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Sammanfattning 
Finansiell utveckling april - juni 2022 

• Nettoomsättningen uppgick till 1 034 Mkr 

(950) vilket var en ökning med 8,8% jämfört 

med föregående år. 

• Rörelseresultatet var 13 Mkr (18) vilket gav en 

rörelsemarginal på 1,4% (1,9%).  

• Periodens resultat uppgick till 34 Mkr (14). 

Finansiell utveckling januari - juni 2022 

• Nettoomsättningen uppgick till 1 983 Mkr  

(1 821) vilket var en ökning med 8,9% jämfört 

med föregående år. 

• Rörelseresultatet var 8 Mkr (2) vilket gav en  

rörelsemarginal på 0,4% (0,1%).  

• Periodens resultat uppgick till 29 Mkr (-4). 

 
 
”Genom industrinära  
samarbete bygger vi  
flexibla innovationsmiljöer” 
 

Pia Sandvik, vd RISE     

Väsentliga händelser april–juni 
2022 

• Applikationscenter för additiv tillverkning 

(AM-center) i Göteborg invigt. 

• Första spadtaget för nationella satsningen på 

bioekonomi i Örnsköldsvik. 

• Ny satsning i samarbete med Tillväxtverket för 

att stödja små och mellanstora företags affärs-

skapande och konkurrenskraft i omställningen. 

• RISE erbjudande inom korrosion stärks med 

förvärv av MECM (Material Engineering &  

Corrosion Management), med tillträde 1 juli. 

 

Fördelning av nettoomsättning                                                   

Nyckeltal  Apr-jun Apr-jun Jan-juni Jan-juni2) Helår 

Koncernen (belopp i Mkr) 2022 2021 2022 2021 2021 

Nettoomsättning 1 034 950 1 983 1 821 3 618 

Förändring nettoomsättning jämfört med föreg. år 8,8% -7,6% 8,9% 2,9% 6,5% 

Rörelseresultat  13 18 8 2 22 

Justerat rörelseresultat1) 36 18 39 -12 -5 

Periodens resultat  34 14 29 -4 -7 

Likvida medel  1 088 1 100 1 088 1 100 802 

Eget kapital  872 836 872 836 840 

Summa tillgångar 4 471 4 091 4 471 4 091 4 201 

Soliditet %1) 19,5% 20,4% 19,5% 20,4% 20,0% 

Rörelsemarginal %1) 1,4% 1,9% 0,4% 0,1% 0,6% 

Justerad rörelsemarginal %1) 3,5% 1,9% 2,0% -0,6% 0,5% 

Nettoskuldsättningsgrad %1) -26,7% -32,9% -26,7% -36,5% 17,4% 

Årsanställda 3 008 2 798 3 008 2 798 2 897 

Kvinnor/män % 40/60 39/61 40/60 39/61 39/61 
 
1) Alternativa nyckeltal, för definition och avstämning se not 4                                                            

2) Omräknat enligt IFRS direktiv om ”cloud computing arrangement costs”, se not 5. 

Omslagsbild: Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson tar tillsammans med RISE vd Pia Sandvik och Charlotte Thelm, divisionschef 
NCC ett första spadtag för bygget av den nya pilothallen i Örnsköldsvik. Foto: J. Forsberg Produktion
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VD har ordet 
I en tid av försämrat säkerhetsläge, finansiell oro och negativa effekter av klimatförändringar ökar 

behovet av innovativa lösningar för hållbar omställning. RISE gör ett starkt andra kvartal och  

markerar nya milstolpar inom digitalisering, bioekonomi och stöd till små och medelstora företag 

inom tillverkningsindustrin.   

Under andra kvartalet har vi kunnat konstatera en netto-

omsättning på 1 034 Mkr vilket är en ökning med 8,8% 

jämfört med perioden föregående år. Rörelseresultatet 

uppgick till 13 Mkr, där motsvarande siffra från andra 

kvartalet 2021 var 18 Mkr. Det lägre resultatet är påver-

kat av jämförelsestörande poster som omstrukturering 

och reservering avseende tidigare intäktsfört permitte-

ringsstöd till följd av beslut från Tillväxtverket.   

 

RISE partner i samtliga svenska digitala  

innovationshubbar 

Sverige tilldelades nyligen fyra av 136 europeiska digitala 

innovationshubbar (EDIH) inom ramen för EU:s nya pro-

gram DIGITAL. De digitala innovationshubbarna ska 

främja företags, offentlig sektors och medborgares  

användning av digital teknik. Sveriges fyra digitala innovat-

ionshubbar utgör en samlingspunkt för små och medel-

stora företags digitalisering inom branscher som tillverk-

ningsindustri, hälso- och sjukvård, flygindustri samt offent-

lig sektor. Vi är stolta över att RISE medverkar som part-

ner i samtliga. 

Applikationscenter ska främja omställning i 

svensk tillverkningsindustri 

Den 31 maj invigdes vårt Applikationscenter för additiv 

tillverkning i Göteborg. Här möts industripartners, teknik-

leverantörer, akademi och den expertis som behövs för att 

förverkliga och skynda på användningen av additiv till-

verkning (3D-printning) inom svensk industri. En mycket 

viktig funktion för Applikationscentret är att hjälpa små 

och medelstora företag att vara delaktiga i utvecklingen. 

Detta är ett perfekt exempel på hur RISE kan hjälpa nä-

ringslivet att stärka sin internationella konkurrenskraft. 

Ny rapport om data, moln och edge för  

Sveriges digitalisering  

Rätt hantering av data ökar möjligheterna att nyttja digita-

liseringens möjligheter i Sverige. Tack vare moln- och 

edgelösningar finns nu möjligheter att i realtid dra nytta av 

de enorma datamängder som kontinuerligt genereras, men 

innebär också ökade risker. Ett ökat beroende av data stäl-

ler krav på säkerhet och förståelse för hur data ska hante-

ras, delas och ägas. En ny rapport från Teknikföretagen 

och RISE har kartlagt nuläget för att peka ut utmaningar 

och möjligheter för Sverige och svenska aktörer. 

Gemensam satsning på cybersäkerhet 

I april lanserades Cybercampus Sweden vid ett semi-

narium med deltagande från det svenska kungahuset,  

regeringen, myndigheter och industrin. Initiativet är en  

gemensam satsning av RISE, KTH, Försvarsmakten och 

MSB för att stärka och samla utbildning, forskning och 

kompetens i en gemensam satsning. 

Energiklivet implementerar elektrifierings-

strategin 

Tillgång till mer konkurrenskraftig och fossilfri el är en  

direkt avgörande faktor för att Sverige ska bli världens 

första fossilfria välfärdsland. Kriget i Ukraina har skapat 

risk för underskott av energi i Europa och det blir alltmer 

bråttom att öka energisystemets kapacitet. RISE har mobi-

liserat ett 40-tal aktörer i initiativet ”Energiklivet” som syf-

tar till att skapa ett program för innovation, demonstration 

och kompetensförsörjning som stödjer en snabb imple-

mentering av den nya nationella elektrifieringsstrategin. 

Krafttag för grön omställning 

I samband med sommarens intåg i Sverige tog vi ett stort 

steg närmare realiseringen av RISE nya infrastruktur för 

utveckling, uppskalning och kommersialisering av biobase-

rade produkter och lösningar. Näringsminister Karl-Petter 

Thorwaldsson tog första spadtaget för den nya pilothallen 

i Örnsköldsvik där vi nu bygger en flexibel innovations-

miljö där vetenskaplig spetskompetens, toppmodern tek-

nik och entreprenörer förs samman för att öka omställ-

ningstakten mot ett biobaserat och resilient samhälle.  

Jag vill tacka alla medarbetare, kunder och partners för ett 

händelserikt och framgångsrikt första halvår! 

 

Pia Sandvik 
Vd och koncernchef  
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Organisation och divisioner 
RISE organisation innebär en struktur med fem divisioner: 

Bioekonomi och hälsa, Digitala system, Material och produktion, Samhällsbyggnad samt Säkerhet 

och transport.  Vår gränsöverskridande kompetens samlas i sex affärs- och innovationsområden.  

 

Bioekonomi och hälsa 
Nettoomsättning jan-jun: 404 Mkr – Årsanställda: 555 

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 jan-jun: 350 Mkr – Årsanställda: 485 

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, framför allt 

inom områden som rör digitalisering. 

Material och produktion 
Nettoomsättning jan-jun: 336 Mkr – Årsanställda: 448 

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 och  

metall. 

Samhällsbyggnad 
Nettoomsättning jan-jun: 297 Mkr – Årsanställda: 426 

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 jan-jun: 541 Mkr – Årsanställda: 574 

Division Säkerhet och transport arbetar med tillförlitlig-

het, risk och säkerhet nära fordon, maritim näring,  

elektrifiering av transportsystemet och brand. Här finns  

kompetens inom mätteknik, kalibrering, besiktning  

och verifiering. 

Affärs- och innovationsområden 
I sex affärs- och innovationsområden samlar vi gränsöver-

skridande kompetens för framtidens utmaningar: Digitali-

sering, Energi- och biobaserad ekonomi, Hållbara städer 

och samhällen, Hälsa och Life Science, Materialomställning 

samt Mobilitet. Syftet är att driva strategisk utveckling av 

innovativa och tvärvetenskapliga lösningar.
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Andra kvartalet i korthet 
 

Kartläggning av cirkularitet i Sveriges ekonomi 

RISE och Circle Economy har på uppdrag av det strate-

giska innovationsprogrammet RE:Source undersökt hur 

cirkulär Sveriges ekonomi är. The Circularity Gap Report 

Sweden är en djupanalys av hur Sverige konsumerar 

material, alltifrån livsmedel och konsumtionsvaror till bo-

städer och mobilitet. Rapporten visar att Sveriges ekonomi 

i stor utsträckning är linjär. Endast 3,4 procent är cirkulär 

vilket kan jämföras med det globala genomsnittet på 8,6 

procent.  

Partnerskap för cirkulär omställning 

Det branschöverskridande nätverket Cradlenet och RISE 

har inlett ett samarbete för att påskynda samhällets och 

näringslivets omställning till cirkulär ekonomi. Syftet är att 

hjälpa företag och politiker att påbörja den förändring som 

krävs för att Sverige ska kunna nå klimatmålen och övriga 

hållbarhetsmål. 

Forskningsprojekt för stabilare vaccin 

Idag kräver mRNA-läkemedel, till exempel vaccin, frysar 

som kan hålla temperaturer ner till -80 °C för storskalig 

hantering och distribution. Nu startar ett nytt projekt, ko-

ordinerat av RISE, med mål att ta fram produktionsproces-

ser för tillverkning av mRNA-läkemedel som är stabila 

även vid temperaturer på 4 °C eller högre. Målet är att ta 

fram ett torrt vaccin, vilket skulle ge helt nya möjligheter 

för hantering och distribution.  

Nordiskt samarbete kring vaccin 

En ny kartläggning som Vinnova tillsammans med RISE  

tagit fram på uppdrag av regeringen och som har genom-

förts tillsammans med övriga nordiska länder visar att det 

finns fördelar med att samordna gemensamma resurser 

kring kompetens, tillgångar och infrastruktur för att skapa 

en kritisk massa som gör regionen intressant. Studiens 

kartläggning och analys av tillgängliga kapaciteter utgör 

ett viktigt underlag för vidare utvärdering inför potentiella 

framtida nordiska samarbeten, såsom kliniska prövningar, 

teknologiutveckling och deltagande i EU-initiativ. 

Samarbetsavtal inom maritim forskning 

Singapore Maritime Institute (SMI) och RISE har skrivit ett 

samförståndsavtal för samarbete inom maritim forskning 

och utveckling. Under det treåriga avtalet ska RISE och 

SMI driva gemensamma projekt inom fyra breda områden; 

maritim informatik, innovation och effektivitet i försörj-

ningskedjan, fossilfrihet och hållbarhet samt säkerhet. 

Inkråmsöverlåtelse  

Den 1 april överläts inkråmet i sju dotterbolag till moder-

bolaget. Verksamheterna inom tidigare Energy Techno-

logy Center AB, Innventia AB, KIMAB AB, IVF AB, Sicomp 

AB, SWECAST AB och Swerea AB bedrivs nu inom RISE 

Research Institutes of Sweden AB. 

RISE erbjuder en unik och bred kompetens inom hela läkemedelskedjan. Foto: David Lagerlöf 
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Fältförsök för att rena PFAS-förorenat vatten 

Nu inleds storskaliga fältförsök för rening av PFAS-

förorenat vatten i Tullinge, Botkyrka kommun. Fältförsö-

ken genomförs av RISE projekt Testbed PFAS som är ett 

samarbetsprojekt mellan RISE, Försvarsmakten, Försva-

rets materielverk och Fortifikationsverket. Målet är att 

hitta en lösning på problematiken med PFAS-föroreningar 

i mark och vatten. Testbed PFAS har även varit framgångs-

rika med att utvärdera PFAS-fria släckmedel. 

Atrium Ljungberg och RISE i samarbete för 

hållbarhet och cirkularitet 

Atrium Ljungberg och RISE har inlett ett samarbete för att 

sätta en ny standard för hållbar och idédriven stadsut-

veckling. Atrium Ljungberg utvecklar Sickla i Stockholm 

från industriområde till en levande stadsdel med en bland-

ning av arbete, boende, handel, utbildning och kultur. Här 

skapas en innovationshubb för samverkan inom hållbar-

het, där forskare, företag och andra organisationer kan 

testa och tillämpa innovativa lösningar i full skala. 

Stockholms största utvecklingsprojekt för  

ny stadsdel 

Ett konsortium med företagen Alecta Fastigheter och 

Nordr som huvudsökande där RISE är en av parterna har 

tilldelats rollen som ankarbyggaktör samt en byggrätt om 

50 000 kvm inom stadsutvecklingsprojektet Norra Djur-

gårdsstaden. Satsningen på området Valparaiso i Värta-

hamnen är ett av Stockholms största stadsutvecklingspro-

jekt och målet är att kombinera den klassiska bykänslan 

med livet i den uppkopplade staden. 

Sveriges största öppna kraftsamling inom 

additiv tillverkning 

Den 31 maj invigdes Applikationscenter för additiv till-

verkning (AM-center) i Göteborg. Detta center ska driva 

på utvecklingen av additiv tillverkning (3D-printning) inom 

svensk industri genom att erbjuda utrustning och kompe-

tens på internationell spetsnivå. AM-center drivs av RISE 

tillsammans med 16 partners. En mycket viktig funktion 

för centret är att hjälpa små och medelstora företag att 

vara delaktiga i utvecklingen. 

Första spadtaget för satsning på bioekonomi 

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson tog första 

spadtaget när satsningen på RISE nya pilothall och sats-

ning på bioekonomi i Örnsköldsvik presenterades. Pilot-

hallen som väntas stå klar i slutet av 2023 är en del av 

Bioeconomy Arena, en nationell kraftsamling för industria-

lisering och kommersialisering av bioekonomins nya tek-

nologier, produkter och tjänster. Genom industrinära sam-

arbete bygger vi en flexibel innovationsmiljö. 

MECM blir en del av RISE 

RISE har förvärvat MECM (Material Engineering & Corros-

ion Management) som nu integreras i det franska dotter-

bolaget French Corrosion Institute. MECM, som för 2020 

hade en nettoomsättning på 395 TEUR, är verksamt inom 

korrosionsexpertis för kemi-, läkemedels- och processin-

dustrin. Förvärvet stärker RISE erbjudande inom inspekt-

ion och kvalitetssäkring i industrianläggningar. 

 

RISE erbjudande inom korrosion stärks med förvärvet av det franska företaget MECM.  
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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. 

 

Världens första certifiering av  
jämlika miljöer 
Tengbom, Helsingborgs stad, Raoul Wallenberginstitu-

tet för mänskliga rättigheter och RISE har tagit fram 

världens första certifieringssystem för att skapa jämlika 

offentliga miljöer och städer. JämtJämlikt ger ett ram-

verk för att arbeta systematiskt och förebyggande med 

alla diskrimineringsgrunder, samt att förverkliga mänsk-

liga rättigheter och uppnå social hållbarhet. En beta-

version av certifieringen finns nu på plats att börja  

använda i praktiken och systemet går att använda i 

många olika skalor. Flera städer har redan börjat an-

vända JämtJämlikt. Det första projektet lanserades till-

sammans med Helsingborgs stad, som varit med i  

utvecklingen av JämtJämlikt. 

 

Investering i strategisk kompetensutveckling 

  
Syftet med de strategiska kompetensmedlen till RISE är att utveckla strategisk kompetens och fortsatt vara en attraktiv 

samarbetspartner till näringslivet i forsknings-och innovationsverksamhet.  De medel som RISE-gruppen erhåller från staten 

för helåret 2022 uppgår till 847 MSEK (854) i enlighet med propositionen 2020/21:60 Utgiftsområde 24. Utöver proposi-

tionen har RISE tilldelats 350 Mkr, varav 150 Mkr utbetalas i år till dedikerade satsningar inom testbäddar för bioraffinade-

rier samt 15 Mkr för att stödja ansökningsprocessen att bli nationellt organ för certifiering av medicintekniska produkter. 

 

Innovation för små och medelstora företag 

Ett av RISE prioriterade uppdrag är att stödja en innovativ utveckling, hållbar tillväxt och 
förnyelse i små och medelstora företag (SMF). RISE är en katalysator som hjälper företag att 
accelerera innovation, kvalitetssäkra lösningar och snabba upp marknadsintroduktioner. 

 

Storsatsning för att underlätta företagens klimatomställning 
Tillväxtverket satsar nu, tillsammans med RISE, SISP, Energikontoren, IUC och IVL, totalt ca 150 Mkr för att coacha,  

inspirera och synliggöra för företag och organisationer vilka steg som kan tas för att komma vidare i klimatomställningen. 

Initialt kommer projektet Omställningslyftet bland annat att erbjuda behovsanalyser, workshops och startprogram som 

hjälper företagen med de unika utmaningar och möjligheter som finns. Satsningen riktar sig främst till små och medelstora 

företag och syftar till att visa på affärsmöjligheter och skapa konkurrenskraft i omställningen. 
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Omsättning och resultat 

April – juni 2022 

Koncernens nettoomsättning för andra kvartalet uppgick 

till 1 034 Mkr (950) vilket var en ökning med 8,8% mot  

föregående år.  

Koncernens rörelseresultat uppgick till 13 Mkr (18) vilket 
gav en rörelsemarginal på 1,4% (1,9%). Justerat rörelse- 

resultat var 36 Mkr (18) vilket gav en rörelsemarginal på  

3,5% (1,9%). Omsättningsökningen jämfört med föregå-

ende år baseras främst på en ökad affärsvolym. Det lägre 

rörelseresultatet är påverkat av jämförelsestörande  

poster, bland annat avseende omstrukturering och reser-

vering avseende tidigare intäktsfört permitteringsstöd till 

följd av beslut från Tillväxtverket. Specifikation av netto-

omsättning och rörelseresultat per division finns i seg-

mentsredovisningen på sidan 14. 

Finansnettot uppgick till 30 Mkr (-4). Den stora ökningen 

under andra kvartalet härrör till realiserade och oreali-

serade valutakursvinster på valutaterminer om totalt  

4 Mkr respektive 20 Mkr. Skatt på periodens resultat var  

-9 Mkr (0). Periodens resultat uppgick till 34 Mkr (14).  

Januari – juni 2022  

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till  

1 983 Mkr (1 821) vilket är en ökning med 8,9% jämfört 

med föregående år.  

Rörelseresultatet uppgick till 8 Mkr (2) i perioden vilket 

gav en rörelsemarginal på 0,4% (0,1%). Justerat rörelse- 

resultat var 39 Mkr (-12) vilket gav en rörelsemarginal på  

2,0% (-0,6%). Förbättringen härleds främst från ökad ef-

fektivisering i verksamheterna. En reservation på 17 Mkr 

har gjorts avseende permitteringsstöd till följd av beslut 

från Tillväxtverket. I perioden föregående år redovisades 

en intäktspost på 15 Mkr till följd av utbetalning av permit-

teringsstöd. Resultatandelar från intresseföretag uppgick 

till 2 Mkr (1).  

Specifikation av nettoomsättning och rörelseresultat per 

division framgår av segmentsredovisningen på sidan 14.  

Finansnettot för perioden uppgick till 28 Mkr (-6).  

Periodens resultat uppgick till 29 Mkr (-4). 

Kassaflöde och finansiell ställning 

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter föränd-

ring av rörelsekapital uppgick till 601 Mkr (589) för peri-

oden januari - juni. Koncernens totala kassaflöde från  

investeringsverksamheten uppgick till -230 Mkr (-147), 

där investeringar i materiella och immateriella anlägg-

ningstillgångar ingår med -255 Mkr (-147) respektive          

0 Mkr (0). Det totala kassaflödet för perioden uppgick till 

286 Mkr (339). 

Räntebärande skulder på balansdagen uppgick till 867 

Mkr (877) varav 519 (657) Mkr avser leasingskulder. Lån 

till kreditinstitut förfaller under perioden 2021–2037.  

Utöver redan tagna lån finns ytterligare en låneram om 

480 Mkr. Skulderna löper med rörlig ränta. Räntebärande 

skulder har under första halvåret minskat genom amorte-

ring med 9 Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 872 Mkr 

(836) och soliditeten till 19,5% (20,4). Likvida medel upp-

gick på balansdagen till 1 088 Mkr (1 100). 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  

RISE har tillsatt en bedömargrupp med uppdrag att följa 

utvecklingen i Ukraina och se vad som behöver göras för 

att hantera och förebygga olika situationer. RISE har av-

brutit alla pågående samarbeten med ryska kunder, leve-

rantörer och samarbetspartners. Beslutet gäller även  

kunder, leverantörer och samarbetspartners från Belarus. 

Coronapandemin har påverkat vårt samhälle i stort och 

har fått stort genomslag även hos RISE. Tidigt sattes en åt-

gärdsplan in för att hantera både operationella och finansi-

ella risker vilket löpande har följts upp. Detta är nu inte 

längre kategoriserat som en väsentlig risk men utveck-

lingen bevakas löpande. 

Genomgripande riskanalys av verksamhetens alla delar 

har tidigare genomförts, vilken även inkluderade identifie-

ringen av aktiviteter för att hantera riskerna. Koncernen 

har även en definierad process för kontinuerlig uppföljning 

av förändringarna i koncernens väsentliga risker och arbe-

tet med detta är en del av del löpande riskhanteringen i 

koncernen. Riskerna analyseras och värderas utifrån en 

bedömning av deras sannolikhet för inträffande, deras 

möjliga konsekvenser, samt förmågan att hantera de speci-

fika riskerna som kategoriserades enligt strategiska, ope-

rativa, legala och finansiella risker. 

Strategiska risker utgörs framför allt av externa omvärlds-

faktorer som inte kan kontrolleras men vars negativa  

påverkan 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  

finansiella risker för verksamheten är relaterade till eta-

bleringen av ny verksamhet och till förändringar i konjunk-

turen vilket, som tidigare nämnts, ytterligare förstärkts till 

följd av den tidigare Coronapandemin samt kriget i 

Ukraina. Detta har i sin tur fått stora konsekvenser på 
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inflation och ränteläge vilket följs och hanteras riskmässigt 

då där finns en risk för kostnadsökningar och ränteexpo-

nering kopplat till utvecklingen i Sverige och globalt. För 

ytterligare information om riskhantering och finansiella 

risker se sidan 56–58, och sidan 69–70 i 2021 års årsredo-

visning. 

Viktiga händelser efter periodens utgång  

Per den första juli blir det franska företaget MECM 

(Material Engineering & Corrosion Management) en del av 

RISE. 

Moderbolaget 

Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick för andra 

kvartalet till 835 Mkr (696) och för första halvåret 1 518 

Mkr (1 302). Den stora förändringen jämfört med föregå-

ende år beror framför allt på de inkråmsöverlåtelser som 

skedde under april månad där rörelsen från sju dotter- 

bolag gick över till RISE AB.  

Moderbolagets rörelseresultat för kvartalet uppgick till  

-17 Mkr (24) och för första halvåret -10 Mkr (-8).  Resultat 

från finansiella poster uppgick till 7 Mkr (0) för andra kvar-

talet och till 8 Mkr (0) för första halvåret.  Det högre resul-

tatet för perioden i föregående år beror främst på att  

permitteringsstöd påverkade resultatet positivt.   

Skatt på periodens resultat var 0 Mkr (0) både för andra 

kvartalet och för första halvåret.  

Moderbolagets egna kapital var 400 Mkr (270) och likvida 

medel uppgick till 489 Mkr (556). 
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Finansiell information 
 

Resultaträkning i sammandrag – Koncernen 
 Not Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-juni1) Helår 

Belopp i Mkr   2022 2021 2022 2021 2021 

Nettoomsättning 1 1 034 950 1 983 1 821 3 618 

Övriga rörelseintäkter  -10 21 1 33 21 

         

Rörelsens kostnader  -1 011 -953 -1 978 -1 853 -3 621 

Resultat från andelar i intresseföretag  - - 2 1 4 

RÖRELSERESULTAT   13 18 8 2 22 

         

Finansiella poster – netto  30 -4 28 -6 -16 

RESULTAT FÖRE SKATT   43 14 36 -4 6 

         

Inkomstskatt  -9 - -7 - -13 

PERIODENS RESULTAT   34 14 29 -4 -7 

        

SUMMA RESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:        

Moderbolagets aktieägare  28 10 19 -8 -14 

Innehav utan bestämmande inflytande  7 4 10 4 7 

         

RESULTAT PER AKTIE        

Resultat per aktie, (kronor)  76 27 53 -22 -38 

Genomsnittligt antal utestående aktier 2)  364 000 364 000 364 000 364 000 364 000 

  
1) Omräknat enligt IFRS direktiv om ”cloud computing arrangement costs”, se not 5.  

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

 

Rapport över totalresultat – Koncernen 

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

Belopp i Mkr   2022 2021 2022 2021 2021 

PERIODENS RESULTAT  34 14 29 -4 -7 

POSTER SOM HAR OMFÖRTS ELLER KAN 
OMFÖRAS TILL ÅRETS RESULTAT 

        

Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av 
utländska verksamheter  -1 - 3 3 6 

POSTER SOM INTE SKA ÅTERFÖRAS TILL 
ÅRETS RESULTAT 

        

Omvärdering av nettopensionsförpliktelser  - - - - -1 

Uppskjuten skatteeffekt av pensionsförpliktel-
ser, netto 

 - - - - 0 

ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN   -1 - 3 3 5 

         

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN   33 14 30 -1 -2 

         

SUMMA TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:         

Moderföretagets aktieägare  27 10 22 -5 -10 

Innehav utan bestämmande inflytande  7 4 10 4 8 
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Balansräkning i sammandrag – Koncernen 

Belopp i Mkr Not 2022-06-30 2021-06-301) 2021-12-31 

TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella tillgångar  31 28 31 

Materiella tillgångar  1 404 1 104 1 290 

Nyttjanderättstillgångar  512 647 591 

Finansiella tillgångar  120 162 146 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   2 067 1 941 2 058 

      
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
Upparbetade ej fakturerade intäkter  716 442 601 

Kundfordringar  339 335 554 

Övriga kortfristiga fordringar  261 273 186 

Likvida medel  1 088 1 100 802 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   2 404 2 150 2 143 

      

SUMMA TILLGÅNGAR   4 471 4 091 4 201 

    
  

EGET KAPITAL    
  

Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare  772 755 750 

Innehav utan bestämmande inflytande  100 81 90 

SUMMA EGET KAPITAL   872 836 840 

    
  

LÅNGFRISTIGA SKULDER    
  

Långfristiga leasingskulder  361 486 439 

Övriga långfristiga skulder och avsättningar  466 315 539 

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER   827 801 978 

      

KORTFRISTIGA SKULDER      

Kortfristiga leasingskulder  159 171 161 

Övriga kortfristiga skulder  2 613 2 283 2 222 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER   2 772 2 454 2 383 

      

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   4 471 4 091 4 201 

 

1) Omräknat enligt IFRS direktiv om ”cloud computing arrangement costs”, se not 5.  
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Förändringar i eget kapital – Koncernen 

                                                                          Hänförligt till moderföretagets aktieägare     

Belopp i Mkr 

Aktiekapital 
Övriga 

reserver 
Omräknings-

reserv 

Balanserad 
vinst inkl 

periodens 
resultat 

Summa 
Innehav utan 

bestämmande 
inflytande 

Summa eget 
kapital 

IB PER 1 JANUARI 2021 36 57 -7 673 760 77 837 

Årets resultat - - - -14 -14 7 -7 

Årets övrigt totalresultat - - 5 0 4 1 5 

Övriga förändringar - -3 - 3 - 5 5 

UB PER 31 DECEMBER 
2021 

36 54 -2 662 750 90 840 

                

IB PER 1 JANUARI 2022 36 54 -2 662 750 90 840 

Årets resultat - - - 19 19 10 29 

Årets övrigt totalresultat - - 3 - 3 - 3 

Övriga förändringar - -2 - 2 - - - 

UB PER 30 juni 2022 36 52 0 683 772 100 872 

Kassaflödesanalys i sammandrag – Koncernen 

 Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun1) Helår 

Belopp i Mkr 2022 2021 2022 2021 2021 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före för-
ändring av rörelsekapital 

76 81 191 132 277 

Förändring av rörelsekapital 200 285 410 457 75 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN 

276 366 601 589 352 

        
Kassaflöde från investeringsverksamheten -163 -68 -230 -147 -537 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -11 -57 -85 -103 226 

PERIODENS KASSAFLÖDE 102 241 286 339 41 

        
Likvida medel vid periodens början 986 859 802 761 761 

Likvida medel vid periodens slut 1 088 1 100 1 088 1 100 802 
 

1) Omräknat enligt IFRS direktiv om ”cloud computing arrangement costs”, se not 5.  
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Resultaträkning i sammandrag – Moderbolaget 
 

 Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun1) Helår 

Belopp i Mkr 2022 2021 2022 2021 2021 

Nettoomsättning 835 696 1 518 1 302 2 553 

Övriga rörelseintäkter 18 41 58 81 139 

Rörelsens kostnader -870 -713 -1 586 -1 391 -2 703 

RÖRELSERESULTAT -17 24 -10 -8 -11 

        
Finansiella poster 7 - 8 - -1 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -10 24 -2 -8 -12 
        

Bokslutsdispositioner - - - - 14 

Skatt på årets resultat - - - - -1 

PERIODENS RESULTAT -10 24 -2 -8 1 

Balansräkning i sammandrag – Moderbolaget 

Belopp i Mkr 2022-06-30 2021-06-301) 2021-12-31 

TILLGÅNGAR       
     
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

Immateriella anläggningstillgångar 10 8 10 

Materiella anläggningstillgångar 716 534 581 

Finansiella anläggningstillgångar 515 526 465 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 241 1 068 1 056 
      

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     
 

Upparbetade ej fakturerade intäkter 626 278 400 

Kundfordringar 246 314 354 

Övriga kortfristiga fordringar 251 215 218 

Kassa och bank 489 556 182 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 612 1 363 1 154 
      

SUMMA TILLGÅNGAR 2 853 2 431 2 210 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     
EGET KAPITAL     

Bundet eget kapital 159 166 163 

Fritt eget kapital 241 104 238 

SUMMA EGET KAPITAL 400 270 401 
      

Obeskattade reserver 5 - 5 

Övriga långfristiga skulder och avsättningar 29 82 139 

Kortfristiga skulder 2 419 2 079 1 665 

SUMMA SKULDER OCH OBESKATTADE RESERVER 2 453 2 161 1 809 
      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 853 2 431 2 210 
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RISE-koncernen uppdelad på divisioner – Koncernen 
 

 
Januari - juni 2022 Januari - juni 2021 

Belopp i Mkr 

NETTO-
OMSÄTTNING 

RÖRELSE-
RESULTAT 

RÖRELSE-
MARGINAL  

NETTO-
OMSÄTTNING 

RÖRELSE-
RESULTAT 

RÖRELSE-
MARGINAL  

DIVISION          

Bioekonomi & hälsa 404 -11 -2,7% 402 -18 -4,5% 

Digitala system 350 19 5,4% 329 17 5,2% 

Material och produktion  336 -2 -0,6% 318 -15 -4,7% 

Samhällsbyggnad  297 0 0,0% 286 9 3,1% 

Säkerhet och transport 541 43 7,9% 428 34 7,9% 

SUMMA DIVISIONER 1 928 49 2,5% 1 763 27 1,5% 

Ofördelade gemensamma 
kostnader/elimineringar 

55 -43   58 -27  

Resultatandel intressebolag   2    2  

TOTALT KONCERNEN 1 983 8 0,4% 1 821 2 0,1% 

 
 

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 den senast angivna årsredo-

visningen.

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. Anläggningstillgångarna finns huvudsakli-

gen i Sverige. 

Not 2 

Transaktioner med närstående 

Svenska staten äger 100 procent av RISE Research Institu-

tes of Sweden AB. Utöver affärsmässiga transaktioner, 

som skett på marknadsmässiga villkor mellan bolag inom 

koncernen har inga transaktioner med närstående skett. 

Not 3 

Verkligt värde för finansiella instrument 

Koncernen har placeringar i långfristiga finansiella till-

gångar, bestående av räntebärande värdepapper samt va-

lutaterminer, vilka är värderade till marknadsvärde på ba-

lansdagen. 

Kortfristiga räntebärande värdepapper uppgår på balans-

dagen till 5 Mkr (15) och långfristiga till 31 Mkr (66).
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Not 4 Alternativa Nyckeltal - Koncernen 

Alternativa nyckeltal avser finansiella mått som används av företagets ledning för att utvärdera koncernens resultat och 
ställning. Dessa finansiella mått är avsedda att underlätta analys av koncernens utveckling. För definitioner av nyckeltalen se 
sidan 19. 

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

Belopp i Mkr 2022 2021 2022 2021 2021  

Rörelsemarginal         

Rörelseresultat 13 18 8 2 22  

Nettoomsättning 1 034 950 1 983 1 821 3 618  

Rörelsemarginal % 1,4% 1,9% 0,4% 0,1% 0,6%  

         

Justerad rörelsemarginal*       

Rörelseresultat 13 18 8 2 22  

Justerat för:       

Omstruktureringskostnader 3 1 7 1 1  

Permitteringsersättning 17 -1 17 -15 -5  

Övriga poster 3 0 7 0 0  

Justerat rörelseresultat 36 18 39 -12 18  

Nettoomsättning 1 034 950 1 983 1 821 3 618  

Justerad rörelsemarginal % 3,5% 1,9% 2,0% -0,6% 0,5%  

       

Nettoskuldsättningsgrad         

Räntebärande skulder 867 877 867 877 987  

Pensionsavsättningar 45 46 45 46 46  

Räntebärande tillgångar -57 -98 -57 -98 -85  

Likvida medel -1 088 -1 100 -1 088 -1 100 -802  

Nettoskuld -233 -275 -233 -275 146  

Eget kapital 872 836 872 836 840  

Nettoskuldsättningsgrad % -26,7% -32,9% -26,7% -36,5% 17,4%  

         

Soliditet         

Eget kapital 872 836 872 836 840  

Balansomslutning 4 471 4 091 4 471 4 091 4 201  

Soliditet % 19,5% 20,4% 19,5% 20,4% 20,0%  
 
*Justering har skett av rörelseresultatet för poster som inte anses vara av rörelsekaraktär samt uppgår till väsentliga belopp. 

 

Not 5 IFRS IC - CLOUD COMPUTING ARRANGEMENT COSTS  

IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) publicerade ett agendabeslut i april 2021 om ”cloud computing arrangement 

costs”, dvs kostnader för konfigurering eller anpassning av programvara i en molnbaserad lösning. RISE har utvärderat effek-

terna av IFRS ICs beslut och kommit fram till att tidigare redovisad immateriell tillgång behöver kostnadsföras retroaktivt 

samt att kommande utgifter för konfigurering eller anpassningar av programvaror i molnbaserade lösningar inte kan aktive-

ras i framtida finansiella rapporter.  

Ändringen har tillämpats retroaktivt i enlighet med IAS 8 och har påverkat presenterade siffror för andra kvartalet 2021 på 

följande sätt för koncernen: 
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Enligt tidigare kvartalsrapport  Förändring  

Omräknad finansiell information 

Belopp i Mkr Q2 2021 Q1-Q2 2021  Q2 2021 Q1-Q2 2021  Q2 2021 Q1-Q2 2021 

Nettoomsättning 950 1 821   -  -   950 1 821 

Övriga rörelseintäkter 21 33   -  -   21 33 

Rörelsens kostnader -950 -1 850  -3 -3  -953 -1 853 

Resultat från andelar i intresseföretag - 1   -  -   - 1 

RÖRELSERESULTAT 21 5  -3 -3  18 2 
               

Finansiella poster - netto -4 -6   -  -   -4 -6 

RESULTAT FÖRE SKATT 17 -1  -3 -3  14 -4 
               

Inkomstskatt - -   -  -   - - 

PERIODENS RESULTAT 17 -1  -3 -3  14 -4 
               

Moderbolagets aktieägare 13 -5   -3  -3   10 -8 

Innehav utan bestämmande inflytande 4 4  - -  4 4 
               

RESULTAT PER AKTIE            

Resultat per aktie, (kronor) 36 -13  -9 -9  27 -22 

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

 
 

   
 
 
 

   

 
 
 
 
 

 Enligt tidigare kvartalsrapport  Förändring  Omräknad finansiell information 
Belopp i Mkr  2021-06-30   2021-06-30   2021-06-30 

TILLGÅNGAR 
           

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR            

Immateriella tillgångar  142   -114   28 

Materiella tillgångar  1 104   -    1 104 

Nyttjanderättstillgångar  647   -    647 

Finansiella tillgångar  162   -    162 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  2 055   -114   1 941 

           

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR           

Upparbetade ej fakturerade intäkter  442   -    442 

Kundfordringar  335   -    335 

Övriga kortfristiga fordringar  273   -    273 

Kassa och bank  1 100   -    1 100 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  2 150   -   2 150 

 
         

 

SUMMA TILLGÅNGAR  4 205   -114   4 091 

           

EGET KAPITAL           
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare  869   -114   755 

Innehav utan bestämmande inflytande  81   -    81 

SUMMA EGET KAPITAL  950   -114   836 

           

LÅNGFRISTIGA SKULDER           
Långfristiga leasingskulder  486   -    486 

Övriga långfristiga skulder och avsättningar  315   -    315 

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER  801   -   801 

 
         

 

KORTFRISTIGA SKULDER          
 

Kortfristiga leasingskulder  171    -   171 

Övriga kortfristiga skulder  2 283    -   2 283 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER  2 454   -   2 454 

 
         

 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  4 205   -114   4 091 
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 Enligt tidigare kvartalsrapport  Förändring  Omräknad finansiell information 
Belopp i Mkr Q2 2021 Q1-Q2 2021  Q2 2021 Q1-Q2 2021  Q2 2021 Q1-Q2 2021 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

90 145  -9 -13 
 

81 132 

Förändring av rörelsekapital 285 457   -  -  285 457 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 375 602  -9 -13  366 589 

 
            

Kassaflöde från investeringsverksamheten -78 -160  9 13  -68 -147 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -56 -103   -  -  -57 -103 

PERIODENS KASSAFLÖDE 241 339  - -  241 339 

 
            

Likvida medel vid periodens början 859 761  - -  859 761 

Likvida medel vid periodens slut 1 100 1 100  - -  1 100 1 100 
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Kommande ekonomisk information 
 

Delårsrapport januari-september 2022 28 oktober 2022 

Bokslutskommuniké januari-december 2022 15 februari 2023 

Års- och hållbarhetsredovisning 2022 30 mars 2023 

Delårsrapport januari-mars 2023 28 april 2023 

Undertecknande 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt över utvecklingen av 

koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

Stockholm den 15 augusti 2022 
 
 
 
 
 
Jan Wäreby  Klas Bendrik  Pernilla Jonsson 
Ordförande  Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
 
 
 
Torbjörn Holmström Hanna Lagercrantz Anna-Karin Stenberg 
Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
 
 
 
Cristina Petrescu Mikael Hannus  Johan Berglund 
Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelseledamot (AR)* 
 
 
 
 
Linda Ikatti  Ulf Nordberg  Pia Sandvik 
Styrelseledamot (AR) Styrelseledamot (AR) Vd och koncernchef 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
*AR = Arbetstagarrepresentant 

 

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 62 34 

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 

  

Additiv tillverkning Även kallad 3D-printning, en resurssnål tillverkningsmetod. 

Cybercampus Sweden Samarbete mellan KTH, RISE, Försvarsmakten och MSB för att stärka och samla utbildning, 

forskning och kompetens i en gemensam satsning. 

Edge-lösningar Hantering av data nära källorna till skillnad från datalagring i molnet som utnyttjar centrali-

serade datacenter. 

DIGITAL Program inom Europeiska unionen med målet att öka användningen av digital teknik bland  

företag, offentliga organisationer och medborgare. 

mRNA Messenger-RNA fungerar som en budbärare mellan cellerna och med koden som mRNA inne-

håller kan cellen producera de proteiner som kroppen behöver. 

MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

PFAS Poly- och perfluorerade alkylsubstanser, samlingsnamn för en grupp kemikalier med vatten-, 

fett- och smutsavstötande funktion. 

Resiliens Ett systems förmåga att återhämta sig eller motstå olika störningar. 

Re:Source Strategiskt innovationsprogram som fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva 

materialflöden. 

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

Strategiska innovations- 

program 

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska i innovationsprogram 

inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. 

SK-medel Strategiska kompetensmedel fördelade enligt fördelningsmodell. 

Strukturmedel Strategiska kompetensmedel fördelade till specifikt projekt. 

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. 

 

  

Definitioner Nyckeltal 
 

 

Rörelsemarginal  Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av nettoomsättningen 

Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande skulder inklusive pensionsförpliktelser med avdrag för räntebärande tillgångar 

och likvida medel, dividerat med totalt eget kapital på balansdagen 

Soliditet Summa eget kapital på balansdagen i procent av balansomslutningen 

  

 



31 maj invigdes Applikationscenter för additiv tillverkning i Mölndal. Vid ceremonin överlämnade Pernilla Walkenström (höger),  
divisionschef Material och produktion, RISE, en replika av en verklig Pioneer-motorbåt, den första i Europa att 3D-printas i ett stycke 
och klara verkliga förhållanden, till Kristina Jonäng, regionråd Västra Götaland. Applikationscentret drivs av RISE tillsammans med  
16 partners och ska främja utvecklingen inom additiv tillverkning i Sverige. Foto: Stefan Bors 

 

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

Foto: David Lagerlöf 

 

 

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 drygt 3 000 medarbetare driver och stöder alla typer av innova-

tionsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik  

expertis och ett 130-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, 

produkter och tjänster.  
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