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Executive summary

RISE Research Institutes of Sweden AB uppdrag är att vara ett internationellt konkurrenskraftigt
forskningsinstitut som verkar för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets
konkurrenskraft och förnyelse. RISE ska också bistå till offentlig sektors förnyelse och förmåga att
bidra till samhällsutmaningarna.
RISE tilldelas strategiska kompetensmedel (SK-medel) för att stärka den svenska institutssektorn
genom RISE koncernen och Swerim, för år 2021 var tilldelningen av SK-medel 1054 MSEK. I enlighet
med ägaranvisningar som godkänts på RISEs bolagsstämma 2021, 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
till Regeringskansliet hur de strategiska kompetensmedlen använts och fördelats och på så sätt
bidragit till uppdraget och uppdragsmåluppfyllelse.
Den totala omsättningen var 2021 3 618 MSEK för RISE och 248 MSEK 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 2021/22 totalt 2 782 varav 61 % män och 39 %
kvinnor. Av forskarna utgjordes 34 % av kvinnor.
För att nå syftet med verksamheten pekar ägaranvisningen bl.a. på 12 insatsområden. RISE arbete på
dessa områden beskrivs i det följande.

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.
RISE är en unik aktör i innovationssystemet genom att verksamheten till lika stora delar finns inom
forskning respektive som direkta uppdrag för näringsliv och samhälle. Rörlighet och samverkan
mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor sker inom ramen för en stor mängd
innovationsprojekt, men också mellan olika forskningsprojekt och verksamheter på RISE och Swerim.
RISE finns på mer än 30 platser i Sverige samt med ett kontor i Bryssel. 37% av RISE uppdragsintäkter
kommer från små och medelstora företag. RISE driver partnerskap med ett 20-tal av Sveriges
kommuner och har strategiska dialoger och riktade uppdrag för ett flertal myndigheter. RISE har
övergripande samverkansavtal med sju svenska lärosäten. För att främja rörlighet och samverkan i
innovationssystemet driver RISEs över 130 test och demoanläggningar.
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
2021 har RISE erhållit 207 MSEK och Swerim 6 MSEK från dessa.
RISE har en relativt omfattande internationell verksamhet vid sidan av deltagandet i EU:s
ramprogram. Intäkter från kunder utanför Sverige var 2021 373 MSEK.
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Nationella och regionala innovationsprogram

RISE samverkar båda med företag, akademi och offentlig sektor för att skapa och driva samhällets
omställning. Forskning och utveckling, produktifiering och kvalitetssäkring, färdplansarbete och
strategi är områden i innovationssystemet där RISE innehar rollen som ledare och aktör. På nationell
och internationell nivå så leder och deltar RISE i innovationsprogram av olika slag.
För RISE är deltagande i nationella forskningsprogram centralt och totalt uppgick intäkterna från
nationella offentliga finansiärer till 954 MSEK. Vinnova och Energimyndigheten nationellt de
viktigaste finansiärerna. För Swerim är Vinnova och Energimyndigheten nationellt de viktigaste
finansiärerna och totalt uppgick intäkterna till 111 MSEK för 2021.
RISE är en aktiv part i alla Vinnovas 17 strategiska innovationsprogram (SIP) och leder dessutom tre
av programmen. RISE deltar i tre av regeringens strategiska samverkansprogram: Näringslivets
klimatomställning, Näringslivets digitala strukturomvandling, och Kompetensförsörjning och livslångt
lärande.
Med verksamhet på mer än 30 orter i Sverige spelar RISE en viktig roll för samverkan i regionala
innovationsekosystem. Under 2021 har RISE fortsatt drivit arbetssätt med regional strategisk och
koordinerande funktion. RISE har medverkat i ett stort antal regionala satsningar och bidragit till
utvecklings- och innovationsstrategier samt utvecklat partnerskap med regioner och kommuner.
Satsningar under 2021 inkluderar ett ökat fokus på norra Sverige kopplat till den pågående
industriomställningen.

Små och medelstora företag (SMF)
RISE arbetar med SMF dels i direkta kunduppdrag genom främst tjänster för testning, verifiering,
kvalitetssäkring och certifiering samt kompetensomställning – och dels genom utvecklingsprogram
finansierade från regional, nationell eller EU-nivå.
SMF är en viktig målgrupp för RISE. Ett av RISE uppdragsmål är att minst 35 % av
näringslivsintäkterna ska komma från denna målgrupp. Under 2021 gjordes uppdrag för 552 MSEK åt
SMF vilket utgör 37 % av RISE intäkter från näringslivet.
Under 2021 har RISE deltagit i formeringen av flertalet konsortier som kandiderar till etableringen i
Sverige av European Digital Innovation Hubs, EDIH, en del av Digital Europe programmet som ska
skapa ett distribuerat nätverk av digitala innovationshubbar som tillhandahåller teknisk expertis, nya
arbetssätt och testmiljöer för att utveckla SMFs produktionsprocesser, produkter/tjänster och service
med hjälp av digitala teknologier.
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.

Substitutionscentrum

Via Substitutionscentrum stödjer RISE företag och offentlig verksamhet i deras arbete med att
ersätta farliga kemikalier och nå en giftfri miljö. Uppdraget genomför bland annat genom
utbildningar och seminarier och genom att tillhandahålla stödmaterial, verktyg och metodik, och
genom att driva Nätverk för substitution i Sverige. Substitutionscentrum drivs för och i samarbete
med Kemikalieinspektionen.
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Elektromobilitetscenter

Via bolaget SEEL Swedish Electric Transport Laboratory AB, som ägs av RISE tillsammans med
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, etableras ett testcenter inom elektromobilitet för att främja
utvecklingen av elektrifiering av fordonsflottan. SEEL kommer att erbjuda teknikutvecklande företag
möjlighet att testa prototyper och produkter på oberoende testanläggningar med toppmodern
utrustning. Forskare från akademi och institut får samtidigt tillgång till avancerad
forskningsinfrastruktur inom området elektromobilitet.
Etableringen av SEEL har under 2021 fortskridit enligt plan för att anskaffa testutrustning och bygga
tre anläggningar i Borås, Göteborg och Nykvarn.

Särskild satsning - Tillämpningen av avancerade digitala lösningar

Stora satsningar inom digitalisering under 2021 är centrumbildningar för Tillämpad AI och för
Cybersäkerhet. Centrumbildningar är långsiktiga satsningar för att samla RISE kompentens och
koppla samman expertis med ett brett spektrum av tillämpningar. Ytterligare en stor satsning är
Affärs- och innovationsområde Digitalisering som organiserar tvärvetenskapliga nätverk och
omfattande kontakter med näringsliv och samhälle.

Särskild satsning - Resurscentrum för industriell och urban symbios

Under 2021 har en plan för implementering av ett resurscentrum för industriell och urban symbios
tagits fram. Ett arbete har också genomförts kring Urban RISE med en metodik för att underlätta
faktabaserade strategiska beslut vid etablerandet av urbana-industriella energisymbioser.

Särskild satsning – Genomförandet av färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

RISE arbetar brett för att stödja näringslivets klimatomställning inom flertalet industrisektorer. De
förflyttningar som sker i och med klimatomställningen gäller hela värdekedjor och ekosystem och
dessa förändringar ger upphov till nya näringsgrenar och möjligheter för innovativa SMF:er att växa.
Som exempel på hur RISE bidrar till implementering av de färdplaner som tagits fram inom Fossilfritt
Sverige kan nämnas att RISE tagit ledarrollen för färdplanerna för cement och betong, ihop med 20
organisationer från hela värdekedjan. Ett annat är att RISE har tagit initiativ till att skapa ett
innovationsråd för färdplanen för bygg- och anläggningssektorn. Rådet ska bidra till innovationer för
att uppnå färdplanens mål. RISE arbetar även lokalt, som i de lokala färdplanerna LFM30 (Malmö)
och HS30 (Stockholm).

Offentlig sektors förnyelse

RISE investerar fortlöpande i kunskapsuppbyggnad och nätverk som möjliggör bidrag till offentlig
sektors förnyelse. Det gäller satsningar för samhällets omställning, digitalisering och för
klimatomställning såväl som specifika satsningar för offentlig sektor. Under 2021 har ett stort antal
samverkansprojekt genomförts och specifika erbjudanden utvecklats inom exempelvis
klimatanpassning, försörjningsberedskap, skola, hälsa/välfärd, kompetensomställning/livslångt
lärande, stadsutveckling, digitalisering/cybersäkerhet, infrastruktur, mobilitet, cirkulär omställning,
energi, livsmedel.
RISE driver partenskap för innovation och utveckling tillsammans med ett 15-tal av Sveriges
kommuner. RISE har strategiska dialoger med myndigheter som MSB, DIGG, Socialstyrelsen och
Skolverket.
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Utveckling och modernisering av test och demonstrationsmiljöer för bioraffinaderier

RISE utvecklar och moderniserar testbäddar för bioraffinaderi och cirkulär ekonomi för att bättre
kunna ta tillvara nordisk skogsråvara. RISE avser att uppföraen öppen flexibel pilothall och nationell
innovationsnod för bioraffinaderiutveckling i anslutning till RISE miljö i Örnsköldsvik. Dessutom
kommer bioraffinaderiinfrastruktur uppgraderas och vidareutvecklas på RISE runtom i landet.
Viktiga testbäddar byggs inom områdena Industriell bioteknik, kemisk konvertering, konvertering av
lignin till produkter, högtemperaturkemi, CCU, CCS, Elektrokemi och nya cellulosaapplikationer.
Visionen är att detta sammantaget skall skapa en världsledande park av testbäddar för uppskalning
av bioekonomins produkter.

Anmält organ för medicintekniska produkter (MDR)

RISE har fått i uppdrag av ägaren att ansöka om och etablera ett anmält organ för medicintekniska
produkter enligt Europaparlamentets förordning 2017/745 (MDR). Arbetet har fram till nu bedrivits
huvudsakligen i projektform, men fortsatt utveckling kommer att ske i bolagsform.
I maj 2021 inkom RISE Medical Notified Body AB, RISE MNB, med en ansökan till Läkemedelsverket.
Nästa steg är att Läkemedelsverket, efter att de gett sitt godkännande, anmäler RISE MNB till EUkommissionen för utvärdering. Förhoppningen är att anmälan kan ske i början av juni 2022, och att
RISE MNB kan få ett tillfälle för utvärdering med EU-kommissionen i oktober 2022. I och med det är
målet att RISE MNB kan erhålla ett godkännande som anmält organ för MDR av kommissionen i maj
2023.

Sammanfattning av RISE uppdragsmål 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Omsättning konkurrensutsatta forskningsmedel: 41 % (mål minst 30 %)
Omsättning näringslivsintäkter från små och medelstora företag 37% (mål 30 % - 40 %)
Samverkan genom tvärvetenskapliga projekt: 32 % (mål minst 35 % - 55 %)
Utnyttjande av test- och demoanläggningar 63 % (mål 60 %–80 %)
Innovationspartnerförmåga 78 (mål minst 78)
Nöjdkundindex (NKI): 76 (mål minst 75)

Kontaktpersoner för rapporten:
Monica Ringvik, CTO, RISE
Monica.Ringvik@ri.se
Anders Berntson, Chef strategiska initiativ, RISE
Anders.Berntson@ri.se
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1. Inledning
RISE Research Institutes of Sweden AB har av regeringen för 2021 tilldelats 1 054 268 kSEK i
strategiska kompetensmedel (SK-medel) för att stärka den svenska institutssektorn inom RISEgruppen; koncernen RISE och forskningsinstitutet 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
2021 som efterfrågas enligt ägaranvisningar antagna vid RISE AB:s bolagsstämma 2021-04-28. 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
a) Samarbeten, rörlighet, samverkan
b) Nationella och regionala innovationsprogram
c) Små och medelstora företag
d) Substitutionscentrum
e) Elektromobilitetscenter
f) Avancerade digitala lösningar
g) Resurscentrum industriell och urban symbios
h) Klimatomställning och fossilfria färdplaner
i) Offentlig sektor
j) Test och demonstrationsmiljöer för
bioraffinaderier
k) Tester, demonstration och pilotproduktion
l) Medicinteknisk utrustning MDR
Uppdragsmål 1-6

Hänvisning
Kapitel 3, 4, 5
Kapitel 4
Kapitel 3.3
Kapitel 6.1
Kapitel 6.2
Kapitel 6.3
Kapitel 6.4
Kapitel 6.5
Kapitel 3.2
Kapitel 6.7
Kapitel 3.4, 3.5
Kapitel 6.8
Kapitel 8

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

2. Summering 2021
Coronapandemin fortsatte att sätta sin prägel på svenskt näringsliv och offentlig sektor även under
2021 med osäkerhet och hemarbete. Dock hittades vägar och nya arbetssätt växte fram vilket
möjliggjorde att verksamheten kunde fortsätta utvecklas och drivas framåt. Ett bevis på det var det
gedigna arbetet med att ta fram RISE tillväxtstrategi 2022–2026. Över 400 chefer och medarbetare
har tillsammans med styrelsen och kunder från industrin och offentlig sektor varit med och bidragit.
Strategin har sin grund i det uppdrag vi har från våra ägare och hjälper oss att accelerera en hållbar
omställning och konkurrenskraft. Strategin utgår från samhällsutmaningarna – klimat och miljö,
digitalisering, hälsa och välfärd, demokratiskt och starkt samhälle samt kompetensförsörjning och
livslångt lärande – och har ett starkt affärsfokus för att stödja förnyelsen av svenskt näringsliv och
offentlig sektor.
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I takt med att nya teknologier växer fram och nya samhällsutmaningar uppstår kan kompetenser och
erbjudanden som är viktiga för näringslivet och den offentliga sektorn idag snabbt bli inaktuella.
Därför omprövas våra satsningar kontinuerligt och för att säkerställa näringslivets framtida behov.
Viktigast av allt för att RISE ska lyckas med sitt viktiga uppdrag är den höga kompetens och det stora
engagemang som finns hos våra 2 800 medarbetare. Därför är det extra glädjande att RISE 2021
placerade sig som Sveriges mest attraktiva arbetsgivare både bland seniora yrkesverksamma
civilingenjörer och naturvetare.
Under 2021 har de fördelningsprinciper RISE använder för att fördela de strategiska
kompetensmedlen i organisationen också setts över för att bättre kunna nyttjas inom RISE.
Basen för den nya fördelningsprincipen är RISE tillväxtstrategi, ägarens anvisningar samt
verksamhetens behov. Ambitionen har varit att ta fram en fördelningsstrategi som effektivt
stödjer RISE i sitt uppdrag och säkerställer en långsiktig strategisk kompetensuppbyggnad för
att även på längre sikt vara en given innovationspartner och omställningsaktör till näringslivet
och offentlig sektor.

3. Stärkt konkurrenskraft och förnyelse i näringsliv 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 2021. Fördelningen mellan intäktsslagen
är i stort sett oförändrad från tidigare år, även om alla intäktsslagen ökar något jämfört med 2020.
Intäkter från nationella finansiärer visar största ökningen jämfört med 2020, från 874 MSEK till
954 MSEK. Den totala intäkten var 3 897 MSEK (varav 3 618 MSEK för RISE och 280 MSEK för
Swerim). Antalet anställda på RISE var vid årsskiftet 2021/22 totalt 2 782 varav 61 % män och 39 %
kvinnor. Av forskarna utgjordes 34 % av kvinnor. Swerim har 185 anställda varav 23% är kvinnor och
77% är män. Ca 31% av anställda forskare är kvinnor.
Omsättning av konkurrensutsatta forskningsmedel var 41 % av RISEs omsättning exklusive SK-medel
2021.

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
1
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Figur 1. Fördelning av intäkter för sammantaget för RISE och Swerim 2021.

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 för uppdrag från
näringslivet och offentlig sektor 1 774 MSEK, dvs 46 % av intäkterna. I en internationell jämförelse
med andra forskningsinstitut är andelen näringslivsintäkter hög.

3.2 Bidrag till offentlig sektors förnyelse2
För att lyckas möta utmaningarna i samhället behöver förmågan till omställning, förnyelse och
innovation öka i offentlig sektor. Ny kunskap behöver omsättas i praktisk verksamhet så att hållbara,
offentliga välfärdstjänster utvecklas och kan erbjudas alla invånare i en snabbt föränderlig värld. Det
förtydligade uppdraget till RISE att bidra till förnyelse av offentlig sektor skapar möjlighet att vara en
oberoende partner till kommuner, regioner och statliga sektorsmyndigheter. Detta gör RISE genom
spetskompetenser, tillgång till test- och demonstrationsmiljöer och med metoder för att leda
processer för innovation, förändring och omställning. På vetenskaplig grund hjälper RISE till att ta
helhetsgrepp på komplexa frågor.

2

Uppdrag i) främja offentlig sektors förnyelse och förmåga att bidra till lösningar på samhällets utmaningar
tillsammans med näringslivet,
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RISE investerar fortlöpande i kunskapsuppbyggnad och nätverk som möjliggör bidrag till offentlig
sektors förnyelse. Det gäller satsningar för samhällets omställning, digitalisering och för
klimatomställning såväl som specifika satsningar för offentlig sektor. Kunskapsöverföring och
samverkan med offentlig sektor tar sig olika former; strategiska dialoger, samverkansprojekt för
tillämpad forskning och innovation, långsiktiga partnerskap, expertis, rådgivning och kvalitetssäkring i
direkta kunduppdrag, insatser för kompetensomställning och livslångt lärande.
Under 2021 har ett stort antal samverkansprojekt genomförts och specifika erbjudanden utvecklats
inom exempelvis klimatanpassning, försörjningsberedskap, skola, hälsa/välfärd,
kompetensomställning/livslångt lärande, stadsutveckling, digitalisering/cybersäkerhet, infrastruktur,
mobilitet, cirkulär omställning, energi, livsmedel. Projekten har brett deltagande från kommuner och
regioner.
RISE driver partenskap för innovation och utveckling tillsammans med ett 15-tal av Sveriges
kommuner, det gäller bilaterala innovationspartnerskap (Malmö, Umeå), tematiskt riktade
partnerskap inom digitalisering och lärande (Eskilstuna, Falköping, Kungsbacka, Lidingö, Skellefteå,
Västervik), inom vård, omsorg och socialtjänst (Huddinge, Höganäs) och inom kommunledning
(Knivsta, Lidingö, Skellefteå).
RISE har strategiska dialoger med myndigheter som MSB, DIGG, Socialstyrelsen och Skolverket.
Samverkansprojekt är särskilt stor i samverkan med Trafikverket. Större riktade uppdrag har utförts
för Rymdstyrelsen, Kemikalieinspektionen och Skolverket.
Under året har arbete bedrivits för att göra RISE roll för offentlig sektor än mer tydlig och öka
förmågan att möta sektorns behov och förväntningar. Ett stort kvarvarande hinder är den osäkerhet
som finns hos offentliga sektor om tillämpning av forskningsregeln inom Lagen om offentlig
upphandling.

3.3 Innovationspartner till små och medelstora företags utveckling3
RISE arbetar med SMF dels i direkta kunduppdrag inom tjänster för testning, verifiering,
kvalitetssäkring och certifiering samt kompetensomställning – och dels genom utvecklingsprogram
finansierade från regional, nationell eller EU-nivå som RISE bedriver själv eller i samverkan med andra
aktörer i innovationssystemet. Exempel här är Produktionslyftet, Kickstart Digitalisering,
Livsmedelsacceleratorn och Dags att Digitalisera.
RISE uppdrag att vara en innovationspartner till små och medelstora företag, SMF, har ett
uppdragsmål om att minst 35 % av näringslivsintäkterna ska komma från denna målgrupp. Under
2021 gjordes uppdrag för 552 MSEK åt SMF vilket utgör 37 % av RISE intäkter från näringslivet.
RISE underlättar också för SMF:s internationalisering. Genom EU SME Support ges kostnadsfri
rådgivning i syfte att öka svensk medverkan i Horisont Europa, Eurostars och Innovation Fund. Med
insatser i EEN, Enterprise Europe Network, underlättas företagens möjligheter att hitta ny
Uppdrag c) stödja en innovativ utveckling, hållbar tillväxt och förnyelse i små och medelstora företag
samt särskilt utveckla metod och kunskapsstöd till medelstora företag
3
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finansiering och affärssamarbeten för att vidga marknaden internationellt. Tillsammans med
regionerna och aktörer i de regionala innovationssystemen arbetar RISE för att utöka räckvidden av
RISE erbjudanden till att nå till fler SMF. Ambitionen framåt är att engagera fler SMF i RISE digitala
testbäddar.
RISE arbetar kontinuerligt för att utveckla erbjudandet som innovationspartner till SMF och dess
gröna och digitala transformation både inom ramen för innovationsprogram och genom direkta
erbjudanden till SMF.
RISE har under 2021 arbetat med att utveckla nya erbjudanden riktade mot små och medelstora
företags behov t.ex. inom






testning av prototyper och produkter för elektrifierade transporter
kommersialisering av nya lösningar baserade på skogsråvara inom industriell bioteknik,
kemisk konvertering, konvertering av lignin till produkter, högtemperaturkemi, CCU, CCS,
elektrokemi och nya cellulosaapplikationer
vägledning, stödmaterial och utbildningar inom kemisk substitution.
bedömning av överensstämmelse mot gällande regelverk för att sätta sina medicintekniska
produkter på marknaden genom CE-märkning

Under 2021 har RISE deltagit i formeringen av flertalet konsortier som kandiderar till etableringen i
Sverige av European Digital Innovation Hubs, EDIH, en del av Digital Europe programmet som ska
skapa ett distribuerat nätverk av digitala innovationshubbar som tillhandahåller teknisk expertis, nya
arbetssätt och testmiljöer för att utveckla SMFs produktionsprocesser, produkter/tjänster och service
med hjälp av digitala teknologier.
Även Swerim har en viktig roll för att stötta SMF med dess utmaningar och utvecklingsfrågor med
kompetens, testbäddar, omfattande nätverk och potentiella samarbetspartners. Swerim erbjuder
även SMF möjlighet till deltagande i Swerims forskningsprogram (Swerims olika medlemsformer) där
t ex Talga är en av de senast anslutna. Små och medelstora företag är en viktig strategisk
projektpartner för Swerim i offentligt finansierade projekt, men även inom Swerims
uppdragsverksamhet. Utöver SMF:s bidrag in-kind i offentligt finansierade projekt genomförde
Swerim uppdrag för 14,8 MSEK åt SMF vilket utgör 12 % av Swerims intäkter från näringsliv.

3.4 Så utnyttjas test- och demonstrationsanläggningar4
Vid utgången av 2021 fanns 130 testbäddar eller test och demonstrationsanläggningar på RISE. Såväl
karaktär som affärsmodell varierar mellan testbäddarna. Under 2021 har testbäddarna delats in i fyra
grupper; laboratoriemiljöer (40 st), större isolerade miljöer (68 st), virtuella testbäddar (4 st), och
testbäddar integrerade i verkliga miljöer (22 st).

Uppdrag k) verka för ökat utnyttjande av miljöer för tester, demonstration och pilotproduktion samt
medverka i nationella och internationella samarbeten i anslutning till testbäddar
4
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Beläggningsgraden för 2021, viktad för återanskaffningsvärde, bedöms till 63 %. Utfallet ligger inom
målintervall för beläggningsgrad (60-80%). RISE testbäddsverksamhet utvecklas löpande baserat på
behov från näringsliv och offentlig sektor. Under 2021 har RISE:





inlett arbete med att modernisera och komplettera Sveriges testbäddar för bioraffinaderi
och cirkulär ekonomi, se avsnitt 6.7.
öppnat RISE Cyber Range, Sveriges första test- och demomiljö för cybersäkerhet. RISE Cyber
Range riktar sig till företag och offentlig sektor, och erbjuder säkerhetstestning av digitala
system och hjälp med att säkerställa att organisation fungerar optimalt ur ett
cybersäkerhetsperspektiv.
förvärvat RISE SSPA, detta kommer att stärka RISEs testbäddserbjudande inom den maritima
sektorn.

RISE har under 2021 tillsammans med Teknikföretagen presenterat en rapport som visar behovet av
testbäddar för industriell digitalisering. Rapporten pekar på behovet av en gemensam kraftsamling
mellan industri, forskning och myndigheter för att stödja Vinnovas nystartade program för avancerad
digitalisering som föreslagits av Ericsson, ABB, SAAB och Teknikföretagen.
RISE har under 2021 startat två utvecklingsprojekt avseende testbäddar. Båda finansieras via Vinnova
och handlar om behovet av internationell samverkan kring testbäddar samt ökad tillgänglighet och
utnyttjande av labinfrastruktur och testbäddar. Det senare genomförs i samverkan med merparten
av Sveriges universitet.
Att säkerställa en finansiell struktur för uppbyggnad och utveckling av teknikinfrastrukturer inom de
europeiska ramprogrammen skapar möjligheter för de svenska testmiljöerna att hålla sig i framkant
och ökar konkurrensfördelarna för svenska aktörer. RISE har sedan ett antal år varit drivande i
arbetet att få upp vikten av testbäddar för den europeiska konkurrenskraften på den europeiska
agendan. Under 2021 resulterade RISE arbete som genomförts tillsammans med EARTO i en action
inkluderande Technology Infrastructure i den nya Eurepean Research Area, ERA som ska behandlas
under 2022.
Forskningsverksamheten inom Swerim är starkt kopplad till Swerims 20 testbäddar. Totalt har
Swerim under 2021 bedrivit ca 310 projekt med aktiviteter i Swerims testbäddar eller i direkta
industriförsök ute hos våra samarbetspartners. Arvodesomsättningen i dessa projekt uppgår till
103 MSEK vilket motsvarar 60 FTE.
Under 2021 har aktiviteter inom Swerims testbäddar kopplade till gasreformering och pyrometallurgi
varit i fokus. Detta ligger i linje med industrins åtagande och Swerims arbete med att stötta industrin
i omställningen till fossilneutral produktion. Vidare har provning av metalliska material för
vätgasapplikationer varit i fokus under 2021 där en roadmap tagits fram tillsammans med
metallindustrin.

3.5 Spetskompetens för att tillgängliggöra forskningsinfrastrukturer för näringslivet
Sverige har de senaste åren genomfört stora nationella och internationella investeringar i
forskningsinfrastruktur som MAXIV och ESS. RISE tar en aktiv roll och satsar egna medel för att hela
13

det svenska forsknings- och innovationssystemet ska kunna samverka kring anläggningarna och
kombinera vetenskaplig excellens med industriell nytta. På så vis bidrar vi till att satsningarna kan
stärka svensk konkurrenskraft.
Inom RISE har en expertgrupp med teknikexperter som har stark generell kompetens kring
användandet av främst röntgentekniker etablerats. Expertgruppen har möjlighet att designa,
genomföra och analysera experiment och stödja forskare, projekt och industrikunder med sin
erfarenhet och specialistkompetens.
RISE satsar också på att utbilda och öka mängden applikationsexperter inom RISE som har förmågan
att integrera röntgen- och neutrontekniker i industriprojekt och tillämpad forskning. Expertgruppen
samverkar nära med RISE applikationsexperter. Applikationsexperterna har kunskap om sin branschs
frågeställningar och fungerar som länk mellan industrin och teknikexperterna och hjälper till att
översätta resultat till nytta för industrin. Involverade applikationsexperter tänker många branscher
såsom skog, livsmedel, läkemedel, hygien, medtech, metall, kompositer, polymerer osv.
Genom att investera i ett antal instegsmiljöer underlättar RISE för industrin att nyttja MAX IV. Vid
dessa miljöer kan industrin bland annat få möjlighet, och hjälp med att, planera experiment vid
storskalig forskningsinfrastruktur, provframställning, analysera resultat och utföra pilotstudier med
labbutrustning. RISE bygger också upp starka miljöer kring kompletterande tekniker inom exempelvis
mikroskopi, provberedning, dataanalys, bildanalys, AI, kemisk analys och spektroskopi för att stärka
möjligheterna att tolka och förstå röntgen- och neutrondata och lösa mer komplexa frågeställningar.
RISE planerar att öka sin samverkan med ESS. Forskningsinfrastrukturer som använder dessa tekniker
finns redan tillgängliga på andra ställen i världen. Genom att arbeta mot dessa anläggningar kommer
RISE och svensk industri att kunna ha en god beredskap när ESS inleder sin verksamhet.
Vid utveckling och byggnation av forskningsinfrastruktur, såväl inom Sverige som internationellt,
finns stor potential för svenska företag med avancerade produkter att vara leverantörer till
anläggningarna. Genom det Vinnovafinansierade projektet Big Science Sweden har ett framgångsrikt
arbete bedrivits för att få ett återflöde av de medel som Sverige satsar vid internationella
forskningsanläggningar. RISE deltar aktivt i projektet.

4. En stark aktör i innovationssystemet1,5
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
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.

Uppdrag b) bidra till genomförandet av nationella innovationsprogram, regionala strukturfondsprogram,
interregprogram och andra regionala program samt till att utveckla det regionala innovationsarbetet
5
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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 in nationella forsknings- och innovationsprogram
För RISE är deltagande i nationella forskningsprogram viktigt. Totalt uppgick intäkterna från
nationella offentliga finansiärer till cirka 954 MSEK. För RISE är Vinnova och Energimyndigheten
nationellt de viktigaste finansiärerna och dessa två stod tillsammans för cirka 50% av intäkterna från
nationell konkurrensutsatt FOI-finansiering. Andra viktiga finansiärer är Formas, Vetenskapsrådet och
Trafikverket. För Swerim är Vinnova och Energimyndigheten nationellt de viktigaste finansiärerna och
totalt uppgick intäkterna till 76 MSEK för 2021.
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 2021 beviljades
RISE sammanlagt över 150 MSEK i projektfinansiering inom SIP. För Swerim uppgår intäkterna till
21 MSEK fördelade på 7 SIP:arna.
Vinnova-programmet Utmaningsdriven Innovation (UDI) behandlar komplexa utmaningar och kräver
en bred kompetensbas i projekten. Detta gör RISE och Swerim som har både spets och bredd i sin
kompetens till en lämplig part. Historiskt har RISE beviljats ungefär halva programmets budget och
under 2021 beviljades RISE knappt 60 MSEK från UDI-programmet. Samma siffra för Swerim är cirka
5 MSEK.
RISE deltar i tre av regeringens strategiska samverkansprogram: Näringslivets klimatomställning,
Näringslivets digitala strukturomvandling och Kompetensförsörjning och livslångt lärande, samt i
många av de till samverkansgrupperna knutna arbetsgrupper.

4.2 Konkurrenskraft och innovationsförmåga i hela landet
Med verksamhet etablerad på mer än 30 orter över hela landet spelar RISE en viktig roll i regional
utveckling och för samverkan i regionala innovationsekosystem.
Riktat arbete med uppdraget att ”bidra till genomförandet av regionala strukturfondsprogram,
Interregprogram och andra regionala program samt till att utveckla det regionala
innovationsarbetet” tar sin utgångspunkt i att RISE som nationell aktör med regional förankring och
internationell uppkoppling har en unik position.
RISE har förmågan att bidra till utveckling av regionala styrkeområden med internationell
konkurrenskraft baserat på regionernas strategier för smart specialisering och söka skapa synergier
mellan regionala, nationella och internationella satsningar och kraftsamlingar. RISE har fortsatt drivit
ett arbetssätt med en regional strategisk och koordinerande funktion för att underlätta för regionala
partners att effektivt kunna dra nytta av hela RISE kompetens.
När det gäller genomförandet av regionala strukturfondsprogram kvarstår dock begränsningen i den
nya programperioden då dess finansiering inte ger full kostnadstäckning. Det får till följd att RISE
uppdrag inte kan få full effekt mot programmens politiska mål.
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Under året har RISE har medverkat i flertalet regionala satsningar, bidragit till regionala utvecklingsoch innovationsstrategier och utvecklat partnerskap med flera regioner t.ex. Region Gävleborg,
Region Västerbotten, Västra Götalandsregionen, Region Skåne. Särskilt fokus har 2021 lagts på
samhällsomställningen i norra Sverige och riktat på att långsiktigt bygga RISE etablering i Umeå.

4.3 Samverkan mellan lärosäten och institut
Genom samverkan med lärosäten främjas den rörlighet och samarbete mellan akademi, näringsliv
och offentlig sektor som är RISE uppdrag. Samverkan ger tillgång till fler forskare, något som inom
flera forskningsområden kan öka den kritiska massan inom både forskning och utbildning liksom
kompetensen och konkurrensförmågan. Samverkan mellan akademin och RISE skapar också ökad
tillgång till test- och demonstrationsmiljöer, bättre utrustning, effektivare användning av befintlig
utrustning vilket gynnar forskningen och på sikt näringslivet.
Den största delen av samverkan med universitet och högskolor sker i praktiken distribuerat i en stor
mängd forskningsprojekt som initieras och drivs av samverkande forskare och forskargrupper. Utöver
det finns också omfattande samverkan kring gemensamt nyttjande av infrastruktur och laboratorier.
Detta organiseras genom separata samarbetsavtal som t.ex. för MAX IV och nanoteknologi (LU),
Electrumlab (KTH), eller som separata samägda bolag som AstaZero och SEEL (Chalmers).
För att vidare utveckla samverkan i projekt och kring infrastruktur har RISE sedan tidigare
samverkansavtal med sju lärosäten: 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.
Samverkan mellan akademin och RISE nyttiggörs också genom att RISE har ett 20-tal adjungerade
professorer/docenter (2020), och ett 70-tal (2020) anställda som bedriver forskarstudier som
doktorander samt att anställda har delade tjänster där de inom akademin jobbar med handledning
och undervisning till exempel. Swerim har 5 adjungerade professorer och 7 doktorander.

5. Internationellt konkurrenskraftiga forskningsinstitut1
5.1 Viktigt arbete i EUs forskningsprogram
RISE tar en aktiv roll i EU-programmen för forskning och innovation för att bidra till den strategiska
uppbyggnaden av den svenska kunskapsbasen, för svensk innovationsförmåga och möjlighet till
kommersialisering och uppskalning. Deltagandet i EU:s forskningsprogram är kärnan i RISE
internationella samverkan. RISE har sedan ett flertal år ett bemannat kontor i Bryssel för att
säkerställa nära kontakt och tillgång till relevanta nätverk och beslutsfattare.
Under 2021 har RISE gjort inspel till den svenska strategin för Horizon Europe för en relevant
strategisk riktning, för kraftsamlingar och en svensk finansieringslösning som underlättar för svenska
aktörer att delta i Horizon Europe. Swerims aktiviteter har fokuserat på formeringen av
partnerskapsprogram för processindustrin samt för stålindustrin.
RISE tillsammans med Swerim ingår bland de största mottagarna av EU-medel i Sverige från Horizon
2020, särskilt inom de områden där fokus för industriellt deltagande ligger, t ex Industrial Leadership
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och Societal Challenges. Under 2021 har RISE beviljats EU-finansiering för 207 MSEK och Swerim 6
MSEK. Totala omsättningen avseende EU-medel 2021 för RISE och Swerim var 186 MSEK respektive
35 MSEK.
I början av 2021 lanserade EU det nya sjuåriga ramprogrammet ”Horizon Europe”. RISE har
ambitionen att öka deltagandet där ytterligare jämfört med Horizon Europe och redan under 2021
har ansökningar till ca 130 projektsamarbeten skickats in. Dock innebär EU-projektens villkor
ofullständig kostnadstäckning. För att täcka den förlust som uppstår i samband med detta har RISE
och Swerim under 2021 använt totalt drygt 72,5 MSEK i SK-medel, varav Swerim 5,1 MSEK.
Under året har EU kommissionen även lanserat andra nya program och initiativ. Två exempel där
RISE avser delta aktivt är European Defence Fund (EDF) och European Digital Innovation Hubs (EDIH).
Syftet med EDF är främja utvecklandet av en stark, konkurrenskraftig och innovativ europeisk
teknologisk och industriell kunskapsbas inom försvarsområdet, och minska EU:s omvärldsberoende
inom försvarsområdet. EDIH kommer att fungera som en ”one stop shop” för små och medelstora
företags digitalisering och kompetens, genom att tillhandahålla teknisk expertis, nya arbetssätt och
testmiljöer. Hubbarna kommer också att tillhandahålla finansiell rådgivning, hjälp med finansiering
och den utbildning som är nödvändig för en framgångsrik digitalisering.
EUs tidigare satsning 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. För att öka Sveriges engagemang inom Green
Deal driver RISE även en intern plattform för samordning. RISE deltog i ett stort antal ansökningar i
Green Deal utlysningen 2021. RISE har också under 2021 engagerat sig i EU-kommissionens initiativ
New European Bauhaus, som sammankopplar European New Green Deal, den gröna omställningen
för den byggda miljön med människors livsmiljöer för att tillsammans bygga en hållbar och
inkluderande framtid med design, kultur och kreativitet som utgångspunkt.
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. RISE är också aktiv
partner i en ansökan till en ny KIC inom området ”Cultural and Creative Sectors and Industries” som
ska starta under 2022. Swerim deltar i EIT Raw materials.

5.2 Institutens internationella kunder och samverkan
RISE har en relativt omfattande internationell verksamhet utanför EUs ramprogram också utanför
Europa. Under 2021 har en kartläggning inletts avseende RISE internationell forsknings- och
innovationssamverkan. Detta inkluderar även involvering i Sveriges bilaterala överenskommelser
kring forsknings- och innovation samt forskningsfinansiärernas internationella satsningar.
RISE intäkter från kunder utanför Sverige var 373 MSEK under 2021. 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 samverkar med Business Sweden inom investeringsfrämjandet i
utvalda marknader. De internationella kunderna investerar i projekt baserat på RISE omfattande
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infrastruktur i test- och demonstrationsmiljöer och roll i de svenska innovationsekosystemen.
Uppdragen är allt oftare kopplade till de hållbarhetsdrivna omställningsprogram som industrin
investerar i, drivet av ökande krav på reducerad miljöbelastning i en rad branscher. Det finns också
ett ökande intresse för att digitalisera industriella processer i syfte att optimera kvalitet och
resursanvändning. Intresset från utländska storföretag för att verifiera nya teknologier och koncept
från start-up/scale-up i Sverige ökar också. Här är RISE samverkan med SISP medlemmar och
regionala aktörer i innovationsekosystemen av stor betydelse.

6. Särskilda uppdrag till RISE
6.1 Substitutionscentrum6
Substitutionscentrum har sedan 2017 uppdrag av regeringen att stödja företag och offentlig
verksamhet i deras arbete med substitution av farliga kemiska ämnen med syfte att nå
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 2021 har Substitutionscentrum etablerat och verkställt det innehåll
som tagits fram och utvecklats under de inledande åren.
Under 2021 påbörjades också uppbyggnaden av en kunskapsplattform för materialomställning för
hållbara, säkra och giftfria material vid RISE. Vidare har RISE arbetat internt med linjering för insatser
tänkta inom ramen för Omställningslyftet som i dagsläget finansieras av RISE och till del av Vinnova
med sikte på ett stort program för grön omställning och grön kompetenshöjning av svensk industri.
En viktig del av Substitutionscentrums uppdrag är att sprida kunskap om substitution och
kemikaliearbete, bland annat genom utbildningar och seminarier. För att underlätta för företag och
andra organisationer i sittsubstitutionsarbete tillhandahåller vi också stödmaterial, verktyg och
metodik.
Substitutionscentrum verkar som en nod och driver fortsatt ett Nätverk för substitution i Sverige för
att främja samverkan mellan experter och organisationer inom området. Substitutitionscentrum
deltar i det Vinnova-finansierade innovationsprojektet POPFREE och det Mistra-finansierade
forskningsprogrammet Mistra SafeChem.

6.2 Elektromobilitetscentrum7
Bolaget SEEL Swedish Electric Transport Laboratory AB, som ägs av RISE tillsammans med Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola, håller på att etablera ett testcenter inom elektromobilitet för att främja
utvecklingen av elektrifiering av fordonsflottan. Bolaget beviljades våren 2020 stöd från
Energimyndigheten i enlighet med tidigare regeringsbeslut samt godkännande från Europeiska
kommissionen.

6

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
7

Uppdrag e) etablera och driva ett elektromobilitetscenter för att främja utvecklingen av elektrifiering av
fordonsflottan
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Syftet är att befästa en effektiv kunskapsutveckling och förbättra förutsättningarna för samverkan,
forskning och utveckling avseende elektrifierade transporter inklusive batterier. Aktörer inom
fordons-, flyg- och sjöfartssektorerna, tillsammans med företag som utvecklar teknologi inom
relevanta områden, kommer att få möjlighet att testa prototyper och produkter på oberoende
testanläggningar med toppmodern utrustning. Forskare från akademi och institut får samtidigt
tillgång till avancerad forskningsinfrastruktur inom området elektromobilitet. SEEL har som
målsättning att bli en mötesplats där såväl forskare som små och stora företag gemensamt kan dra
nytta av ökad kunskap och teknikutveckling.
Etableringen av SEEL har under 2021 huvudsakligen fortskridit enligt plan för att anskaffa
testutrustning och bygga tre anläggningar i Borås, Göteborg och Nykvarn. De tre anläggningar
kommer att driftsättas under våren 2023. Arbete med att förbereda verksamheten har under året
gått in i en mer aktiv fas. Dialog med såväl forskare som små-, medel-och storföretag förs i syfte att
se till att SEELs framtida erbjudande kan tillgodose de behov som finns och säkerställa att SEEL kan
främja elektromobilitetsutvecklingen på bästa sätt.
Dessutom arbetar SEEL tillsammans med företag från Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien
och Polen i ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse för batterier, IPCEI Batteries. Inom
ramen för detta projekt för SEEL dialog om konkret samarbete med en handfull av företagsparterna.

6.3 Särskild satsning - Digitalisering8
Arbetet sker i externt finansierade forskningsprojekt och i direkta uppdrag för näringsliv och
samhälle. RISE gör också stora satsningar kopplade till digital teknik och digitalisering som finansieras
med SK-medel. Uppskattningsvis satsar RISE 2021 över 150 MSEK av våra SK-medel i projekt och
viktiga satsningar inom digitalisering. RISE största satsningar inom digitalisering under 2021
sammanfattas i nedan:




Centrum för Tillämpad AI och Centrum för Cybersäkerhet: långsiktiga satsningar som med
flera komponenter, dels att samla hela RISE och koppla samman expertis inom AI och
Cybersäkerhet med expertis inom ett brett spektrum av tillämpningar, dels koordinering och
utveckling av testbäddar, dels grundläggande kunskapsuppbyggnad inom en handfull
satsningsområden per centrum med mycket stor betydelse för samhälle och näringsliv.
Genom samverkan och uppdrag - teknikutveckling, verksamhetsutveckling, strategisk
rådgivning - bidrar centrumbildningar till förnyelse och stärkt konkurrenskraft i näringslivet.
Se även avsnitt 8.
Affärs- om innovationsområde digitalisering: arbetar för att samla koncernens
digitaliseringsexpertis och kombinera RISE tekniska kunnande med branschkunskap i
tvärvetenskapliga satsningar, innovationsledningsförmåga, nätverk och test- och
demonstrationsmiljöer. Affärs- och innovationsområdet samordnar omfattande kontakter
och nätverk med näringsliv och samhälle.

8

Uppdrag f) sprida kunskap och möjliggöra tillämpning av avancerade digitala lösningar och verktyg brett
i näringslivet
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6.4 Särskild satsning - Resurscentrum industriell och urban symbios9
Under 2021 har fokus till stora delar bestått i att arbeta internt med formering och inriktning för ett
nationellt resurscentrum för industriell och urban symbios. Detta har skett genom olika interna
delprojekt samt en bred workshop och har resulterat i en rapport och en plan för implementering.
Ett av delprojekten, Urban RISE, har arbetat med en metodik för att underlätta faktabaserade
strategiska beslut vid etablerandet av urbana-industriella energisymbioser
I början av 2021 genomfördes också ett möte med externa aktörer för att informera om uppdraget
och inhämta synpunkter. Detta är en av de viktigaste delaktiviteterna för att samla relevanta aktörer
och se hur vi tillsammans kan bilda ett nationellt resurscentrum som kan bidra med omställning till
bättre resursutnyttjande i samhället.

6.5 Särskild satsning - Genomförandet av färdplaner för fossilfri konkurrenskraft10
RISE arbetar brett för att stödja näringslivets klimatomställning, inom flertalet industrisektorer,
transport, jordbruk, avfallshantering och så vidare. De förflyttningar som sker i och med
klimatomställningen gäller hela värdekedjor och ekosystem och dessa förändringar ger upphov till
helt nya näringsgrenar och möjligheter för innovativa och snabbrörliga SMF:er att växa och ta
marknadsandelar. RISE bidrar förutom med direkta forsknings- och utvecklingsinsatser och TIC (Test,
Inspection and Certification)-tjänster, även som plattform för samverkan och utökade kontakter
mellan olika näringsgrenar, företag av olika storlek, myndigheter, med mera.
Som exempel på hur RISE bidrar till implementering av de färdplaner som tagits fram inom ramen för
Fossilfritt Sverige kan nämnas hur RISE har tagit ledarrollen för samordning och gemensam
implementering av färdplanerna för cement och betong, ihop med 20 organisationer från hela
värdekedjan. Ett annat är att RISE har tagit initiativ till att skapa ett innovationsråd till
implementeringsgruppen för färdplanen för bygg- och anläggningssektorn. Rådet ska bidra till
innovationer och implementering för att uppnå färdplanens mål. RISE arbetar även lokalt, som i de
lokala färdplanerna LFM30 (Malmö) och HS30 (Stockholm).
Arbetet med färdplaner för fossilfri konkurrenskraft samlas hos RISE som ett Fokusområde. Det är en
kraftsamling med utveckling och koordinering av pågående verksamhet, omvärldsbevakning, och
idégenerering för att starta nya initiativ. Energiklivet är ett sådant initiativ från RISE för att säkerställa
Sveriges elförsörjning när allt fler sektorer i samhället elektrifieras i allt högre grad, och stödja
genomförandet av elektrifieringsstrategin. Initiativet samlar nyckelaktörer såsom energibolag,
energianvändare, teknikleverantörer och myndigheter för att ta oss an utmaningen att elektrifiera
för det fossilfria samhället. Två större möten hölls under 2021 och initiativet fortsätter 2022.

9

Uppdrag g) etablera ett nationellt resurscentrum för industriell och urban symbios, vilket ska utvecklas
och samordnas i samverkan med för området relevanta akademiska institutioner och marknadsaktörer
10

Uppdrag h) på lämpligt sätt bistå näringslivet, i synnerhet små och medelstora företag, i olika för
näringslivets klimatomställning centrala värdekedjor, samt i genomförandet av färdplaner för fossilfri
konkurrenskraft som tagits fram inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige, där utformningen
ska ske i nära dialog med Fossilfritt Sverige
20

RISE breda kompetens kommer väl till pass när det gäller att ta fram tvärgående strategier, såsom
gjorts inom Fossilfritt Sverige. Under 2021 har RISE bidragit med faktaunderlag till den biostrategi
som tagits fram av Fossilfritt Sverige. RISE kommer även att leverera underlag till den nya
Energieffektiviseringsstrategin som ska tas fram.

6.6 Särskild satsning - Samhällets omställning
Utifrån RISE uppdrag att bidra till en hållbar samhällsomställning samt de förtydliganden och
särskilda fokus inom detta uppdrag som gavs i regeringens proposition 2020/21:60 “Forskning, frihet,
framtid – kunskap och innovation för Sverige” initierades under 2021 ett internt projekt på RISE.
Detta med fokus på att analysera hur RISE genomför sitt uppdrag som omställningsaktör. Projektet
har genomfört sex workshopar och ett antal djupintervjuer med fokus på att identifiera hur RISE idag
arbetar med omställningsfrågor och hur detta kan förbättras. Detta genom strategiska och
organisatoriska beslut samt användandet av de extra tilldelade SK-medlen för omställning. Genom
att följa de ekonomiska strömmarna i RISE verksamhet kan denna studie konstatera att de medel
som är avsedda för kompetensutveckling inom inriktningen ”RISE som Omställningsaktör” använts
ändamålsenligt.
RISE möter uppdraget som omställningsaktör dels genom att bygga upp kunskap, dels att omsätta
denna kunskap tillsammans med offentliga och privata aktörer. Detta görs idag genom en
kombination av forsknings- och direktuppdrag. Det görs även mot offentliga aktörer, där en
utveckling pågår vad gäller strategiska samarbeten och arbete inom offentlig upphandling.
En central fråga för att agera som omställningsaktör och givet RISE roll är att vara en
samverkansaktör. Genom RISE storlek och kompetens finns unika möjligheter att samla den
kompetens som behövs när breda omställningsfrågor ska hanteras. Ytterligare ses system-, omvärldsoch scenarioanalyser som väsentliga för att vägleda denna samverkan och skapa förståelse av hur
omställningsfrågor påverkar varandra såväl positivt som negativt. Dessa och andra frågeställningar
tas nu vidare inom RISE när vår nya strategi ska genomföras.

6.7 Utveckling och modernisering av test och demonstrationsmiljöer för
bioraffinaderier11
Regeringen gav 2020 RISE i uppdrag att modernisera och komplettera testbäddar för bioraffinaderi
och cirkulär ekonomi.
RISE skall genom satsningen förbättra förutsättningarna för kommersialisering av nya lösningar inom
bioekonomin. Vidare skall satsningen bidra till företagsetableringar, investeringar och att stödja små
och medelstora företag. Projektet är finansierat med 150 MSEK för år 2021 och med 200 MSEK för år
2022. Medlen ingår i regeringens samlade klimatsatsning i budgetpropositionen. Som en konsekvens
av beslutet startade RISE ett projekt kallat Testbädd Bioraffinaderi den 1 januari 2021.
11

Uppdrag j) utveckla och modernisera test och demonstrationsmiljöer för bioraffinaderier för att Sverige
bättre ska kunna ta tillvara nordisk skogsråvara och förbättra förutsättningarna för kommersialisering av
nya lösningar som påskyndar samhällets gröna omställning
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Följande två punkter är kärnan i projektet:
1. Uppförande av en öppen flexibel pilothall och nationell innovationsnod för
bioraffinaderiutveckling i anslutning till RISE miljö i Örnsköldsvik. Ett 20-tal nya
testbäddar för uppskalning kommer att uppföras i pilothallen. RISE har för
närvarande ett 90-tal medarbetare inom bioraffinaderi i Örnsköldsvik.
2. Uppgradering och vidareutveckling av kompletterande bioraffinaderiinfrastruktur på
RISE runtom i landet.
Projektet är indelat i två huvudsakliga faser. En analysfas och en investeringsfas. I analysfasen har ett
omfattande utredningsarbete bedrivits som syftar till att ta fram ett förslag till ett investeringspaket.
Vid urvalet av testbäddar till paketet har två kriterier varit viktiga, klimatnytta och
kommersialiseringspotential. Paketet innehåller två delar, dels ett förslag kring hur parken av
testbäddar skall utformas och hur testbäddarna sinsemellan skall samspela. Dels ett förslag kring hur
pilothallen och innovationsnoden i Örnsköldsvik skall utformas. Analysfasen har bedrivits under det
första halvåret av 2021 och ett drygt 100-tal experter på RISE engagerades i analysprocessen. Ca 80
externa intressenter, företag och akademi engagerades i samma process i syfte att säkra att
investeringar görs i relevant teknik. Detta arbete mynnade ut i ett detaljerat investeringsförslag som
antog av RISE styrelse i september 2021. I och med detta så gick projektet in i investeringsfas.
För närvarande har ett 20-tal projektledare tillsatts för testbäddarna. Ett intensivt arbete med
detaljerad planering, engineering, inköp och sammansättning av testbäddarna pågår i detta nu inom
ramen för dessa ca 25 projekt. Komplexiteten och inriktningen på testbäddarna varierar. Visionen är
att detta sammantaget skall skapa en världsledande park av testbäddar för uppskalning av
bioekonomins produkter. Ett viktigt kriterium under beslutsprocessen har varit att se testbäddarna
som en helhet, för att kunna stärka varandra och RISE befintliga testbäddar inom området.
Digitalisering blir därför en väsentlig komponent av parken.
Parallellt med detta har ett förslag på pilothallen tagits fram. En systemhandling finns framtagen för
byggnaden. NCC som har kontrakterats för byggnadens uppförande har påbörjat
detaljprojekteringen i december. Ambitionen är att markarbeten skall kunna påbörjas i april.
Erforderliga tillstånd och bygglov finns på plats. Syftet med hallen är att skapa en öppen flexibel
mötesplats där företag, forskare och entreprenör skall kunna mötas i en intelligent och spännande
utvecklingsmiljö. Byggnaden utformas för att vara en sådan dynamisk arena. Pilothallen bedöms vara
färdig under Q1 2023.
Målsättningen är att RISE efter genomförd investering skall vara världsledande på uppskalning av
bioekonomins produkter. Viktiga testbäddar byggs inom områdena Industriell bioteknik, kemisk
konvertering, konvertering av lignin till produkter, högtemperaturkemi, CCU, CCS, Elektrokemi och
nya cellulosaapplikationer.
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6.8 Anmält organ för medicintekniska produkter (MDR)12
RISE har fått i uppdrag av ägaren att ansöka om och etablera ett anmält organ för medicintekniska
produkter enligt Europaparlamentets förordning 2017/745 (MDR). Arbetet har fram till nu bedrivits
huvudsakligen i projektform, men fortsatt utveckling kommer att ske i bolagsform.
2021 erhöll RISE 15 MSEK i särskilda anslag från ägaren för att sammanställa det underlag som krävs
för att få en ansökan som anmält organ för MDR godkänd av Läkemedelsverket och EUkommissionen. I maj 2021 inkom RISE Medical Notified Body AB ,RISE MNB, med en ansökan till
Läkemedelsverket.
Nästa steg är att Läkemedelsverket, efter att de gett sitt godkännande, anmäler RISE MNB till EUkommissionen för utvärdering. Förhoppningen är att anmälan kan ske i början av juni 2022, och att
RISE MNB kan få ett tillfälle för utvärdering med EU-kommissionen i oktober 2022. I och med det är
målet att RISE MNB kan erhålla ett godkännande som anmält organ för MDR av kommissionen i maj
2023.

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 två hållbarhetsområdena konkretiseras ytterligare genom koncernens
hållbarhetsmål:
Ansvarsmålet – 100% av RISE kunduppdrag ska år 2021 vara hållbarhetsdeklarerade och kopplade till
något av de globala utvecklingsmålen.
Hållbarhetsdeklarationerna görs i ansöknings- och offertfasen och ska dokumenteras i vårt
affärssystem. Under 2021 har hållbarhetsdeklarationerna blivit en självklar del i RISE projektmodell
och resultatet för Ansvarsmålet 2021 blev 94%. Under året som kommer planeras en
vidareutveckling av hållbarhetsdeklarationerna där målsättningen är att vi ska börja kartlägga vårt
bidrag även på delmålsnivå.

12

Uppdrag k) ansöka om och under perioden den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2031 inom
Sverige verka som anmält organ enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den
5 april 2017 om medicintekniska produkter (MDR) som träder ikraft den 26 maj 2021
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Affärsmålet – 1/3 av omsättningen ska år 2021 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 34%, våra förhoppningar är att under 2022
utveckla Affärsmålet och skapa en koppling till EU:s taxonomi så att vårt resultat blir jämförbart med
andra verksamheters.
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. Under
2021 hamnade RISE på plats 9 i Karriärbarometern bland unga yrkesverksamma civilingenjörer och
på plats 21 i Företagsbarometern bland civilingenjörsstudenter. I samma underökning placerar sig
RISE som Sveriges mest attraktiva arbetsgivare både bland seniora yrkesverksamma civilingenjörer
och naturvetare. I Academic Works årliga mätning, YPAI (Young Professionals Attraction Index”), där
unga yrkesverksamma från flera olika branscher röstar om vilka de anser är Sveriges mest attraktiva
arbetsgivare, hamnade RISE som nykomling på plats 12 - den högsta placeringen bland statligt ägda
bolag och statliga myndigheter. Målsättningen är att fortsätta förbättra våra resultat och vara en
attraktiv arbetsgivare för både nuvarande och blivande medarbetare.
Klimatmålet – RISE ska minska sin klimatpåverkan varje år för att vara en klimatneutral verksamhet
2025.
Under 2021 har koncernens utsläpp hållit en fortsatt låg nivå, med ett totalt utsläpp på 3116 ton
CO2e. Anledningen till de låga utsläppen beror fortsatt på pandemin och de reserestriktioner som
har varit gällande större delen av året. Under året som varit har planerade klimatåtgärder fått pausas
då dessa inte längre varit aktuella i och med en ändrad lägesbild på grund av pandemin. I stället har
stor fokus lagts på arbetet med att få till en förbättrad uppföljning på de faktorer som är bidragande
till RISE utsläpp. Bland annat har både energi- och avfallsleverantörer upphandlats där de nya avtalen
ställer högre krav ur miljö- och klimatsynpunkt och även har stor fokus på möjlighet till uppföljning av
utsläpp. Detta är ett viktigt steg i klimatarbetet då RISE, med bättre överblick, kan lättare
implementera utsläppsminimerande åtgärder där de ger störst effekt.

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.
Nedan följer två goda exempel på satsningar som är baserade på spetskompetens i kombination med
tvärvetenskaplighet och ett aktivt arbete att involvera hela RISE styrka.

8.1 Affärs- och innovationsområden
RISE Affärs- och innovationsområden samlar kompetens och infrastruktur tvärs över alla divisioner
och verksamheter för att kunna svara upp mot långsiktiga och stora utmaningar. Genom våra affärsoch innovationsområden möjliggör vi tvärvetenskaplig innovation för ökad tillväxt och ett hållbart
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samhälle. Affärs och innovationsområdena representerar RISE största tvärvetenskapliga områden.
Under 2021 drev RISE sex affärs- och innovationsområden:







Digitalisering
Energi och biobaserad ekonomi
Hållbara städer och samhällen
Hälsa och Life Science
Materialomställning
Mobilitet

Arbetet inom respektive område är organiserat i fokusområden (29 st) och tvärvetenskapliga projekt
(65 st).

8.2 Centrum för tillämpad AI
Centret har under året etablerat en stark position inom RISE och ett brett erkännande i omvärlden
för RISE satsning på AI och satt hela RISE i rörelse framåt för att utnyttja möjligheterna med AI inom
alla områden. Under 2021 har centret:


Ökat kapaciteten för spetsforskning och tillämpning av state-of-the-art AI-teknologier i
externa uppdrag och interna samarbeten genom rekrytering av 10 nya AI-forskare.



Lanserat en strategisk AI-agenda för Sverige i samverkan med ett externt nätverk av 50
svenska experter och nyckelpersoner och det aktiva arbete som utförts genom de olika
aktörernas arbete och i samverkan med regeringsuppdrag och andra initiativ.



Utvecklat nya erbjudanden i elva stora tvärvetenskapliga satsningsområden som kombinerar
AI med expertis inom cybersäkerhet, juridik, material, TIC, industriell automation mm över
divisions- och avdelningsgränser



Drivit transformation och uppväxling med AI för hela RISE genom (1) workshops om nya
möjligheter med divisionsledningar, avdelningsledningar, forskargrupper, FOA-nätverk och
AoI-chefer och fokusområdesledare, (2) stöd med expertis till divisionernas pilotprojekt
och (3) månadsmöten med bred information och inspiration om AI på RISE



Accelererat kommunikation om AI, bland annat genom det nya nyhetsbrevet Om AI i syfte att
etablera RISE som en tankeledare inom tillämpad AI.



Centret driver omfattande samverkan externt: inom 10-tal nätverk (tex AI Sweden), genom
ansökningar, projektarbete och gästföreläsningar med närmare 20 lärosäten både nationellt
och internationellt och med cirka 40 företag som medverkar i samverkansprojekt.

8.3 Neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur
Sverige har de senaste åren genomfört stora nationella och internationella investeringar i
världsledande forskningsinfrastrukturer såsom MAX IV och ESS för att stärka svensk tillämpad och
grundläggande forskning. RISE leder ett fyraårigt teknik- och kompetensuppbyggnadsprojekt riktat
mot MAX IV där även Swerim ingår som finansieras delvis av Vetenskapsrådet. RISE roll är att få hela
det svenska forsknings- och innovationssystemet att samverka kring anläggningarna (MAX IV och ESS)
25

och kombinera vetenskaplig excellens med industriell nytta. Genom att investera i ett antal
instegsmiljöer underlättar RISE för industrin att nyttja MAX IV. RISE har för detta engagerat 6
teknikexperter (på minst post doc-nivå) inom röntgensynkrotron- eller neutrontekniker.
Projekten kopplade till satsningen har deltagande från 45 företag spritt till många branscher och
tillämpningsområden; bioteknik, läkemedel, energi, livsmedel, jordbruk, återvinning och miljöteknik.
RISE har under 2021 deltagit i totalt 27 Vinnovafinansierade pilot- och utvecklingsprojekt, varav 11
nya projekt som startats under året. Under 2021 utfört mer än 10 rena affärsprojekt där röntgen- och
neutrontekniker ingick som en central del. Projekten omsatte totalt mer än 3 MSEK under 2021. RISE
har interagerat med ett hundratal företag och skickat in ansökningar tillsammans med mer än 20
företag.
En långsiktig strategi och handlingsplan baserad på tvärvetenskaplig kompetens har tagits fram med
brett deltagande på RISE - 110 medarbetare på alla fem divisionerna är involverade i satsningen.

9. RISE uppdragsmål och effektmätning
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 2021 till 954MSEK och för EU finansierade projekt till
186MSEK. Summan av konkurrensutsatta forskningsmedel (1140 MSEK) utgör 41 % av RISE ABs
omsättning exklusive SK-medel.

9.2 Omsättning näringslivsintäkter SMF (30% - 40%)
Under 2021 utgjorde SMF 37 % av den totala näringslivsintäkten för RISE. Målet för RISE när det gäller
intäkter från SMF sak vara i intervallet 30% - 40%.

9.3 Samverkan genom tvärvetenskapliga projekt (minst 35%)
RISEs omsättning i tvärvetenskapliga projekt i förhållande till den totala omsättningen från RISEs
projektportfölj var under 2021 32 %. Målet är att andelen ska var mellan 35% och 55%. Med
tvärvetenskapligt projekt menas här projekt med minst två affärsområden som sker i samverkan med
näringsliv eller offentlig sektor.

9.3.1 Samverkansinitiativ (SVI)
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.
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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 2021 finansierades 65 samverkansinitiativ om sammanlagt 59 MSEK. Figur 2 redovisar samtliga
65 samverkansinitiativen tillsammans med beräknad uppväxling av de satsade SK-medlen till totalt
genererade externa FoU-intäkter i ämnet. De satsade 59 MSEK under 2021 genererat 511MSEK
intäkter genererats, en uppväxling på 8,6 ggr.

Figur 2. Uppväxling av satsade SK-medel till intäkter för samverkansinitiativ

9.3.2 Kunskapsplattformar
För att utveckla och bygga ny kompetens används instrumentet kunskapsplattformar, SKmedelssatsningar som sträcker sig över sju år och förväntas bygga en framtida kompetensbas för
RISE som ger 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. Kunskapsplattformarna utvärderas och följs upp
kontinuerligt. En årlig verksamhetsberättelse redogör också för framsteg.
Vid slutet av 2021 var totalt 24 kunskapsplattformar igång. Totalt finansierades kunskapsplattformar
under 2021 med 53 MSEK. Även kunskapsplattformarna på uppväxling, dvs genererade intäkter i
relation till satsade SK-medel, även om det inte är det primära målet. Under 2021 genererades på
intäkter på 232 MSEK, en uppväxling på 3,4 ggr. Figur 3 visar hur mycket satsade SK-medel i
kunskapsplattformarna växlats upp till externa FoU-intäkter för innevarande år i området.
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Figur 3. Uppväxling av satsade SK-medel till FoU-intäkter för kunskapsplattformarna. Kunskapsplattformarna är ordnade
efter projekttid med nyast till vänster. Totalt sett låg uppväxlingen på 3,4.

9.4 Utnyttjande av Test- och Demomiljöer (mål: minst 60-80%)
Ett genomsnitt av beläggningsgraden för RISE testbäddar 2021, viktat med återanskaffningsvärdet är
63%.

9.5 Innovationspartnerförmåga (mål: minst 78)
Innovationspartnerförmåga uppgår till 78 för 2021 (2020: 76, 2019: 74).
Värdet erhålls genom en kundundersökning RISE genomför för att fånga kundernas åsikter,
förväntningar på och attityder kring RISE. 2021 deltog 1041 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 NKI (mål: minst 75)
NKI uppgår till 76 för 2021 (2020: 72 ,2019: 72).
Värdet erhålls genom en kundundersökning RISE genomför för att fånga kundernas åsikter,
förväntningar på och attityder kring RISE. 2021 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 Övrigt
9.7.1 Publiceringar
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
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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 2021 finns i DiVA totalt 713 refereegranskade publikationer från RISE varav 581 artiklar och 132
konferensbidrag. Av de publikationer som var refereegranskade var hela 91% sampublikationer. I
29% av de refereegranskade artiklarna har RISE sampublicerat med industrin, d.v.s. 168 av RISE 581
artiklar har minst en författare från industrin.
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 581 artiklar som
publicerades under 2021 publicerades 441, dvs 76%, som open access.
Swerim publicerade under året 57 artiklar varav 34 var vetenskapliga publikationer och övriga
konferensbidrag. Utav de 64 publikationerna publicerades ca 30% som open access.

9.7.2 IPR
Instituten inom RISE äger tillsammans 432 aktiva patent, fördelade på 98 patentfamiljer. Utöver det
finns åtskilliga patent som samägs eller ägs av andra parter, men där institutet bidragit på ett
betydande sätt. Under 2021 har RISE erhållit 53 nya patent och har 9 pågående ansökningar.
Swerim har idag inga aktiva patent och inga pågående patentansökningar.

9.7.3 Mediegenomslag och sociala medier
Under 2021 har RISE genomslag i redaktionella media ökat. Räckvidden i svenska medier ökade med
hela 22 procent till 864 miljoner potentiella läsare. I svenska online-medier publicerades totalt 2285
artiklar där RISE nämndes, en ökning från 1770 under 2020. Störst genomslag fick nyheter om SEEL
(Swedish Electric Transport Laboratory) och etableringarna i Göteborg (Säve), Nykvarn och Borås.
SEEL förekom i 157 artiklar med en räckvidd på 62 miljoner potentiella mottagare. Lika stort
genomslag hade RISE forskare Sandra Siljeström som är delaktig i forskningen kring rymdsonden
Perseverance resa till Mars. Sandra förekom i 96 publiceringar med en räckvidd på 62 miljoner
potentiella mottagare. Andra ämnesområden om fått stort genomslag är livsmedels klimatpåverkan,
energisektorn samt mobilitet och transporter.
2021 fortsatte RISE sitt innehållsdrivna arbetssätt i sociala kanaler, med fortsatt ökat engagemang,
större räckvidd och fler följare som resultat. Antalet följare växte med 61% till drygt 68 600 och
räckvidden i sociala kanaler var på drygt 14,9 miljoner visningar. Innehållsmässigt på sociala kanaler
är det inte lika tydligt ett enstaka ämne som fått bäst spridning, men inlägg om hållbar produktion,
cirkulär omställning och elektrifiering har engagerat.
Swerim mäter inte räckvidd på samma sätt som RISE. Swerim har publicerat 12 pressmeddelanden
som resulterat i 125 publiceringar i svensk och internationell press. Swerim är aktiva på LinkedIn och
Twitter. På LinkedIn har andelen följare ökat med drygt 40 procent till 3560 följare. Swerims webb
har haft en stadig ökning av trafiken.
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