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Perioden januari–september 2018

Väsentliga händelser juli-september 2018 

• Förhandlingarna kring förvärvet av två 

tredjedelar av Swereakoncernen avslutades i 

slutet på september och träder i kraft den  

1 oktober 2018. 

• RISE deltar i  en forskningssatsning på fossilfria 

godstransporter, ”Triple F”, som initierats och 

finansieras av Trafikverket med 290 miljoner 

kronor över 12 år.  

• Näringsdepartementet har satt uppdragsmål för 

verksamheten. 

• Den 1 september blev division Certifiering en del 

av division Samhällsbyggnad.  

 

” Vi fortsätter att växa 
och under tredje 
kvartalet ökade 
omsättningen med 10% 
jämfört med föregående 
år.” 
Pia Sandvik, Vd och koncernchef 

Finansiell utveckling juli–september 2018 

• Nettoomsättningen ökade med 10 procent till              

580 MSEK (527). 

• Rörelseresultatet var -41 MSEK (-31) vilket gav en 

rörelsemarginal på -7,1 procent (-5,9). 

• Periodens resultat uppgick till -35 MSEK (-26). 

Finansiell utveckling januari-september 2018 

• Nettoomsättningen ökade med 7 procent till                    

2 014 MSEK (1 876). 

• Rörelseresultatet uppgick till -32 MSEK (-24) vilket 

gav en rörelsemarginal på -1,6 procent (-1,3). 

• Periodens resultat uppgick till -30 MSEK (-25).  

 

Fördelning av nettoomsättning 

 

 

Nyckeltal Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Helår 
Koncernen (belopp i MSEK) 2018 2017 2018 2017 2017 
Nettoomsättning  580 527 2 014 1 876 2 696 
Förändring nettoomsättning 
jämfört med föregående år % 

10% 5% 7% 5% 9% 

Rörelseresultat  -41 -31 -32 -24 14 
Periodens resultat  -35 -26 -30 -25 27 
Likvida medel  532 552 532 552 521 
Eget kapital  951 930 951 930 980 
Balansomslutning  2 620 2 528 2 620 2 528 2 518 
Soliditet % 36,3% 36,8% 36,3% 36,8% 38,9% 
Rörelsemarginal % -7,1% -5,9% -1,6% -1,3% 0,5% 
Årsanställda 2 159 2 038 2 159 2 038 2 041 
Kvinnor/män % 37/63 36/64 37/63 36/64 36/64 
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VD har ordet 

RISE är med och leder ”Triple F”, ett program initierat av Trafikverket för lösningar för ett helt 

fossilfritt godstransportsystem år 2045. Under kvartalet har vi även stärkt upp kompetensen inom 

omvärldsbevakning, hållbarhetsområdet och skapat en starkt erbjudande kring ”Professional 

Education”. 

I Sverige finns ett stort behov av aktörer som driver 

utvecklingen av det livslånga lärandet i form av 

vidareutbildningar för yrkesverksamma inom näringsliv 

och offentlig sektor. Nu vill vi ta den ledande rollen genom 

att vi samlar och utvecklar all vår kompetens inom 

utbildning i ett koncerngemensamt erbjudande 

”Professional Education”. Det kan vara allt från enstaka 

kurser och föreläsningar till konferenser, nätbaserad 

utbildning och facilitering av komplexa 

förändringsprocesser. Ämnena spänner över alla våra 

divisioner och affärs- och innovationsområden. Det ger oss 

möjlighet att erbjuda utbildningar med både spets och 

bredd inom områden som är viktiga för svenskt näringsliv 

och offentlig sektor framöver. 

”Nu driver vi på utvecklingen i 
Sverige kring livslångt lärande 
genom vårt samlade erbjudande 
”Professionell Education” - 
utbildningar för näringsliv och 
offentlig sektor.” 

Fossilfritt godstransportsystem 

RISE har tillsammans med VTI och CLOSER vunnit 

Trafikverkets förkommersiella upphandling kring 

forskning och innovation för ett fossilfritt 

godstransportsystem - ”Triple F” (Fossil Free Freight). RISE 

har varit med från början och tagit en ledande roll i 

skapandet av ett konsortium med cirka 50 partners från 

industri, akademi, offentlig sektor och institut. Vi har en 

central roll i programledningen för projektet under den 

12-åriga satsningen.  Mer information om detta finns 

längre fram i rapporten. 

Innovationspartner i utveckling av elvägar 
Trafikverket genomför en stor upphandling i flera faser för 

ett breddat kunskapsunderlag där elvägstekniker ska 

demonstreras på allmän väg. Första fasen är nu avslutad 

och tre förslag har antagits där RISE är partner i två av 

konsortierna. ”Västsvenska Elvägar” som leds av Alstom, 

Volvokoncernen och NCC samt ett konsortium under 

ledning av Gotland Gpe Circuit. Förlaget från ”Västsvenska 

Elvägar” bygger på en lösning från Alstom med skena i 

vägbana. För Gotland föreslås energiöverföring via 

induktion med hjälp av en lösning från det israeliska 

företaget Electreon. RISE kommer bland annat att bidra till 

analys och rapportering av resultat för att uppfylla 

Trafikverkets syfte att få kunskapsunderlag i form av 

resultatrapporter. 

Ökat fokus på omvärlds- och hållbarhetsfrågor 

Under kvartalet har vi stärkt vår kompetens inom 

omvärldsbevakning och hållbarhetsområdet. Det är två 

strategiskt avgörande områden för vår roll som 

innovationspartner till svenskt näringsliv och samhälle. 

Genom att få in hållbarhetsfrågorna tidigt i forskning och 

utvecklingsprojekten kan vi göra stor skillnad. Fokus ligger 

framöver på arbetet med att hållbarhetsdeklarera RISE 

kundprojekt, vilket ger oss en bild över hur vi bidrar till att 

uppfylla FN:s globala mål.  

Uppdragsmål  

Vår ägare har satt uppdragsmål för verksamheten vilket 

ytterligare kommer att tydliggöra de områden som är 

viktiga för oss att fokusera på. Målen som kommer att 

kvantifieras är; omsättning från konkurrensutsatta 

forskningsmedel; omsättning näringslivsintäkter från små 

och medelstora företag; samverkan genom 

tvärvetenskapliga projekt; utnyttjande av test- och 

demoanläggningar; innovationspartner-förmåga och 

nöjdkundindex (NKI). De kommer att  införas i den takt vi 

får tillgång till de system som är nödvändiga för att vi ska 

kunna mäta dem. 

Ekonomisk utveckling 

Omsättningen ökade med 10 % i jämförelse med samma 

period förra året och det är glädjande att se att den har 

ökat inom alla divisioner. Resultatmässigt är tredje 

kvartalet normalt ett svagt kvartal, vilket det är även i år, 

och det pågår ett fortsatt arbete med att öka lönsamheten. 

Pia Sandvik 

Vd och koncernchef  
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Samlad kompetens för framtidens utmaningar 

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 
RISE leder en förstudie och en nationell samordning av 

området "digital infrastruktur för transportsystemet". 
Flera samverkansplattformar och Vinnova har pekat på att 

det saknas ett strategiskt, nationellt initiativ kring den 
digitala infrastrukturen för transportsystemet och att det 

även saknas en gemensam mötesplats för strategisk 
dialog. Detta behov tillgodoses nu genom RISE samordning 

av aktörer från transportsektorn, berörda myndigheter, 
städer och leverantörer från IT och telekomsektorn. Under 

2018 genomförs ett antal workshops och dialogforum som 
ska lägga grunden för en genomförandefas under 2019 

och 2020. 

Energi och biobaserad ekonomi 
För att driva utvecklingen av nya biodrivmedel ska RISE, i 

samarbete med Preem, Fortum och Valmet, bygga upp 
kapabilitet och infrastruktur för utveckling av processer 

som möjliggör introduktion av nya, förnyelsebara råvaror i 
raffinaderier. Det handlar om att kunna bredda 

råvarubasen genom nya och förfinade processer samt att 
ta bort hindren för att t ex kunna omvandla pyrolysoljor till 

högkvalitativa biodrivmedel för transportsektorn. 
Projektet ”MiniRefine” är en komplettering av RISE 

befintliga verksamhet på området och gör oss till en ännu 
starkare partner för industrin.   

Hållbara städer och samhällen 
RISE och Stockholm stad ska utveckla en generisk, öppen 

IoT-plattform för den smarta staden, i projektet ”Smart, 
hållbar stadsutveckling”. Projektet bygger på modularitet 

och öppenhet vilket öppnar för samverkan med 
kommersiella aktörer och forskning. Projektet ska 

identifiera väsentliga datakällor och göra dem tillgängliga 
på ett sätt som skapar direkt nytta för verksamheten. 

Fokus är initialt på Norra Djurgårdsstaden men 

plattformen kommer att vara tillgänglig även för övriga 

förvaltningar och kommunala bolag. RISE roll i projektet är 
processledning, plattformsutveckling och teknisk 

samordning i samverkan med Stockholms stad och 
teknikleverantörer. Partners är Stockholms stad, 

Sensative, S:t Eriks kommunikation AB, Urban ICT Arena 
och Metry AB. Projektet finansieras av det strategiska 

innovationsprogrammet ”IOT Sverige” med 24 miljoner 
kronor under en treårsperiod.   

Hälsa och Life Science 
Befintliga e-hälsovårdslösningar för äldreomsorg är 
baserade på leverantörsspecifika lösningar och/eller 

använder äldre protokoll med sluten källkod. Syftet med 
det nya projektet är att utforma, realisera och införa en 

smart hälsovårdslösning baserat på öppna 
internetprotokoll och gemensamma standarder. Vi ska 

utveckla en horisontell modell för att möjliggöra bredare 
tillämpningar av framtida e-hälsotjänster där olika 

leverantörer kan samarbeta. Målen är en tryggare omsorg, 
ökad innovationskraft, sänkta kostnader för distansvård 

och friskare medborgare. RISE är tekniska projektledare 
och bidrar med olika ICT- och applikationskompetenser. 

Partners är Solna kommun, Boxplay Alleato och Nexus 
Technologies.  

Mobilitet 
Projektet ”Testbäddar för framtidens produktion av lätta 

produkter med smarta materiallösningar” har genomfört 

ett pilotprojekt i samarbete med 11 företag. I Olofström 

och Piteå ligger de fysiska testbäddsnoder som kopplar in 

kompetens från hela Sverige för att lösa företagens 

utmaningar. Exempel på utförda utvecklingsprojekt är 

brandtester av nya lättviktsmaterial, formning av 

kompositpatcher till höghållfasta komponenter och 

formbarhetsanalys av nyutvecklade titanmaterial. RISE 

står för såväl infrastruktur som teknisk kompetens in i 

projekten. Projektet är en del av regeringens strategiska 

samverkansprogram ”Uppkopplad industri och nya 

material” som leds av Jernkontoret.
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Organisation och divisioner  

 

Bioekonomi 
Nettoomsättning 303 MSEK – Årsanställda 263 

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 311 MSEK – Årsanställda 331 

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. 

ICT  
Nettoomsättning 426 MSEK – Årsanställda 442 

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 393 MSEK – Årsanställda 418 

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.  Den 1 september 

blev Certifiering en del av division Samhällsbyggnad och 

ingår för hela perioden i divisionens nettoomsättning och 

årsanställda, vilket har påverkat nettoomsättningen med 

86 MSEK samt årsanställda med 78.  

 

Säkerhet och transport 
Nettoomsättning 558 MSEK – Årsanställda 535 

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. 

 

 
 
Nettoomsättningen avser perioden jan-sep 2018 
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Tredje kvartalet i korthet

Fossilfria godstransporter 

Trafikverket har givit ett brett konsortium, ”Triple F”, i 

uppdrag att skapa en forsknings- och innovationsplattform 

för fossilfrihet i godstransportsystemet. Trafikverkets 

finansiering uppgår till 290 miljoner kronor. ”Triple F” 

fokuserar på tre utmaningar: ett mer transporteffektivt 

samhälle; energieffektiva och fossilfria fordon och 

farkoster; och ökad andel förnybara drivmedel. 

Programmet har arbetats fram i bred samverkan under 

ledning av den konkurrensneutrala samarbetsplattformen 

CLOSER vid Lindholmen Science Park, RISE och VTI, 

Statens väg- och transportforskningsinstitut. Plattformen 

kommer lägga särskild vikt vid att ta fram ny kunskap och 

lösningar när det gäller teknik, policy och logistik. RISE 

sitter i konsortiets styrelse och kommer att bidra med 

forskningsledning och teknisk kompetens från flera 

divisioner. Målet med ”Triple F” är att vid programmets 

slut, år 2030, konkret ha bidragit till att Sverige har nått de 

uppsatta klimatmålen och samtidigt utvecklat Sveriges 

konkurrenskraft.  

Digitala sjukhusclowner  
Tillsammans med Östergötlands sjukhusclowner och 

”Visual Sweden”, ett initiativ för att främja innovation 

inom visualisering och bildanalys, har vi tagit fram 

Clappen, en app som möjliggör att fler barn på sjukhusens 

barnavdelningar kan få ta del av sjukhusclownerna. Appen 

är en digital förlängning av kontakten till clownerna före, 

under och efter barnens sjukhusbesök. RISE bidrar med 

expertis inom interaktionsdesign och visualisering. 

Nya koncept för bildelning  
Lindholmen Integrated Mobility Arena, LIMA är ett nytt 

projekt inom regeringens samverkansprogram ”Nästa 

generations resor och transporter” och finansieras av 

Vinnova, som en del av ” SIP Drive Sweden”, med 23 

miljoner kronor. Lindholmen Science Park koordinerar och 

RISE andel är 4,2 miljoner kronor. Projektet kommer att 

involvera 1 000 anställda och 100 personbilar i en 

storskalig pilot. Denna innehåller kombinerad mobilitet 

och inkluderar bland annat nya koncept för bildelning och 

en övergripande systemoptimering med hjälp av AI. RISE 

kommer bland annat att bidra med kompetens inom 

tillämpning av digitalisering och tjänsteutveckling.  

 

 

 

Samlad nationell nod inom cybersäkerhet  
RISE kommer att utföra en förstudie inom cybersäkerhet 

med syfte att titta på strukturen för en samlad nationell 

nod. Aktörer kommer från industri, offentlig verksamhet, 

forskningsinstitut, branschföreträdare och akademi. 

Förutom att tillhandahålla en gemensam plattform för 

områdets alla aktörer, är målet att stärka kompetens och 

kunskap inom området, vilket är kritiskt i den digitala 

omvandlingen samhället befinner sig i.  

Invigning av ny bana på AstaZero 
I augusti invigdes ett nytt banavsnitt på AstaZero. Den nya 

banan går under benämningen Super Multilane och har en 

längd på 700 meter och är 40 meter bred. Banan möjliggör 

bland annat provning av autonoma fordon och tester av 

vägkantsdetektion. 

Nya material och specialkemikalier från 

skogsråvara  
I början av juli blev RISE partner i samverkansplattformen 

”Treesearch”, Sveriges hittills största satsning på 

grundforskning och kunskaps- och kompetensuppbyggnad 

inom området nya material och specialkemikalier från 

skogsråvara. Engagemanget i Treesearch skapar en yta för 

samverkan och stärker kopplingen mellan grundläggande 

forskning och RISE inom bioekonomiområdet. RISE är 

också en naturlig partner när det gäller uppskalning av den 

forskning som genomförs inom Treesearch.  

Testbädd för digitaliserat jordbruk  

I nära samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, och 

tillsammans med industri och andra partners från både på 

jordbruks- och tekniksidan, utvecklar RISE en testbädd för 

digitaliserat jordbruk. Testbädden ska bestå av 

uppkopplade åkrar med olika grödor och infrastruktur för 

att samla in och analysera stora datamängder från gårdens 

produktionssystem. Den ska kunna användas av företag 

som vill utveckla innovationer med hjälp av data från 

jordbruket, eller av tillverkare som vill testa sina 

produkter. Målet är att jordbrukare i framtiden ska få 

verktyg för att snabbare kunna fatta miljöanpassade och 

lönsamma beslut. 
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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 

Juli – september 2018 

Koncernens nettoomsättning under tredje kvartalet 

uppgick till 580 MSEK (527) vilket gav en ökning med 10 

procent jämfört med föregående år. Samtliga divisioner 

har haft tillväxt under kvartalet.    

Koncernens rörelseresultat uppgick till -41 MSEK (-31). 

Arbete med organisationsstruktur pågår inom delar av 

divisionerna Bioekonomi, ICT och Säkerhet och transport 

vilket har medfört merkostnader och en negativ påverkan 

av kvartalets rörelseresultat.  

Resultatandelar från intresseföretag uppgick till -3 MSEK 

(-3). Finansnettot uppgick till 0 MSEK (0). Skatt på 

periodens resultat var 6 MSEK (5). Periodens resultat 

uppgick till -35 MSEK (-26). 

Januari – september 2018 

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till         

2 014 MSEK (1 876) vilket är en ökning med 7 procent 

jämfört med föregående år.   

Rörelseresultat uppgick till -32 MSEK (-24).  

Resultatandelar från intresseföretag uppgick till 0 MSEK 

(1). Specifikation av nettoomsättning och rörelseresultat 

per division finns i segmentsredovisningen på sidan 13. 

Finansnettot för perioden uppgick till -6 MSEK (-7). Årets 

finansnetto har påverkats negativt med 8 MSEK beroende 

på en justering av finansiell skuld till tidigare 

minoritetsägare avseende förvärvet av Innventia. Skatt på 

periodens resultat var 8 MSEK (6). Periodens resultat 

uppgick till -30 MSEK (-25). 

Kassaflöde och finansiell ställning 

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter 

förändring av rörelsekapital uppgick till 130 MSEK (39) för 

perioden. Kassaflödet efter investerings- och 

finansieringsverksamheten uppgick till 11 MSEK (-114). 

Koncernens investeringar uppgick till 103 MSEK (132) 

varav investeringar i materiella och immateriella 

anläggningstillgångar var 84 MSEK (129) och 19 MSEK (0) 

var delbetalning av låneskulder avseende tidigare förvärv. 

Räntebärande skulder på balansdagen uppgick till 222 

MSEK (244).  Lån förfaller under perioden 2018–2029. 

Skulderna löper till rörlig ränta. Räntebärande skulder har 

under året minskat genom amortering med 22 MSEK.  Det 

egna kapitalet uppgick till 951 MSEK (930) och soliditeten 

till 36,3 % (36,8). Likvida medel uppgick på balansdagen till 

532 MSEK (552). 

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 demonstrationsanläggningar 

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 

Den 1 oktober förvärvades två tredjedelar av Swerea 

koncernen av RISE AB.  Inga övriga händelser som fått 

väsentlig påverkan på verksamheten eller koncernens 

finansiella ställning har inträffat efter periodens utgång. 

Moderbolaget 

I juni gjordes en nedströmsfusion vilket innebar att RISE 

Holding AB fusionerades 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.  

Verksamhetsöverlåtelse av koncernbolag till RISE AB har 

skett 1 januari och 1 september 2018. Överlåtelserna har 

påverkat nettoomsättningen med 181 MSEK och 

rörelseresultatet med -2 MSEK för perioden.  

Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick för tredje 

kvartalet till 378 MSEK (267) och för perioden till 1 215 

MSEK (937).  Moderbolagets rörelseresultat för tredje 

kvartalet uppgick till -30 MSEK (-26) och för perioden            

-46 MSEK (-49).  

Resultat från finansiella poster för uppgick till -6 MSEK      

(-5) för perioden. Skatt på periodens resultat var 0 MSEK 

(0). Periodens nettoresultat uppgick till -52 MSEK (-54).  

Moderbolagets egna kapital var 451 MSEK (410) och 

likvida medel uppgick till 288 MSEK (69).  
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Finansiell information 
 

Resultaträkning i sammandrag – Koncernen 
 Not Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Helår 

BELOPP I MSEK   2018 2017 2018 2017 2017 

Nettoomsättning 1 580 527 2 014 1 876 2 696 

Övriga rörelseintäkter  7 1 20 12 16 

         

Rörelsens kostnader  -625 -556 -2 066 -1 913 -2 712 

Resultat från andelar i intresseföretag  -3 -3 0 1 14 

RÖRELSERESULTAT   -41 -31 -32 -24 14 

         

Finansiella poster - netto  0 0 -6 -7 13 

RESULTAT FÖRE SKATT   -41 -31 -38 -31 27 

         

Inkomstskatt  6 5 8 6 0 

PERIODENS RESULTAT   -35 -26 -30 -25 27 

         

Moderföretagets aktieägare  -34 -27 -34 -30 22 

Innehav utan bestämmande inflytande  -1 1 4 5 5 

         

RESULTAT PER AKTIE         

Resultat per aktie, före och efter utspädning (kronor)  -93 -1 628 -121 -1 819 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 
  Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Helår 

BELOPP I MSEK   2018 2017 2018 2017 2017 

PERIODENS RESULTAT  -35 -26 -30 -25 27 

POSTER SOM HAR OMFÖRTS ELLER KAN 
OMFÖRAS TILL ÅRETS RESULTAT 

        

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

POSTER SOM INTE SKA ÅTERFÖRAS I 
RESULTATRÄKNINGEN 

        

Omvärdering av nettopensionsförpliktelser    0   -9 -9 

Uppskjuten skatteeffekt av ovanstående     0   2 1 

ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN   0 0 2 -7 -9 

         

SUMMA TOTAL RESULTAT FÖR PERIODEN   -35 -26 -28 -32 18 

         

SUMMA TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:         

Moderföretagets aktieägare  -34 -27 -32 -35 14 

Innehav utan bestämmande inflytande  -1 1 4 3 4 
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Balansräkning i sammandrag – Koncernen 

BELOPP I MSEK 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 

TILLGÅNGAR    
 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
 

Immateriella tillgångar 42 28 29 

Materiella tillgångar 955 985 984 

Finansiella tillgångar 167 151 165 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 164 1 164 1 178 

     
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

 

Upparbetade ej fakturerade intäkter 506 401 312 

Kundfordringar 247 237 359 

Övriga kortfristiga fordringar 171 174 148 

Kassa och bank 532 552 521 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 456 1 364 1 340 

     

SUMMA TILLGÅNGAR 2 620 2 528 2 518 

   
  

EGET KAPITAL   
  

Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare 897 881 930 

Innehav utan bestämmande inflytande 54 49 50 

SUMMA EGET KAPITAL 951 930 980 

   
  

SKULDER   
  

Långfristiga skulder 268 300 294 

Kortfristiga skulder 1 401 1 298 1 244 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 620 2 528 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 
   -34 -34 4 -30 

Årets övrigt totalresultat 
  2  2 0 2 

Nedströms fusion av moderbolag 34 -428  394 0  0 

UB PER 30 SEPTEMBER 2018 36 0 2 859 897 54 951 
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Kassaflödesanalys i sammandrag – Koncernen 

 Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Helår 

BELOPP i MSEK 2018 2017 2018 2017 2017 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

-14 -8 38 30 130 

Förändring av rörelsekapital 162 79 92 9 -58 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 148 71 130 39 72 

        
Kassaflöde från investeringsverksamheten -23 -30 -103 -132 -191 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 -5 -16 -21 -26 

PERIODENS KASSAFLÖDE 120 36 11 -114 -145 

        
Likvida medel vid periodens början 412 516 521 666 666 

Likvida medel vid periodens slut 532 552 532 552 521 

      

 

Resultaträkning i sammandrag – Moderbolaget 

 Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Helår 

BELOPP I MSEK 2018 2017 2018 2017 2017 

Nettoomsättning 378 267 1 215 937 1 380 

Övriga rörelseintäkter 5 2 12 7 10 

Rörelsens kostnader -413 -295 -1 273 -993 -1 421 

RÖRELSERESULTAT -30 -26 -46 -49 -31 

   
 

  
  

Finansiella poster 0 1 -6 -5 5 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -30 -25 -52 -54 -26 

        

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

PERIODENS RESULTAT -30 -25 -52 -54 5 
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Balansräkning i sammandrag – Moderbolaget 
 

BELOPP I MSEK 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 

TILLGÅNGAR       
     
Immateriella anläggningstillgångar 22 - - 

Materiella anläggningstillgångar 517 435 463 

Finansiella anläggningstillgångar 357 333 333 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 896 768 796 
     

Upparbetade ej fakturerade intäkter 420 188 159 

Kundfordringar 156 127 177 

Övriga kortfristiga fordringar 152 76 101 

Kassa och bank 288 69 89 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 016 460 526 
     

SUMMA TILLGÅNGAR 1 912 1 228 1 322 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     
Eget kapital     

Bundet eget kapital 109 109 109 

Fritt eget kapital 342 301 360 

SUMMA EGET KAPITAL 451 410 469 
     

Obeskattade reserver 33 35 33 

Avsättningar 16 15 17 

Kortfristiga skulder 1 412 768 803 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 912 1 228 1 322 
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RISE-koncernen uppdelad på divisioner – Koncernen 
 

BELOPP I MSEK 

NETTO-
OMSÄTTNING 

RÖRELSE-
RESULTAT 

RÖRELSE-
MARGINAL  

NETTO-
OMSÄTTNING 

RÖRELSE-
RESULTAT 

RÖRELSE-
MARGINAL  

DIVISION          
Bioekonomi 303 -10 -3,3% 289 -2 -0,7% 

Biovetenskap och material 311 -22 -7,1% 294 -27 -9,2% 

ICT 426 -3 -0,7% 394 7 1,8% 

Samhällsbyggnad 393 -7 -1,8% 357 -16 -4,5% 

Säkerhet och transport 558 -4 -0,7% 517 5 1,0% 

SUMMA DIVISIONER 1 991 -46 -2,3% 1 851 -33 -1,8% 

Ofördelade gemensamma 
kostnader/elimineringar 

23 14   25 8  

Resultatandel intressebolag   0    1  

TOTALT KONCERNEN 2 014 -32 -1,6% 1 876 -24 -1,3% 

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

jämförbarhet.  

Den 1 september 2018 blev Certifiering en del av division Samhällsbyggnad. 2018 och 2017 har justerats för jämförbarhet och Certifiering 

ingår i periodens värde för Samhällsbyggnad.  

 

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).   

Projektet för utvärdering av effekterna av införandet av 

standarden IFRS 16 Leasingavtal som träder ikraft den 1 

januari 2019 pågår enligt plan. Inventering av koncernens 

leasingavtal fortgår och modell för beräkning av effekter 

är framtagen.  

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. 
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Noter

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. 23 procent av intäkterna kommer från 

utlandet.  Anläggningstillgångar finns huvudsakligen i 

Sverige. 

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 från och till placeringar i kortfristiga 

tillgångar som hålles till förfall. Placeringar bokförs till 

anskaffningsvärde samt upplupen ränta. På balansdagen 

har koncernen för tillfället inga placeringar.  

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 Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Helår 
Koncernen 2018 2017 2018 2017 2017 

Rörelseresultat -41 -31 -32 -24 14 
Nettoomsättning 580 527 2 014 1 876 2 696 

Rörelsemarginal % -7,1% -5,9% -1,6% -1,3% 0,5% 

        
Eget kapital 951 930 951 930 980 
Balansomslutning 2 620 2 528 2 620 2 528 2 518 

Soliditet % 36,3% 36,8% 36,3% 36,8% 38,9% 
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Delårsrapport, kvartal 3 

Kommande ekonomisk information 2019 
 

Delårsrapport kvartal 4   14 februari  

Års- och hållbarhetsredovisning   29 mars  

Årsstämma   25 april  

Undertecknande 
Styrelsen har givit verkställande direktören Pia Sandvik i uppdrag att underteckna denna delårsrapport. 

Göteborg den 26 oktober 2018 
 
 
 
 
 
 
Pia Sandvik  
Vd och koncernchef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För ytterligare information: 
Pia Sandvik, vd 

telefon: +46 (0)10-516 62 81 

e-post: pia.sandvik@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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Granskningsrapport 
Till styrelsen i RISE Research Institutes of Sweden AB  

Org. nr 556464-6874 

 
Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för 
RISE Research Institutes of Sweden AB per den 30 september 2018 och den niomånadersperiod som slutade per 
detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna 
delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna 
delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning 
består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och 
redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En 
översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en 
översiktlig granskning 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 har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

 
Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för 
moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.  

Stockholm den 26 oktober 2018 

 

KPMG AB 

Ingrid Hornberg Román 

Auktoriserad revisor 
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Definitioner och ordlista 

Affärs- och 

innovationsområden 

RISE affärs- och innovationsområden har inrättats för att möta framtidens utmaningar. De 

spänner över RISE fem 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 fem 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. 

 



 

Research Institutes of Sweden  
www.ri.se     #riseinnovation 

 

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.  
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