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Sammanfattning 
Finansiell utveckling oktober - december 2022 

• Nettoomsättningen uppgick till 1 188 Mkr (1 076)  

vilket är en ökning med 10,5 % jämfört med föregå-

ende år.  

• Rörelseresultatet var 50 Mkr (55) vilket gav en   rörelse-

marginal på 4,2 % (5,1 %).  

• Periodens resultat uppgick till 51 Mkr (28). 

Finansiell utveckling januari – december 2022 

• Nettoomsättningen ökade med 10,4 % till 3 993 Mkr  

(3 618).  

• Rörelseresultatet för helåret landade på 22 Mkr (22) 

vilket gav en rörelsemarginal på 0,6 % (0,6 %).  

• Årets resultat uppgick till 55 Mkr (-7). 

Väsentliga händelser januari–december 2022 

• Applikationscenter för additiv tillverkning (AM-

center) i Göteborg invigt. 

• Ny satsning i samarbete med Tillväxtverket för att 

stödja små och mellanstora företags affärsskapande 

och konkurrenskraft i omställningen.   

• Första spadtaget taget för nationella satsningen på 

bioekonomi i Örnsköldsvik. 

• RISE erbjudande inom korrosion stärks med förvärv 

av MECM (Material Engineering & Corrosion Manage-

ment). 

• RISE blir helägare av AstaZero, världens första fullska-

liga oberoende testmiljö för framtida trafiksäkerhet. 

• Stockholms universitet och RISE tecknar nytt avtal för 

samverkan inom utbildning, forskning och samhällsut-

veckling för att bättre möta långsiktiga utmaningar. 

• RISE öppnar Cyber Test Lab Automotive som blir 

Europas mest avancerade testkluster inom cyber- 

säkerhet för fordonsindustrin. 

Fördelning av nettoomsättning 

 

 
 
Nyckeltal1) Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 

Koncernen (belopp i Mkr) 2022 2021 2022 2021 

Nettoomsättning 1 188 1 076 3 993 3 618 

Förändring nettoomsättning jämfört med föreg. år 10,5% -15,9% 10,4% 6,5% 

Rörelseresultat 50 55 22 22 

Justerat rörelseresultat1) 49 68 54 21 

Periodens resultat  51 28 55 -7 

Likvida medel  856 802 856 802 

Eget kapital  842 840 842 840 

Balansomslutning 4 721 4 201 4 721 4 201 

Soliditet %1) 17,8% 20,0% 17,8% 20,0% 

Rörelsemarginal %1) 4,2% 5,1% 0,6% 0,6% 

Justerad rörelsemarginal1) 4,2% 6,3% 1,3% 0,6% 

Nettoskuldsättningsgrad %1) 23,9% 17,4% 23,9% 17,4% 

Årsanställda 3 099 2 897 3 099 2 897 

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

 

 

 

 

Omslag: Testbädden Awitar ingår tillsammans med AstaZero och Cyber Range i RISE testkluster Cyber Test Lab Automotive. 
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VD har ordet 
2022 har varit ett speciellt år präglat av geopolitisk osäkerhet, finansiell oro och kvardröjande ef-

fekter av pandemin. RISE har under året initierat ett flertal satsningar och samarbeten för att 

minska sårbarheten, öka beredskapen och accelerera hållbar omställning i näringsliv och samhälle.  

När vi summerar 2022 kan vi med stolthet konstatera att 

vi trots det osäkra läget i vår omvärld åstadkommit mycket 

på RISE och att vi ökat vår omsättning som ett resultat av 

de satsningar vi gjort för att bidra till hållbar tillväxt i  

Sverige. Vi har bland annat utökat vår test- och demokapa-

citet inom flera områden vilket i många fall är en förutsätt-

ning för att kommersialisera nya koncept. Vi har också eta-

blerat omställningslyftet för att stödja företag i processen 

mot ökad hållbarhet samt gjort stora förflyttningar i vår 

förmåga att stärka det svenska totalförsvaret.  2022 har vi 

som alla andra tvingats hantera kraftiga kostnadsökningar 

inom många områden, inte minst vad gäller energikostna-

der. Detta har medfört att rörelsemarginalen ligger i linje 

med föregående år. 

Ökat behov av cybersäkerhet 

Det senaste årets försämrade säkerhetspolitiska läge med 

Rysslands invasion av Ukraina och upprepade cyber- 

attacker mot såväl myndigheter som företag har ökat  

behovet av ett starkt cyberförsvar. Tack vare vår expertis 

inom cybersäkerhet och vår testbädd Cyber Range kunde 

vi redan under våren erbjuda utbildningar för nyckelperso-

ner i svenska organisationer, en verksamhet som expande-

rat i takt med stigande efterfrågan. 

Nya möjligheter för fordonsindustrin 

Cyber Range ingår tillsammans med våra testbäddar 

AWITAR och AstaZero i det nya testkluster inom cyber- 

säkerhet för fordonsindustrin som vi nyligen startat. Cyber 

Test Lab Automotive är en unik kombination av spetskom-

petenser och miljöer som ska hjälpa fordonsindustrin, som 

befinner sig mitt i utvecklingen av nästa generations upp-

kopplade och självkörande fordon, att skydda sina produk-

ter från digitala intrång och cyberbrott. Under 2022  

började också vår nya anläggning för att testa batteri-

säkerhet växa fram i Borås. Invigningen 2023 kommer att 

öppna för nya framsteg inom industrin.  

Satsningar på samhällets digitalisering 

Testbäddar kan vara avgörande för att skynda på digitali-

seringen i samhället. Vi är därför stolta över att ha ett  

betydande engagemang i Sveriges nya digitala innova-

tionshubbar som ska främja företags, offentlig sektors och 

medborgares användning av digital teknik. RISE medver-

kar också i tre av fyra konsortier inom EU:s satsning Test 

and Experimentation Facilities, där teknikleverantörer ska 

kunna testa sina AI-lösningar i en realistisk fysisk eller  

virtuell miljö. 

Ett spadtag 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. Då togs det första spadtaget 

för den nya pilothallen i Örnsköldsvik där vi bygger en flex-

ibel innovationsmiljö för att öka takten i den gröna  

omställningen. Kopplat till denna bioraffinaderisatsning  

invigde vi även nya testbäddar i Piteå under hösten. 

Från idé till industrialisering 

Företag som ska introducera nya produkter på marknaden 

behöver stöd längs hela processen, från idé till test och  

demonstration i olika stadier och marknadsintroduktion. 

RISE har en viktig roll att stödja i synnerhet små och  

medelstora företag. Två exempel på företag som använt 

RISE som sin forsknings- och utvecklingsavdelning är Tree 

to Textile och PaperShell. De är båda nu i gång med att  

etablera anläggningar för att demonstrera sina biobase-

rade produkter i industriell skala. 

RISE ska vara en bra samarbetspartner längs hela värde-

kedjan. Vår breda verksamhet inom provning och certifie-

ring är avgörande för att nya produkter ska introduceras 

på marknaden och säkra den kvalitet som eftersträvas. Jag 

är därför glad och stolt över alla samarbeten vi haft under 

året, både inom den långsiktiga forskningen och de mark-

nadsnära uppdragen. Det är i samverkan som vi kan skapa 

hållbar konkurrenskraft. 

Med dessa ord vill jag tacka alla kunder, partners och med-

arbetare för ett gott samarbete under året som gått! 

 

 

 

 

Pia Sandvik 

Vd och koncernchef 
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Organisation och divisioner 
RISE organisation har 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-dec: 803 Mkr – Årsanställda: 576 

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-dec: 693 Mkr – Årsanställda: 496 

Division Digitala system arbetar med elektronik, informat-

ions- och kommunikationsteknik samt mjukvaruutveck-

ling, mobilitet, systemanalys och interaktionsdesign. Divis-

ionen arbetar med lösningar för alla sektorer, framför allt 

inom områden som rör digitalisering. 

Material och produktion 
Nettoomsättning jan-dec: 699 Mkr – Årsanställda: 460 

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-dec: 591 Mkr – Årsanställda: 422 

Division Samhällsbyggnad samlar kompentens inom 

energi, infrastruktur, certifiering, stadsutveckling, arkitek-

tur, bygg och fastighet samt innovationsledning och  

systemomställning för att bygga det hållbara samhället.  

Divisionen arbetar med material såsom trä, cement och 

betong. 

Säkerhet och transport  
Nettoomsättning jan-dec: 1 077 Mkr – Årsanställda: 605 

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. 
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Fjärde kvartalet i korthet

Testkluster inom cybersäkerhet för 

fordonsindustrin 

RISE öppnar Cyber Test Lab Automotive som samlar forsk-

are och experter kring testanläggningarna Cyber Range, 

Awitar och AstaZero. Vid det nya avancerade testklustret 

ges biltillverkare och andra fordonsutvecklare möjlighet 

att testa sina produkter med den allra senaste cybertekni-

ken och världsledande metoder för provning och testning. 

Klustret involverar även etiska hackare för att möta cyber-

hotet mot uppkopplade fordon. 

Noggrannare resistansmätning 

RISE har i samarbete med forskare från Chalmers tagit 

fram världsunika resistansstandarder, baserade på nano-

materialet grafén. Resultaten som nyligen presenterades i 

Nature Communications banar väg för noggrannare mät-

ningar av resistans i industri och samhälle och fortsatt ut-

veckling av det internationella måttenhetssystemet SI. 

Studierna har genomförts inom ramen för det Vinnova- 

finansierade projektet Supraledande grafén-arrayer. 

Livsmedel med drönarleverans i  

Stockholms skärgård  

Nu har boende i Gräddö och på Tjockö i Norrtäljes kom-

mun möjlighet att beställa hem livsmedel som levereras 

med drönare från ICA Nära Gräddö Skärgårdshandel. Pro-

jektet finansieras av Vinnova och är ett samarbete mellan 

ICA Gruppens innovationshubb ICAx, startupbolaget 

Aerit, RISE och Norrtälje kommun. Syftet är att påskynda 

arbetet med att uppnå en klimatneutral logistik och att  

undersöka möjligheterna med drönarleveranser. 

Kraftsamling för innovation stärker  

Sveriges hamnar 

Sveriges hamnar har en central roll i omställningen mot ett 

hållbart transportsystem. Vinnova och RISE satsar nu på 

att samordna och mobilisera aktörer i en sektoröverskrid-

ande systemdemonstrator som ska stötta svensk hamn- 

industri att skapa framtidens konkurrenskraftiga, hållbara 

hamnar. Satsningen ska exempelvis möjliggöra hållbara 

energilösningar, sömlösa övergångar mellan olika trans-

portslag och informationsdelning mellan transportaktörer. 

Nordiskt-baltiskt försvarsmöte om PFAS 

Den första nordisk-baltiska försvarskonferensen inom 

PFAS (NBDE PFAS Conference) har genomförts hos RISE  

i Borås. Ett 60-tal personer från sju olika länder deltog.  

Fokus för mötet var att kunna öka reningstakten av PFAS 

från kontaminerade områden i Norden och Baltikum. I 

RISE forskningsprojekt Testbed PFAS utvärderas tekniker 

för att rena jord och vatten samt för framtidens PFAS-fria 

släckmedel. 

Ny infrastruktur för vätgas på framväxt 

Vätgasledningar kan behövas som ett komplement till 

kraftledningar för industrins stora vätgas- och energibe-

hov i norra Sverige. Det visar en förstudie som har gjorts 

av Luleå tekniska universitet och RISE i samarbete med 24 

aktörer med intressen för vätgas i norra Sverige. Studien, 

som delfinansierats av Vinnova, pekar bland annat på be-

hov av mer ändamålsenliga regelverk för ägande och styr-

ning. Fortsatt forskning, utveckling och utbildning samt 

samordning kan påskynda implementeringen av vätgas. 

Vid brandlabbet i Borås testas framtidens PFAS-fria släckmedel. 
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Värmepumpsteknik för energibesparing i 

torkprocesser  

Torkprocesser används i stor utsträckning i såväl industrin 

som i hushållsapplikationer i olika former och bidrar avse-

värt till energiförbrukningen. Genom att integrera värme-

pumpar kan energibesparingar på upp till 80 procent upp-

nås i torkningsprocessen. I ett nytt projekt finansierat av 

Energimyndigheten ska RISE tillsammans med KTH och 

Chalmers samla in svenska fallstudier med fokus på indust-

riell torkning, främst inom skog, massa/papper, jordbruk/ 

livsmedel, i syfte att bygga internationell kunskap om  

resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. 

Effektmätning inom välfärdssektorn 

Nu startar projektet Effektmätning för hållbar välfärd som 

ska ge organisationer som finansierar eller utför välfärds-

insatser verktyg för att kontinuerligt testa, lära och om-

pröva sin verksamhet, så att samhällets resurser fördelas 

dit de får avsedd effekt. Projektet drivs av RISE och Effekt-

fullt med stöd från Vinnova och i samarbete med Örebro 

kommun. 

RISE undertecknar Umeås klimatfärdplan 

37 företag och andra aktörer tillkännagav i december att 

de ansluter sig till Umeå kommuns klimatfärdplan. Genom 

att ansluta till klimatfärdplanen ställer man sig bakom 

kommunens lokala klimatmål, däribland att Umeå ska vara 

klimatneutralt 2040. Klimatfärdplanen ska kraftfullt 

minska klimatutsläppen genom att stärka samarbetet mel-

lan olika aktörer i samhället. 

Handbok för ekologiskt hållbara solcellsparker 

Med rätt lokalisering, utformning och skötsel kan sol-

cellsparker bidra med nettopositiv påverkan på biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster. Projektet Eko-Sol, som 

drivs av RISE och Ecogain, har kartlagt hur solcellsparker 

planeras i Sverige idag och hur utformningen kan påverka 

biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Projektet har 

utarbetat en handbok för utformning av ekologiskt håll-

bara solcellsparker, ett arbete som nyligen nominerats till 

Årets prestation i Solenergipriset 2023. 

Stora miljövinster med att återvinna mer 

kväve från avloppsvatten 

Stigande gödselpriser har det senaste året hotat den 

svenska matproduktionen och lett till att Jordbruksverket 

nu snabbutreder Sveriges och EU:s förmåga att producera 

inhemsk gödsel. Med ny teknik kan en del av gödselbeho-

vet täckas av återvunnen näring från avloppsvatten. Det 

visar en ny forskningsstudie från IVL Svenska Miljöinstitu-

tet, RISE och Mälardalens universitet. 

Fortsatt forskning för klimatförbättrad betong 

I december startade fas tre av det nationella samverkans-

projektet BETCRETE som ska mobilisera hela värdekedjan 

för cement och betong för att minska koldioxidutsläppen 

och komma närmare målet med klimatneutral betong. 

BETCRETE 3.0 ska arbeta med utveckling av alternativa 

bindemedel och alternativa materialflöden samt insamling 

av KPI:er. Man vill också ta fram fler demonstratorer,  

anläggningar där nya lösningar kan testas i praktiken. 

 

Projektet Eko-Sol har utarbetat en handbok för utformning av ekologiskt hållbara solcellsparker. 
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Hållbar omställning och konkurrenskraft på 
vetenskaplig grund 

Det övergripande målet för RISE är att vara internationellt konkurrenskraftigt och verka för  

hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse, samt främja 

offentlig sektors förnyelse och förmåga att bidra till lösningar på samhällets utmaningar 

tillsammans med näringslivet. I uppdraget lyfts särskilt stödet till små och medelstora företag.   

RISE bidrag till hållbar utveckling 
RISE uppdrag är att bidra till hållbar utveckling i näringsliv 

och samhälle genom att skapa innovationsinfrastruktur 

med internationell konkurrenskraft, i hela värdekedjan. 

Vår strategi för hållbar tillväxt vägleder oss i arbetet, där 

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är en viktig ut-

gångspunkt. 

Digitalt verktyg för bostadsrättsföreningar  

Det finns en stor outnyttjad potential gällande energi- 

effektivisering i bostadsrättsföreningar, många föreningar 

läcker energi och pengar. RISE har 

hjälpt Energieffektiviseringsföretagen 

och Fastighetsägarna att ta fram platt-

formen Klimatknuffen där föreningar 

enkelt kan inspirera varandra genom 

att visa upp goda exempel. 

Investering i strategisk kompetens-
utveckling 
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 Mkr 

(854) i enlighet med propositionen 2020/21:60 Utgiftsom-

råde 24. Utöver propositionen har RISE tilldelats 350 Mkr, 

varav 150 Mkr utbetalas i år till dedikerade satsningar 

inom testbäddar för bioraffinaderier samt 15 Mkr för att 

stödja ansökningsprocessen att bli nationellt organ för  

certifiering av medicintekniska produkter. 

Kraftsamling för omställning 

Bland de särskilda satsningarna 2022 för att stärka RISE 

förmåga att stötta kunder i hållbar omställning märks 

bland annat digitalisering och elektrifiering. Här ingår 

kraftsamling kring batteri och vätgas, framtidens mat och 

AI transformation. Strategiska kompetensmedel har också 

bidragit till att utveckla erbjudanden kring testning, prov-

ning och certifiering samt etablering av Omställningslyftet. 

Innovation för små och medelstora 
företag 
Ett av RISE prioriterade uppdrag är att stödja en innovativ 

utveckling, hållbar tillväxt och förnyelse i små och medel-

stora företag (SME). RISE är en katalysator som hjälper  

företag att accelerera innovation, kvalitetssäkra lösningar 

och snabba upp marknadsintroduktioner. 

Svensk textilfiber med siktet inställt på  

världsmarknaden 

En helt ny cellulosabaserad textilfiber, som är så hållbar 

och billig att den kan göra skillnad för textilindustrins 

klimatavtryck. Det är vad Tree to Textile har lyckats ta 

fram. Just nu är man i gång med uppstarten av en ny demo-

anläggning för att verifiera processen upp till full skala. 

RISE har varit med på hela resan – från idé till demoanlägg-

ning – tack vare en infrastruktur med 

såväl expertis som utrustning i pilot-

skala. För mer information, lyssna på 

Nytänkarpodden och intervjun med 

Åsa Östlund, forskningschef på Tree  

to Textile.  

 

https://www.ri.se/sv/berattelser/nytankarpodden-moter-asa-ostlund-forskningschef-pa-tree-to-textile
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Omsättning och resultat 

Oktober – december 2022 

Koncernens nettoomsättning under fjärde kvartalet upp-

gick till 1 188 Mkr (1 076) vilket är en ökning om 10 % jäm-

fört föregående år.   

Koncernens rörelseresultat uppgick till 50 Mkr (55), vilket 
gav en rörelsemarginal på 4,2 % (5,1 %). Justerat rörelse- 

resultat var 49 Mkr (68) vilket gav en justerad rörelsemar-

ginal på 4,2 % (6,3 %). Specifikation av nettoomsättning 

och rörelseresultat per division redovisas i segmentsredo-

visningen på sidan 14. 

Finansnettot uppgick till 10 Mkr (-7).  Den stora ökningen 

under fjärde kvartalet härrör framför allt till realiserade 

vinster på valutaterminer om totalt 10 Mkr.  Valutatermi-

ner har tecknats i dotterbolaget SEEL i syfte att säkra EUR 

för kommande investeringsprojekt.  Skatt på periodens  

resultat uppgick till -9 Mkr (-20). Periodens resultat upp-

gick till 51 Mkr (28).  

Januari – december 2022 

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 

3 993 Mkr (3 618) vilket är en ökning med 10,4 % jämfört 

med föregående år. 

Rörelseresultatet uppgick till 22 Mkr (22) för året vilket 

gav en rörelsemarginal på 0,6 % (0,6 %). Justerat rörelsere-

sultat uppgick till 54 Mkr (21) vilket gav en justerad rörel-

semarginal på 1,3 % (0,6 %). En reservation på 17 Mkr har 

gjorts avseende permitteringsstöd till följd av beslut från 

Tillväxtverket. Under föregående år redovisades en in-

täktspost på 15 Mkr hänförlig till utbetalning av permitte-

ringsstöd. Resultatandelar från intresseföretag uppgick till 

3 Mkr (4). 

Specifikation av nettoomsättning och rörelseresultat per 

division finns i segmentsredovisningen på sidan 14. 

Finansnettot för året uppgick till 51 Mkr (-16). Den stora 

ökningen beror framför allt på realiserade och oreali-

serade valutakursvinster om totalt 10 Mkr respektive 22 

Mkr. Periodens resultat uppgick till 55 Mkr (-7).  

Kassaflöde och finansiell ställning 

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter föränd-

ring av rörelsekapital uppgick till 471 Mkr (352) för helåret 

2022. Koncernens totala kassaflöde från investeringsverk-

samheten uppgick till -856 Mkr (-537), där investeringar i 

materiella och immateriella anläggningstillgångar ingår 

med -871 Mkr (-519) respektive -6 Mkr (-5). Investeringar 

i materiella anläggningstillgångar är främst relaterade till 

investeringar i SEEL. Kassaflödet för året uppgick till 54 

Mkr (41).  

Räntebärande skulder på balansdagen uppgick till 1 066 

Mkr (987) varav 588 Mkr (601) avsåg leasingskulder. Lån 

till kreditinstitut förfaller under perioden 2022–2037.  

Utöver redan upptagna lån finns en ytterligare låneram om 

480 Mkr. Skulderna löper till rörlig ränta. Räntebärande 

skulder har under året sammantaget amorterats med 28 

Mkr, amortering av leasingskulder uppgår till 189 Mkr.  

Under perioden har även externa lån tagits upp i SEEL om 

100 Mkr samt i AstaZero om 50 Mkr, båda från Nordiska 

investeringsbanken. RISE har även fått in investerings- 

bidrag i SEEL samt till investeringar i bioraffinaderier om 

380 Mkr respektive 150 Mkr. Likvida medel uppgick på  

balansdagen till 856 Mkr (802).  

Fördelning av nettoomsättning 

 

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  

åtgärdsplan in för att hantera både operationella och  

finansiella risker vilket löpande har följts upp. Detta är  

nu inte längre kategoriserat som en väsentlig risk men  

utvecklingen 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. 
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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 

energiförsörjningen vilket varit en dominerande orsak till 

den höga inflation och det osäkra ränteläge som idag  

råder. Detta följs och hanteras riskmässigt då det finns en 

risk kopplat till kostnadsökningar och ränteexponering  

såväl i Sverige som globalt. För ytterligare information om 

riskhantering och finansiella risker se sidan 56–58, och  

sidan 69–70 i 2021 års årsredovisning. 

Viktiga händelser efter periodens utgång  

Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång. 

Moderbolaget 

Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick för fjärde 

kvartalet till 1 019 Mkr (749) och för helåret till 3 208 Mkr 

(2 553). Den stora förändringen jämfört med föregående 

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 fjärde kvartalet uppgick 

till 43 Mkr (31) och för helåret till -12 Mkr (-11). Resultat 

från finansiella poster uppgick till -25 Mkr (-2) för sista 

kvartalet och till -5 Mkr (-1) ackumulerat för helåret.  Den 

stora ökningen under sista kvartalet härrör framför allt till 

nedskrivning av andelar i dotterföretag om -28 Mkr. Skatt 

på periodens resultat för helår 2022 uppgick till -11 Mkr  

(-3). 

Moderbolagets egna kapital uppgick till 395 Mkr (401) och 

likvida medel till 0 Mkr (182). 
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Finansiell information 
 

Resultaträkning i sammandrag – Koncernen 
 Not Okt-dec Okt-dec 

Jan-dec Jan-dec 

Belopp i Mkr   2022 2021 2022 2021 

Nettoomsättning 1 1 188 1 076 3 993 3 618 

Övriga rörelseintäkter  8 -18 12 21 

        

Rörelsens kostnader      -1 145 -1 004 -3 986 -3 621 

Resultat från andelar i intresseföretag  -1 1 3 4 

RÖRELSERESULTAT   50 55 22 22 

        

Finansiella poster – netto  10 -7 51 -16 

RESULTAT FÖRE SKATT   60 48 73 6 

        

Inkomstskatt  -9 -20 -18 -13 

PERIODENS RESULTAT   51 28 55 -7 

        

Moderbolagets aktieägare  50 23 39 -14 

Innehav utan bestämmande inflytande  1 5 16 7 

        

RESULTAT PER AKTIE        

Resultat per aktie, (kronor)  138 63 107 -38 

Genomsnittligt antal utestående aktier1)  364 000 364 000 364 000 364 000 

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

 

Rapport över totalresultat – Koncernen 
  Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 

Belopp i Mkr   2022 2021 2022 2021 

PERIODENS RESULTAT  51 28 55 -7 

POSTER SOM HAR OMFÖRTS ELLER KAN 
OMFÖRAS TILL ÅRETS RESULTAT 

       

Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av 
utländska verksamheter  1 0 6 4 

POSTER SOM INTE SKA ÅTERFÖRAS I 
RESULTATRÄKNINGEN 

       

Omvärdering av nettopensionsförpliktelser  6 1 6 1 

Uppskjuten skatteeffekt av nettopensionsför-
pliktelser  

 -1 0 -1 0 

ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN   6 1 11 5 

        

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN   57 29 66 -2 

        

SUMMA TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:       

Moderföretagets aktieägare  56 23 50 -10 

Innehav utan bestämmande inflytande  1 6 16 8 
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Balansräkning i sammandrag – Koncernen 

Belopp i Mkr Not 2022-12-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR     

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Immateriella tillgångar  35 31 

Materiella tillgångar  1 706 1 290 

Nyttjanderättstillgångar  588 591 

Finansiella tillgångar  104 146 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   2 433 2 058 

     

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

Upparbetade ej fakturerade intäkter  633 601 

Kundfordringar  549 554 

Övriga kortfristiga fordringar  250 186 

Kassa och bank  856 802 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   2 288 2 143 

     

SUMMA TILLGÅNGAR   4 721 4 201 

     

EGET KAPITAL     

Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare  815 750 

Innehav utan bestämmande inflytande  27 90 

SUMMA EGET KAPITAL   842 840 

     

LÅNGFRISTIGA SKULDER     

Långfristiga leasingskulder  439 439 

Övriga långfristiga skulder och avsättningar  579 539 

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER   1 018 978 

     

KORTFRISTIGA SKULDER     

Kortfristiga leasingskulder  150 161 

Övriga kortfristiga skulder  2 711 2 222 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER   2 861 2 383 

     

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   4 721 4 201 
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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 -7 674 760 77 837 

Årets resultat - - - -14 -14 7 -7 

Årets övriga totalresultat - - 5 - 4 1 5 

Omfördelning - -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 - - - 39 39 16 55 

Årets övriga totalresultat - - 6 5 11 - 11 

Förvärv minoritetsandel - - - 15 15 -79 -64 

Omfördelning - -6 - 6 0 - 0 

UB PER 31 DECEMBER 2022 36 48 4 727 815 27 842 

 

Kassaflödesanalys i sammandrag – Koncernen 

 Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 

Belopp i Mkr 2022 2021 2022 2021 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före för-
ändring av rörelsekapital 

133 113 342 277 

Förändring av rörelsekapital -249 -277 129 75 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN 

-116 -164 471 352 

 
      

Kassaflöde från investeringsverksamheten -405 -129 -856 -537 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 615 195 439 226 

PERIODENS KASSAFLÖDE 94 -98 54 41 

 
      

Likvida medel vid periodens början 762 900 802 761 

Likvida medel vid periodens slut 856 802 856 802 
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Resultaträkning i sammandrag – Moderbolaget 
 

 
 

Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 

Belopp i Mkr  2022 2021 2022 2021 

Nettoomsättning  1 019 749 3 208 2 553 

Övriga rörelseintäkter  -2 31 68 146 

Rörelsens kostnader  -974 -749 -3 288 -2 710 

RÖRELSERESULTAT  43 31 -12 -11 

 
       

Finansiella poster  -25 -2 -5 -1 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  18 29 -17 -12 

        

Bokslutsdispositioner 
 20 14 20 14 

Skatt på årets resultat  -9 -3 -11 -3 

PERIODENS RESULTAT  29 40 -8 -1 

Balansräkning i sammandrag – Moderbolaget 

Belopp i Mkr   2022-12-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR 
      

      

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

Immateriella anläggningstillgångar   11 10 

Materiella anläggningstillgångar   836 581 

Finansiella anläggningstillgångar   542 465 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   1 389 1 056 
      

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      

Upparbetade ej fakturerade intäkter   528 400 

Kundfordringar   409 355 

Övriga kortfristiga fordringar   289 217 

Kassa och bank   0 182 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   1 226 1 154 
      

SUMMA TILLGÅNGAR   2 615 2 210 

 
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

      

EGET KAPITAL      

Bundet eget kapital   156 163 

Fritt eget kapital   239 238 

SUMMA EGET KAPITAL   395 401 
      

Obeskattade reserver   0 5 

Övriga långfristiga skulder och avsättningar   24 139 

Kortfristiga skulder   2 196 1 665 

SUMMA SKULDER OCH OBESKATTADE RESERVER   2 220 1 809 
      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   2 615 2 210 
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RISE-koncernen uppdelad på divisioner – Koncernen 
 

 
Januari – december 2022 Januari – december 2021 

Belopp i Mkr 

NETTO-
OMSÄTTNING 

RÖRELSE-
RESULTAT 

RÖRELSE-
MARGINAL  

NETTO-
OMSÄTTNING 

RÖRELSE-
RESULTAT 

RÖRELSE-
MARGINAL  

DIVISION          

Bioekonomi & hälsa 803 -32 -0,4% 784 -35 -4,5% 

Digitala system 693 32 4,6% 650 37 5,7% 

Material och produktion  699 -2 -0,3% 628 -16 -2,5% 

Samhällsbyggnad  591 2 0,3% 556 12 2,2% 

Säkerhet och transport 1 077 63 5,8% 897 66 7,4% 

SUMMA DIVISIONER 3 863 63 1,6% 3 515 64 1,8% 

Ofördelade gemensamma kost-
nader/elimineringar 

130 -44  103 -46   

Resultatandel intressebolag  3    4   

TOTALT KONCERNEN 3 993 22 0,6% 3 618 22 0,6% 

 
 

Redovisningsprinciper 

Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårs-

rapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovis-

ningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprät-

tats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårs-

rapport. För koncernen och moderbolaget har samma  

redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats 

som i den senaste årsredovisningen. För en närmare be-

skrivning av koncernens tillämpade redovisningsprinciper 

hänvisas till senast lämnade årsredovisning för år 2021 

som finns att tillgå på www.ri.se/sv/om-rise/finansiell-

kommunikation/finansiella-rapporter. 

Not 1 

Segmentrapportering/divisionsrapportering  

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstäm-

mer med den interna rapportering som lämnas till den 

högste verkställande beslutsfattaren, vilken är den funkt-

ion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning 

av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna 

funktion identifierats som verkställande direktören i RISE. 

Segmenten överensstämmer med divisionerna och be-

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

resultatmåtten som styrelsen följer upp är rörelseresulta-

tet. 

Ingen enskild kund i koncernen står för mer än 10 procent 

av intäkterna. 21 procent av intäkterna kommer från  

utlandet. Anläggningstillgångarna finns huvudsakligen i 

Sverige. 

Not 2 

Transaktioner med närstående 

Svenska staten äger 100 procent av RISE AB. Utöver  

affärsmässiga transaktioner, som skett på marknadsmäss-

iga villkor mellan bolag inom koncernen har inga transakt-

ioner med närstående skett. 

Not 3 

Verkligt värde för finansiella instrument 

Koncernen har placeringar i långfristiga finansiella till-

gångar, bestående av räntebärande värdepapper, vilka är 

värderade till marknadsvärdet på balansdagen. 

Kortfristiga räntebärande värdepapper uppgår på balans-

dagen till 5 Mkr (5) och långfristiga till 30 Mkr (56).
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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 17. 

 Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 

Belopp i Mkr 2022 2021 2022 2021 

Rörelsemarginal       

Rörelseresultat 50 55 22 22 

Nettoomsättning 1 188 1 076 3 993 3 618 

Rörelsemarginal % 4,2% 5,1% 0,6% 0,6% 

       

Justerad rörelsemarginal*     

Rörelseresultat 50 55 22 22 

Justerat för:     

Omstruktureringskostnader 1 - 8 1 

Permitteringsersättning 0 10 17 -5 

Övriga poster -2 3 7 3 

Justerat rörelseresultat 49 68 54 21 

Nettoomsättning 1 188 1 076 3 993 3 618 

Justerad rörelsemarginal % 4,2% 6,3% 1,3% 0,6% 

     

Nettoskuldsättningsgrad       

Räntebärande skulder 1 066 987 1 066 987 

Pensionsavsättningar 44 46 44 46 

Räntebärande tillgångar -53 -85 -53 -85 

Likvida medel -856 -802 -856 -802 

Nettoskuld 201 146 201 146 

Eget kapital 842 840 842 840 

Nettoskuldsättningsgrad % 23,9% 17,4% 23,9% 17,4% 

       

Soliditet       

Eget kapital 842 840 842 840 

Balansomslutning 4 721 4 201 4 721 4 201 

Soliditet % 17,8% 20,0% 17,8% 20,0% 
 
*Justering har skett av rörelseresultatet för poster som inte anses vara av rörelsekaraktär samt uppgår till väsentliga belopp. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ RISE AB JANUARI-DECEMBER 2022 
 

 16 

Kommande ekonomisk information 
 

Års- och hållbarhetsredovisning 2022 31 mars 2023 

Årsstämma 25 april 2023 

 Delårsrapport januari-mars 2023 30 april 2023 

Delårsrapport januari-juni 2023 15 augusti 2023 

Delårsrapport januari-september 2023 31 oktober 2023 

   

Undertecknande 
Styrelsen har vid sammanträde den 9 februari 2023 uppdragit till verkställande direktören Pia Sandvik att underteckna 

denna bokslutskommuniké.  

Göteborg den 9 februari 2023 

 
 
 
 
 
Pia Sandvik 
Vd och koncernchef 

 

För ytterligare information: 
Pia Sandvik, vd 

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

e-post: pia.sandvik@ri.se 

 

Robert Casselbrant, Finansdirektör 

telefon: +46 (0)10 516 50 00 

e-post: robert.casselbrant@ri.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 

www.ri.se  /  info@ri.se 

Org. nr 556464-6874. Styrelsens säte är i Göteborg 

Tel: +46 (0)10-516 50 00 
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Definitioner och ordlista 

Ordlista 

Additiv tillverkning Tillverkningsteknik där föremål byggs upp lager på lager, även kallad 3D-utskrift. 

AI Artificiell intelligens 

AstaZero Testbädd och verklighetsnära miljö för utveckling och provning av morgondagens automatise-
rade transportsystem. 

Awitar Anläggning för att testa elektromagnetisk kompabilitet (EMC) i fordon. 

Cyber Range Testbädd i Kista som drivs av RISE där det bland annat genomförs virtuella tester i kontrollerad 
miljö för att skapa stabila och säkra IT-system. 

Cyber Test Lab Automotive Nytt kluster av testbäddar för cybersäkerhet inom fordonsindustrin. 

Ekosystemtjänster Alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår väl-
färd och livskvalitet. Tjänsterna delas in i fyra kategorier: försörjande, reglerande, kul-
turella och stödjande. 

KPI Key Performance Indicators – olika nyckeltal för att mäta framsteg att nå prioriterade mål.  

Omställningslyftet Nationellt initiativ med syfte att underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medel-
stora företag. 

PFAS Poly- och perfluorerade alkylsubstanser, samlingsnamn för en grupp kemikalier med vatten-, 
fett- och smutsavstötande funktion. 

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

SEEL Swedish Electric Transport Laboratory 

SK-medel Strategiska kompetensmedel, en form av basfinansiering, fördelade enligt fördelningsmodell. 

SME Små och medelstora företag (Small and Medium-sized Enterprises) 

Strukturmedel Strategiska kompetensmedel fördelade till specifikt projekt. 

Test and Experimentation  

Facilities (TEF) 

Initiativ inom det europeiska programmet DIGITAL i syfte att främja implementering av AI-

teknik. 

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 till-

gångar och likvida medel, dividerat med totalt eget kapital på balansdagen 
 
Soliditet  Summa eget kapital på balansdagen i procent av balansomslutningen 



 
 

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

 

RISE – Sveriges forskningsinstitut  

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan  

med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv 

och ett hållbart samhälle. Våra cirka 3 000 medarbetare driver och stöder alla typer av 

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

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

produkter och tjänster.  

I Borås fortskrider bygget av den nya anläggningen för att testa batterisäkerhet som ska stå klar 2023.    
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