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Efterfrågan på våra tjänster och spetskompetens har varit stor under första halvåret 2019 och innebar en
bra omsättningstillväxt samtidigt som lönsamheten var bättre än föregående år. Andra kvartalet visade på
fortsatt god tillväxt och lönsamhet.
Väsentliga händelser april–juni 2019

Finansiell utveckling april-juni 2019
• Nettoomsättningen ökade med 23 procent till 923
Mkr (753). Rensat från effekten av förvärv är
ökningen 5 procent.

•

RISE och Ericsson har slutit ett samverkansavtal för ett
starkare forskningssamarbete inom strategiskt viktiga
områden, kompetensutveckling av medarbetare och
ökat nyttjande av RISE infrastruktur och testmiljöer. En
tätare samverkan mellan RISE och Ericsson kommer att
stärka Sverige på en rad ICT-områden som lärande
maskiner/AI, framtidens transportsystem, Internet of
Things, cybersäkerhet, intelligenta förpackningar och
sensorer för olika material och användningsområden.

•

Ett nytt samarbetsavtal undertecknades i Esbo, Finland
den 6 maj mellan svenska RISE och finska VTT vars mål
är att bilda en plattform för samarbete kring
infrastruktur för test och demo inom bioekonomi och
cirkulär ekonomi. Syftet är att skapa ett omfattande
erbjudande för kunder och bättre förutsättningar att
planera framtida investeringar.

•

RISE och Stockholms universitet har tecknat ett
ramavtal i syfte att bli starkare aktörer inom forskning
och innovation. Avtalet är en viktig grund för det
gemensamma arbetet med att få till stånd fler
samarbetsprojekt.

•

Elena Fersman är ny styrelseledamot i RISE sedan april
2019. Hon är forskningsdirektör inom artificiell
intelligens på Ericsson samt docent och adjungerad
professor i Cyber-Physical Systems med specialisering
på automation vid Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm.

• Rörelseresultatet var 27 Mkr (19) vilket gav en
rörelsemarginal på 2,9 procent (2,5).
• Periodens resultat uppgick till 23 Mkr (11).

Finansiell utveckling januari-juni 2019
• Nettoomsättningen ökade med 26 procent till 1 808
Mkr (1 434). Rensat från effekten av förvärv är
ökningen 8 procent.
• Rörelseresultatet var 36 Mkr (8) vilket gav en
rörelsemarginal på 2,0 procent (0,6).
• Periodens resultat uppgick till 29 Mkr (5).

Fördelning av nettoomsättning

Nyckeltal

Apr-jun

Apr-jun

Jan -jun

Jan -jun

Helår

2019

2018

2019

2018

2018

923
23%

753
10%

1 808
26%

1 434
6%

3 066
14%

Rörelseresultat
Periodens resultat
Likvida medel
Eget kapital
Balansomslutning

27
23
582
1 024
3 583

19
11
412
986
2 507

36
29
582
1 024
3 583

8
5
412
986
2 507

34
11
720
991
3 064

Soliditet %, enligt IFRS 16 *
Soliditet %, enligt IAS 17 *

28,6%
34,5%

39,3%

28,6%
34,5%

39,3%

32,3%

2,9%
2,8%

2,5%

2,0%
1,9%

0,6%

1,1%

2 567
39/61

2 099
36/64

2 567
39/61

2 099
36/64

2 236
36/64

Koncernen (belopp i Mkr)
Nettoomsättning
Förändring nettoomsättning jämfört med föreg. år

Rörelsemarginal %, enligt IFRS 16 *
Rörelsemarginal %, enligt IAS 17 *
Årsanställda
Kvinnor/män %

*) Beräkning av nyckeltal visas under alternativa nyckeltal på sidan 15.

Omslagsbilden: Genom att koppla upp Bolidens gruva i Kankberg ökade både effektiviteten och produktiviteten. Digitaliseringen gör också gruvan säkrare
och mer tillgänglig. Foto: Boliden
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Vi har passerat halvtid och jag kan konstatera att det första halvåret har varit konstruktivt, produktivt
och vi visar upp ett bra finansiellt resultat. Trots en stor pågående intern omstrukturering och
effektivisering så samarbetar organisationen med ett starkt fokus på att öka kundnyttan. Samverkan är
vår ledstjärna och del av vårt uppdrag och vi har inlett flera viktiga strategiska samverkansavtal detta
kvartal.
Andra kvartalet visade en fortsatt omsättningstillväxt med
högre resultat än föregående års andra kvartal. Första halvåret
2019 har börjat bra för RISE, med bättre lönsamhet jämfört
med föregående år samt högre omsättning.
RISE och Ericsson inledde ett viktigt och strategiskt
forskningssamarbete som manifesterades publikt den 12 juni
på Kista Mobility Day inför press, universitet, företag och
andra intresserade. Målet är att innovationer och lösningar
som blir resultatet av vårt samarbete kommer att vara till
nytta för det omgivande samhället och svenskt näringsliv i
stort.
Under fem år har världsledande svenska aktörer samarbetat
för att göra gruvindustrin mer säker och effektiv genom en
uppkopplad digital miljö. Samarbetet har lett till utveckling
av gruvindustrin, digitalisering i industrimiljö och utveckling
av 5G-teknologi. Den uppkopplade digitala ekosystemet kan
också appliceras i andra industrier och länder.
Nätverket som nu skapats ger även goda möjligheter till
samarbete efter avslutat projekt vilket är ett
framgångsrecept för stärkt svensk konkurrenskraft.
Våra partners i projektet är ABB, Ericsson, Infovista, Volvo
CE, Telia, Epiroc och Boliden.
Den 6 maj skrev RISE och VTT på ett samarbetsavtal i Esbo,
Finland, som kommer att betyda mycket för industriell
förnyelse här i Sverige och i Finland. Vi är två nationella
forskningsorganisationer, som delar samma mål att stödja
hållbar utveckling, förändring mot koldioxidneutrala
samhället och förnyelse av skogsindustrin. Vi kommer att
fokusera på biomaterial, biobränsleproduktion och
digitalisering av en biobaserad och cirkulär ekonomi.

Allt vi gör inom RISE ska bidra till ett hållbart samhälle och jag
vil nämna några aktuella viktiga initiativ och samarbetsprojekt:
Årligen används 30 miljarder ton betong i världen vilket bidrar
till cirka 6 procent av världens koldioxidutsläpp. RISE deltar nu i
en kraftsamling med hela byggsektorn för att ta fram en
nationell strategi för en klimatneutral cement- och
betongindustri. Målet är att klimatneutral betong skall finnas
på marknaden senast 2030 och användas överallt i Sverige år
2045.
Massa- och pappersindustrin har potential att producera stora
mängder gröna bränslen genom elektrobränsleprocesser.
Svensk massa-, kemi- och pappersindustri skulle med rätt
förutsättningar kunna öka produktionen av förnybara
drivmedel och kemikalier och samtidigt ta en mer aktiv roll på
elmarknaden genom att producera så kallade elektrobränslen.
Det visar ett forskningsprojekt som genomförts av RISE,
tillsammans med Södra, Nouryon och BillerudKorsnäs.
Arbetet med ”Redesigning RISE”, för att effektivisera
organisationen avseende tvärfunktionella samarbeten, pågår
för fullt. Målet är att skapa en organisation med ett starkare
kundfokus och ett mer dynamiskt och flexibelt arbetssätt.
Förberedelserna fortsätter under 2019 för att den nya
organisationen ska kunna börja gälla från och med den 1 januari
2020.
RISE är ett kunskapsföretag, vi levererar kunskap och expertis
till näringslivet och en hållbar samhällsutveckling.
Jag vill avsluta med att tacka alla medarbetare som med sitt
engagemang bidrar till att RISE kan möta upp de förväntningar
som ställs på oss som Sveriges samlade forskningsinstitut och
innovationspartner.

Vi har också knutit akademin närmare oss genom att ingå ett
ramavtal med Stockholms universitet. Tillsammans hoppas
och tror vi att hitta flera viktiga forskningsprojekt framöver,
som gagnar det svenska näringslivet och samhället.

”Samverkan är vår ledstjärna och en del av vårt

uppdrag ”
Tidigare har bolagen inom RISE haft medlemskap i olika
arbetsgivarorganisationer och därmed också varit bundna
av olika kollektivavtal. Som en del av konsolideringen har
RISE blivit medlem i Teknikföretagen. Vårt uppdrag är att
stärka svensk konkurrenskraft och medlemskapet i
Teknikföretagen ökar våra möjligheter att vara
framgångsrika i det. Det innebär också att alla 2 700
anställda på RISE kommer att omfattas av
Tekniktjänsteavtalet, som planeras träda i kraft i höst.

Pia Sandvik,
Vd och koncernchef
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Genom den utökade bredden i det gemensamma RISE har vår samlade kunskap ökat och spetsarna blivit fler.
I våra sex affärs- och innovationsområden: Digitalisering, Energi och biobaserad ekonomi,
Hållbara städer och samhällen, Hälsa och Life Science, Materialomställning och Mobilitet samlar vi
gränsöverskridande kompetens för framtidens utmaningar. Syftet är att driva strategisk utveckling av
innovativa och tvärvetenskapliga lösningar.
RISE Affärs- och innovationsområden spänner över alla
divisioner och har därmed ett övergripande perspektiv på
verksamheten. Olika delar och kompetenser kan matchas
för att möta kundernas behov både här och nu i rena
uppdrag och projekt samt för att driva strategisk utveckling
av kompetens och resurser på några års sikt.
De bidrar också med viktig omvärldsbevakning och analys
inom respektive område – att övervaka och förutse nya
möjligheter och nischer som växer fram både globalt och
nationellt. Omvärldsbevakning handlar också om att se och
ta vara på möjligheter tillsammans med andra, som
universitet och högskolor, offentliga aktörer och förstås
näringslivet i olika konstellationer.
Digitalisering
Hannover Messe är världens största industrimässa och i år
var Sverige partnerland. Under tema Sweden Co-Lab
samlades 145 företag, institut, myndigheter och universitet
som tillsammans marknadsförde Sverige och svensk
innovationskraft inom digitalisering, smart produktion och
hållbara lösningar. RISE demonstrerade uppkopplade
gruvor, industriell additiv tillverkning med biomaterial och
mätte kullager i realtid med specialfiber. Vi gav seminarier
om cirkulär ekonomi, produktionslyft, institutets roll för en
konkurrenskraftig industri och pratade kvinnor och teknik.
Vår 3D-printer besöktes av prins Carl-Philip, Stefan Löfven,
Angela Merkel, tyska digitaliseringsministern Dorothee Bär
och flera andra delegationer med ministrar och politiker
från hela världen.
Energi och biobaserad ekonomi
Norden är en stark aktör inom området cirkulär ekonomi.
Syftet med det nyetablerade Nordic Cirkular Hot Spot är
att öka och stimulera utbyte mellan företag, organisationer
och regeringar för att accelerera omställningen till cirkulära
affärsmodeller och etablera Norden som en internationell
inspirationskälla. RISE roll är bland annat att tillse att den
kvalificerade forskning vi bedriver ska spridas för att ge
avtryck. Nordic Innovation finansierar satsningen med 0,5
miljoner norska kronor i etableringspengar att dela mellan
Norge, Sverige och Danmark. Lanseringen genomfördes på
World Cirkular Economy Forum i Helsingfors den 4 juni och
samlade såväl press som politiker, finansiärer och
branschföreträdare.

Hållbara städer och samhällen
Oavsett storlek har Sveriges kommuner samma utmaningar i
hantering av data och samverkan mellan städer och kommuner
saknas. Det ska Staden som plattform (CaaP) ändra på.
Projektets målbild är bland annat att möjliggöra enkel flytt av
tjänster mellan städerna samt att föreslå en nationell
förvaltningsmodell av minimiramverket inklusive relevanta
standarder och datamodeller. Dessutom ska ett "Smart City Lab"
etableras för att underlätta datadelning och samverkan i
utvecklingen av den smarta staden. RISE bidrar bland annat med
projekt- och processledning, plattformsutveckling, teknisk
samordning och rådgivning kring IoT och dataplattformar. I
projektet deltar 10 kommuner, KTH, IVL, SIS mfl partners och
finansieras av Vinnova med 12 Mkr varav 3,9 Mkr till RISE.
Hälsa och Life Science
Janusmed är ett kunskaps- och beslutsstöd som region Stockholm
utvecklat för läkare och annan sjukvårdspersonal. Syftet med
Janusmed är att minimera risker för allvarliga biverkningar vid
samtidig behandling med flera läkemedel. I en ny förstudie kommer
vi att undersöka hur AI kan användas för att förstärka
beslutsstödet med fokus på njurfunktion. Bakgrunden är att
förstärkta biverkningar, vid sambehandling med flera läkemedel,
medför stora kostnader för sjukvården och hälsorisker för
patienterna. RISE projektleder och bidrar med AI-kompetens.
Uppdragsgivare är Region Stockholm och förstudien finansieras av
regionens innovationsfond med 0,3 Mkr.
Materialomställning
RISE senast tillkomna affärs- och innovationsområde är
Materialomställning. RISE har kompetens inom många olika typer av
material som polymerer, mineraler, cement, glas, biomaterial,
livsmedel, läkemedel, metaller och elektronik, samt stöder utveckling
och innovation i alla delar av värdekedjan från råvaror till förädling,
tillverkning och återbruk.
Mobilitet
Projekt Smart Road Gotland som blivit utvalt i Trafikverkets
förkommersiella innovationsupphandling för att demonstrera
nya ERS-tekniker (Elvägssystem). Projektet är unikt eftersom det
är världens första trådlösa ERS på allmän väg för både buss och
lastbil. Ny byggs en elväg längs en del av sträckan som förbinder
Visby flygplats med centrala Visby på Gotland. Elvägen baseras
på induktiv teknik installerad under vägbanan. RISE roll är att
testa och validera säkerheten för induktiv elväg samt öka
kunskapen om vilka möjligheter och utmaningar som den nya
tekniken medför för olika aktörer. Det internationella konsortiet
består av 13 partners, t ex RISE, Gotland GPe Circuit AB, Region
Gotland, Swedavia, Hutchinson och Dan Transport. RISE del är
9,7 Mkr och projektet har en total budget 115 Mkr, varav 91 Mkr
finansieras av Trafikverket. Projektet pågår fram till april 2022.
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Bioekonomi

Material och produktion

Nettoomsättning 220 Mkr – Årsanställda 279
Biobaserade produkter från skogen skulle kunna ersätta
många av dagens fossilbaserade. Division Bioekonomi
driver omställning till en cirkulär bioekonomi i samverkan
med industri och akademi. Vi arbetar med hela
värdekedjan från råvara till färdiga biobaserade material,
bränslen och förpackningar. Våra testbäddar med
industrilika pilot- och demoanläggningar är viktiga för
uppskalning av processer för det framtida bioraffinaderiet.

Nettoomsättning 249 Mkr – Årsanställda 294
Material och produktion stöder innovation och utveckling
inom bland annat fordons-, rymd-, flyg-, verkstads-, gjuterioch textilbranscherna samt infrastruktur genom ny design,
materialval, optimerade tillverkningsmetoder och
korrosionsskydd. Vår kunskap och våra testanläggningar
hjälper till att öka prestanda och tillförlitlighet hos
produkter och tillverkningsprocesser, genom hela
värdekedjan.

Biovetenskap och material

Samhällsbyggnad

Nettoomsättning 266 Mkr – Årsanställda 359
Biovetenskap och material är den naturliga
innovationspartnern för branscher som jordbruk och
livsmedel, kemi, läkemedel, medicinteknik, biokemikalier
och biobränslen samt inom materialområdet för fordonsoch byggbranscherna. Divisionen finns med hela vägen
från idé till tillämpning med fokus på kundens behov och
samhällets hållbara utveckling.

Nettoomsättning 301 Mkr – Årsanställda 427
En stor gemensam utmaning är att bygga framtidens hållbara
samhällen. Genom att kombinera helhetssyn och spetskompetens tar division Samhällsbyggnad fram
klimatanpassade, energi- och kostnadseffektiva lösningar med
människan i centrum. Divisionen verkar inom områden som
stadsutveckling, byggande och boende, infrastrukturlösningar,
cirkulär ekonomi samt hållbar energiförsörjning och
klimatanpassning.

ICT
Nettoomsättning 318 Mkr – Årsanställda 481
Division ICT erbjuder expertis i hela kedjan för ett digitalt
och innovationsdrivet samhälle; hårdvara, mjukvara,
affärsutveckling och branschkunskap inom en rad
strategiska områden. Divisionen har spetskompetens inom
bland annat sensorsystem, automation, tryckt elektronik,
AI och data science, cybersäkerhet, visualisering,
interaktionsdesign, fiberoptik, hållbara transporter och
cirkulära affärsmodeller.

Säkerhet och transport
Nettoomsättning 425 Mkr – Årsanställda 529
I ett framtida högteknologiskt samhälle ökar riskerna
vilket kräver säkrare och mer hållbara transporter.
Divisionen erbjuder kompetens inom aktiv säkerhet,
mekaniska risker, mätteknik och brandskydd i avancerad
labbmiljö. Division Säkerhet och transport arbetar också
med provning, besiktning, kalibrering och verifiering.

Nettoomsättningen avser perioden jan-juni 2019.
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Andra kvartalet i korthet
Arbetet med AI agenda för Sverige
Ett första rundabordssamtal har hållits inom ramen för
vårt arbete med att ta fram en AI-agenda för Sverige.
Medverkade gjorde KTH, LiU, Chalmers, Vinnova samt
representanter från industrin. Uppföljande workshops
inom respektive område kommer att hållas inom
forskning, utbildning, näringsliv, offentlig verksamhet och
myndighet, infrastruktur och nätverk. Arbetet med AIagendan presenterades i Almedalen.

RISE i samarbete med Stockholms Stad och Stockholms
Lokaltrafik
Utredningen av gasbussolyckan i Stockholm i början av året,
som genomförts av medarbetare från RISE blev klar i april.
Bussoperatören som beställt arbetet valde att lägga ut RISE
rapport offentligt på sin hemsida, vilket lett till en hel del
publicitet. Våra utredare kommer träffa representanter för
Stockholms Stad och Stockholms Lokaltrafik för att diskutera
fortsatt samarbete.

Testbädden för digitaliserat jordbruk invigd
Den 29 maj samlades drygt 150 intressenter för invigning
av testbädden för digitaliserat jordbruk hos RISE i
Uppsala. Här ska framtidens digitala jordbruk växa fram,
med uppkopplade åkrar, självkörande eldrivna jordbruksmaskiner och avancerade system för dataanalys.
Testbädden är en arena för utveckling och samarbete
kring ny teknik som ska bidra till ett fossilfritt, mer
hållbart och lönsamt jordbruk.

Pulsproduktion öppnar för tillverkning av specialpapper
Forskare och driftpersonal vid RISE pilotpappersanläggning
har utvecklat en ny metod att även med mindre mängd massa
genomföra testkörningar genom så kallad pulsproduktion.
Det innebär att företag som funderar på att utöka sin produktportfölj med specialpapper kan testa detta i fullskala utan att
behöva ta fram stora kvantiteter råvara.

Världens första ledningsstandard för innovation
Innovation är ett centralt område för såväl hela nationer
som företag och organisationer. Näringslivets och
samhällets omställningsbehov mot ett fossilfritt samhälle
kräver ökad innovationstakt där innovationsförmågan är
en nödvändig förutsättning för företag och organisationer
att överleva på en allt tuffare global marknad. RISE
tillsammans med 50 andra länder tar nu fram världens
första ledningsstandard för innovation – ISO 56002.
Målet med arbetet är att skapa ett vägledande ramverk
för alla typer av organisationer som hjälper företag och
andra organisationer med att etablera och utveckla sin
innovationsförmåga. Vägledningsstandarden förväntas
vara klar i augusti 2019. RISE kommer till hösten att
arbeta med forskningsprojekt kring att ta fram en
implementeringsguide för att kunna stötta organisationer
i att hantera innehållet i standarden.
Revidering av internationellt måttsystem
I november 2018 fattades ett historiskt beslut om att
revidera det internationella måttsystemet (SI) till att
definieras av naturkonstanter snarare än artefakter.
Förändringen innebär ingen märkbar skillnad för
allmänheten, men för alla som arbetar med mätning av
olika slag är omställningen spännande.
Den 20 maj i år började den nya definitionen att gälla, en
händelse som i år också sammanföll med den årliga
världsmetrologidagen. För att uppmärksamma detta bjöd
RISE, som är Sveriges nationella mättekniska institut
(riksmätplats) för de centrala mätstorheterna i SIsystemet, tillsammans med Vinnova in till ett seminarium
med föredragshållare från såväl akademisk forskning som
industri samt William D. Phillips från National Institute of
Standards and Technology USA, nobelpristagare i fysik
från 1997.

RISE ingår partnerskap med SAAB
RISE har blivit godkänd som leverantör och partner till SAAB
för deras kvalitetsverifiering av krom 6-fria ytbehandlingar.
Förhoppningen är att det ska leda till fler uppdrag och
partnerskap även inom andra områden.
Utbildning inom ekodesign
Volvo Group vill arbeta mer med ekodesign, dvs utveckla
produkter som ur ett livscykelperspektiv är bättre ur
miljösynpunkt. Som ett led i denna inriktning hölls bland annat en
utbildningsworkshop i maj med experter på ekodesign på RISE.
Deltagarna representerade många olika roller, som inköpare,
marknadsförare, produktutvecklare, men också många olika
delar inom Volvo Group. Efter denna inledande workshop
diskuteras nu möjliga fortsättningar på samarbete.

Gamification för tidig diagnos av Alzheimer
Ju tidigare man kan diagnosticera Alzheimer, också andra typer
av neurologiska sjukdomstillstånd, desto större chans är det att
en insatt behandling blir effektiv. Projekt ADShield ska studera
hur gamification och dataanalys kan användas för tidig diagnos av
Alzheimer. Projektet är ett Eurostar projekt med partners som
Brain+, Aarhus Universitet, RISE, Karolinska Institutet och Lytics.
RISE bidrar med interaktionsdesign, gamification samt
dataanalys och kliniska studier i samarbete med Karolinska
Institutet. Total projektbudget ca 10 Mkr, varav RISE får 3,9 Mkr.
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Investering i strategisk kompetensutveckling
De medel som RISE-gruppen erhåller från staten för helåret 2019 uppgår till 747 MSEK (740) i enlighet med
propositionen 2018/19:1 Utgiftsområde 24.
Av dessa medel beslutade styrelsen i RISE att fördela 665 MSEK (641) för strategisk kompetensutveckling (SK-medel) i
kompetensutvecklingsprojekt, strategiska initiativ och samverkansprojekt och 82 MSEK (99) för driftmedel till koncernens
ledningsfunktion, verksamhetsutveckling och strukturutveckling (strukturmedel och integrationsmedel).

Den 29 maj invigde RISE en testbädd för digitaliserat jordbruk i Uppsala. Testbädden är en arena för utveckling och samarbete
kring ny teknik som ska bidra till ett fossilfritt, mer hållbart och lönsamt jordbruk. Foto: Johanna Eriksson
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Omsättning och resultat
April – Juni 2019
Koncernens nettoomsättning under andra kvartalet uppgick
till 923 Mkr (753) vilket gav en ökning med 23 procent
jämfört med föregående år. Ökningen är delvis kopplad till
förvärv och rensat från dessa var tillväxten 5 procent.
Samtliga divisioner utom Bioekonomi har bidragit till den
ökade omsättningen.
Koncernens rörelseresultat uppgick till 27 Mkr (19). En
tilläggsköpeskilling avseende försäljning av dotterbolag 2008
har påverkat övriga intäkter positivt med 13 Mkr.
Resultatandelar från intresseföretag uppgick till 0 Mkr (-1).
Införandet av nya regelverket för hantering av leasingavtal,
IFRS 16, har inneburit en positiv påverkan på
rörelseresultatet med 1 Mkr.
Finansnettot uppgick till -1 Mkr (-8). Införandet av IFRS 16
har påverkat finansnettot negativt med -3 Mkr. Skatt på
periodens resultat var -3 Mkr (0). Periodens resultat uppgick
till 23 Mkr (11). Nettoeffekten på periodens resultat på grund
av IFRS 16 var -2 Mkr.
Januari – juni 2019
Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 1 808
MSEK (1 434) vilket är en ökning med 26 procent jämfört
med föregående år. Justerat från förvärv är ökningen 8% och
samtliga divisioner har haft tillväxt.
Rörelseresultat uppgick till 36 MSEK (8). En
tilläggsköpeskilling avseende försäljning av dotterbolag
2008 har påverkat övriga intäkter positivt med 13 Mkr.
Övrig resultatförbättring jämfört med föregående år
kommer dels från omsättningsökning men är även ett
resultat av det arbete som gjorts för att effektivisera
projekten. Resultatandelar från intresseföretag uppgick till
-1 MSEK (3). Införandet av nya regelverket för hantering av
leasingavtal, IFRS 16, har inneburit en positiv påverkan på
rörelseresultatet med 2 Mkr. Mer information om
effekterna av införandet av IFRS 16 finns på sidan 14, not 4.
Specifikation av nettoomsättning och rörelseresultat per
division finns i segmentsredovisningen på sidan 13.
Finansnettot för perioden uppgick till -2 MSEK (-5).
Införandet av IFRS 16 har påverkat finansnettot negativt
med -6 Mkr. Skatt på periodens resultat var -5 MSEK (2).
Periodens resultat uppgick till 29 MSEK (5).

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring
av rörelsekapital uppgick till 35 Mkr (-18) för perioden
januari - juni. Kassaflödet efter investerings- och
finansieringsverk-samheten uppgick till -138 Mkr (-109). För
information om påverkan i kassaflödet på grund av
införandet av IFRS 16 se not 4 på sid 15. Koncernens
investeringar uppgick till 77 Mkr (80) varav investeringar i
materiella och immateriella anläggningstillgångar var 59 Mkr
(51) respektive 8 Mkr (11).

Räntebärande skulder på balansdagen uppgick till 813 Mkr (227)
varav 607 Mkr är leasingskulder uppkomna genom införandet av
IFRS 16. Lån till kreditinstitut förfaller under perioden 2019–
2029. Skulderna löper till rörlig ränta. Räntebärande skulder har
under året minskat genom amortering med 69 Mkr. Det egna
kapitalet uppgick till 1 024 Mkr (986) och soliditeten till 28,6 %
(39,3). Likvida medel uppgick på balansdagen till 582 Mkr (412).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Under 2018 genomförde RISE en genomgripande riskanalys
av verksamhetens alla delar, vilken även inkluderade
identifieringen av aktiviteter för att hantera riskerna. De
risker som lyftes fram var baserade på en bedömning av
deras sannolikhet för inträffande, deras möjliga konsekvens,
samt förmågan att hantera de specifika riskerna som
kategoriserades enligt strategiska, operativa, legala och
finansiella risker.
Strategiska risker utgörs framför allt av externa
omvärldsfaktorer som inte kan kontrolleras men vars
negativa påverkan skulle kunna begränsas. Operativa risker
avser främst risk för ekonomiska och förtroendemässiga
konsekvenser som följer av brister i interna rutiner och
system samt verksamhetsnära risker i forskning och
utvecklingsverksamheten. Legala risker innefattar både
etiska ställningstaganden 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
etableringen av ny verksamhet och till förändringar i
konjunkturen.
För ytterligare information om riskhantering och finansiella
risker se sid 54–57, sid 84 och sid 96 - 97 i 2018 års
årsredovisning.

Viktiga händelser efter periodens utgång
Divisionschef för Samhällsbyggnad, Fredrik Holst lämnade
sin anställning i juli. Inga övriga väsentliga händelser har
inträffat efter periodens utgång.

Moderbolaget
Verksamhetsöverlåtelse av koncernbolag till RISE AB gjordes
den 1 september 2018. Överlåtelserna har påverkat
nettoomsättningen med 318 Mkr och rörelseresultatet med
16 Mkr jämfört med föregående år.
Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick för andra
kvartalet till 631 Mkr (446) och för perioden till 1 237 Mkr
(836). Moderbolagets rörelseresultat för andra kvartalet
uppgick till -6 Mkr (0) och för perioden till -3 Mkr (-17).
Resultat från finansiella poster för uppgick till 2 Mkr (-6) för
perioden. Skatt på periodens resultat var 0 Mkr (0).
Periodens nettoresultat uppgick till -1 Mkr (-23).
Moderbolagets egna kapital var 487 Mkr (481) och
likvida medel uppgick till 138 Mkr (99).
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Resultaträkning i sammandrag – Koncernen
Not

Apr-jun

Apr-jun

Jan-jun

Jan-jun

Helår

2019

2018

2019

2018

2018

923

753

1 808

1 434

3 066

20

7

28

13

22

-916

-740

-1 799

-1 442

-3 044

0

-1

-1

3

-10

27

19

36

8

34

-1

-8

-2

-5

-9

26

11

34

3

25

-3

0

-5

2

-14

PERIODENS RESULTAT

23

11

29

5

11

Moderföretagets aktieägare

17

8

23

0

2

6

3

6

5

9

47

22

63

0

7

364 000

364 000

364 000

364 000

364 000

Belopp i Mkr
Nettoomsättning

1

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

4

Resultat från andelar i intresseföretag
RÖRELSERESULTAT

Finansiella poster - netto

4

RESULTAT FÖRE SKATT

Inkomstskatt

4

Innehav utan bestämmande inflytande

RESULTAT PER AKTIE
Resultat per aktie, (kronor)
Genomsnittligt antal utestående aktier

Rapport över totalresultat – Koncernen
Belopp i Mkr
PERIODENS RESULTAT

Apr-jun

Apr-jun

Jan-jun

Jan-jun

Helår

2019

2018

2019

2018

2018

23

11

29

5

11

1

1

4

2

0

POSTER SOM HAR OMFÖRTS ELLER KAN
OMFÖRAS TILL ÅRETS RESULTAT
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av
utländska verksamheter
POSTER SOM INTE SKA ÅTERFÖRAS I
RESULTATRÄKNINGEN
Omvärdering av nettopensionsförpliktelser

1

Uppskjuten skatteeffekt av nettopensionsförpliktelser

0

ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN

1

1

4

2

1

SUMMA TOTAL RESULTAT FÖR PERIODEN

24

12

33

7

12

19

9

27

2

3

5

3

6

5

9

SUMMA TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
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Balansräkning i sammandrag – Koncernen
Belopp i Mkr

2019-06-30

2018-06-30

2018-12-31

74

39

66

1 022

970

1 040

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Nyttjanderättstillgångar

628

Finansiella tillgångar

109

170

96

1 833

1 179

1 202

Upparbetade ej fakturerade intäkter

651

495

495

Kundfordringar

332

246

451

Övriga kortfristiga fordringar

185

175

196

Kassa och bank

582

412

720

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

1 750

1 328

1 862

SUMMA TILLGÅNGAR

3 583

2 507

3 064

959

931

932

65

55

59

1 024

986

991

279

289

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

EGET KAPITAL
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
SUMMA EGET KAPITAL

SKULDER
Långfristiga leasingskulder

483

Övriga långfristiga skulder

278

Kortfristiga leasingskulder

124

Övriga kortfristiga skulder

1 674

1 242

1 784

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

3 583

2 507

3 064
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Förändringar i eget kapital – Koncernen
Hänförligt till moderföretagets aktieägare
Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Omräkningsreserv

Balanserad
vinst inkl
periodens
resultat

2

428

0

500

930

-1

-1

499

929

50

979

2

2

9

11

1

1

0

1

0

0

Belopp i Mkr
IB PER 1 JANUARI 2018
Ny tillämpning IFRS 9
JUSTERAT EGET KAPITAL
1 JANUARI 2018

2

428

0

Årets resultat
Årets övrigt totalresultat

0

Innehav utan
Summa bestämmande
inflytande

Transaktioner med innehavare
utan bestämmande inflytande
Nedströms fusion av moderbolag

34

-428

IB PER 1 JANUARI 2019

36

0

0

Årets resultat
Årets övrigt totalresultat
UB PER 30 JUNI 2019

0

4

980
-1

394

0

896

932

59

991

23

23

6

29

4

0

4

959

65

1 024

4
36

50

Summa eget
kapital

919

0

Kassaflödesanalys i sammandrag – Koncernen
Apr-jun

Apr-jun

Jan-jun

Jan-jun

Helår

2019

2018

2019

2018

2018

85

42

140

51

162

Förändring av rörelsekapital

-259

-236

-105

-69

94

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE
VERKSAMHETEN

-174

-194

35

-18

256

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-50

-44

-77

-80

-13

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-40

-6

-96

-11

-44

-264

-244

-138

-109

199

Likvida medel vid periodens början

846

656

720

521

521

Likvida medel vid periodens slut

582

412

582

412

720

Belopp i Mkr

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

PERIODENS KASSAFLÖDE
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Resultaträkning i sammandrag – Moderbolaget
Jan-jun

Jan-jun

2018

2019

2018

2018

446

1 237

836

1 950

6

5

13

6

15

Rörelsens kostnader

-643

-451

-1 253

-859

-1 971

RÖRELSERESULTAT

-6

0

-3

-17

-6

1

-8

2

-6

-7

-5

-8

-1

-23

-13

Belopp i Mkr
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Finansiella poster
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Apr-jun

Apr-jun

2019
631

Helår

Bokslutsdispositioner

0

0

0

0

-2

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

0

-5

-8

-1

-23

-15

PERIODENS RESULTAT

Balansräkning i sammandrag – Moderbolaget
2019-06-30

Belopp i Mkr

2018-06-30

2018-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

39

10

31

Materiella anläggningstillgångar

517

485

536

Finansiella anläggningstillgångar

494

357

494

1 050

852

1 061

Upparbetade ej fakturerade intäkter

482

238

370

Kundfordringar

235

167

285

Övriga kortfristiga fordringar

147

92

136

Kassa och bank

138

99

149

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

1 002

596

940

SUMMA TILLGÅNGAR

2 052

1 448

2 001

Bundet eget kapital

109

109

109

Fritt eget kapital

378

372

379

SUMMA EGET KAPITAL

487

481

488

Obeskattade reserver

39

33

39

Avsättningar
Kortfristiga skulder

15
1 511

16
918

15
1 459

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 052

1 448

2 001

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
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RISE-koncernen uppdelad på divisioner – Koncernen
Januari - juni 2019

Januari - juni 2018

NETTOOMSÄTTNING

RÖRELSERESULTAT

Bioekonomi

220

-3

-1,4%

Biovetenskap och material

266

9

ICT

318

Material och produktion *

249

Samhällsbyggnad **
Säkerhet och transport

Belopp i Mkr
DIVISION

SUMMA DIVISIONER
Ofördelade gemensamma
kostnader/elimineringar

RÖRELSERESULTAT

RÖRELSEMARGINAL

219

2

0,9%

3,4%

218

-5

-2,3%

8

2,5%

304

5

1,6%

8

3,2%

301

15

5,0%

287

19

6,6%

425

27

6,4%

395

15

3,8%

1 779

64

3,6%

1 423

36

2,5%

29

-27

11

-31

Resultatandel intressebolag
TOTALT KONCERNEN

RÖRELSENETTOMARGINAL OMSÄTTNING

-

-1
1 808

3

36

2,0%

1 434

8

0,6%

*) Material och produktion förvärvades 1 oktober 2018.
**) Den 1 september 2018 blev Certifiering en del av division Samhällsbyggnad. 2018 har justerats för jämförbarhet och Certifiering ingår
i periodens värde för Samhällsbyggnad.
***) Införandet av IFRS 16 har inneburit en positiv påverkan på rörelseresultatet för ofördelade gemensamma kostnader med 2 Mkr.

Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34
Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i
årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9
kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget
har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder
tillämpats som i den senaste årsredovisningen med
undantag av nedan beskrivna ändrade
redovisningsprincip.
Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från och med
1 januari 2019. Moderbolaget tillämpar inte IFRS 16 i
enlighet med undantaget som finns i RFR 2. Beskrivning
av IFRS 16 standard framgår i sammandrag nedan och
effekterna av övergången till denna förklaras i not 4.
När ett avtal ingås bedömer koncernen om avtalet är,
eller innehåller, ett leasingavtal. Ett avtal är, eller
innehåller, ett leasingavtal om avtalet överlåter rätten
att under en viss period bestämma över användningen av
en identifierad tillgång i utbyte mot ersättning.
Koncernen redovisar en nyttjanderättstillgång och en
leasingskuld vid leasingavtalets inledningsdatum.
Nyttjanderättstillgången värderas initialt till
anskaffningsvärde, vilket består av leasingskuldens
ursprungliga värde med tillägg för leasingavgifter som
betalats vid eller före inledningsdatumet plus
eventuella initiala direkta utgifter. Nyttjanderättstillgången skrivs därefter av linjärt från inlednings-

datumet till det tidigare av slutet av den tillgångens
nyttjandeperiod och leasingperiodens slut.
Leasingskulden värderas initialt till nuvärdet av de
framtida leasingavgifter som inte har betalts vid
inledningsdatumet. Leasingavgifterna diskonteras i första
hand med leasingavtalets implicita ränta. Om denna
räntesats inte lätt kan fastställas används koncernens
marginella låneränta.
Leasingskulden värderas till upplupet anskaffningsvärde
med effektivräntemetoden. Leasingskulden omvärderas om
de framtida leasingavgifterna förändras till följd bland
annat av ändringar i ett index eller ett pris. När leasingskulden omvärderas på detta sätt görs en motsvarande
justering av nyttjanderättstillgångens redovisade värde.
Koncernen har valt att inte redovisa nyttjanderättstillgångar och leasingskulder för leasingavtal som har en
leasingperiod på 12 månader eller mindre eller underliggande tillgångar av lågt värde. Leasingavgifter för dessa
leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasing
perioden.
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Not 1
Segmentrapportering/divisionsrapportering
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som
överensstämmer med den interna rapportering som
lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren,
vilken är den funktion 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
beskrivning av dessa finns på sidan 5. Resultatmåttet
styrelsen följer upp är rörelseresultatet.
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
marknadsmässiga villkor mellan bolag inom koncernen
har inga transaktioner med närstående skett.

Not 3
Verkligt värde för finansiella instrument
Koncernen har placeringar i långfristiga finansiella
tillgångar, bestående av räntebärande värdepapper, vilka
är värderade till marknadsvärdet på balansdagen.
Långfristiga räntebärande värdepapper uppgår på
balansdagen till 72 Mkr.

Vid övergången värderades leasingskulderna till nuvärdet av
de återstående leasingavgifterna, diskonterade med
koncernens marginella låneränta per 1 januari 2019.
Nyttjanderättstillgången värderades till ett belopp som
motsvarar leasingskulden, justerat för förutbetalda
leasingavgifter och således har ingen effekt påverkat eget
kapital.
Koncernen har valt att tillämpa följande praktiska lösningar:
Tillämpat en enda diskonteringsränta på 2% för samtliga
leasingavtal då de har någorlunda liknande egenskaper.
Nyttjanderättstillgångar och leasingskulder har inte
redovisats för leasingavtal för vilka leasingperioden
avslutas om 12 månader eller tidigare (korttidsleasingavtal).
Gjort bedömningar i efterhand vid fastställandet av
leasingperioden om avtalet innehåller möjligheter att
förlänga eller säga upp leasingavtalet.
Vid övergången till IFRS 16 redovisade koncernen
nyttjanderättstillgångar på 691 Mkr och leasingskulder på
666 Mkr, varav 127 Mkr är kortfristiga leasingskulder.
Skillnaden mellan tillgångar och skulder beror på
förutbetalda leasingbetalningar, uppgående till 25 Mkr, som
redovisades som tillgång 31 december 2018, vilka 1 januari
2019 läggs till nyttjanderättstillgångarna.
Belopp i Mkr

2019-01-01

Operationella leasingåtaganden per 31 december 2018
enligt upplysning i årsredovisningen

717

Avgår korttidsleasing/mindre värde

-11

SUMMA

706

Tillkommer rimligt säkra förlängningsperioder
Förutbetalda leasingavgifter

34
-25

Diskontering

-49

LEASINGSKULD 1 JANUARI 2019

666

Not 4
Effekter av övergången till IFRS 16 - Leasingavtal
Vid övergången till IFRS 16 har koncernen valt att
tillämpa den förenklade övergångsmetoden och kommer
inte att räkna om jämförelsetalen. Dess innebörd och
effekter på koncernen beskrivs nedan.

I balansräkningen per den 30 juni 2019 redovisades
nyttjanderättstillgångar uppgående till 628 Mkr och
leasingskuld på 607 Mkr, vilka framgår på separata rader i
koncernens balansräkning i sammandrag.

Tidigare klassificerade koncernen leasingavtal som
operationella eller finansiella leasingavtal baserat på
huruvida leasingavtalet överförde de betydande risker
och förmåner som ett ägande av den underliggande
tillgången medför till koncernen. Enligt IFRS 16 redovisar
koncernen nyttjanderättstillgångar och leasingskulder för
de flesta leasingavtal, dvs. leasingavtalen ingår i
balansräkningen, undantagen från detta anges nedan.
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Effekter i resultaträkning och kassaflöde framgår i
tabellerna nedan.
IFRS 16 är enligt gällande regelverk och IAS 17 enligt
tidigare, vilket är jämförbart med föregående års
rapporterade värden.
KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
Jan-jun 2019
Mkr
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Avskrivningar på nyttjanderätter
Rörelsens övriga kostnader

Justerat
IFRS 16

IAS
17
1
808
28

-63

-63

-1 736

65

0
-1
801

IFRS 16
1 808
28

Resultat från andelar i
intresseföretag

-1

RÖRELSERESULTAT

36

2

34

Finansiella poster - netto

-2

-6

4

RESULTAT FÖRE SKATT

34

-4

38

-1

Inkomstskatt

-5

1

-6

PERIODENS RESULTAT

29

-3

32

Alternativa nyckeltal
I enlighet med riktlinjer, från ESMA (European Securities and
Markets Authority), avseende redovisning av alternativa
nyckeltal, redovisas här definition och avstämning av
alternativa nyckeltal för RISE. Riktlinjerna innebär utökade
upplysningar avseende de finansiella mått som inte definieras
i IFRS. De nyckeltal som framgår nedan är redovisade i
bokslutskommunikén. De används för intern styrning och
uppföljning. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella
mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått
som används av andra företag.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.
Soliditet
Eget kapital på balansdagen i procent av balansomslutningen.
För jämförelse med föregående år har även 2019 års
nyckeltal räknats enligt IAS 17 vilket är tidigare års regelverk
för leasingavtal.

Alternativa nyckeltal

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
Jan-jun 2019
Mkr
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital
KASSAFLÖDE FRÅN DEN
LÖPANDE VERKSAMHETEN
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
PERIODENS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid periodens
början
Likvida medel vid periodens slut

IFRS 16

Justerat
IFRS 16

IAS
17

140

59

81

-105

0

-105

35

59

-24

Koncernen
Rörelseresultat
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %

Koncernen
Rörelseresultat
-77

-77

-96

-59

-37

-138

0

-138

720

720

582

582

Apr-jun

Apr-jun

2019

2019

Apr-jun
2018

IFRS 16

IAS 17

IAS 17

27

26

19

923

923

753

2,9%

2,8%

2,5%

Jan-jun

Jan-jun

Jan-jun

2019

2019

2018

IFRS 16

IAS 17

IAS 17

36

34

8

1 808

1 808

1 434

2,0%

1,9%

0,6%

Eget kapital

1 024

1 028

986

Balansomslutning

3 583

2 979

2 507

Soliditet %

28,6%

34,5%

39,3%

Nettoomsättning
Rörelsemarginal %

Utdelningspolicy
Enligt bolagsordningen för moderföretaget är syftet med
verksamheten att vara vinstdrivande, men inte att lämna
utdelning till aktieägaren.
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Kommande ekonomisk information
Delårsrapport januari-september 2019
Bokslutskommuniké 2019

31 oktober 2019
14 februari 2020

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt över utvecklingen av
koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 15 augusti 2019

Jan Wäreby
Ordförande

Klas Bendrik
Styrelseledamot

Elena Fersman
Styrelseledamot

Torbjörn Holmström
Styrelseledamot

Hanna Lagercrantz
Styrelseledamot

Anna-Karin Stenberg
Styrelseledamot

Fredrik Winberg
Styrelseledamot

Sven Wird
Styrelseledamot

Linda Ikatti
Arbetstagarrepresentant

Magnus Naesman
Arbetstagarrepresentant

Ulf Nordberg
Arbetstagarrepresentant

Pia Sandvik
Vd och koncernchef

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information:
Pia Sandvik, vd
telefon: +46 (0)10-516 62 81
e-post: pia.sandvik@ri.se
Jonas Fogelberg, finansdirektör
telefon: +46 (0)10 516 56 10
e-post: jonas.fogelberg.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 62 80
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CaaP

City as a Platform – CaaP – är ett innovationsprojekt som idag samlar 10 kommuner (fler
kan tillkomma). Dessa städer kommer att utforska, testa, implementera och samverka
kring gemensamma IoT-plattformar som stöd för samhällsnytta i städerna.

IVL

IVL Svenska Miljöinstitutet bedriver forskning kring industrins luft- och
vattenvårdsfrågor.

RISE AB

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

SIS

Svenska Institutet för standarder

Strategiska
innovationsprogram

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska i
innovationsprogram inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige.

SK-medel

Strategiska kompetensmedel fördelade enligt fördelningsmodell.

Strukturmedel

Strategiska kompetensmedel fördelade till specifikt projekt.

Swerea

Swerea AB, tidigare intressebolag till RISE AB med en ägarandel på 42,77 procent. Förvärvades
av RISE AB den 1 oktober 2018.

VTT

VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, VTT är en del av Finlands innovationssystem
och fungerar under mandat av arbetsmarknadsministeriet.

Årsanställda

Medelantal anställda under året beräknat som närvarotid och frånvarotid (exklusive viss kortsamt långtidsfrånvaro) dividerat med normalarbetstid för en heltidsanställd.
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I september flyttar delar av RISE till nya kontor A Working Lab vid Chalmers i Göteborg. En innovationsarena där framtidens arbetsplatser och lärandemiljöer
skapas och där digitaliserings möjligheter tillvaratas. RISE har tillsammans med Akademiska hus och Johanneberg Science Park varit med att utforma
byggnaden som även kommer att fungera som en test och demonstrationsarena. Foto: Tengbom Arkitekter

RISE – Sveriges forskningsinstitut
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med
företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart
samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett
oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och
demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

