
Om RISE

Vi erbjuder

Våra forskningsområden
n Automation och industriella processer  
n Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial  
n Samhällsbyggnad  
n e-Hälsa  
n Energi  
n ICT  
n Internet och telekom  
n Life science  
n Livskvalitet  
n Massa, papper och förpackning  
n Materialvetenskap  
n Mobilitet  
n Risk och säkerhet  
n Produkt- och produktionsteknik  
n Transport

RISE Research Institutes of Sweden är en grupp 
industriforskningsinstitut som med forskningsexcellens 
och framsynthet skapar nytta och konkurrenskraft i 
både små och stora företag. RISE-gruppens innova-
tioner driver tillväxt och stödjer omställningen till hållbar 
utveckling i hela samhället.

I RISE-gruppen ingår SP Sveriges Tekniska Forsknings - 
institut, Swedish ICT, Swerea och Innventia. 

n Vinstdrivande, icke vinstutdelande aktiebolag  
n Omsättning (2012): 2,6 miljarder kronor
n Anställda (2012): 2 184, kvinnor 34%, män 66 %
n SK-medel (2012): 473 miljoner kronor
n Instituten finns i hela Sverige, med verksamheter i  
      Danmark, Norge, Frankrike och Storbritannien.

n FoU, innovation, utbildning och certifiering 
Över hälften av RISE-gruppens intäkter kommer från  
näringslivet. Verksamheten byggs upp på industrins 
villkor utifrån strategiska behov i företag och samhälle.

n Strategisk innovation i och utanför Sverige 
RISE har ett högt deltagande i nationella strategiska  
innovationsområden och i EU:s ramprogram för forskning 
och utveckling.

n Demonstratorer och testbäddar 
RISE-gruppen erbjuder ett 50-tal avancerade test- och 
demonstrationsanläggningar.

n SME-support 
RISE-gruppens stöd till små och medelstora företag 
omfattar både teknisk problemlösning och coachning i 
innovationsprocessen. Företagen stärks i ansöknings- 
arbetet och i deltagandet i EU:s forskningsprogram.

n Kontakter med universitet och högskolor
Instituten samverkar nära med akademin och erbjuder 
undervisning, ex-jobb, doktorand- och post doc-tjänster.

“RISE forskning och innovation bidrar till 
hållbara lösningar på nationella och  

globala utmaningar. Vi skapar tillväxt i små 
och stora företag; nu och för framtiden.”

Cecilia Driving, vd RISE AB
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RISE AB är statens ägarbolag för industriforsknings- 
institut. Uppdraget är att samla den svenska instituts- 
sektorn och stärka dess roll i innovationssystemet 
genom effektiv ägarstyrning och arbete med struktur-, 
effekt- och finansieringsfrågor. 

Bolagets uppgifter är att föra dialog med näringsliv och 
medägare, bolagsstyrning av RISE-instituten, att fördela 
SK-medel, företräda institutssektorn i olika samman-
hang, leda varumärkesarbetet i Sverige och internatio-
nellt, samt utvärdera nytta och effekter av den statliga 
investeringen i RISE-gruppen.
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Kontakta oss så berättar vi mer!

Forskning och innovation 
för konkurrenskraft  
och hållbar tillväxt
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SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
www.sp.se 
Tel.  +46 (0)10-516 50 00

Swedish ICT Research AB
www.swedishict.se  
Tel. +46 (0)8-632 78 90

Swerea AB
www.swerea.se 
Tel. +46 (0)8-440 45 00

Innventia AB 
www.innventia.com 
Tel. +46 (0)8-676 70 00

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 3072, 103 61 Stockholm
Mäster Samuelsgatan 60 9

www.ri.se Tel +46 (0)8 56 64 82 50

Twitter: RISEsweden
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En svensk 
institutssektor  
i världsklass.


