
ACCELERATING INNOVATION! 



Fakta om RISE 

 Består av industriforskningsinstituten SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut,  
Swedish ICT och Innventia. RISE äger också Swerea med 43 %. 

 Omsatte 2015 drygt 3 miljarder SEK varav 55 % från industriuppdrag och  
27 % offentliga medel tagna i konkurrens (inkl. EU 6%) 

 2 200 medarbetare, varav 30 % disputerade forskare 

 Såväl små som stora företag är kunder, varav ca 30 % SMF 

 Driver ett 100-tal test- och demonstrationsanläggningar, öppna för företag och  
lärosäten (70 % av Sveriges T&D-anläggningar) 
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Tre blir ett 

i det nya RISE 

SP, Swedish ICT och Innventia går 
samman i RISE för att skapa en samlad 
institutssektor och bli en starkare 
innovationspartner för näringsliv och 
samhälle. Vid årsskiftet byter vi namn till 
RISE.  
 
Läs mer på www.ri.se/utveckling-av-rise  
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Ägarens uppdrag  

till RISE 

”Industriforskningsinstituten ska vara 
internationellt konkurrenskraftiga och 
verka för hållbar tillväxt i Sverige genom 
att stärka näringslivets konkurrenskraft 
och förnyelse.”  

 

Forskningsprop. 2012/13:30 
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Vår vision 

En internationellt ledande 
innovationspartner 
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Vår mission 

Accelerating Innovation! 

 

…för ett konkurrenskraftigt Sverige 
…för ett hållbart Sverige 
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I det gemensamma 

RISE kommer vi att 

 Öka vår egen och våra kunders 
internationella närvaro och konkurrenskraft 

 Stärka regionala näringar och 
industrikluster 

 Skapa en kraftfull innovationsinfrastruktur 
för näringsliv och samhälle   

 Bidra till innovativa, hållbara lösningar på 
samhällets utmaningar 

 Stötta små och medelstora företag i hela 
landet 
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Vårt samlade  

erbjudande 

 Forsknings- och utvecklingsprojekt 

 Unika testbäddar, labb och 
demonstrationsmiljöer 

 Prototyper och pilotproduktion 

 Forskningsbaserad konsultation  
& förstudier 

 Innovationssupport till SME:er 

 Nätverk och kompetenscentra 

 Certifiering och kalibrering  

 Licensiering och patent 
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RISE 

Bioeconomy 

RISE Built 

Environment 
RISE ICT 

RISE Life 

Science 

RISE Safety 

& Transport 

RISE 

Certification 

RISE Research Institutes of Sweden 

Divisioner 

Affärs- och Innovationsområden 
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