgick till 682 (670) mkr, en ökning med 2 %, och resultatet efter skatt uppgick till -5,7 (5) mkr. 

Finansiell ställning RISE-gruppen 
Bolagens likviditet är god. Kassa och bank, samt kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 837 (877) 
mkr, varav RISE Holding 141 (124) mkr.  

Nyckeltal RISE-gruppen 
Period januari-mars 2013 (2012) 

 Soliditet 56 % (56 %) 
 Avkastning på eget kapital neg (1,3 %) 
 Kassalikviditet 143 % (152 %) 

Medarbetare RISE-gruppen 
Antal årsanställda är 2 224 (2 146), varav 34 % (34 %) är kvinnor.  

Januari-mars SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea  Swerea  Innventia Innventia 
RISE 

Holding 
RISE 

Holding 

Belopp i tkr 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Omsättning 308 508 296 762 106 214 110 088 171 605 172 498 91 286 86 494 4 500 4 250 

Rörelseresultat -19 046 9 655 1 682 -5 889 9 587 9 347 -47 -5 928 -171 -929 

Resultat före skatt -17 595 10 782 2 033 -5 459 10 736 12 165 -863 -5 716 493 -737 

Resultat efter skatt -13 724 7 877 2 021 -5 328 8 263 8 950 -926 -6 060 493 -737 

Likvida medel 282 557 335 021 78 223 66 646 151 480 169 834 183 588 182 291 140 741 123 703 

Eget kapital 569 496 541 630 65 156 70 787 324 991 318 107 110 987 99 567 461 512 460 206 

Balansomslutning 988 599 919 295 251 056 243 526 634 788 626 384 272 681 263 164 598 796 581 520 

Soliditet % 58 59 26 29 51 51 41 38 77 79 

Avkastning på eget kapital % neg 0,4 12,4 neg 10,2 0,7 neg neg 0,4 0,0 

Rörelsemarginal % neg 3,3 1,6 neg 5,6 5,4 neg neg neg neg 

Tilldelade SK-medel 53 989 51 247 19 316 21 044 27 545 28 265 15 184 16 729     

Anställda 1 125 1 040 362 362 526 501 205 237 6 6 
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Institutens verksamheter  

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 
SP-koncernen är ett internationellt ledande forsknings- och innovationsinstitut med inriktning mot sex 
affärsområden: Energi, Life Science, Samhällsbyggnad, Transport, Informations- och kommunikationsteknik samt 
Risk och säkerhet. Forskning, innovation och tjänster bidrar till värdeskapande i näringslivet och en hållbar 
samhällsutveckling. SP är helägt av RISE Holding. 

SP-koncernen har under första kvartalet haft en tillväxt på 4 %. Detta är något under den budget som koncernen 
hade för 2013 års första kvartal. Prognosen för helåret 2013 är att nå budgeterad tillväxt om 9 %. Resultatet före 
skatt för det första kvartalet uppgår till -17,6 mkr, vilket är en bit under budgeten för det första kvartalet. 
Resultatet i kvartalet har bland annat påverkats av färre arbetsdagar och en stark tillväxt inom verksamhetsgrenen 
FOI, med många ansökningar. Bedömningen är att resultatet kommer återhämta sig under det andra kvartalet. 

Höjdpunkter under första kvartalet 
SP:s nya verksamhet inom Life science-området, SP Process Development (SPPD) med placering i Södertälje, 
invigdes den 4 februari. Ett 30-tal personer anställdes från början och verksamheten planeras att växa med ett 
tiotal nya medarbetare varje år. Life Science omfattar vetenskapsområden inom bland annat medicin, biologi, kemi 
och materialvetenskap. Kompetensen inom processutveckling kan även appliceras inom andra områden, t ex 
fordons- och energiområdet. Näringsminister Annie Lööf invigde den nya verksamheten, bland annat med följande 
uttalande: ”I Sverige är vi bra på forskning men sämre på att omsätta den i nya produkter, processer och tjänster. 
Den nya verksamheten är ett led i arbetet med att få ut mer samhällsnytta från investeringar i forskning och 
utveckling”. 

Den 26 mars invigdes SP-koncernens nya gemensamma lokaler i Ideon Gateway i Lund av SP:s VD Maria Khorsand 
och Skånes landshövding Margareta Pålsson. Medarbetare från hela koncernen kommer att arbeta samlat på en 
plats vilket innebär nya och bättre möjligheter till samarbete. För närvarande utgörs verksamheten av ca 30 
medarbetare som förväntas växa till 50 inom ett par år. Ideon Gateway är byggd med modernaste teknik vad gäller 
miljö och energi. Den är skapad för att vara en dynamisk mötesplats för kreativt samarbete. 

Volvo V60 Plug-in Hybrid är den första bilmodellen någonsin i Sverige som är provad enligt lågspänningsdirektivet. 
Volvos nya laddhybrid, som drivs av både en diesel- och en elmotor, klassas som en elprodukt. Det innebär att den 
måste uppfylla elsäkerhetskraven i en rad standarder för att få säljas. SP har utfört det omfattande provnings- och 
utvärderingsarbetet. 

Det europeiska ramprogrammet för forskning FP7 går nu mot sitt slut och SP-koncernen har varit mycket aktiv i 
samband med de sista ansökningsomgångarna. SP har bland annat blivit kallat till förhandlingar om följande tre 
projekt som alla koordineras av medarbetare inom koncernen: 

• H-House – Utveckling av multifunktionella byggnadskomponenter – fasader, isoleringsmaterial, 
innerväggar (totalt 6,8 miljoner euro varav 1,2 miljoner euro till SP-koncernen) 

• SESBE – Utveckling av smarta och lätta sandwichelement (totalt 4,8 miljoner euro varav 0,8 miljoner 
euro till SP-koncernen) 

• SINFONIA-Smart INitiative of cities Fully cOmmitted to iNvest In Advanced largescaled energy solutions 
(totalt 27 miljoner euro varav 2,5 miljoner euro till SP-koncernen) 

www.sp.se 

Swedish ICT Research AB 
Swedish ICT är ägare till fyra forskningsinstitut. Gruppens roll är att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att 
bidra till ökad konkurrenskraft och förnyelse i näringsliv och samhälle samt förbättrad livskvalitet. Verksamheten 
ska bedrivas inom strategiskt valda ICT-områden (Informations- och kommunikationsteknik). RISE Holding äger 
60 % av Swedish ICT. Resterande del, 40 %, ägs av ägarföreningar inom näringslivet. 

Omsättningen för Swedish ICT-koncernen uppgick under första kvartalet till 106 (110) mkr med ett resultat efter 
finansiella poster på 2,0 (-5,4) mkr. I prognosen för resten av året finns fortfarande en oro att den allmänna 
nedgången i konjunkturen som påverkade Swedish ICT speciellt under sista kvartalet 2012 ska fortsätta att hålla 
nere företagens engagemang i utvecklingsprojekt.  

Vid utvärdering av 2012 har Swedish ICT i kvantitativa effekter bidragit till en ökad omsättning i nya 
högteknologiska företag på 1,82 miljarder kr och i etablerade SME med 280 mkr baserat på gemensamma 
utvecklingsprojekt. I ett läge där konjunkturbedömare anser att EU-området har för få nya bolag inom ICT-området 
för att kunna gå starka ur den rådande krisen är detta ett av Swedish ICT:s bidrag till ökad konkurrenskraft och 
förnyelse av näringslivet i Sverige. 

http://www.sp.se/
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Den 1 mars tillträdde Leif Ljungqvist som vd för Acreo Swedish ICT efter att Mårten Armgarth valt att lämna 
uppdraget som vd. Mårten fortsätter med ansvar för administration i verksamheten på Acreo. 

Höjdpunkter under första kvartalet 
Bolaget Ascatron bildades i mars för att tillverka komponenter för kraftelektronik. Verksamheten har under flera år 
blivit mer produktionsinriktad med kunder från Sverige, Sydkorea, Japan och USA, och avknoppningen som gjordes 
är en naturlig del av Swedish ICTs strategi som institut. Ascatron budgeterar med en omsättning på 15-20 mkr för 
första året. 

Interactive Institute Swedish ICT i Piteå har inlett ett projekt tillsammans med ABB för att finna svaret på frågan: 
"Är informativa ljud ett sätt att förbättra användarinteraktionen i industriella automations- och styrsystem?". Detta 
är en fortsättning på en medveten utveckling att använda ljud som komplement till visuell kommunikation på ett 
mer genomtänkt sätt i industriella miljöer. Sedan tidigare pågår ett liknade projekt tillsammans med Scania om 
ljudmiljön i en lastbilshytt.  

Ericsson lyfter fram elbilsprojekt ELVIIS i sin CSR-rapport för 2012. – ICT ”Providing a platform for Electric 
Vehicles”. ELVIIS-projektet genomfördes med Viktoria Swedish ICT, Volvo Cars och Göteborg Energi.  

SICS Swedish ICT Näringslivsdag samlade 450 deltagare till en intensiv dag som på ett kraftfullt sätt belyste hur 
ICT nu påverkar både produkt- och tjänsteutveckling på företag som IKEA och Ericsson. På eftermiddagen fick 
besökarna möjlighet att lära mer om flera projekt. 

Celtic-projektet 100 GET med Acreo Swedish ICT och Ericsson har vunnit Celtic Innovation Award med 
motiveringen “For its outstanding performance”. Projektet handlade om utveckling av komponenter och optisk 
transmission för 100 Gigabit Ethernet. Projektet hade en omsättning på 65 miljoner Euro under 2008-2010 och 
resulterade i 21 nya produkter, 32 patent och 53 prototyper. I det svenska konsortiet ingick även Chalmers, KTH 
och SP. Projektet har även resulterat i ett nytt större samarbete under 2013 mellan Acreo Swedish ICT, Ericsson 
och KTH. 

www.swedish-ict.se 

Swerea AB 
Swerea består av fem forskningsinstitut som skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom material-, 
process-, produkt- och produktionsteknik. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och andra kunder. 
Bolaget ska också arbeta för att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. 
RISE Holdings ägarandel är 42,8 %. 

Omsättningen i Swerea‐koncernen uppgick under perioden januari ‐ mars till 171,6 mkr, vilket är enligt budget. 
Rörelseresultatet uppgick till 9,6 (9,3) mkr och resultatet efter finansiella poster blev 10,8 (12,2) mkr. Det första 
kvartalet har startat enligt plan och orderläget för 2013 är tillfredsställande. Koncernen fortsätter att växa och 
under perioden är nettoökningen av anställda 8 personer. 

Höjdpunkter under första kvartalet 
Produktionslyftet är ett program som pågått i sju år, med syftet att lyfta produktionseffektiviteten hos svenska 
tillverkande företag. Swerea IVF ansvarar för och koordinerar programmet som involverar en rad högskolor, institut 
och andra FoU‐aktörer över hela landet. I nuläget har över 1000 företag utnyttjat Produktionslyftet, och härigenom 
lyft sin effektivitet inom produktionen av sina varor och tjänster. Programmet har också utvärderats av tredje part 
vilket ytterligare stärkt bilden av en ytterst lyckad satsning. Utvärderingen slår fast att företagen enligt ett antal 
kriterier markant förbättrat sin verksamhet jämfört med utgångsläget då man anslöt sig till Produktionslyftet. Som 
en följd av de uppnådda resultaten har Vinnova nu också beslutat att finansiera ytterligare en period av 
Produktionslyftet 2013‐2014. 

Ett mångårigt arbete med att bygga en internationellt konkurrenskraftig forskargrupp inom ämnesgjutning har 
uppmärksammats dels genom ett stipendium från Hasse Fredrikssons Stipendium 2012 som utdelades i samband 
med Jernkontorets Metallurgidagar, dels genom att Swerea KIMAB tilldelades anslag för att med Ken Mills, 
Imperial College kunna färdigställa boken ”How Casting Powders Work”. 

Energimyndigheten har beviljat Swerea SWECAST en fortsättning på projektet ENIG (Energieffektivisering i grupp). 
Samarbete sker med Swerea IVF och flera olika industrinätverk. Projektvolymen är på totalt 18 mkr. 

Flera stora prestigeuppdrag har erhållits på utbildningssidan via det s k Volvo‐steget och Sävsjö Kommun. 
Målsättningen är att utbilda nyanlända och arbetslösa för industrins framtida behov. 

Dr Bengt Wälivaara, platschef vid Swerea SICOMPs Linköpingskontor, tillträdde som tillförordnad VD för Compraser 
i februari 2013 som ett led i att Swerea SICOMP tar över ledningen för Comprasers verksamhet. Compraser är en 
icke vinstdrivande förening vars syfte är att dess medlemmar genom samverkan skall hitta effektivare och bättre 

http://www.swedish-ict.se/
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sätt att producera, testa och kvalitetssäkra sina produkter som innehåller fiberkompositer, främst 
kolfiberkompositer. Verksamheten består dels av forsknings- och utvecklingsprojekt som föreningen driver åt sina 
medlemmar i samarbete med forskningsorganisationer och universitet, dels av en basverksamhet med uthyrning av 
utrustning, utbildning, seminarier och nätverkande.  

Swerea MEFOS har vunnit näringslivets energi‐ och hållbarhetspris 2013. 

Swerea MEFOS har tecknat ett nytt treårigt avtal för drift och underhåll av LKABs experimentmasugn och har också 
tillsammans med LKAB under första kvartalet 2013 genomfört en lyckad kampanj i deras ” Experimental 
Combustion Furnace”, ECF.  

Swerea MEFOS har tecknat ett svenskt‐finskt samarbetsavtal inom mineralteknik med GTK Mintec i Outokumpu. 

www.swerea.se 

Innventia AB 
Innventias forsknings- och innovationsverksamhet inom pappersområdet sträcker sig längs hela värdekedjan från 
massafiber och pappersutveckling till färdig förpackning. En viktig del av verksamheten är arbetet med nya 
material och biobränslen. RISE Holdings ägarandel är 29 %. 

Innventia-koncernen redovisar en omsättning för första kvartalet om 91 (86) mkr. Rörelseresultat är 0,0 (-5,9) mkr. 
Resultatet efter finansiella poster är -0,9 (-5,7) mkr. Förutsättningarna för 2013 får anses fortsatt osäkra, bland 
annat med anledning av konjunkturen för skogsindustrin. 

Antalet genomsnittligt anställda i koncernen under perioden var 205. Periodens investeringar uppgår till 2,1 mkr. 

Det europeiska forskningsprojektet SustainComp, som avslutades i augusti 2012, har resulterat i nya 
kompositmaterial baserade på förnybara resurser, material som på allvar kan erbjuda hållbara alternativ till dagens 
oljebaserade plaster. Det framgångsrika projektet, som koordinerats av Innventia, listas nu av EU som en "success 
story" inom sjunde ramprogrammet. 

En forskare vid Innventia har tilldelats årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads 
Forskningsfond. Prissumman på 500 000 kronor går till utveckling av ny kunskap om framställning av kolfiber från 
skogsråvaran lignin. Tack vare Kompetensutvecklingspriset kommer forskaren att vistas sex månader på Oak Ridge 
National Laboratory (ORNL) beläget i Tennessee, USA. ORNL är en av världens mest framstående 
forskningsenheter inom ”grön energi”. 

Det nordamerikanska massa- och pappersföretaget Domtar har startat en anläggning för separation av lignin från 
massatillverkningsprocessen vid sitt bruk i Plymouth, North Carolina. Anläggningen är den första i sitt slag i 
världen i kommersiell skala som bygger på LignoBoost-tekniken, framtagen av Innventia och forskare vid Chalmers. 

Den 26 mars var startdatum för ett nytt kluster inom Innventias forskningsprogram. Klustret handlar om tissue 
(mjukpapper) och tar vid efter ett tidigare kluster som nu avslutats. Tillsammans har de sju deltagande företagen 
tillsammans med Innventia bestämt inriktning för de närmaste två åren. Från att tidigare ha fokuserat mycket på 
energifrågor kommer det nya klustret att inrikta sig mer på produktegenskaper och olika aspekter av det. Både 
massatillverkare, leverantörer och tissue-tillverkare deltar. 

När studenter från Konstfacks textilprogram fick lägga händerna på Innventias bioplast av gluten uppstod magi i 
oväntade former. På temat "The Secret life of a material" fick studenterna i uppgift att under en veckas workshop 
tänja sina gränser och uppfinna nya intressanta användningsområden för det material som Innventia försett dem 
med. Resultatet ställdes ut under Stockholm Furniture Fair i februari. 

Innventia söker aktivt offentlig finansiering för att skapa nya projekt inom sina områden. Just nu finns 6 
ansökningar hos EU (varav 4 i steg 2) och 3 ansökningar hos Vinnova.  

www.innventia.com 

  

http://www.swerea.se/
http://www.innventia.com/
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Omvärldsanalys och attraktionskraft 
RISE-gruppen följer marknadens signaler kontinuerligt för att se om det generella konjunkturläget får påverkan på 
verksamheterna. Vi ser viss påverkan och större försiktighet från kunder inom några av RISE-gruppens områden i 
dagsläget. Orderingången ökar något och beläggningen i nuläget är generellt god inom gruppen. Beredskapen för 
förändringar i omvärlden är relativt god till följd av hög flexibilitet och bred kundbas inför eventuella 
konjunkturförändringar. 

Under 2012 var utvecklingen i omvärldsekonomin svag, speciellt avseende Europa, och effekterna av en allt mer 
annalkande lågkonjunktur blev tydligare under hösten 2012. Vi ser ingen omedelbar förändring nu efter första 
kvartalet i 2013, utan konjunkturutvecklingen bedöms vara fortsatt svag under större delen av året, vilket betyder 
att vi kan se en återhämtning tidigast mot slutet av 2013. Utanför Europa syns emellertid tecken på att tillväxten 
är på väg att ta lite fart, speciellt avseende USA och Kina, även om nivåerna är lägre än innan inbromsningen slog 
till. 

Den ekonomiska basen i RISE-gruppens verksamheter är ett antal stora svenska industriföretag. De har påverkats 
av den globala konjunkturavmattningen men än så länge har detta inte märkts i någon större utsträckning för 
instituten vad avser orderingång och befintliga affärer. Däremot kan företagens långsiktigt strategiska utveckling 
komma att påverka institutens utveckling på lite olika sätt.  

Sveriges attraktionskraft måste öka 
I rapporten Hur starkt står Sverige, från Svenskt Näringsliv i december 2012, konstateras att Sveriges 
attraktionskraft måste öka. De svenska industriforskningsinstituten inom RISE-gruppen kan här spela en avgörande 
roll för att stärka den svenska attraktionskraften, till exempel via den ”innovationsinfrastruktur” om ca 50 test- och 
demonstrationsanläggningar som finns inom RISE-gruppen. 

RISE-gruppen utgör en allt viktigare strategisk forsknings- och utvecklingsresurs för näringslivet i Sverige vad avser 
innovationsnära kompetenser. Företagens behov av att komplettera sina FoU-enheter med 
industriforskningsinstitutens unika tjänster och innovationskompetens är ökande inom institutens 
verksamhetsområden. Vi bedömer därför att näringslivets efterfrågan på institutens kompetenser och tjänster 
kommer att öka framöver. 

OECD publicerade en rapport under 2012 där svensk innovationspolitik utvärderades. En av OECD:s viktigaste 
slutsatser är att Sverige måste ”förankra” storföretagens forskning i Sverige genom att säkerställa att 
förutsättningarna för stora företag att bedriva FoU i Sverige är så pass bra att det inte är motiverat att flytta 
utomlands. En av OECD:s rekommendationer är därför att fortsätta satsa på RISE-gruppen som en attraktiv resurs 
till näringslivet och särskilt till små och medelstora företag (SMF).   
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RISE-koncernen  

RISE Holding var den 31 mars 2013 majoritetsägare i dotterbolagen SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 
(100 %) och Swedish ICT Research AB (60 %) samt delägare i intressebolagen Swerea AB (42,8 %) och Innventia 
AB (29 %).  

 

 

Januari-mars 2013  

 Omsättningen uppgick till 419 (411) mkr   
 Rörelseresultatet uppgick till -21,3 (3,6) mkr   
 Resultat efter skatt uppgick till -12,3 (2,5) mkr   
  
 
Om inte annat framgår avser kommentarer och beloppsuppgifter perioden januari-mars 2013. Föregående års jämförelsesiffror inom parentes. 

 

 

Väsentliga händelser under perioden 
• SP Process Development i Södertälje, en ny verksamhet inom RISE-gruppen, invigdes den 4 februari 

2013 av näringsminister Annie Lööf. 

• Forsknings- och innovationspropositionen beslutades av riksdagen. 

• IRnovas teckningsoptioner har förfallit och fulltecknats, därutöver har en nyemission genomförts. Totalt 
10 mkr i extern finansiering har tillförts bolaget för kommande utveckling.  

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
• Inga väsentliga händelser efter periodens utgång. 
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Resultat och finansiell ställning koncernen 

Omsättning och resultat  
Under perioden januari-mars ökade nettoomsättningen till 419 (411) mkr. Resultat efter skatt uppgick till -12,3 
(2,5) mkr, varav andelar från intresseföretag 2,7 (0,7) mkr. 

Likviditet, kassaflöde och eget kapital 
Koncernens likviditet är god. Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 501 (405) 
mkr. Det egna kapitalet uppgick till 804 (784) mkr och koncernens kassaflöde uppgick till 126 (83) mkr.  

Investeringar RISE-koncernen 
Investeringar har under perioden januari-mars uppgått till 39 (26) mkr. Därav utgör materiella 
anläggningstillgångar 35,6 (26) mkr, finansiella anläggningstillgångar 3,4 (0) mkr samt immateriella 
anläggningstillgångar 0 (0) mkr.  

Medarbetare RISE-koncernen 
Antal årsanställda är 1 493 (1 408) varav 33 % (32 %) kvinnor. 

Flerårsöversikt Q1-2013 2012 2011 2010 2009 1) 
Nettoomsättning, mkr 419 1 676 1 554 1 456 628 
Resultat efter fin. poster, mkr -16,1 25 54 76 16 
Årets resultat, mkr -12,3 11 38 58 10 
Eget kapital, mkr 804 806 782 743 642 
Balansomslutning, mkr 1 546 1 431 1 370 1 287 1 165 
Antal årsanställda  1 493 1 449 1 379 1 285 1 235 
Soliditet, %  52 54 57 58 55 
Avkastning på eget kapital, % neg 1,4 4,9 7,8 1,6 
Kassalikviditet, % 128 154 164 229 161 
Rörelsemarginal, % neg 0,9 2,7 5,3 2,1 
 
1) SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ingår som dotterbolag från 2 nov 2009. 
 
Definitioner 
Soliditet = justerat eget kapital i procent av balansomslutningen 
Avkastning på eget kapital = nettoresultat i procent av justerat eget kapital 
Kassalikviditet = omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder 
Rörelsemarginal = rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
RISE-koncernens verksamhet är exponerad för ett flertal risker. Affärsmässiga, finansiella och övriga risker i 
koncernen har beskrivits i RISE Holdings senaste årsredovisning. Bedömningen kvarstår som anges i avsnitten 
under Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. 

Resultat och finansiell ställning moderbolaget 

Omsättning och resultat 
Moderbolagets omsättning uppgick under perioden januari-mars till 4,5 (4,3) mkr och resultatet efter skatt till 0,5 
(-0,7) mkr.  

Likviditet, kassaflöde och eget kapital 
Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 141 (124) mkr. Det egna kapitalet 
uppgick till 461,5 (460) mkr.  

Investeringar  
Inga investeringar har gjorts under perioden. 

Medarbetare 
Antal årsanställda är 6 (6) varav 50 % (50 %) kvinnor. 
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Finansiella rapporter 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 

  Jan-mar Jan-mars April 2012- Helår 
Belopp i tkr 2013 2012 mars 13 2012 
          
Nettoomsättning 419 223 411 100 1 684 459 1 676 336 
Övriga rörelseintäkter 1 786 2 497 14 934 15 645 
          
Rörelsens kostnader -442 337 -410 759 -1 713 572 -1 681 994 
Resultat från andelar i intresseföretag 2 739 718 7 591 5 570 
Rörelseresultat -18 589 3 556 -6 588 15 557 
          
Finansiella poster - netto 2 464 1 749 9 723 9 008 
          
Inkomstskatt 3 859 -2 836 -6 727 -13 422 
Periodens resultat -12 266 2 469 -3 592 11 143 
     

     

KONCERNENS RAPPORT ÖVER ÖVRIGT TOTALRESULTAT       
          
Periodens resultat -12 266 2 469 -3 592 11 143 
          
Övrigt totalresultat         
Omvärdering av nettopensionsförpliktelser -300 20 -242 78 
Skatteeffekt av ovanstående  66 -5 51 -20 
Övrigt totalresultat för perioden -234 15 -191 58 
          
Summa total resultat för perioden -12 500 2 484 -3 783 11 201 
          
Summa totalresultat hänförligt till:         
Moderföretagets aktieägare -10 186 4 662 11 376 26 111 
Innehav utan bestämmande inflytande -2 080 -2 193 -14 968 -14 968 
          
Resultat per aktie, räknat på resultat till moderföretagets aktieägare under året (uttryckt i kr per aktie)     
Resultat per aktie, före och efter utspädning (kronor) -618 283 691 1 585 
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 16 470 16 470 16 470 16 470 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 

Belopp i tkr 2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31 
        
TILLGÅNGAR       
        
Anläggningstillgångar       
Immateriella tillgångar 9 145 5 786 8 645 
Materiella tillgångar 344 110 288 367 324 086 
Finansiella tillgångar 181 606 166 516 175 477 
Summa anläggningstillgångar 534 861 460 669 508 208 
        
Omsättningstillgångar 1 011 483 983 828 923 072 
SUMMA TILLGÅNGAR 1 546 344 1 444 497 1 431 280 
        
EGET KAPITAL       
        
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare 761 468 744 205 772 291 
Innehav utan bestämmande inflytande 42 159 40 051 33 799 
Summa eget kapital 803 627 784 256 806 090 
        
SKULDER       
        
Långfristiga skulder 31 360 37 122 34 974 
Kortfristiga skulder 711 357 623 119 590 216 
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 546 344 1 444 497 1 431 280 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
 
  Hänförligt till moderföretagets aktieägare   
            

Belopp i tkr Aktiekapital 
Balanserad 

vinst Summa 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 
Summa eget 

kapital 
IB per 1 januari 2012 1 647 737 888 739 535 42 244 781 779 
      
Periodens totalresultat   26 111 26 111 -14 968 11 143 
Transaktioner med minoritet   6 644 6 644 6 523 13 167 
      
UB per 31 december 2012 1 647 770 643 772 290 33 799 806 089 
      
Periodens totalresultat   -10 186 -10 186 -2 080 -12 266 
Transaktioner med minoritet   2 277 2 277 7 761 10 038 
Transaktioner i övrigt totalresultat   -234 -234   -234 
Justering mot minoritet   -2 679 -2 679 2 679 0 
      
UB per 31 mars 2013 1 647 759 821 761 468 42 159 803 627 

 
 
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

  Jan-mars Jan-mars Helår 
Belopp i tkr 2013 2012 2012 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -14 385 6 627 54 175 
Förändring av rörelsekapital 169 426 102 173 -20 650 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 155 041 108 800 33 525 
        
Kassaflöde från investeringsverksamheten -38 833 -25 474 -113 451 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 038 12 13 168 
        
Periodens kassaflöde 126 246 83 338 -66 758 
        
Likvida medel vid periodens början 375 275 442 033 442 033 
Likvida medel vid periodens slut 501 521 525 371 375 275 
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MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING 

  Jan-mars Jan-mars April 2012- Helår 
Belopp i tkr 2013 2012 mars 2013 2012 
          
Intäkter 4 501 4 250 16 987 16 736 
Rörelsens kostnader -4 672 -5 179 -18 605 -19 112 
Rörelseresultat -171 -929 -1 618 -2 376 
          
Finansiella poster 664 192 2 924 2 452 
Resultat efter finansiella poster 493 -737 1 306 76 
          
Skatt på årets resultat - - - - 
Periodens resultat 493 -737 1 306 76 

 
Periodens resultat överensstämmer med totalresultatet varför ingen separat rapport över totalresultatet presenteras. 
 
 

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING 

Belopp i tkr 2013-03-31 2012-12-31 
      
TILLGÅNGAR     
      
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar 55 68 
Finansiella anläggningstillgångar 457 443 457 443 
Summa anläggningstillgångar 457 498 457 511 
      
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar 557 861 
Kassa och bank 140 741 9 835 
Summa omsättningstillgångar 141 298 10 696 

SUMMA TILLGÅNGAR 598 796 468 207 
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
      
Eget kapital     
Bundet eget kapital 1 752 1 752 
Fritt eget kapital 459 760 459 267 
Summa eget kapital 461 512 461 019 
      
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser     
Kortfristiga skulder 137 284 7 188 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 598 796 468 207 
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FÖRÄNDRINGAR I MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER EGET KAPITAL 

Belopp i tkr Aktiekapital 
Bundna 

reserver 
Fritt eget 

kapital Helår 
IB per 1 januari 2012 1 647 105 459 191 460 943 
          
Periodens resultat     76 76 
          
UB per 31 december 2012 1 647 105 459 267 461 019 
          
Periodens resultat     493 493 
          
UB per mars 2013 1 647 105 459 760 461 512 

 
 
 
MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS 

 
Jan-mar Jan-mars Helår 

Belopp i tkr 2013 2012 2012 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 633 -758 -278 
Förändring av rörelsekapital 130 273 115 937 1 589 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 130 906 115 179 1 311 
        
Kassaflöde från investeringsverksamheten - - - 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - 
Årets kassaflöde 130 906 115 179 1 311 
        
Likvida medel vid periodens början 9 835 8 524 8 524 
Likvida medel vid periodens slut 140 741 123 703 9 835 

 

Noter  

Redovisningsprinciper  
Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. För en närmare beskrivning av koncernens 
tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till senast lämnade årsredovisning. Inga förändringar av redovisnings-
principerna har skett under perioden. 

Not 1 Segmentrapportering 
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste 
verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av 
resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som styrelsen i RISE 
Research Institutes of Sweden Holding AB. Dessa redovisas i sin helhet i tabellen nedan. De två segmenten är koncernerna 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB respektive Swedish ICT Research AB. Resultatmåttet styrelsen följer upp är 
rörelseresultatet.  
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 Januari-mars 2013 RISE  SP Sw ICT Justering RISE 
Belopp i tkr Holding       koncernen 
Omsättning 4 500 308 508 106 214   419 222 
varav SK-medel   53 989 19 316   73 305 
Resultat intressebolag       2 738 2 738 
Avskrivningar -14 -13 318 -1 586   -14 918 
Rörelseresultat -171 -19 046 1 682 2 738 -14 797 
Ränteintäkter 665 1 724 361   2 750 
Räntekostnad -1 -273 -10   -284 
Resultat före skatt 493 -17 595 2 033 -1 056 -16 125 
Skatt - 3 870 -12   3 858 
Resultat efter skatt 493 -13 724 2 021 -1 056 -12 266 
Likvida medel 140 741 282 557 78 223   501 521 
Eget kapital 461 511 569 496 65 155 -292 535 803 627 
Balansomslutning 598 795 988 599 251 089 -292 163 1 546 320,0 
Soliditet % 77 58 26   52 
Avkastning på eget kapital % 0,1 neg 3,1   neg 
Rörelsemarginal % neg neg 1,6   neg 
Anställda 6 1 125 362   1 493 
          

 Januari-mars 2012 RISE  SP Sw ICT Justering RISE 
Belopp i tkr Holding       koncernen 
Omsättning 4 250 296 762 110 088   411 100 
varav SK-medel   51 247 21 044   72 291 
Resultat intressebolag       718 718 
Avskrivningar -14 -11 571 -1 696   -13 281 
Rörelseresultat -929 9 655 -5 889 718 3 555 
Ränteintäkter - 1 408 475   1 883 
Räntekostnad -2 -281 -45   -328 
Resultat före skatt -737 10 782 -5 459 718 5 304 
Skatt - -2 836     -2 836 
Resultat efter skatt -737 7 877 -5 328 2 849 4 661 
Likvida medel 123 703 335 021 66 646   525 370 
Eget kapital 460 206 553 090 70 789 -299 829 784 256 
Balansomslutning 581 520 919 295 243 526 -299 844 1 444 497 
Soliditet % 79 60 29   54 
Avkastning på eget kapital % neg 1,4 neg   0,6 
Rörelsemarginal % neg 3,3 neg   0,9 
Anställda 6 1 099 344   1 449 

 
 
Not 2 Transaktioner med närstående 
Närståendetransaktioner, köp och försäljning inom koncernen mellan moderbolaget och dotterbolag/intresseföretag 
förekommer inte. Transaktioner med strategiska kompetensmedel påverkar inte RISE Holdings resultaträkning och 
behandlas därför inte som närståendetransaktion. Se text om Investering i strategisk kompetensutveckling ovan. 

Definition av koncernen och gruppen 

RISE-koncernen RISE Holding var den 31 mars 2013 majoritetsägare i dotterbolagen SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut AB (100 %) och Swedish ICT Research AB (60 %) samt delägare i intressebolagen Swerea AB 
(42,8 %) och Innventia AB (29 %).  

RISE-gruppen presenterar koncernerna till 100 % oavsett ägarandel, dvs. RISE Holding, SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut AB, Swedish ICT Research AB, Swerea AB och Innventia AB. Syftet är att visa RISE-gruppens 
resultat och ställning i sin helhet.  

  



RISE Research Institutes of Sweden Holding AB | Org nr 556179-8520 

Delårsrapport januari-mars 2013 sid 16 (16) 

Utdelningspolicy 
Enligt bolagsordningen för RISE Holding är syftet med verksamheten varken att bereda vinst åt aktieägaren eller att 
ge utdelning till aktieägaren. 

Årsstämma 
Årsstämman 2013 inklusive öppet stämmoseminarium äger rum den 23 april 2013 på Birger Jarl Conference, 
Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm.  

Kommande ekonomisk information  
Delårsrapport januari-juni 2013 15 augusti 2013 
Delårsrapport januari-september 2013 25 oktober 2013 
Bokslutskommuniké januari-december 2013 15 februari 2014 

Granskning 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Undertecknande 
Styrelsen har vid sammanträde den 23 april 2013 uppdragit till verkställande direktören Peter Holmstedt att 
underteckna denna delårsrapport. 

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. 

Stockholm den 23 april 2013 
 
 
 
Peter Holmstedt 
Verkställande direktör 
 
 
 

 
För ytterligare information: 
Peter Holmstedt, verkställande direktör Cecilia Driving, CFO 
Tel: +46 (0)8-56 64 82 50 Tel: +46 (0)8-56 64 82 51 
E-post: peter.holmstedt@ri.se E-post: cecilia.driving@ri.se 

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB www.ri.se  
Box 3072, 103 61 Stockholm info@ri.se  
Org. nr 556179-8520. Styrelsens säte är Stockholm Tel: +46 (0)8-56 64 82 50 
 
 
 

 
RISE Holding är statens ägarbolag för industriforskningsinstitut. Vi samarbetar med institutens övriga ägare från industrisidan 
kring struktur- och ägarfrågor, i syfte att förnya och förstärka institutens roll i det svenska innovationssystemet.  
 
I dag ingår fyra institutskoncerner i RISE. Forskningsinstituten i RISE-gruppen ska vara internationellt konkurrenskraftiga och 
verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse. 
 
Instituten är vinstdrivande men inte vinstutdelande forsknings- och innovationsverksamheter, med intäkter som i huvudsak 
tas i konkurrens. Staten investerar genom RISE Holding i kompetens- och strukturutveckling i RISE-gruppen genom 
strategiska kompetensmedel, så kallade SK-medel och medel för strukturutveckling. Läs mer om finansieringssystemet på 
www.ri.se  

 

http://www.ri.se/
http://www.ri.se/innovationssystemet
http://www.ri.se/forskningsinstitut
http://www.ri.se/
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