
 
 
 
 

1 
 

 

 
 
 

 
 

Återrapportering till Näringsdepartementet 
avseende strategiska kompetensmedel 2020 

N2019/03215/EIN 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

2 
 

 

Executive summary 
Det övergripande uppdraget 2020 för instituten inom RISE är att vara internationellt 
konkurrenskraftiga och verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets 
konkurrenskraft och förnyelse. 

För att genomföra sitt uppdrag tilldelades RISE Research Institutes of Sweden AB 2020 759 MSEK i 
strategiska kompetensmedel (SK-medel) för att stärka den svenska institutssektorn genom RISE 
koncernen och Swerim. I enlighet med budgetpropositionen skall medlen användas för 
kompetensuppbyggnad hos instituten samt utgifter för RISE AB:s verksamhet och 
omstruktureringsutgifter för de ingående RISE-instituten. På årlig basis rapporterar RISE och Swerim 
tillbaka till Regeringskansliet hur de strategiska kompetensmedlen använts och fördelats och på så 
sätt bidragit till uppdraget och uppdragsmåluppfyllelse.  

Den totala omsättningen var 2020 3 396 Mkr för RISE och 248 Mkr för Swerim där intäkterna 
kommer från näringslivet inklusive offentlig sektor, nationella offentliga finansiärer, EU-medel och 
SK-medel. Antalet anställda på RISE var vid årsskiftet 2020/21 totalt 2 751 varav 60 % män och 40 % 
kvinnor. Av forskarna utgjordes 33 % av kvinnor.   

För att uppnå uppdraget med verksamheten förväntas RISE enligt ägaranvisningen leverera på sex 
områden. Dessa områden beskrivs kortfattat nedan. 

Samarbeten, rörlighet, samverkan  
Utvecklingen mot ett hållbart samhälle skapar komplexa utmaningar som kräver ett tvärvetenskapligt 
angreppssätt. Genom RISE och Swerims expertis i breda ämnesområden finns en unik möjlighet att ta 
sig an utmaningen. Detta återspeglas i RISE projektportfölj som innehar en stor bredd i både 
ämnesmässigt innehåll, men också i aspekter som samverkan med SMF, större företag, akademi, 
offentlig sektor m.fl., geografiskt i form av regionalt/nationellt/internationellt, utvecklingsmässigt i 
form av labskala till test och demo, finansieringsmässigt i form av SK-medel, offentlig finansiering, 
kunduppdrag och spridning i djup och bredd. 

Coronapandemin har inneburit tuffa utmaningar för Sverige och ställt många delar av samhället inför 
krav på snabb omställning. Tack vare de många redan etablerade kontakterna med både näringsliv, 
akademi och offentlig sektor har RISE kunnat bistå olika aktörer i samhället med bland annat 
provning och kontroll av skyddsutrustning, plattformar till stöd för distansundervisning och den 
snabba digitala transformationen av kommunal vård, omsorg och socialtjänst som krävts. 

RISE samverkar idag brett med svenska lärosäten. Samverkansavtal för att stärka samverkan 
ytterligare har ingåtts med sju lärosäten och ett flertal är under diskussion. Genom samverkan mellan 
akademin och institutet skapas möjlighet till både ökad spets och bredd, men också ett snabbare 
tillämpliggörande av forskningsresultat. En ökad tillgång till test- och demonstrationsmiljöer, bättre 
utrustning, effektivare användning av befintlig utrustning gynnar forskningen och på sikt näringslivet. 
RISE har också ett stort antal adjungerade professorer och docenter, anställda som bedriver 
forskarstudier samt anställda med delade tjänster som t.ex. jobbar med handledning och 
undervisning inom akademin.  

Att vara aktiv inte bara nationellt utan också inom EU och internationellt är mycket viktigt för RISE 
kunskapsuppbyggnad och etablering. Både RISE och Swerim deltar aktivt i flertalet EU-projekt. Under 
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2020 har RISE erhållit 177,4 MSEK och Swerim 31,5 MSEK från dessa. RISE och Swerim deltar också i 
sex av de åtta KIC:ar som finns inom EIT (European Institute of Innovation and Technology).  

RISE har en relativt omfattande internationell verksamhet vid sidan av deltagandet i EU:s H2020. 
Intäkter från kunder utanför Sverige är i storleksordningen 500 MSEK årligen. Huvuddelen av 
intäkterna kommer från Europa och USA, men med ett ökande intresse från japanska, sydkoreanska 
och israeliska företag.  

Nationella och regionala innovationsprogram  
RISE och Swerim samverkar båda med företag, akademi och offentlig sektor för att skapa och driva 
samhällets omställning. Forskning och utveckling, produktifiering och kvalitetssäkring, och 
färdplansarbete och strategi är områden i innovationssystemet där RISE och Swerim innehar rollen 
som ledare och aktör. På nationell och internationell nivå så leder och deltar RISE i 
innovationsprogram av olika slag och på regional nivå får ofta instituten en roll att hålla ihop 
projekten med akademi och näringsliv. 

För RISE är deltagande i nationella forskningsprogram centralt. Totalt uppgick intäkterna från 
nationella offentliga finansiärer till 874 MSEK. För RISE är Vinnova och Energimyndigheten nationellt 
de viktigaste finansiärerna. Andra viktiga finansiärer är Formas, Vetenskapsrådet och Trafikverket. 
För Swerim är Vinnova och Energimyndigheten nationellt de viktigaste finansiärerna och totalt 
uppgick intäkterna till 74,8 Mkr för 2020. 

Nämnas kan också att RISE är en aktiv part i alla Vinnovas 17 strategiska innovationsprogram (SIP) 
och Swerim i sju stycken. RISE leder dessutom tre av programmen - Processindustriell IT och 
automation (PiiA), RE:Source och LIGHTer.  

RISE har under 2020 medverkat i ett antal regionala satsningar, bidragit till regionala utvecklings- och 
innovationsstrategier och ingått partnerskapsöverenskommelser med ett antal regioner och 
kommuner. Engagemanget i regionala satsningar omsatte under 2020 ca 120 MSEK inom RISE. 

Små och medelstora företag (SMF) 
RISE uppdrag till SMF återfinns till största delen i tjänster för testning, verifiering, kvalitetssäkring och 
certifiering samt omställning. Det är viktigt att identifiera behoven och möta SMF där de finns. Därför 
arbetar RISE med förankring i de regionala innovationsekosystemen och samverkan med regionala 
aktörer är betydelsefullt för att nå ut till målgruppen.  

Små och medelstora företag, SMF, är en viktig målgrupp för RISE verksamhet. Ett av RISE 
uppdragsmål är att 35 % av intäkterna från näringslivet ska komma från SMF. Under 2020 gjordes 
uppdrag för 567 MSEK till SMF. Detta utgör 35 % av intäkterna från näringslivet. 

RISE regionala noder erbjuder SMFer rådgivning kring nationella och regionala 
finansieringsmöjligheter. Syftet med de regionala noderna är att tillgängliggöra hela RISE för SMF i 
respektive region. Under 2020 har drygt 160 SMF via noderna kunnat, utifrån sina behov, snabbt och 
enkelt hitta rätt kompetens inom RISE. Ett särskilt fokus under 2020 har varit att stötta SMF när det 
gäller frågeställningar och behov runt utveckling och verifiering av produkter och skyddsutrustning 
kopplat till Coronapandemin.  

RISE underlättar också för SMF internationella marknadsutveckling bland annat genom att ge 
kostnadsfri rådgivning genom EUSME-support för medverkan i HorizonEurope/ Eurostars och genom 
arbete i EEN Enterprise Europe Network. 
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Substitutionscentrum  
Substitutionscentrum är en nod mellan företag, organisationer, branscher, akademi och 
myndigheter. Med samverkan och kunskapsutbyte mellan aktörerna verkar RISE för att driva 
substitutionsarbetet framåt. En viktig del i Substitutionscentrums verksamhet är att initiera projekt 
för att utveckla verktyg, ta fram utbildningsmaterial och goda exempel på framgångsrik substitution. 

2020 har varit ett prövande år för hela världen. Trots det har Substitutionscentrums verksamhet tagit 
fart. Inom ramen för det strategiska kompetensutvecklingsprojektet ”Substitutionscentrum – projekt 
som drivkraft” har man, under 2020, tagit fram utbildningsfilmer, utvecklat coachningstjänst för 
företag i kemikaliearbete och substitution, utvecklat en söktjänst samt genomfört ett flertal tekniska 
utvecklingsprojekt för att bygga kompetens inom substitution. 

Elektromobilitetscenter  
Bolaget SEEL, Swedish Electric Transport Laboratory AB, ägs till 49,5 % av Stiftelsen Chalmers tekniska 
högskola och till 50,5 % av RISE. Den 27 april 2020 beviljades stöd om 575 miljoner kronor från 
Energimyndigheten. Detta var i enlighet med tidigare regeringsbeslut och godkännande från EU 
kommissionen avseende SEELs deltagande i ett projekt av gemensamt europeiskt intresse (s.k. IPCEI) 
för forskning och innovation i hela värdekedjan för batterier.  

Bland aktiviteter kopplat till SEEL:s deltagande i IPCEI-projektet kan särskilt nämnas medverkan i 
projektets General Assembly under hösten 2020, där samtliga projektparter, berörda medlemsländer 
och EU-kommissionen var representerade. Med stark koppling till IPCEI-projektet, och som en 
aktivitet under Tysklands ordförandeskap i EU:s ministerråd, arrangerades ”European Conference on 
Batteries” i november 2020. SEEL har pågående planeringsdiskussioner med IPCEI-parterna 
Elemental, Eneris, och FlashBattery samt ett fjärde företag i IPCEI-konstellationen med syfte att 
konkretisera de viktiga och lämpliga samarbetsprojekt som skall genomföras. 

SEEL-projektet har en öppen och bra dialog med industriparter och forskningsutförare, deras behov 
har beaktats för såväl byggnader som utrustning. 

Test och demo 
RISE test och demomiljöer är av central vikt i verksamheten och möjliggör en accelererad utveckling 
och omsättning av forskning till nytta. Under 2020 hade RISE 129 testbäddar i verksamheten. En 
bedömning av beläggningsgraden för testbäddarna 2020, viktad för återanskaffningsvärde, är 61 %. 
Och fokus för arbetet 2020 har varit att öka testbäddarnas uppföljningsbarhet och kundrelevans.  

Under året integrerades alla testbäddar på ri.se. I samband med detta avvecklades den tidigare 
hemsidan testbedsweden.se. Flytten av innehållet till ri.se ger större möjligheter att vidareutveckla 
sidtypen och göra innehållet mer relevant och beskrivande av testbäddarnas förmågor. 

Under 2020 har ett flertal större etableringsutredningar genomförts. Exempelvis har RISE på uppdrag 
av SKANSKA utrett en testbädd för tåg i kallt klimat och deltagit i utredningen om Äspölaboratoriets 
eventuella fortsättning. Dessa testbäddar är goda exempel på verksamheter som bedöms vara för 
stora för att Sverige ensamt ska kunna bära kostnader, risk, tjänsteförsäljning, forskningsprojekt etc. I 
samarbetet mellan RISE och Vinnova uppmärksammades detta, vilket resulterade i att RISE uppdrogs 
kartlägga Sveriges och några utvalda länders behov och förutsättningar för internationalisering av 
testbäddar. Projektet beviljades i slutet på året och arbetet startas upp i januari 2021.     
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Sammanfattning av RISE uppdragsmål 2020 
1. Omsättning konkurrensutsatta forskningsmedel: 39 % (mål minst 30 %) 
2. Omsättning näringslivsintäkter från små och medelstora företag 35 % (mål minst 35 %) 
3. Samverkan genom tvärvetenskapliga projekt: målnivån bestäms under 2021 
4. Utnyttjande av test- och demoanläggningar 61 % (mål 60–80 %) 
5. Innovationspartnerförmåga 73 % (mål minst 78 %) 
6. Nöjdkundindex (NKI): 72 % (mål minst 75 %) 
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1 Inledning  
RISE Research Institutes of Sweden AB har av regeringen för 2020 tilldelats 759 MSEK i strategiska 
kompetensmedel (SK-medel) för att stärka den svenska institutssektorn inom RISE-gruppen; 
koncernen RISE och forskningsinstitutet Swerim. Fördelningen 2020 var 710 Mkr till RISE-koncernen 
och 49 Mkr till Swerim. I enlighet med budgetpropositionen skall medlen användas för 
kompetensuppbyggnad hos instituten i RISE-gruppen samt utgifter för RISE AB:s verksamhet och 
omstruktureringsutgifter för RISE-instituten.  

Nedan följer RISE-gruppens (vilken utgörs av RISE-koncernen, i rapporten benämnt som RISE, samt 
intresseföretaget Swerim AB) redogörelse för medlens användning liksom resultat och effekter under 
2020 som efterfrågas enligt ägaranvisningar antagna vid RISE AB:s bolagsstämma 2018-04-25. För 
redovisning av uppdrag och uppdragsmål se hänvisningar i tabell 1. Den kompetens och förmåga som 
RISE bygger upp med stöd av SK-medel används till att utifrån näringslivets och samhällets behov 
bidra till ökad innovationskraft och omställningsförmåga för näringsliv och samhälle. I rapporten 
återspeglas därför både SK-medelsanvändning och RISE-gruppens hela verksamhet.  

Uppdrag/uppdragsmål Hänvisning 
a) Samarbeten, rörlighet, samverkan Kapitel 3, 4, 5 
b) Nationella och regionala innovationsprogram Kapitel 4 
c) Små och medelstora företag Kapitel 3.2 
d) Substitutionscentrum Kapitel 6.1 
e) Elektromobilitetscenter Kapitel 6.2 
f) Test och demo Kapitel 3.3 
Uppdragsmål 1-6 Kapitel 8 

Tabell 1. Hänvisningar till var i rapporten uppdrag och uppdragsmål redovisas. 

2 2020 – året världen tvingades ställa om 
2020 var ett år som präglades helt av Coronapandemin. Redan i mars syntes effekterna av pandemin 
och svenskt näringsliv och offentlig sektor mötte en utmaning som man aldrig kommit nära innan. I 
delar av näringslivet stannade i princip verksamheten av då produktion stoppades och medarbetare 
permitterades och inom andra områden och branscher fick man mer att göra än någonsin. 
Kontorsbunden verksamhet flyttade till hemmakontor och så gjorde även större delen av 
undervisning inom gymnasie-, högskole- och universitetsverksamheten. Allt detta satte samhället på 
prov och skapade både möjligheter och visade på bister. 

2.1 RISE roll under Coronapandemin 
Coronapandemin har inneburit tuffa utmaningar för Sverige och ställt många delar av samhället inför 
krav på snabb omställning. Även RISE har fått prioritera om och tänka nytt utifrån nya förutsättningar 
och behov i samhället. Krisen har visat RISE förmåga till både handlingskraft och flexibilitet. Några 
insatser är värda att nämna särskilt. 

2.1.1 Rådgivning kring personlig skyddsutrustning 
För företag som under pandemin började tillverka eller importera skyddsutrustning har RISE bistått 
med rådgivning kring regulatoriska krav, vilken testning och certifiering som behöver utföras samt 
vilka direktiv och standarder som tillverkare, importör eller behovsägare inom vård och omsorg 
måste uppfylla. 
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2.1.2 Kvalitetssäkring av personlig skyddsutrustning 
Behoven av personlig skyddsutrustning har varit mycket stora under pandemin. RISE ställde snabbt 
om och frigjorde resurser för att kunna agera som Anmält organ för CE-märkning av dessa produkter 
och kunde på så vis bistå aktörer som tillverkar, importerar, distribuerar och använder 
skyddsutrustning med kvalitetssäkring genom provning och typkontroll. 

2.1.3 Kvalitetssäkring av snabbtester 
På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har RISE arbetat med att bekräfta tillförlitligheten hos 
snabbtester för antikroppar mot coronaviruset. För att kunna bekräfta tillförlitligheten hos testerna 
byggde RISE upp en panel av serumprover, både från personer som helt säkert varit sjuka i Covid-19 
och från personer som helt säkert inte varit sjuka. 

2.1.4 Anpassning och tillgängliggörande av lab- och pilotmiljöer 
För att möjliggöra för industrin att fortsätta sin verksamhet anpassade Swerim sina lab- och 
pilotmiljöer för att möta folkhälsomyndighetens rekommendationer. På detta sätt kunde 
sysselsättningen upprätthållas.  För att ge kunder och samarbetspartners tillgång till Swerims labb 
och anläggningar har även en ”virtuell rundvandring” tagits fram för att intressenter ska kunna 
besöka anläggningen digitalt.  

2.1.5 Digital vård och omsorg 
Webbsidan www.digitalvardochomsorg.se utvecklades av RISE i samverkan med en rad nationella 
aktörer inom vård, omsorg och socialtjänst och medfinansierades av Socialdepartementet. Sidan är 
en integrerad informations- och stödportal som ger ett tydligt stöd för den snabba digitala 
transformationen av kommunal vård, omsorg och socialtjänst som behövde genomföras under 
pandemin. 

2.1.6 Skola Hemma 
RISE långsiktiga arbete genom kunskapsplattformen Digitalisering och lärande har inneburit att 
ledande aktörer inom det svenska utbildningsväsendet kommit samman. I möten, utvecklingsprojekt, 
studieresor och operativt arbete har nationella aktörer kommit att bättre förstå och se varandras roll 
och funktion, samt också lära känna varandra som organisationer. I samband med att pandemin slog 
till var dessa upparbetade strukturer avgörande för att RISE i samverkan med ett stort antal aktörer 
kunde utveckla krisberedskap för Sverige genom bland annat projektet Skola Hemma 
(www.skolahemma.se). Projektet fick också Guldlänken 2020 för just denna samverkan och dess 
betydelse för utbildningssektorn. 

2.2 Samhällsresiliens  
Coronakrisen visar tydligt samhällets sårbarhet. Behovet av en stärkt svensk försörjningsberedskap 
med mer resilienta och robusta strukturer och system som gör att samhället bättre står emot yttre 
hot och störningar är uppenbar.  

RISE kan genom sin bredd, industriella kompetens, kontaktyta mot näringsliv, akademi och 
samhällsaktörer samt nationella uppdrag att stärka industrins konkurrens- och innovationskraft, ta 
en unik roll i utveckling och uppbyggnad av ett samhälle som effektivt hanterar såväl kriser som höjd 
beredskap. 

Ett exempel på aktivitet som genomförts under 2020 är en workshop där RISE tillsammans med 
myndigheterna Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) 
diskuterade temat beredskapsplanering för en trygg och säker livsmedelsförsörjning. Workshopen 
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genomfördes som ett led i arbetet med att bygga upp en strategisk samverkan och på sikt upprätta 
ett samverkansavtal där parterna tillsammans skapar ett kompetenscentrum för 
livsmedelsberedskap. Målet är att öka hela livsmedelkedjans robusthet och resiliens för att stärka 
försörjningsförmågan.  

2.3 AI och cybersäkerhet  
Coronapandemin har inneburit en accelererad digitalisering i många delar av samhället. Det ger 
Sverige goda möjligheter till effektivisering och stärkt konkurrenskraft, men gör också samhället 
sårbara. För att kunna bli riktigt framgångsrika som IT-nation krävs att Sverige har en väl fungerande 
cybersäkerhet. RISE har tagit flera kliv framåt med starka forskningsinitiativ inom cybersäkerhet, 
etablerande av den svenska forsknings- och innovationsnoden för cybersäkerhet samt den Cyber 
Range som kommer att öppnas under 2021. Det här är starkt kopplat till RISE satsning på ett Center 
för tillämpad AI då cybersäkerhet är helt centralt i utvecklingen av AI-tjänster. RISE kombinerar AI-
forskning med tvärvetenskaplig forskning, ett brett utbud av testbäddar, inspirerande 
innovationshubbar, utbildningsprogram, digitala plattformar och lång erfarenhet inom programvara. 

RISE har samlat ett stort antal representanter från akademi, näringsliv, offentlig sektor och 
civilsamhälle för arbetet med en AI-agenda för Sverige som syftar till att accelerera de positiva 
effekterna av AI-användningen i det svenska samhället. Syftet har varit att leverera 
rekommendationer gällande bland annat investeringsbehov och policyutveckling inom områdena 
forskning, utbildning, näringsliv, offentlig sektor, allmänhet och infrastruktur. 

2.4 Livslångt lärande  
Pandemin har påverkat hela samhället och inte minst arbetsmarknaden. För att möta de behov av 
kompetensomställning och livslångt lärande som finns bidrar RISE på flera sätt. Bland annat genom 
ett aktivt deltagande i Regeringens samverkansprogram för kompetensförsörjning och livslångt 
lärande, samt genom ett antal olika projekt. För att konkret stärka arbetsmarknadens förutsättningar 
till kompetensomställning utvecklar RISE på uppdrag av Göteborgsregionens Kompetensnav en arena 
för livslångt lärande – en digital marknadsplats för fortbildning och kompetensutveckling där företag 
kan efterfråga kompetens och utbildningsanordnare tillhandahålla information. Denna är den första i 
sitt slag och en pilot är klar under januari 2021.  

2.5 Med blicken framåt 
Under 2020 fortlöpte, pandemin till trots, RISE framåtblickande verksamhet i full kraft. På en 
övergripande nivå genomfördes en omvärldsanalys där storskaliga omvärldstrender fångades i syfte 
att ge ett tydligt inspel för verksamhetens strategiska utveckling och förändring. Samhällets 
omställning, kompetensförsörjning, teknik i samhällets tjänst och grön återställning är några 
områden som berörts. Omvärldsanalysen är en viktig input till arbetet med RISE strategiska ramverk 
för 2022-2026. 

Under året genomfördes förstudier kring batterier, blå ekonomi och test-inspection-certification (TIC) 
tjänster. Syftet har varit att genomlysa och bereda väg för kommande satsningar i områdena. RISE 
har också deltagit i olika färdplansarbeten som t.ex. Färdplan för nya teknologier för industrin. Detta 
arbete genomförs med industrin på uppdrag av Teknikföretagen och Vinnova och syftar till att ta 
fram en vision för hur industrin jobbar 2040.  Utifrån visionen och framtidsscenarier ska färdplanen 
peka ut vilka teknologier som är kritiska, vilken grund- och tillämpad forskning som behövs, vilka 
teknologier företagen behöver installera och vilken kompetens de behöver rekrytera. 
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3 Stärkt konkurrenskraft och förnyelse i näringslivet och offentlig 
sektor1 

Intäkterna till RISE och Swerim kommer från näringslivet inklusive offentlig sektor, nationella 
offentliga finansiärer, EU-medel och SK-medel. I diagrammet nedan (Figur 1) visas 
intäktsfördelningen sammanslaget för RISE och Swerim för 2020. Fördelningen mellan intäktsslagen 
är i stort sett oförändrad från tidigare år. Den totala intäkten var 3 643 Mkr (varav 3 396 Mkr för RISE 
och 248 Mkr för Swerim). Antalet anställda på RISE var vid årsskiftet 2020/21 totalt 2 751 varav 60 % 
män och 40 % kvinnor. Av forskarna utgjordes 33 % av kvinnor.   

Omsättning av konkurrensutsatta forskningsmedel var 39 % av RISEs omsättning exklusive SK-medel 
2020. 

 
Figur 1. Fördelning av intäkter för sammantaget för RISE och Swerim 2020. 

3.1 Intäkter från näringsliv och offentlig sektor 
Näringslivet är forskningsinstitutens största kund. Instituten samarbetar med näringslivet dels i 
forsknings- och innovationsprojekt finansierade av offentliga aktörer, t.ex. Vinnova eller EU, dels 
genom uppdrag som instituten utför åt företagen. Projekt utförs också åt offentlig sektor, vilket 
inkluderas i näringslivsintäkterna. I alla dessa uppdrag utnyttjas den kompetens som byggts upp hos 
forskningsinstituten, bl.a. med stöd från SK-medel. Uppdragsprojekten finansieras i sin helhet av 
näringslivet och/eller offentlig sektor utan användande av SK-medel och levereras till marknaden på 
marknadsmässiga villkor. Av intäkterna till RISE och Swerim utgör intäkter från näringslivet inklusive 
offentlig sektor 1 730 MSEK, dvs 47 % av intäkterna. Denna intäktsnivå för näringslivsintäkter är 
internationellt sett hög. 

 
1 Uppdrag a) främja och utveckla samarbeten, rörlighet och samverkan såväl mellan akademi, näringsliv 
och offentlig sektor som inom RISE samt främja näringslivets och den egna förmågan att medverka i och 
dra nytta av EU-samarbeten och andra internationella samarbeten,  
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3.2 Stöd till små och medelstora företags utveckling2 
Små och medelstora företag, SMF, är en viktig målgrupp för RISE verksamhet. Ett av RISE 
uppdragsmål är att 35 % av näringslivsintäkterna ska komma från SMF. Under 2020 gjordes uppdrag 
för 567 MSEK åt SMF vilket utgör 35 % av RISE intäkter från näringslivet. RISE uppdrag åt SMF finns 
till största delen i tjänster för testning, verifiering, kvalitetssäkring och certifiering samt omställning. 
Ambitionen är att verka för en breddning där en större del av RISE kan komma SMF till nytta. RISE har 
under året haft ett särskilt fokus på att stötta SMF när det gäller frågeställningar och behov runt 
utveckling och verifiering av produkter och skyddsutrustning kopplat till Coronapandemin. RISE roll 
som FoU-aktör ökar också stadigt hos snabbväxande teknikföretag som vill delta i 
forskningssamarbeten. 

Under 2020 drevs olika projekt för att bredda erbjudandet riktat till SMF ytterligare. Ett exempel 
utgörs av tre pilotprojekt inom ramen för initiativet Grow Sweden Platform – som syftar till att stärka 
förutsättningarna i Sverige för bolag i skalande fas. Ett kopplat till att hjälpa skalande bolag att skala 
upp sin produktion, ett kopplat till att samordna RISE och Ignite Swedens matchmakingaktiviteter, ett 
kopplat till att bidra till market-product fit för bolag med innovationer för stöd till kris och katastrof 
runt om i världen.  

RISE arbetar även med förankring i de regionala innovationssystemen och samverkan med regionala 
aktörer för att utöka räckvidden av RISE erbjudanden och nå till fler SMF. Med ambitionen att SMF 
snabbare och enklare ska hitta rätt kompetens i RISE på detta sätt, erbjöds 40 företag stöd för 
enklare förstudier, rådgivning kring exempelvis regelverk, stöd vid ansökningar och bollplank för 
innovation. 

Andra exempel från 2020 på RISE erbjudande som innovationspartner till SMF med 
omställningsbehov har ofta kanaliserats genom större utvecklingsprogram som RISE bedriver själva 
och i samarbete med andra aktörer, till exempel Produktionslyftet, Innovationslyftet, Kickstart 
Digitalisering och Livsmedelsacceleratorn och i kompetensutvecklingsinsatser som till exempel Dags 
att Digitalisera.  

RISE underlättar också för SMF:s medverkan i HorizonEurope/ Eurostars och genom arbete i EEN 
Enterprise Europe Network underlättas det för företagen att hitta nya finansieringsmöjligheter och 
affärssamarbeten för att vidga marknaden internationellt. European Digital Innovation Hubs (EDIH) 
är en del av Digital Europe programmet och riktar sig främst mot att utveckla SMF företags 
digitalisering. Under år 2020 har 15 konsortier lämnat in en första ansökan till EU. RISE har varit 
mycket aktiv i formeringen av dessa konsortier och är med i 12 av 15 konsortier. 

SMF står dessa för en liten andel av Swerims intäkter, ca 1,0 MSEK. Swerim erbjuder SMF en samlad 
resurs för att stödja produkt-, process- och affärsutveckling och denna kundgrupp hanteras vid 
förfrågan som övriga kundgrupper, d v s varje förfrågan är unik och hanteras konfidentiellt. Swerim 
stöttar SMF med dess utmaningar och utvecklingsfrågor med kompetens, omfattande nätverk och 
potentiella samarbetspartners samt bidrar med kunskap om finansieringsmöjligheter för deltagande i 
offentligt finansierade projekt. 

 
2 Uppdrag c) stödja en innovativ utveckling, hållbar tillväxt och förnyelse i små och medelstora företag 
samt särskilt utveckla metod och kunskapsstöd till medelstora företag 
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3.3 Så utnyttjas test- och demonstrationsanläggningar3 
Testbäddarna inom RISE, som under 2020 blev 129 till antalet, drivs som en del av verksamheten i 
RISE divisioner. Under 2020 har arbetet fokuserat på att öka testbäddarnas uppföljningsbarhet och 
kundrelevans, och fem pilotprojekt har genomförts. Lärdomen från dessa är att testbäddarnas 
relevans är lätt att förbättra genom ett tydligare ansvar och styrstruktur samt affärsplaner för varje 
testbädd som fokuserar på kundvärden och beskriva hur RISE testbäddsansvariga bäst fångar 
affärsmöjligheter. Uppföljningsbarheten däremot är beroende av en större satsning och 
strukturförändring av RISE nuvarande affärssystem, vilket bedöms vara görbart, men först när 
nuvarande arbete med byte av affärssystem har gått in i en mer förvaltande fas. Under året 
integrerades alla testbäddar på ri.se. I samband med detta avvecklades den tidigare hemsidan 
testbedsweden.se. Flytten av innehållet till ri.se ger större möjligheter att vidareutveckla sidtypen 
och göra innehållet mer relevant och beskrivande av testbäddarnas förmågor. 

Under 2020 har ett flertal större etableringsutredningar genomförts. Exempelvis har RISE på uppdrag 
av SKANSKA utrett en testbädd för tåg i kallt klimat och deltagit i utredningen om Äspölaboratoriets 
eventuella fortsättning. Dessa testbäddar är goda exempel på verksamheter som bedöms vara för 
stora för att Sverige ensamt ska kunna bära kostnader, risk, tjänsteförsäljning, forskningsprojekt etc. 
RISE påbörjade också under 2020 en studie tillsammans med Teknikföretagen för beskriva de test- 
och demoanläggningar (T&D) som finns i Sverige och som Sverige behöver satsa på för att stödja det 
digitaliseringsprogram som föreslagits av Ericsson, ABB, SAAB och Teknikföretagen. 
Sammanfattningsvis konstateras att varken Europa eller Sverige kan visa upp en tydlig strategi för 
testbäddar och demonstratorer. 

I samarbetet mellan RISE och Vinnova uppmärksammades behovet av internationell samverkan kring 
testbäddar, vilket resulterade i att RISE uppdrogs kartlägga Sveriges och några utvalda länders behov 
samt förutsättningar för internationalisering av testbäddar. Projektet beviljades i slutet på året och 
arbetet startas upp i januari 2021.     

Nyckeltalet gällande beläggningsgrad och målet att nå 60-80% som ett genomsnitt för RISE 
testbäddar gäller för 2020. Flera av de större testbäddarna hade utmaningar med beläggningen som 
en följd av pandemin. En bedömning av beläggningsgraden för 2020, viktad för 
återanskaffningsvärde, landar ändå på 61 %. 

Forskningsverksamheten inom Swerim är starkt kopplad till Swerims 20 testbäddar. Totalt har 
Swerim under 2020 bedrivit ca 300 projekt med aktiviteter i Swerims testbäddar eller i direkta 
industriförsök ute hos våra samarbetspartners. Arvodesomsättningen i dessa projekt uppgår till 93 
MSEK vilket motsvarar 54 FTE.  

4 En stark aktör i innovationssystemet1,4 
RISE och Swerim arbetar båda med företag, akademi och offentlig sektor för att skapa och driva 
samhällets omställning. Forskning och utveckling, produktifiering och kvalitetssäkring, och 

 
3 Uppdrag f) bidra till regeringens arbete med Testbädd Sverige genom att t.ex. verka för ökat utnyttjande 
av miljöer för tester, demonstration och pilotproduktion samt medverka i nationella och internationella 
samarbeten i anslutning till testbäddar. 
 
4 Uppdrag b) bidra till genomförandet av nationella innovationsprogram, regionala strukturfondsprogram, 
interregprogram och andra regionala program samt till att utveckla det regionala innovationsarbetet 
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färdplansarbete och strategi är områden i innovationssystemet där RISE och även Swerim innehar 
rollen som ledare och aktör. På nationell och internationell nivå så leder och deltar RISE i 
innovationsprogram av olika slag. På regional nivå får ofta instituten dessutom en roll att hålla ihop 
projekten med akademi och näringsliv. 

RISE och Swerims olika test- och demonstrationsanläggningar är också en viktig del av 
innovationssystemet och bidrar med att accelerera innovationsprocessen och för 
forskningsinfrastrukturerna är institutets viktigaste roll att tillgängliggöra dessa för en bredare bas. 

4.1 Ett brett deltagande i nationella forsknings- och innovationsprogram 
För RISE är deltagande i nationella forskningsprogram viktigt. Totalt uppgick intäkterna från 
nationella offentliga finansiärer till 874 MSEK. För RISE är Vinnova och Energimyndigheten nationellt 
de viktigaste finansiärerna. Andra viktiga finansiärer är Formas, Vetenskapsrådet och Trafikverket. 
För Swerim är Vinnova och Energimyndigheten nationellt de viktigaste finansiärerna och totalt 
uppgick intäkterna till 74,8 Mkr för 2020. 

RISE är en aktiv part i alla Vinnovas 17 strategiska innovationsprogram (SIP). RISE leder dessutom tre 
av dem - Processindustriell IT och automation (PiiA), RE:Source och LIGHTer. Under 2020 beviljades 
sammanlagt drygt 100 MSEK i projektfinansiering inom SIP. För Swerim uppgår intäkterna till 24 
MSEK fördelade på sju av SIP:arna.  

Vinnova-programmet Utmaningsdriven Innovation (UDI) behandlar komplexa utmaningar och kräver 
en bred kompetensbas i projekten. Detta gör RISE som har både spets och bredd i sin kompetens till 
en lämplig part. Historiskt har RISE beviljats ungefär halva programmets budget och under 2020 
beviljades RISE cirka 25 MSEK från UDI-programmet. Samma siffra för Swerim är 2,3MSEK.  

Under 2020 initierade Vinnova ett nytt program med anledning av den globala pandemin av Covid-
19. RISE tilldelades i detta program cirka 3,75 MSEK.  

4.2 Konkurrenskraft och innovationsförmåga i hela landet 
Utifrån RISE etablering på ett 30-tal orter över hela landet har institutet under 2020 utvecklat det 
strategiska arbetet med sitt uppdrag från ägaranvisningarna att ”bidra till genomförandet av 
regionala strukturfondsprogram, Interregprogram och andra regionala program samt till att utveckla 
det regionala innovationsarbetet”. Som nationell aktör med regional förankring och internationell 
uppkoppling har RISE en unik position att aktivt bidra till utveckling av regionala styrkeområden med 
internationell konkurrenskraft och skapa synergier mellan regionala, nationella och internationella 
satsningar och program. Under 2020 etablerades en ny struktur internt inom RISE med regionala 
koordinatorer för att säkerställa RISE förankring i de regionala innovationssystemen samt öka 
möjligheten för regionala partners att effektivt kunna dra nytta av hela RISE kompetens. 

RISE har medverkat i ett antal regionala satsningar, bidragit till regionala utvecklings- och 
innovationsstrategier och ingått partnerskapsöverenskommelser med ett antal regioner och 
kommuner. Engagemanget i regionala satsningar omsatte under 2020 ca 120 MSEK inom RISE, en 
viss ökning från 2019. De regionala satsningarna blir allt mer betydelsefulla då efterfrågan på RISE 
som innovationspartner ökar och där samverkan med både företag och offentlig sektor är central. 
Här kvarstår dock begränsningen i strukturfondernas nya programperiod i och med att dess 
finansiering inte ger full kostnadstäckning. Det får till följd att RISE uppdrag att stärka näringslivets 
konkurrenskraft och förnyelse i hela landet genom det regionala innovationsarbetet inte kan få full 
effekt mot programmens politiska mål.  
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4.3 Samverkan mellan lärosäten och institut 
Genom samverkan mellan akademin och RISE kan parterna få tillgång till fler forskare, något som 
inom flera forskningsområden kan öka den kritiska massan inom både forskning och utbildning 
liksom kompetensen och konkurrensförmågan. RISE och även akademin får ökad tillgång till teknisk 
personal, doktorander och postdoktorer. Samverkan mellan akademin och RISE skapar också högre 
tillgång till test- och demonstrationsmiljöer, bättre utrustning, effektivare användning av befintlig 
utrustning vilket gynnar forskningen och på sikt näringslivet.  

Samverkan mellan akademin och RISE nyttiggörs också genom att RISE har 17 stycken adjungerade 
professorer/docenter, 67 stycken anställda som bedriver forskarstudier som doktorander samt att 
anställda har delade tjänster där de inom akademin jobbar med handledning och undervisning till 
exempel.  

Under 2020 bromsades möjligheterna till aktiv samverkan pga pandemin. Inga nya samverkansavtal 
skrevs, men förberedande arbete har pågått med ett antal parter. Sedan tidigare har RISE 
samverkansavtal med Chalmers, KTH, Lunds universitet, Luleå Tekniska Universitet, Stockholms 
universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Swerim har i dagsläget två 
samarbetsavtal med akademin – Luleå Tekniska Universitet samt KTH. Dessa avtal innefattar både 
doktorander, utbildning och forskning samt kompetensförsörjning. 

4.4 Spetskompetens för att tillgängliggöra forskningsinfrastruktur för näringslivet 
Som ledande innovationspartner till svensk industri har RISE blivit ombedd av de fem ledande 
branschorganisationerna att stärka sin kompetens för att kunna ta en ledande roll i arbetet med att 
göra storskaliga forskningsanläggningar, såsom MAX IV och ESS, mer tillgängliga och relevanta för 
industrinära forskning.  RISE satsning inkluderar anställningen av ett flertal tekniska experter inom 
olika synkrotron-/neutronbaserade tekniker, såsom avbildning, spridning och spektroskopi. Dessa 
experter är i huvudsak placerade i Lund och ska hjälpa forskare och forskargrupper att designa, 
förbereda och genomföra experiment på anläggningarna samt med efterföljande analyser och 
nyttogörande. RISE arbetar även på att etablera värdefulla direkta kontakter till akademiska 
forskningsmiljöer som är ledande i användningen och utvecklingen av teknikerna och/eller 
specialister på olika material, processer och system. 

RISE investerar också i olika instegsutrustningar där industrin kan förbereda sig, tillskansa sig den 
kompetens och förmåga som krävs för att sedan på ett effektivt gå vidare och nyttja de storskaliga 
forskningsinfrastrukturerna. 

RISE har sedan 2018, via Vetenskapsrådet, fått del av de medel som regeringen avsatt för 
tillgängliggörande av storskaliga forskningsanläggningar, 10 MSEK i tre år. I projektet ingår också 
Swerim som samarbetspartner med fokus på området metalliska material. 

För att genomlysa potentialen och stärka användningen av relevanta tekniker för en viss bransch och 
dess forskningsmiljöer bidrar RISE aktivt till att det startas upp strategiska samverkansprojekt. I dessa 
engageras olika industrier genom gemensamt arbete med anläggningar, lärosäten och andra 
forskningsaktörer. Exempel på sådana pågående initiativ är TREESEARCH, NextBioForm, och 
MetalBeams och nystartade Nordic Lights on Food 

RISE har även varit mycket aktivt i Vinnova’s återkommande utlysning kring pilotprojekt, vilket är ett 
värdefullt instrument för att väcka intresse och engagemang hos företag, speciellt då mindre företag 
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som inte har någon tidigare erfarenhet. Projekten är ett utmärkt sätt att träna forskare, både inom 
RISE och i företagen, i användningen av olika tekniker, provmiljöer och analysmetoder.  

5 Internationellt konkurrenskraftiga forskningsinstitut1 
Ett av målen är att verksamheten ska vara internationellt konkurrenskraftiga. Den internationella 
verksamheten vid RISE bedrivs i huvudsak inom två spår. Det ena är att delta i internationella 
forskningsprogram, främst EU:s ramprogram Horizon 2020. Det andra är genom uppdrag för 
utländska företag som utförs såväl i Sverige som vid bolagens dotterbolag utomlands. 

5.1 Viktigt arbete i EU:s forskningsprogram  
Deltagande i EU:s forskningsprogram är en viktig del av RISE-koncernens internationella verksamhet 
och betydelsefullt för att utveckla kompetens och konkurrenskraft. RISE tillsammans med Swerim 
ingår bland de största mottagarna av EU-medel i Sverige från Horizon 2020, särskilt inom de områden 
där fokus för deltagande ligger, t ex Industrial Leadership och Societal Challenges. Det finns en 
ambition att ytterligare öka medverkan i europeiska forskningsprogram. Dock medför den inadekvata 
finansieringsgraden vilket ekonomiskt utrymme det finns för medverkan.   

Under 2020 har RISE erhållit 177,4 MSEK och Swerim 31,5 MSEK från EU-projekt, sammanlagt 209 
MSEK. En begränsning för deltagande i EU-projekt är att dessa inte ger full kostnadstäckning, viket 
medför att RISE och Swerim behöver använda SK-medel för att täcka den förlust som annars uppstår. 
Under 2020 har totalt ca 66 MSEK i SK-medel använts för att medfinansiera EU-projekt. Under 2020 
omsatte Swerim 31,5 MSEK för 33 pågående EU-projekt (RFCS: 24 projekt, H2020 5 projekt samt EIT 
RM 4 projekt). Utav dessa projekt koordinerar Swerim fem. Under 2020 har ca 6 MSEK i SK-medel har 
använts för medfinansiering av RFCS.  

EU´s Green Deal påverkar förutsättningar för Sverige och har sedan lanseringen lett till en lång rad 
nya initiativ samtidigt som pågående arbete i kommittéer och arbetsgrupper anpassas till de stärkta 
ambitionerna inom hållbar utveckling. RISE deltar på många sätt inom arbetet genom direkt kontakt 
med EU-Kommissionen via innovations och teknikplattformar (ETIPs), SET Plans arbetet och andra 
forum. För att öka Sveriges engagemang inom Green Deal driver RISE en intern plattform för 
samordning. RISE var under 2020 aktiva i ett stort antal ansökningar i den Green Deal utlysning 
(H2020) som sedan stängde i början av 2021. 

RISE deltar i sex av de åtta Knowledge & Innovation Communities (KIC) som finns inom EIT (European 
Institute of Innovation and Technology). Dessa är Climate KIC, EIT Digital, EIT Health, EIT InnoEnergy, 
EIT Manufacturing och EIT Raw Materials. I den sistnämnda deltar också Swerim. 

5.2 Institutens internationella kunder 
RISE har en relativt omfattande internationell verksamhet vid sidan av deltagandet i EU:s H2020. 
Intäkter från kunder utanför Sverige är i storleksordningen 500 MSEK årligen. Huvuddelen av 
intäkterna kommer från Europa och USA, men det finns också ett ökande intresse för direkta 
industrifinansieringar i R&D från japanska, sydkoreanska och israeliska företag, samt en liten andel 
från brasilianska företag. RISE viktigaste partner inom investeringsfrämjandet är Business Sweden via 
deras seniora representation i utvalda marknader. 

De internationella kunderna investerar i projekt med koppling till RISE omfattande 
forskningsinfrastruktur och goda nätverk med innovationsekosystemen i Sverige. 
Forskningsprojekten är allt oftare kopplade till de hållbarhetsdrivna omställningsprogram som 
industrin investerar i, drivet av ökande krav på reducerad miljöbelastning i en rad branscher (t.ex. ny 
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energilagring, hållbar förpackningsutveckling, hållbar kemikalieanvändning, materialomställning, 
hållbara transporter). Det finns också ett ökande intresse för att digitalisera industriella processer i 
syfte att optimera kvalitet och resursanvändning. Ytterligare en viktig trend är intresset för att 
verifiera nya teknologier och koncept från start-up ekosystemen i Sverige, här är partnerskapet med 
SISP medlemmar och företag inom inkubatorer och Science parks av stor betydelse som komplement 
till RISE egna regionala etableringar och nätverk. 

6 Särskilda uppdrag till RISE 
6.1 Substitutionscentrum5 
Substitutionscentrum är en nod mellan företag, organisationer, branscher, akademi och 
myndigheter. Med samverkan och kunskapsutbyte mellan aktörerna verkar RISE för att driva 
substitutionsarbetet framåt. En viktig del i Substitutionscentrums verksamhet är att initiera projekt 
för att utveckla verktyg, ta fram utbildningsmaterial och goda exempel på framgångsrik substitution. 

2020 har varit ett prövande år för hela världen. På grund av pandemin har många av centrats planer 
fått ändras och verksamheter ställas om. Trots det har Substitutionscentrums verksamhet tagit fart 
under året. Inom ramen för det strategiska kompetensutvecklingsprojektet ”Substitutionscentrum – 
projekt som drivkraft” har, under 2020, bland annat följande genomförts:  

 Tagit fram fem utbildningsfilmer 
 Utvecklat en tjänst för coachning av företag i kemikaliearbete och substitution, 

”Substitutionscoach” 
 Utvecklat en söktjänst för substitution 
 Genomfört sju tekniska utvecklingsprojekt för att bygga kompetens inom substitution 

6.2 Elektromobilitetscenter6 
Bolaget SEEL, Swedish Electric Transport Laboratory AB, ägs till 49,5 % av Stiftelsen Chalmers tekniska 
högskola och till 50,5 % av RISE. Den 27 april 2020 beviljades stöd om 575 miljoner kronor från 
Energimyndigheten. Detta var i enlighet med tidigare regeringsbeslut och godkännande från EU 
kommissionen avseende SEELs deltagande i ett projekt av gemensamt europeiskt intresse (s.k. IPCEI) 
för forskning och innovation i hela värdekedjan för batterier.  

Bland aktiviteter kopplat till SEEL:s deltagande i IPCEI-projektet kan särskilt nämnas medverkan i 
projektets General Assembly den 9 oktober 2020, där samtliga projektparter, berörda 
medlemsländer och EU-kommissionen var representerade. Med stark koppling till IPCEI-projektet, 
och som en aktivitet under Tysklands ordförandeskap i EU:s ministerråd, arrangerades ”European 
Conference on Batteries” 24-27 november 2020. SEEL har pågående planeringsdiskussioner med 
IPCEI-parterna Elemental, Eneris, och FlashBattery samt ett fjärde företag i IPCEI-konstellationen med 
syfte att konkretisera de viktiga och lämpliga samarbetsprojekt som skall genomföras. 

 
5 Uppdrag d) inrätta och upprätthålla ett Substitutionscentrum vars uppgift främst är att stötta företag, 
inklusive små och medelstora företag och även offentlig verksamhet, att byta ut farliga kemikalier i sina 
produkter, varor och tjänster eller använda icke-kemiska metoder och tekniker  
 
6 Uppdrag e) etablera och driva ett elektromobilitetscenter för att främja utvecklingen av elektrifiering av 
fordonsflottan  
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Projektet för att etablera SEEL har formellt godkänts av RISE och Chalmers styrelser som under 
december 2020 slöt ett nytt aktieägaravtal. SEEL-projektet har en öppen och bra dialog med 
industriparter och forskningsutförare, deras behov har beaktats för såväl byggnader som utrustning. 

7 Hållbarhetsarbete  
Hållbarhetsfrågorna inom RISE genomsyrar mycket av verksamheten och finns tydligt kommunicerat i 
RISE uppdrag. Många hållbarhetsfrågor har också betydande påverkan på samhällsutvecklingen, 
bland annat de pågående klimatförändringarna, den globala urbaniseringen och de demografiska 
förändringar som sker inte minst i vår del av världen. Alla dessa områden och många fler har stor 
påverkan på verksamheten och styr mycket av RISE framtida hållbarhetsarbete och är därmed 
centrala i hållbarhetsstrategin. Hållbarhetsarbetet på RISE består av två strategiska områden som 
kallas ”Vårt erbjudande är hållbart” och ”Ett hållbart RISE”. Det hållbara erbjudandet innebär att RISE 
ska driva hållbara affärer med våra kunder och samarbetspartners och fortsätta arbetet med att 
etablera organisationen som en viktig aktör i samhälle och näringsliv. Ett hållbart RISE fokuserar på 
att RISE ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs. Samtidigt fortsätter arbetet med att 
få in hållbarhetsfrågorna i verksamheten och visa att hållbarhet är en framgångsfaktor för ett 
modernt forskningsinstitut.

Arbetet med de strategiska hållbarhetsområdena konkretiseras ytterligare genom de hållbarhetsmål 
som antagits: 

Ansvarsmålet – 100% av RISE kunduppdrag ska år 2020 vara hållbarhetsdeklarerade och kopplade till 
något av de globala utvecklingsmålen.  

Hållbarhetsdeklarationerna görs i ansöknings- och offertfasen och ska dokumenteras i vårt 
affärssystem. Under 2020 har ett intensivt arbete pågått för att uppnå Ansvarsmålet och 
verksamheten nådde hela 83 % deklarerade kunduppdrag i december. De deklarerade projekten 
visade att RISE bidrar mest till mål 9 Hållbara innovationer och infrastruktur, mål 11 Hållbara städer 
och samhällen och mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. 

 

Figur 2. De globala hållbarhetsmål som RISE bidrar mest till. 

Affärsmålet – 1/3 av omsättningen ska år 2020 ha genererats som en direkt följd av 
hållbarhetsarbetet.  

Detta mäts med ett AI-verktyg som utvecklats inom RISE. Verktyget analyserar offerter- och 
ansökningstexter utifrån nyckelordsmatchning mot de 17 globala hållbarhetsmålen och poängsätts 
utifrån bidrag till dessa. Årets resultat hamnade på 26 % och vårt arbete med att implementera 
hållbarhet i affären och utveckla mätmetoden fortskrider. 

Attraktionsmålet – RISE ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare ska trivas och vilja 
stanna kvar. Vår målsättning är att RISE ska vara en av de 20 mest attraktiva arbetsgivarna i 
kategorin civilingenjörsstudenter och bland topp 5 i kategorin unga yrkesverksamma civilingenjörer. 



 
 
 
 

19 
 

Under 2020 hamnade RISE på plats 19 i Företagsbarometern bland civilingenjörsstudenter och på 
plats 8 i Karriärbarometern bland unga yrkesverksamma civilingenjörer  

Klimatmålet – RISE ska minska sin klimatpåverkan varje år för att vara en klimatneutral verksamhet 
2025.  

Under 2020 har flertalet initiativ genomförts för att minska RISE klimatpåverkan. Bland annat har 
särskilda hållbarhetskrav ställts i flera av våra upphandlingar. RISE styrelse och koncernledning har 
även fattat beslut om att återbrukade möbler ska vara förstahandsvalet inom koncernen. RISE 
identifierade klimatpåverkan under 2020 har varit lägre än vanligt och landade på 3 068 ton CO2 
(jämfört med 6 095 ton 2019). Den huvudsakliga orsaken bakom koncernens minskade utsläpp är en 
kraftig minskning av tjänsteresor på grund av rådande Coronapandemi.  

7.1 Swerims hållbarhetsarbete 
Swerim bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till 
färdig produkt. Swerims vision är en fossilfri och cirkulär industri. Som en långsiktigt och strategisk 
partner för industrin bedrivs forskning för industrin som ständigt strävar efter förbättringar när det 
gäller produktkvalitet, resurseffektivitet och hållbarhet. Swerim har under året bedrivit 22 projekt 
som kopplar till omställningen av industrin till fossilneutral. Andra exempel är ny grön teknik för 
förbättrad återvinning och återtillverkning av metalliska material. Nära fordonsindustrin med 
flertalet nya frågeställningar kopplat till fordons och industriprocessers elektrifiering.  

Swerim är ett oberoende forskningsinstitut, där den vetenskapliga integriteten värderas högt och 
under 2020 har ett stort fokus på Swerim varit kring värdegrundsarbetet och värdeordet integritet 
och i samband med det utvecklades och implementerades en uppförandekod (Code of Conduct) som 
inkluderar en visselblåsarrutin. Arbetsmiljö, ledarskap samt kompetensförsörjning är andra viktiga 
delar i det interna hållbarhetsarbetet och som en del i långsiktig hållbar kompetensförsörjning har 
Swerim under devisen ”Järnkoll” haft nöjet att välkomna nyfikna gymnasieungdomar till Swerim. 
Järnkoll är en satsning från Jernkontoret med syfte att inspirera unga människor att vara med och 
forma en bättre framtid – med stålindustrin som arbetsgivare. 

8 Tvärvetenskaplighet och bredd för ett hållbart samhälle 
Genom RISE och Swerims expertis inom många ämnesområden finns en unik möjlighet för 
tvärvetenskapliga projekt för att anta komplexa utmaningar i utvecklingen av ett hållbart samhälle. 
Projektportföljen inom RISE har därför en stor bredd i både ämnesmässigt innehåll, men också i 
aspekter som samverkan (SMF, stora företag, akademi, offentlig sektor m.m.), geografiskt 
(regionalt/nationellt/internationellt), utvecklingsmässigt (labskala till test och demo), 
finansieringsmässigt (SK-medel, offentlig finansiering, kunduppdrag) samt spridning i djup och bredd. 
Nedan följer exempel som är ett axplock utifrån denna bredd.  

Kvalitetssäkring av antikroppstester mot Covid 19 

RISE har under året fått i uppdrag av Folkhälsomyndigheten att validera prestandan hos utvalda 
snabbtester avsedda att påvisa antikroppar mot viruset SARS-CoV-2, som orsakar covid-19. 
Resultaten syftar till ökad kunskap och till att ge stöd för aktörer som avser använda snabbtester i sin 
verksamhet. Projektet ingår som en del i det regeringsuppdrag som getts till Folkhälsmyndigheten för 
utökad och storskalig testning för covid-19 och RISE har i detta sammanhang fungerat som en 
nationell laboratorieresurs. 
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Vätgas för industriell omställning 

RISE koordinerar testbäddsprojektet Swedish Hydrogen Development Center (SHDC) i nära 
samarbete med Swerim och ett industrikonsortium med 23 organisationer med stöd av Vinnova.  
SHDC är idag en naturlig plattform för kunskapsutbyte och nätverkande inom storskalig elektrolys 
och vätgasapplikationer i industrin, och har bidragit till etablering av flera nya tvärsektoriella 
samarbeten och projekt inom området.  Tack vare satsningen och den kunskap som byggts upp med 
denna fick RISE också uppdraget att bistå Fossilfritt Sverige med att ta fram deras vätgasstrategi som 
överlämnades till regeringen den 21 januari.    

Innovativa konstruktioner för att hantera dagvatten och minimera risk för översvämning i våra 
städer 

Ett omfattande, tvärdisciplinärt utvecklingsprojekt lett av RISE har nu resulterat i att ett antal 
integrerade infrastrukturanläggningar implementeras i allt fler städer exempelvis Uppsala, Stockholm 
och Vellinge. De nya konstruktionerna kombinerar hantering av dagvatten, naturlig rening, trafik och 
biodiversitet på ett sätt som är helt nytt, inte bara i Sverige utan som även rönt stor uppmärksamhet 
internationellt. Parallellt med implementeringen i flera kommuner jobbar RISE nu på att ta fram 
utbildningsmaterial för alla Sveriges kommuner.  

Förpackningsvärdecykeln 

RISE kunskap inom framtidens förpackningar, som genererats genom samverkansinitiativet 
Förpackningsvärdecykeln och projekt stöttade av Intressentföreningen Packforsk, har fått industrin 
att efterfråga RISE som medlem i den branschövergripande internationella alliansen 4Evergreen. 
Initiativet främjar synergier mellan företag över hela värdekedjan för cirkulär fiberbaserad 
förpackning. RISE blev medlem i 4evergreen i början av 2021, med ett speciellt ansvar för områdena 
”Problem definition” och ”Innovation Project Scope”. 

AI och Big Data för industrin 

Samverkansinitiativet AIBINDs, AI och Big Data för Industrin, har stärkt svensk industris förmåga och 
konkurrenskraft inom data- och modelldriven utveckling. Genom att koppla ICT och kunnande om 
tillämpningen har unika vinnande erbjudanden skapats. Samverkan mellan olika aktörer inom RISE 
har medfört starkare projektförslag med fokus och inriktning på specifika industrier och deras 
värdekedjor. Projektet har tagit fram ett mjukvarupaket baserad på öppen källkod. 
Mjukvaruarkitekturen har sedan implementerats i ex. kemi- & processindustrins testrigg i Södertälje.  

City as a Platform  

City as a Platform är ett innovationsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Viable 
Cities. Projektet samlar 18 kommuner som kommer att utforska, implementera och samverka kring 
gemensamt ramverk och processer för Internet of Things (IoT) som stöd för samhällsnytta i städerna. 
Det inkluderar såväl tekniska som organisatoriska frågor runt datahantering. Projektet samverkar 
med SKR runt informationsklassningsverktyg och med Inera runt referensarkitektur som hjälp i 
upphandlingar. Det finns dessutom dialog med flera myndigheter som exempelvis DIGG. 

Stålproduktionens överskottsgas blir nytt marinbränsle 

Det europeiska forskningsprojektet FReSMe med elva aktörer från sex länder har skapat ett 
genombrott i den cirkulära industritekniken genom att utvinna ett ton metanol per dag ur 
masugnsgas. Försöken har utförts på metallforskningsinstitutet Swerim. I projektet ingår bland annat 
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två stålverk, SSAB och Tata Steel, som genom forskningen fått svar på frågan om hur metanol, med 
rätt teknik, effektivt kan utvinnas ur överskottsgaserna från stålproduktion. Under våren kommer 
metanol framställd med FReSMe-tekniken användas för att driva Stena Germanica-färjan mellan 
Göteborg och Kiel. Projektet skapar samarbete och cirkulära relationer mellan olika industrisektorer 
och bidrar till EU:s ansträngningar för att minska koldioxidavtrycket.   

9 Uppdragsmål och mätetal 
Regeringen har satt upp uppdragsmål för RISE ABs verksamhet som kommuniceras i 
ägaranvisningarna. Dessa bygger delvis på resultatet av ett uppdrag regeringen gav Tillväxtanalys 
(TA) 2013. Syftet var att stödja RISE AB att utveckla ett system för att mäta utvecklingen av 
institutens finansiering av SK-medel. I följande kapitel lyfts, förutom de satta uppdragsmålen, 
publiceringar, patent och Nöjd Kundindex (NKI) vilket härrör direkt ur arbetet med TA.  

9.1 Omsättning konkurrensutsatta forskningsmedel (minst 30 %) 
Ett av RISE uppdragsmål är omsättning i konkurrensutsatta forskningsmedel. Finansiering till RISE 
från nationella offentliga aktörer uppgick 2020 till 874MSEK och för EU finansierade projekt till 
177MSEK.  

Detta innebär att finansieringen totalt utgör 39 % av RISE ABs omsättning exklusive SK-medel.  

9.2 Omsättning näringslivsintäkter från små och medelstora företag (minst 35 %) 
Under 2020 utgjorde SMF 35 % av den totala näringslivsintäkten för RISE.  Målet för RISE när det gäller 
intäkter från SMF är 35 %.  

9.3 Samverkan genom tvärvetenskapliga projekt  
För att möta de stora samhällsutmaningarna krävs att flera olika kompetensområden och discipliner 
kommer samman och tillsammans samverkar i tvärvetenskapliga projekt. RISE har de senaste åren 
använt sig av främst två instrument för att driva utvecklingen mot mer tvärvetenskaplighet. 
Kunskapsplattformar är längre initiativ med syfte att ge rum för samlad kompetensutveckling inom 
ett utmaningsområde och samverkansplattformar som är ett kortare initiativ med syfte att föra 
samman befintlig kompetens och skapa starka innovationsområden.  

Detta kapitel diskuterar uppväxlingen av de tvärvetenskapliga aktiviteter som pågår idag inom RISE. 

Baserat på 2020 års räkenskaper kommer en nollbas beräknas som blir grund för en måttsatt målnivå 
för 2021. 

9.3.1 Samverkansinitiativ bidrar till ökade FoU-intäkter 
Huvudsyftet med samverkansinitiativ inom RISE är att främja och stärka samverkan mellan olika 
divisioner. Målet är att genom korskoppling av kompetenser driva innovation inom RISE affärs- och 
innovationsområden.  

Samverkansinitiativen beslutas på årsbasis. Efter ett år utvärderas de och nytt beslut tas om 
eventuell fortsättning baserat på resultat och omvärldsanalys. Ambitionen är att årligen förnya 
hälften av initiativen.  

Under 2020 finansierades 57 samverkansinitiativ om sammanlagt 50MSEK. Figur 3 redovisar samtliga 
57 samverkansinitiativen tillsammans med beräknad uppväxling av de satsade SK-medlen till totalt 
genererade externa FoU-intäkter i ämnet. Av satsade 50MSEK har 446MSEK FoU-intäkter genererats, 
en uppväxling på 8,9 ggr. 
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Figur 3. Uppväxling av satsade SK-medel till FoU-intäkter för samverkansinitiativ 

9.3.2 Kunskapsplattformar 
För att utveckla och bygga ny kompetens används instrumentet kunskapsplattformar. Denna satsning 
sträcker sig om sju år och förväntas skapa en kompetensbas för RISE möjlighet att skapa innovativa 
tjänster till näringsliv, offentlig sektor och samhället i stort. Ambitionen är att kunskapsplattformarna 
ska bli nationellt ledande och internationellt konkurrenskraftiga inom sina respektive områden.  
Vid slutet av 2020 var totalt 22 kunskapsplattformar igång. Kunskapsplattformarna utvärderas och 
följs upp kontinuerligt. En årlig verksamhetsberättelse redogör också för framsteg. 
Totalt finansierades kunskapsplattformar under 2020 med 77 MSEK och de genererade FoU-intäkter 
på 286 MSEK under 2020, en uppväxling på 4,7 ggr. Figur 4 redovisar kunskapsplattformarna och hur 
mycket satsade SK-medel växlats upp till externa FoU-intäkter för innevarande år i området. 
 

 

Figur 4. Uppväxling av satsade SK-medel till FoU-intäkter för kunskapsplattformarna. Totalt sett låg uppväxlingen på 4,7. 

9.4 Utnyttjande av test- och demoanläggningar (inom 60-80 % beräknat som ett 
genomsnitt viktat för nyanskaffningsvärdet) 

Ett genomsnitt av beläggningsgraden för RISE testbäddar 2020, viktat med återanskaffningsvärdet är 
61%. 
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9.5 Innovationspartnerförmåga (minst 78 % positiva svar)  
Innovationspartnerförmåga uppgår till 73% för 2020 (74% för 2019). 

Värdet erhålls genom en kundundersökning RISE genomför för att fånga kundernas åsikter, 
förväntningar på och attityder kring RISE. 2020 deltog 295 kunder från samtliga divisioner i 
undersökningen. Innovationspartnerförmåga baseras på frågor kring uppfyllnad av kundlöfte, 
värdeskapande lösningar, spetskompetens samt om kunden skulle välja RISE igen för ett kommande 
uppdrag. 

9.6 Nöjdkundindex (NKI) (minst 75 % positiva svar) 
NKI uppgår till 72% för 2020 (72% för 2019).  

Värdet erhålls genom en kundundersökning RISE genomför för att fånga kundernas åsikter, 
förväntningar på och attityder kring RISE. 2020 deltog 295 kunder från samtliga divisioner i 
undersökningen. NKI baseras på frågor kring helhetsintryck av RISE, uppfyllnad av förväntningar samt 
hur nära RISE är den perfekta leverantören. 

En slutsats från undersökningen är att ett fokus på innovativa och nyskapande erbjudanden samt 
förtydligad information kring RISE erbjudande t.ex. via webbplats bör ge en ökning av NKI. 

9.7  Övriga mätetal 
9.7.1 Publiceringar för att sprida forskningsresultat 
Öppen publicering av forskningsresultat skapar en möjlighet för fler att nyttja framkommen data och 
därmed få ökad spridning och uppväxling av satsade resurser. RISE överför sina publicerade artiklar 
till DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) som är en publicerings- och arkiveringsplattform för 
forskningspublikationer och studentuppsatser. DiVA används av 50 offentligt finansierade lärosäten 
och myndigheter i Sverige och övriga Norden. På detta sätt erhålls en större spridning av RISE 
resultat som finansierats bland annat av institutets SK-medel. 

För 2020 finns i DiVA totalt 625 refereegranskade publikationer från RISE varav 499 artiklar och 126 
konferensbidrag. Av de publikationer som var refereegranskade var hela 91% sampublikationer. 

Artiklar publiceras i ökad utsträckning med open access, dvs organisationer utanför RISE har fri 
tillgång till artiklarna. Detta är ett krav från flera forskningsfinansiärer. Av de 499 artiklar som 
publicerades under 2020 publicerades 333, dvs 67 %, som open access. 

2020 publicerade Swerim 64 artiklar varav 47 var vetenskapliga publikationer och övriga 
konferensbidrag. Utav de 64 publikationerna publicerades ca 30% som open access. 

9.7.2 RISE arbete med IPR  
Instituten inom RISE äger tillsammans 435 aktiva patent. Utöver det finns åtskilliga patent som 
samägs eller ägs av andra parter, men där institutet bidragit på ett betydande sätt. Under 2020 har 
RISE erhållit 46 nya patent. 

Swerim har idag ett aktivt patent och inga pågående patentansökningar.  

9.7.3 Ökning av mediegenomslag och sociala medier 
Under 2020 har RISE genomslag i redaktionella media ökat. Räckvidden i svenska medier ökade med 
4 procent till 710 miljoner potentiella läsare. I svenska online-medier publicerades totalt 1 770 
artiklar där RISE nämndes. Störst genomslag hade nyheter om att RISE testar personlig 
skyddsutrustning till vården efter presskonferensen med näringsminister Ibrahim Baylan, Essity och 
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RISE. Även andra artiklar om RISE roll med att testa skyddsutrustning under pandemin har fått stort 
genomslag. Andra nyheter som fått bra genomslag är bland andra ett nytt samarbete för framtidens 
gröna industri där RISE driver ett strategiskt centrum tillsammans med Northvolt, Skellefteå kommun 
och Luleå tekniska universitet, en ny rapport som visar att av den norska fiskeexporten ger lax och 
skaldjur störst miljöpåverkan samt ett nytt projekt med självkörande bussar i Linköping. 

2020 fortsatte RISE sitt innehållsdrivna arbetssätt i sociala kanaler, med fortsatt ökat engagemang, 
större räckvidd och fler följare som resultat. Det gäller samtliga sociala medier där RISE är aktiva; 
Twitter, Facebook, Instagram och LinkedIn. Antalet följare växte med 61% till drygt 68 600 och 
räckvidden i sociala kanaler var drygt 12 miljoner över året. Det innehållsdrivna arbetssättet på ri.se 
hjälper också till att komma ut i sociala kanaler, både med planerat innehåll och med innehåll kopplat 
till händelser i omvärlden. Innehållsmässigt präglades året till stor del av coronapandemin även i 
sociala kanaler, där RISE arbete med till exempel snabbspåret för test av skyddsutrustning och 
serumpanelen för covid-19 fick stor uppmärksamhet. 

Under året har Swerim publicerat 18 pressmeddelande som resulterat i 161 publiceringar i svensk 
och internationell press. Utöver detta har återkommande annonsering i branschpress som 
Bergsmannen, Ny Teknik, Metaller & Gruvor samt dagens Industri genomförts.  

På sociala medier är Swerim främst aktiva på LinkedIn, Twitter och Instagram där de olika 
plattformarna har olika målgrupper.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


