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Sammanfattning 
Det första kvartalet gav en oförändrad omsättning men ett försämrat resultat. Till följd av Coro-

napandemin konstateras en minskad efterfrågan på RISE tjänster. 

Finansiell utveckling januari - mars 2020 

• Nettoomsättningen uppgick till 887 Mkr (885) vilket 

är i linje med föregående år. 

• Rörelseresultatet var -38 Mkr (9) vilket gav en   rörelse-

marginal på -4,3 procent (1,0). Det svaga resultatet är 

främst kopplat till lägre beläggning i stora delar av 

koncernen samt högre personalkostnader. 

• Periodens resultat uppgick till -42 Mkr (7). 

 

Fördelning av nettoomsättning                                                   

    

Väsentliga händelser januari–mars 2020 

• De finansiella effekterna av Coronapandemin påver-

kar RISE affärsverksamhet 

• Robert Casselbrant tillträdde som finansdirektör 24 

februari 

• RISE och Scanias ägarbolag TRATON inleder ett lång-

siktigt strategiskt samarbete  

• RISE får FN-uppdrag om finanssektorns roll i klimatar-

betet  

• RISE och Sverige Lantbruksuniversitet (SLU) har teck-

nat nytt samarbetsavtal 

 

” I det akuta läget som uppstått 
till följd av corona prioriterar vi 
våra insatser för att hjälpa vår-
den och producerande företag” 

Pia Sandvik, vd RISE

 

Nyckeltal* Jan-mar Jan-mar Helår 

Koncernen (belopp i Mkr) 2020 2019 2019 

Nettoomsättning  887 885 3 568 

Förändring nettoomsättning jämfört med föreg. år** 0% 30% 16% 

Rörelseresultat  -38 9 63 

Periodens resultat  -42 7 47 

Likvida medel  737 846 650 

Eget kapital  1 002 1 000 1 041 

Balansomslutning  3 757 3 864 3 749 

Soliditet %*** 26,7% 25,9% 27,8% 

Rörelsemarginal % -4,3% 1,0% 1,8% 

Nettoskuldsättningsgrad % 4,8%  9,0% 19,4% 

Årsanställda 2 720 2 626 2 662 

Kvinnor/män % 39/61 38/62 39/61 
 

 

*) För definitioner, se RISE års- och hållbarhetsredovisning 2019 

**) Rensat från effekten av förvärv var förändringen -1% procent för första kvartalet 2020. För ytterligare information se sid 9. 

***) Se not 4 för omräknad finansiella data för jämförelseåret 2019 

 

Omslagsbild: Clara Linder genomför ett glödande prov i RISE Korrosionslabb i Kista. Foto: David Lagerlöf  
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VD har ordet 

Det första kvartalet 2020 har varit en extraordinär tid. Coronapandemin har försatt Sverige och 

världen i en allvarlig kris både vad gäller smittspridningen och ekonomiska konsekvenser. RISE ser 

en minskad efterfrågan och därmed lägre intäkter. Vi tar ansvar genom att värna våra medarbetares 

hälsa och säkerhet, se över våra kostnader och svara upp mot akuta behov i samhället. 

För att svara upp mot behov som uppstått i samhället till 

följd av pandemin startade vi en intern process där vi ef-

terlyste idéer och initiativ från våra medarbetare om hur 

RISE kan bidra i krisen. Det resulterade i ett 80-tal förslag 

som vi nu arbetar vidare med.  

Hjälp till vården för säker skyddsutrustning 

I det akuta läget som uppstått fokuserar och prioriterar vi 

våra insatser för att hjälpa vården och producerande före-

tag. Det kan röra sig om att testa inköpta produkter och att 

ställa om produktion. En del handlar om test av skyddsut-

rustning som exempelvis andningsskydd, antibakteriella 

textilier och desinfektionsmedel för att dokumentera att 

skyddsutrustningen uppfyller aktuella lagkrav för att 

kunna levereras till sjukvården. RISE arbetar just nu hårt 

för att verifiera säkerhet och prestanda på nya produkter 

ut i vården. Det gäller såväl godkännande inför CE-

märkning, som andra vägar som myndigheterna har god-

känt. 

Nya digitala lösningar för minskad spridning 

I ett läge då mycket skolundervisning behöver ske på di-

stans har RISE, Skolverket, SKR, UR och Swedish Edtech 

Industry på kort tid tagit fram stöd till skolor om distans-

undervisning på den nya webbplatsen skolahemma.se. 

Webbplatsen erbjuder en samlad plats dit skolpersonal 

kan vända sig för att hitta vidare till myndighetsinformat-

ion, pedagogiskt material och stöd för att kunna undervisa 

på distans med digitala läromedel.  

Då det inte längre är möjligt att resa eller träffas fysiskt på 

samma sätt krävs det nya lösningar för att hålla verksam-

het och produktion igång. I RISE brandlabb i Borås genom-

förs nu brandprovningar på distans där kunden deltar via 

streamad video. Det nya arbetssättet har skapat fördelar 

både för oss och för kunderna som kommer att vara viktiga 

även när pandemin är över.  

Stöd till små och medelstora företag  

En viktig del av RISE uppdrag är att stötta små och medel-

stora företag, något som blivit extra betydelsefullt i den 

här krisen. Vi har möjlighet att hjälpa till med stöd till allt 

från forskning och utveckling till industrialisering, 

kvalitetssäkring och omvärldsanalyser. I våra hundratals 

olika testmiljöer kan produkter, tjänster eller processer 

skalas upp och testas under verkliga förhållanden. Samti-

digt som vi nu ser minskad efterfrågan på en del av våra 

tjänster kommer det också nya förfrågningar om RISE kan 

vara med och bidra inom fler områden. Nya produkter be-

höver testas och verifieras samtidigt som behovet av 

forskning och innovation är omfattande. Denna krissituat-

ion är också en tid för kreativa processer och möjlighet att 

tänka i nya banor.  

Ett samlat RISE 

Den 1 januari samlades RISE i en ny organisationsstruktur 

med fem divisioner och ett gemensamt varumärke. Genom 

att samlas i ett RISE står vi bättre rustade att hantera vår 

tids stora och komplexa utmaningar. Vår nya organisation 

kommer öka möjligheterna till tvärvetenskaplig samver-

kan och ge oss ännu bättre förutsättningar att leverera på 

uppdraget att utveckla näringslivet och bidra till ett bättre 

samhälle med ökad hållbarhet och hållbara lösningar på 

lång sikt.   

Ekonomisk utveckling 

Lönsamheten under det första kvartalet var sämre jämfört 

med föregående år och vi har haft en närmast oförändrad 

omsättning. Vi arbetar aktivt för att förbättra vår lönsam-

het och har ett starkt fokus på kostnadssidan men har 

också ett fokus på att öka intäkterna. 

 

 

Pia Sandvik 

Vd och koncernchef  
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Organisation och divisioner 
 

RISE arbetar ständigt för att förnya verksamhet och arbetssätt med målet att arbeta innovativt med 

starkt kundfokus. Den 1 januari 2020 sjösattes en ny organisation som innebär en struktur med fem 

divisioner; Bioekonomi och hälsa, Digitala system, Material och produktion, Samhällsbyggnad samt       

Säkerhet och transport. Målet med den nya organisationen är att skapa ett sammanhållet forsk-

ningsinstitut med möjligheter att arbeta tillsammans över divisionsgränser och kompetensområden 

för att kunna bidra till att lösa stora samhällsutmaningar. 

 

Bioekonomi och hälsa 
Nettoomsättning: 190 Mkr – Årsanställda: 568 

Division Bioekonomi och hälsa samlar kompetens inom 

processteknik, läkemedelsutveckling och design av 

material och ytor. Divisionen arbetar med bioraffinaderi-

ets värdekedjor samt produkter och processer för jord-

bruk, livsmedel, massa, papper och förpackningar. 

Digitala system 
Nettoomsättning: 158 Mkr – Årsanställda: 454 

Division Digitala system arbetar med elektronik, informat-

ions- och kommunikationsteknik samt mjukvaruutveckl-

ing, mobilitet, system-analys och interaktionsdesign. Divis-

ionen arbetar med lösningar för alla sektorer, framförallt 

inom områden som rör digitalisering. 

Material och produktion 
Nettoomsättning: 167 Mkr – Årsanställda: 480 

Inom division Material och produktion samlas kompetens 

inom korrosion, kemi, biologi, medicinteknik och mekanik. 

Divisionen är verksam inom produkt-, produktions- och 

materialutveckling för textil, polymer, komposit, metall 

och keramik. 

 

 

Samhällsbyggnad 
Nettoomsättning: 144 Mkr – Årsanställda: 476 

Division Samhällsbyggnad samlar kompentens inom 

energi, infrastruktur, bygg och fastighet samt innovations-

ledning och systemomställning för ett hållbart samhälle. 

Divisionen erbjuder även certifieringsverksamhet. 

Säkerhet och transport  
Nettoomsättning: 200 Mkr – Årsanställda: 503 

Division Säkerhet och transport arbetar med tillförlitlig-

het, risk och säkerhet nära fordon, maritim näring, elektri-

fiering av transportsystemet och brand. Här finns kompe-

tens inom mätteknik, kalibrering, besiktning och verifie-

ring. 
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Samlad kompetens för framtidens utmaningar 

Genom den utökade bredden i det gemensamma 

RISE har vår samlade kunskap ökat och spets-

kompetensen stärkts. I våra sex affärs- och in-

novationsområden: Digitalisering, Energi och 

biobaserad ekonomi, Hållbara städer och sam-

hällen, Hälsa och Life Science, Materialomställ-

ning samt Mobilitet samlar vi gränsöverskri-

dande kompetens för framtidens utmaningar. 

Syftet är att driva strategisk utveckling av inno-

vativa och tvärvetenskapliga lösningar.  

RISE affärs- och innovationsområden spänner över alla di-
visioner och har därmed ett övergripande perspektiv på 
verksamheten. Olika delar och kompetenser kan matchas 
för att möta kundernas behov både här och nu i uppdrag och 
projekt samt för att driva strategisk utveckling av kompe-
tens och resurser på några års sikt. De bidrar också med vik-
tig omvärldsbevakning och analys inom respektive område – 
att övervaka och förutse nya möjligheter och nischer som 
växer fram både globalt och nationellt. Omvärldsbevakning 
handlar också om att se och ta vara på möjligheter tillsam-
mans med andra, som universitet och högskolor, offentliga 
aktörer och näringslivet i olika konstellationer. 

. 

 



DELÅRSRAPPORT RISE AB JANUARI-MARS 2020 
 

 6 

Första kvartalet i korthet

Start för livesända brandprovningar 

I en tid då möjligheterna att resa har begränsats har RISE 

brandlabb i både Borås och Trondheim börjat erbjuda live-

sända brandprovningar på distans, där kunden deltar via 

streamad video istället för att vara fysiskt på plats i labbet. 

Förutom att slippa skjuta upp en planerad provning ger 

den digitala lösningen också fördelar som minskade rese-

kostnader för kunden och möjligheten för fler att delta vid 

provningen samtidigt. I labben blir det dessutom enklare 

att arbeta med säkerheten. 

Nytt stöd för skolundervisning på distans 

Till följd av coronapandemin behöver mycket av skolornas 

undervisning bedrivas på distans. För att bidra i den akuta 

situationen har RISE tillsammans med Skolverket, SKR, UR 

och Swedish Edtech Industry startat ett samarbete för att 

sammanställa stöd till skolor om distansundervisning på 

den nya webbplatsen skolahemma.se. Där kan skolperso-

nal hitta vidare till pedagogiskt material och stöd för digi-

tala läromedel. Det finns också enklare checklistor till 

hjälp.  

Algodlingar vid metallindustrier kan minska 

utsläpp av växthusgaser  

Algodlingar kan minska utsläppen av växthusgaser från 

metallindustrin. Det visar resultaten från ett forsknings-

projekt där RISE och Boliden i realistiska förhållanden tes-

tat koldioxidinfångning från industriella rökgaser med 

hjälp av alger. Algerna binder koldioxid och metaller från 

de gas- och vattenutsläpp som uppstår i metallindustrin. 

Algerna har också ett mycket högt energivärde och kan  

 

bland annat användas som bränsle i industriella processer. 

Projektet genomfördes vid Bolidens blysmältverk i Lands-

krona.  

RISE i samarbete för hållbart och resilient 

svenskt livsmedelssystem  

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) har beviljat 

64 miljoner kronor fördelat under fyra år till ett nytt forsk-

ningsprogram med fokus på ett hållbart och resilient livs-

medelssystem, Mistra Food Futures. Programmet leds och 

samordnas av SLU i samarbete med RISE och Stockholm 

Resilience Centre vid Stockholms universitet. I samarbetet 

ingår också Göteborgs universitet, Chalmers och en rad 

andra myndigheter och nyckelaktörer inom det svenska 

livsmedelssystemet. Mistra Food Futures kommer att ut-

veckla strategier som ska leda till ett hållbart svenskt livs-

medelssystem som levererar hälsosam mat. Strategierna 

ska bidra till både kortsiktig förändring (till år 2030) och 

långsiktig omvandling av systemet (till år 2045). 

Digitala ronder på äldreboenden för minskad 

smittspridning  

RISE har tillsammans med Region Västerbotten och vård-

bolaget KRY beviljats finansiering från Vinnova för att 

sätta upp en struktur för digitala ronder på äldreboenden. 

Syftet är att skapa kontinuitet och minska behovet av staf-

fettläkare. Projektet är särskilt relevant i dagens situation 

som mekanism för minskad smittspridning. 
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 Nytt samarbete med Scanias ägarbolag  

RISE och Scanias ägarbolag TRATON inleder ett långsik-

tigt strategiskt samarbete. I ett första steg koncentreras 

samarbetet till cybersäkerhet och AI. Scania kommer att 

fungera som RISE svenska partner och samarbetet kom-

mer att vara öppet för andra varumärken inom TRATON, 

så som MAN, Volkswagen Caminhões e Ônibus (Brasilien) 

och Volkswagen RIO. 

FN-uppdrag om finanssektorns roll i 

klimatarbetet  

FNs miljöprogram UNEP-FI har gett RISE och Oxford 

Sustainable Finance Programme i uppdrag att utreda hur 

finanssektorn kan bidra till att målen i Parisavtalet uppnås. 

Arbetet ska utmynna i en rapport som ska hjälpa finans-

sektorn att aktivt påverka för en hållbar utveckling. FN: s 

initiativ UNEP-FI är ett partnerskap mellan UNEP och den 

globala finanssektorn för att driva på arbetet för en hållbar 

utveckling.  

Nytt uppdrag för provning av solcellssystem 

Under 2019 undersökte RISE på uppdrag av Energimyn-

dighetens Testlab solcellsanläggningar i 40 villor. Resulta-

ten pekade i vissa delar på en positiv utveckling men också 

på brister avseende kvalitet och säkerhet samt på bris-

tande kunskap hos beställarna. Nu har RISE fått ett  

 

uppföljande uppdrag av Energimyndigheten att genomföra 

tester på åtta olika solcellssystem för villor. 

RISE leder fallstudier om storskalig industriell 

elektrolys  

Projektet syftar till att undersöka möjligheterna för att 

minska två svenska processindustriers klimatutsläpp med 

upp till 33 kton CO2 per år genom att ersätta delar av sina 

nuvarande processer med storskalig elektrolys. Det hand-

lar om ersättning av vätgas från naturgasreformering 

(Höganäs) och ersättning av fossilt kol vid ett smältverk 

(Boliden). Projektet pågår under 2020 med finansiering av 

Energimyndigheten och ett industriellt konsortium bestå-

ende av tio organisationer som alla är deltagare i test-

bäddsprojektet Swedish Hydrogen Development Center.  

Hållbara lösningar för fordonsinteriör 

Projektet Hållbara lösningar för fordonsinteriör har blivit 

beviljat 6,5 Mkr från Vinnova. Projektets totala budget är 

på 20 Mkr och det övergripande målet är att möjliggöra en 

minskning av produktionsavfall som inte redan återvinns 

eller återanvänds med minst 50 procent. Ett 20-tal företag 

deltar som partners i projektet som leds av RISE. 

  

I tider av minskat resande erbjuder RISE brandlabb livesända brandprovningar på distans.. 
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RISE hållbarhets-
arbete 

RISE uppdrag är att bidra till 

hållbar utveckling i näringsliv 

och samhälle genom att skapa 

innovationsinfrastruktur med 

internationell konkurrens-

kraft, i hela värdekedjan. Vår 

hållbarhetsstrategi vägleder 

oss i arbetet, där FN:s 17 glo-

bala mål för hållbar utveckling 

är en viktig utgångspunkt. 

 

RISE ska bli klimatneutralt 
En viktig del av RISE hållbarhetsstrategi är att minska 

klimatavtrycket från den egna verksamheten. Därför 

har vi formulerat ett klimatmål i syfte att minska vårt 

klimatavtryck över en femårsperiod för att slutligen bli 

klimatneutrala år 2025. 

I januari togs en ny resebyråtjänst i bruk med syfte att 

uppmuntra till mer hållbart resande. Antalet inrikes tåg-

resor har ökat med minst 15% och inrikes flyg har samti-

digt minskat jämfört med 2019. Arbetet med våra fem 

så kallade ”klimatutmanare” fortgår och inom utmanare 

5 gällande klimatpåverkan från vårt leverantörsled har 

RISE identifierat ett antal upphandlingar under 2020 

där vi kommer att ställa specifika klimatkrav. 

 

Investering i strategisk kompetensutveckling 
Syftet med de strategiska kompetensmedlen till industriforskningsinstituten inom RISE-koncernen är att de ingående insti-

tuten ska utveckla strategisk kompetens och fortsatt 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. 

  
De medel som RISE-gruppen erhåller från staten för helåret 2020 uppgår till 759 MSEK (747) i enlighet med propositionen 

2019/20:1 Utgiftsområde 24. Av dessa medel beslutade styrelsen i RISE att fördela 699 MSEK (665) för strategisk kompe-

tensutveckling (SK-medel) i kompetensutvecklingsprojekt, strategiska initiativ, samverkansprojekt och att Swerim tilldela-

des 49 MSEK.  RISE styrelse beslutade också att 60 MSEK (82) ska användas till driftmedel för centralt styrda strategiska 

satsningar och verksamhetsutveckling.  
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Omsättning och resultat 

Januari – mars 2020 

Koncernens nettoomsättning under första kvartalet upp-

gick till 887 Mkr (885) vilket är i linjer med föregående år, 

justerat för förvärvet av MoRe Research som gjordes i ok-

tober 2019 var tillväxten -1 procent. Koncernens rörelse-

resultat uppgick till -38 Mkr (9) främst till följd av en låg 

beläggning inom delar av verksamheten. Resultatandelar 

från intresseföretag uppgick till 0 Mkr (0).  Specifikation av 

nettoomsättning och rörelseresultat per division finns i 

segmentsredovisningen på sidan 14. 

Finansnettot uppgick till -11 Mkr (-1).  En negativ utveckl-

ing på räntemarknaden har lett till ett lägre värde på en del 

av koncernens finansiella anläggningstillgångar. Skatt på 

periodens resultat var 7 Mkr (-1). Periodens resultat upp-

gick till -42 Mkr (7).  

Kassaflöde och finansiell ställning 

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter föränd-

ring av rörelsekapital uppgick till 170 Mkr (211) för peri-

oden januari - mars. Koncernens totala kassaflöde från in-

vesteringsverksamhet uppgick till -41 Mkr (-27), där inve-

steringar i materiella och immateriella anläggningstill-

gångar ingår med -24 Mkr (-23) respektive -17 Mkr (-4). 

Kassaflödet för perioden uppgick till 87 Mkr (126). 

Räntebärande skulder på balansdagen uppgick till 925 

Mkr (998) varav 693 (747) Mkr är leasingskulder. Lån till 

kreditinstitut förfaller under perioden 2020–2029. Skul-

derna löper till rörlig ränta. Räntebärande skulder har un-

der perioden minskat genom amortering med 36 Mkr. Det 

egna kapitalet uppgick till 1 002 Mkr (1 000) och solidite-

ten till 26,7 % (25,9). Likvida medel uppgick på balansda-

gen till 737 Mkr (846). 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  

Coronapandemin påverkar vårt samhälle i stort och får ge-

nomslag även hos RISE. Redan nu noteras en minskad ef-

terfrågan från våra kunder. Koncernledningen har vecko-

visa möten för att löpande kunna besluta om nödvändiga 

åtgärder för att hantera situationen. Tidigt sattes en åt-

gärdsplan in för att hantera både operationella och finansi-

ella risker. Identifierade kritiska områden följs upp dagli-

gen eller veckovis. 

Utvecklingen framåt är oviss. Risken för en fortsatt ned-

gång på efterfrågan är stor, framför allt avseende koncer-

nens näringslivsintäkter. Prognoser för framtida kassaflö-

den används vid nedskrivningstester av anläggningstill-

gångar. En fortsatt nedgång skulle kunna resultera i ned-

skrivningsbehov för vissa anläggningstillgångar.  Med den 

ekonomiska instabilitet som nu råder ökar även risken för 

framtida kundförluster.  

Under 2018 genomfördes en genomgripande riskanalys av 

verksamhetens alla delar, vilken även inkluderade identifi-

eringen av aktiviteter för att hantera riskerna. Under 2019 

har en process för kontinuerlig uppföljning av förändring-

arna i koncernens väsentliga risker implementerats och ar-

betet med detta fortlöper under 2020. Riskerna analyse-

ras och värderas utifrån en bedömning av deras sannolik-

het för inträffande, deras möjliga konsekvens, samt för-

mågan att hantera de specifika riskerna som kategorisera-

des enligt strategiska, operativa, legala och finansiella ris-

ker. 

Strategiska risker utgörs framför allt av externa omvärlds-

faktorer som inte kan kontrolleras men vars negativa på-

verkan skulle kunna begränsas. Operativa risker avser 

främst risk för ekonomiska och förtroendemässiga konse-

kvenser som följer av brister i interna rutiner och system 

samt verksamhetsnära risker i forskning och utvecklings-

verksamheten. Legala risker innefattar både etiska ställ-

ningstaganden för våra medarbetare och våra intressenter 

såväl som god kunskap om de regler och lagar som gäller 

inom forskning och utvecklingsverksamhet. Två viktiga fi-

nansiella risker för verksamheten är relaterade till etable-

ringen av ny verksamhet och till förändringar i konjunktu-

ren vilken, som tidigare nämnts, ytterligare förstärkts till 

följd av den pågående coronapandemin. För ytterligare in-

formation om riskhantering och finansiella risker se sid 

51–53, och sid 65 - 66 i 2019 års årsredovisning. 

Viktiga händelser efter periodens utgång  

Coronakrisens effekter på svenskt näringsliv har lett till 

att arbetsuppgifterna och därmed intäkterna minskar för 

delar av vår verksamhet. Under april månad har vi succes-

sivt permitterat anställda i funktioner där vi haft en tydlig 

nedgång i sysselsättning och i slutet av april var det cirka 

400 medarbetare som permitterats i olika omfattning ba-

serat på individuella bedömningar. Vi arbetar även aktivt 

med att se över våra kostnader och inför olika åtgärder för 

att reducera dessa. Som ett led i att säkra likviditeten för 

koncernen har moderbolaget utökat befintlig checkräk-

ningskredit med 100 Mkr till 125 Mkr.  

Moderbolaget 

Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick för första 

kvartalet till 616 Mkr (606). En låg beläggningsgrad bidrog 

negativt till att moderbolagets rörelseresultat för kvarta-

let uppgick till -31 Mkr (3). Resultat från finansiella poster 

uppgick till 0 Mkr (1).  Skatt på periodens resultat var 0 

Mkr (0). Periodens nettoresultat uppgick till -31 Mkr (4). 

Moderbolagets egna kapital var 418 Mkr (492) och likvida 

medel uppgick till 322 Mkr (254). 
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Finansiell information 
 

Resultaträkning i sammandrag – Koncernen 
 Not Jan-mar Jan-mar Helår 

Belopp i Mkr   2020 2019 2019 

Nettoomsättning 1 887 885 3 568 

Övriga rörelseintäkter  2 8 40 

      

Rörelsens kostnader  -927 -884 -3 546 

Resultat från andelar i intresseföretag  0 0 1 

RÖRELSERESULTAT   -38 9 63 

      

Finansiella poster - netto  -11 -1 -9 

RESULTAT FÖRE SKATT   -49 8 54 

      

Inkomstskatt  7 -1 -7 

PERIODENS RESULTAT   -42 7 47 

      

Moderbolagets aktieägare  -44 6 38 

Innehav utan bestämmande inflytande  2 1 9 

      

RESULTAT PER AKTIE      

Resultat per aktie, (kronor)  -121 16 104 

Genomsnittligt antal utestående aktier *)  364 000 364 000 364 000 

 

*) Resultat per aktie är räknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare under året (uttryckt i kr per aktie) 

 

Rapport över totalresultat – Koncernen 

  Jan-mar Jan-mar Helår 

Belopp i Mkr   2020 2019 2019 

PERIODENS RESULTAT  -42 7 47 

POSTER SOM HAR OMFÖRTS ELLER KAN 
OMFÖRAS TILL ÅRETS RESULTAT 

     

Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av 
utländska verksamheter  3 2 1 

POSTER SOM INTE SKA ÅTERFÖRAS I 
RESULTATRÄKNINGEN 

     

Omvärdering av nettopensionsförpliktelser  0 0 0 

Uppskjuten skatteeffekt av pensionsförpliktel-
ser, netto 

 0 0 0 

ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN   3 2 1 

      

SUMMA TOTAL RESULTAT FÖR PERIODEN   -39 9 48 

      

SUMMA TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:     

Moderföretagets aktieägare  -41 8 39 

Innehav utan bestämmande inflytande  2 1 9 
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Balansräkning i sammandrag – Koncernen 
Belopp i Mkr Not 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR  
  

 
 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     
 

Immateriella tillgångar  114 70 98 

Materiella tillgångar  1 044 1 025 1 061 

Nyttjanderättstillgångar  675 731 706 

Finansiella tillgångar  153 134 154 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   1 986 1 960 2 019 

      
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  

  
 

 

Upparbetade ej fakturerade intäkter  549 600 514 

Kundfordringar  
326 291 414 

Övriga kortfristiga fordringar  159 167 152 

Kassa och bank  737 846 650 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   1 771 1 904 1 730 

      

SUMMA TILLGÅNGAR   3 757 3 864 3 749 

      
EGET KAPITAL      
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare  930 940 971 

Innehav utan bestämmande inflytande  72 60 70 

SUMMA EGET KAPITAL   1 002 1 000 1 041 

      
LÅNGFRISTIGA SKULDER      
Långfristiga leasingskulder  547 614 578 
Övriga långfristiga skulder och avsättningar  266 282 271 

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER   813 896 849 

      

KORTFRISTIGA SKULDER  
    

Kortfristiga leasingskulder  146 133 145 

Övriga kortfristiga skulder  1 796 1 835 1 714 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER   1 942 1 968 1 859 

      

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   3 757 3 864 3 749 

 

  



DELÅRSRAPPORT RISE AB JANUARI-MARS 2020 
 

 12 

Förändringar i eget kapital – Koncernen 

                                                                          Hänförligt till moderföretagets aktieägare   

Belopp i Mkr 

Aktie- 
kapital 

Omräknings-
reserv 

Balanserad 
vinst inkl 

periodens 
resultat 

Summa 
Innehav utan 

bestämmande 
inflytande 

Summa eget 
kapital 

 

IB PER 1 JANUARI 2019 36 0 896 932 59 991  

Årets resultat - - 38 38 9 47  

Årets övrigt totalresultat - 1 - 1 0 1  

Tillskjutet kapital - - - - 2 2  

UB PER 31 DECEMBER 2019 36 1 934 971 70 1 041  
               

IB PER 1 JANUARI 2020 36 1 934 971 70 1 041  

Årets resultat - - -44 -44 2 -42  

Årets övrigt totalresultat - 3 - 3 - 3  

UB PER 31 MARS 2020 36 4 890 930 72 1 002  

 

Kassaflödesanalys i sammandrag – Koncernen 

 Jan-mar Jan-mar Helår 

Belopp i Mkr 2020 2019 2019 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före för-
ändring av rörelsekapital 

43 55 312 

Förändring av rörelsekapital 127 156 8 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN 

170 211 320 

     
Kassaflöde från investeringsverksamheten -41 -27 -204 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -42 -58 -186 

PERIODENS KASSAFLÖDE 87 126 -70 

     
Likvida medel vid periodens början 650 720 720 

Likvida medel vid periodens slut 737 846 650 
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Resultaträkning i sammandrag – Moderbolaget 
 

 Jan-mar Jan-mar Helår 

Belopp i Mkr 2020 2019 2019 

Nettoomsättning 616 606 2 444 

Övriga rörelseintäkter 35 7 15 

Rörelsens kostnader -682 -610 -2 474 

RÖRELSERESULTAT -31 3 -15 

     
Finansiella poster 0 1 -30 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -31 4 -45 

     

Bokslutsdispositioner - - 7 

Skatt på årets resultat - - 0 

PERIODENS RESULTAT -31 4 -38 

Balansräkning i sammandrag – Moderbolaget 
 

Belopp i Mkr 2020-03-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR     
    

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar 83 67 

Materiella anläggningstillgångar 526 535 

Finansiella anläggningstillgångar 482 482 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 091 1 084 
    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

Upparbetade ej fakturerade intäkter 410 380 

Kundfordringar 247 283 

Övriga kortfristiga fordringar 155 142 

Kassa och bank 322 231 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 134 1 036 
    

SUMMA TILLGÅNGAR 2 225 2 120 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    

EGET KAPITAL    

Bundet eget kapital 109 109 

Fritt eget kapital 309 340 

SUMMA EGET KAPITAL 418 449 
    

Obeskattade reserver 39 38 

Övriga långfristiga skulder och avsättningar 23 17 

Kortfristiga skulder 1 745 1 616 

SUMMA SKULDER OCH OBESKATTADE RESERVER 1 807 1 671 
    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 225 2 120 
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RISE-koncernen uppdelad på divisioner – Koncernen* 
 

 

 
Januari - mars 2020 Januari - mars 2019 

Belopp i Mkr 

NETTO-
OMSÄTTNING 

RÖRELSE-
RESULTAT 

RÖRELSE-
MARGINAL  

NETTO-
OMSÄTTNING 

RÖRELSE-
RESULTAT 

RÖRELSE-
MARGINAL  

DIVISION          

Bioekonomi & hälsa 190 -19 -10,0% 192 7 3,6% 

Digitala system 158 3 1,9% 155 6 3,9% 

Material och produktion  167 -9 -5,4% 173 4 2,3% 

Samhällsbyggnad  144 -12 -8,3% 150 9 6,0% 

Säkerhet och transport 200 14 7,0% 200 4 2,0% 

SUMMA DIVISIONER 859 -23 -2,7% 870 30 3,4% 

Ofördelade gemensamma 
kostnader/elimineringar *** 

28 -15   15 -21  

Resultatandel intressebolag   0    0  

TOTALT KONCERNEN 887 -38 -4,3% 885 9 1,0% 

 
*) Se not 4 för omräknad finansiella data för jämförelseåret 2019 
 

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. För koncer-

nen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovis-

ningen. För en närmare beskrivning av koncernens tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till senast lämnade årsredovis-

ning 

Not 1 

Segmentrapportering/divisionsrapportering  

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstäm-

mer med den interna rapportering som lämnas till den 

högste verkställande beslutsfattaren, vilken är den funkt-

ion 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 be-

skrivning av dessa finns på sidan 4. Ett av de väsentliga    

resultatmåtten som styrelsen följer upp är rörelseresulta-

tet. 

Ingen enskild kund i koncernen står för mer än 10 procent 

av intäkterna. 21 procent av intäkterna kommer från ut-

landet. Anläggningstillgångarna finns huvudsakligen i Sve-

rige. 

 

Not 2 

Transaktioner med närstående 

Svenska staten äger 100 procent av RISE AB. Utöver af-

färsmässiga transaktioner, som skett på marknadsmässiga 

villkor mellan bolag inom koncernen har inga transakt-

ioner med närstående skett. 

Not 3 

Verkligt värde för finansiella instrument 

Koncernen har placeringar i långfristiga finansiella till-

gångar, bestående av räntebärande värdepapper, vilka är 

värderade till marknadsvärdet på balansdagen. 

Kortfristiga räntebärande värdepapper uppgår på balans-

dagen till 31 Mkr och långfristiga till 59 Mkr. 
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Not 4 

Omräknade jämförelsetal 

I det fjärde kvartalet 2019 noterades ett fel i indata för ett antal kontrakt vid övergången till IFRS 16. Det innebar att öpp-

ningsbalanserna justerades under fjärde kvartalet. Följande effekter fick justeringen på öppningsbalanserna, tidigare rappor-

terade värden i parantes. Övergångsvärden för nyttjanderättstillgångar uppgår till 762 Mkr (691) och leasingskulder på 778 

Mkr (666), varav 134 Mkr (127) är kortfristiga leasingskulder. Övriga fordringar är 45 Mkr (0), varav kortfristig fordran 6 

Mkr (0). Nedan presenteras omräknad finansiell information för de tre första kvartalen 2019, fjärde kvartalet är oförändrat.  

Påverkan på koncernens resultaträkning har varit oväsentlig. Balansräkningen och kassaflödet och således nyckeltal som 

baseras på dessa parametrar har påverkats i större utsträckning. 

 

 

 

  

Belopp i Mkr 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Övriga tillgångar 1 095 1 096 1 104 - - - 1 095 1 096 1 104
Nyttjanderättstillgångar 731 698 694 71 70 69 660 628 625
Finansiella tillgångar 134 145 153 37 36 35 97 109 118
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 960 1 939 1 951 108 106 104 1 852 1 833 1 847

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Övriga kortfristiga fordringar 167 187 190 2 2 2 165 185 188
Övriga omsättningstillgångar 1 737 1 565 1 639 - - - 1 737 1 565 1 639
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 904 1 752 1 829 2 2 2 1 902 1 750 1 827

SUMMA TILLGÅNGAR 3 864 3 691 3 780 110 108 106 3 754 3 583 3 674

EGET KAPITAL
Eget kapital 1 000 1 024 993 - - - 1 000 1 024 993
SUMMA EGET KAPITAL 1 000 1 024 993 1 000 1 024 993

SKULDER
Leasingskulder 747 715 711 110 108 106 637 607 605
Övriga skulder 2 117 1 952 2 076 - - - 2 117 1 952 2 076
SUMMA SKULDER 2 864 2 667 2 787 110 108 106 2 754 2 559 2 681

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 3 864 3 691 3 780 110 108 106 3 754 3 583 3 674

Soliditet % 25,9% 27,7% 26,3% -0,7% -0,9% -0,7% 26,6% 28,6% 27,0%

Jan-mar Jan-jun Jan-sep Jan-mar Jan-jun Jan-sep Jan-mar Jan-jun Jan-sep
Belopp i Mkr 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändring av 
rörelsekapital

55 142 156 - 2 2 55 140 154

Förändring av rörelsekapital 156 -103 74 2 2 2 154 -105 72
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN

211 39 230 2 4 4 209 35 226

Kassaflöde från investeringsverksamheten -27 -77 -118 - - - -27 -77 -118

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -58 -100 -139 -2 -4 -4 -56 -96 -135
PERIODENS KASSAFLÖDE 126 -138 -27 - - - 126 -138 -27

Likvida medel vid periodens början 720 720 720 - - - 720 720 720
Likvida medel vid periodens slut 846 582 693 - - - 846 582 693

Omräknad finansiell information Förändring Enligt tidigare kvartalsrapporter
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Den första januari 2020 sjösattes den nya organisationen med fem divisioner. Finansiell data för 2019 har räknats om för 

bättre jämförbarhet. Nedan presenteras de nya kvartalssiffrorna för respektive division samt de historiskt presenterade di-

visionerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-mar Jan-jun Jan-sep Jan-dec Jan-mar Jan-jun Jan-sep Jan-dec

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

DIVISION

Bioekonomi och hälsa 192 393 548 773 7 7 -24 7

Digitala system 155 317 443 625 6 8 4 14

Matrial och produktion 173 354 494 697 4 8 4 20

Samhällsbyggnad 150 307 428 604 9 15 -22 -4

Säkerhet och transport 200 409 570 805 4 26 5 35

SUMMA DIVISIONER 870 1 779 2 482 3 503 30 64 -33 71

Ofördelade gemensamma 
kostnader/elimineringar

15 29 46 65 -21 -27 31 -9

Resultatandel intressebolag 0 -1 0 1

TOTALT KONCERNEN 885 1 808 2 528 3 568 9 36 -2 63

Jan-mar Jan-jun Jan-sep Jan-dec Jan-mar Jan-jun Jan-sep Jan-dec

Belopp i Mkr 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

DIVISION

Bioekonomi 112 220 311 448 3 -3 -17 -7

Biovetenskap och material 129 266 373 521 4 9 -11 5

ICT 158 318 453 621 6 8 6 14

Material och produktion 122 249 347 495 4 8 5 23

Samhällsbyggnad 148 301 405 580 9 15 -22 -6

Säkerhet och transport 201 425 593 838 4 27 6 42

SUMMA DIVISIONER 870 1 779 2 482 3 503 30 64 -33 71

Ofördelade gemensamma 
kostnader/elimineringar

15 29 46 65 -21 -27 31 -9

Resultatandel intressebolag 0 -1 0 1

TOTALT KONCERNEN 885 1 808 2 528 3 568 9 36 -2 63

Omräknad finansiell information, Nettoomsättning Omräknad finansiell information, Rörelseresultat

Enligt tidigare kvartalsrapporter, Nettoomsättning Enligt tidigare kvartalsrapporter, Rörelseresultat

Belopp i Mkr
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Kommande ekonomisk information 
 

Delårsrapport januari-juni 2020 15 augusti 2020 

Delårsrapport januari-september 2020 30 oktober 2020 

Delårsrapport januari-december 2020 15 februari 2021 

 

 

Undertecknande 
Styrelsen har vid sammanträde den 29 april 2020 uppdragit till verkställande direktören Pia Sandvik att underteckna denna 

delårsrapport. 

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 moderbola-

get och de företag som ingår i koncernen står inför. 

Stockholm den 29 april 2020 
 
 
 
 
 
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 

 

Robert Casselbrant, Finansdirektör 

telefon: +46 (0)10 516 50 00 

e-post: robert.casselbrant@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)10-5166 50 00
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Definitioner och ordlista 

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

SIS Svenska Institutet för standarder 

Strategiska innovationspro-

gram 

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska i innovationsprogram 

inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. 

SK-medel Strategiska kompetensmedel fördelade enligt fördelningsmodell. 

SKR Sveriges Kommuner och Regioner (tidigare Sveriges Kommuner och Landsting) 

Strategiska innovationspro-

gram 

Strategiska kompetensmedel fördelade till specifikt projekt. 

Strukturmedel Strategiska kompetensmedel fördelade till specifikt projekt. 

Swerea Swerea AB, tidigare intressebolag till RISE AB med en ägarandel på 42,77 procent. Förvärva-

des av RISE AB den 1 oktober 2018.  

TRATON Traton Group SE är sedan september 2018 namnet på Volkswagens divisioner för tunga last-

bilar och bussar, tidigare Volkswagen Truck & Bus AG.  

UNEP Förenta nationernas miljöprogram, UNEP, är ett organ som samordnar Förenta nationernas 

miljöarbete.  

Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet, som är en myndighet under utbildningsdepartementet, finansierar forsk-

ning och forskningsinfrastruktur inom universitets- och högskolesektorn. 

Vinnova Sveriges innovationsmyndighet. Uppgift: Att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förut-

sättningarna 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. 

 



 

RISE — Research Institutes of Sweden / ri.se / info@ri.se 

 

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 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationspro-

cesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 

100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och 

tjänster.  


