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▪ Research Institutes of Sweden
▪ Universitet->Forskningsinstitut 
▪ 2017, Forskningsinstitut slogs samman: SP, Swedish ICT och Innventia’
▪ 2300 anställda
▪ Oberoende forskningsinstitut utan eget vinstintresse.
▪ Hjälper företag med innovation. Driver och stödjer innovationsprocesser (open

innovation).

▪ Stora resurser:
▪ Kompetens
▪ 100-tal testbeddar för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster
▪ Utbildningsprogram/kompetensutveckling . T ex Digitalisering och industri 4.0

Vad är RISE?



A broad range of competencies and 
unique multidisciplinary expertise's

Food Mechanical 
engineering

Applied measurement 
technology

Process 
development Wood

Digitalisa6onEnergy and 
fuels Glass Agriculture

Chemistry, 
materials and 
surfaces

Cement, ballast 
and concreteBioeconomy Fire and safety

Mechanics

Certification

Mobility

Built 
environment

Metrology

WaterSystems analysis and 
policyPerceptions

Pulp and paper

Interaction and 
service design

Circular
economy

Life Science

Electronics and 
ICT



RISE Organisation



Divisioner



▪ RISE Acreo – Innovation inom elektronik, optik och kommunikation
▪ RISE Viktoria – ICT Fordon Transport
▪ RISE SICS – Datavetenskap, Säkerhet, Automation, IOT 
▪ RISE Interactive – Design, Användbarhet, Beteende, Förändring

Divisionen RICE ICT



▪ Piteå
▪ Umeå 
▪ Stockholm 
▪ Eskilstuna 
▪ Norrköping
▪ Göteborg

RISE Interactive



▪ Vi på Nordiska Centrumhus tycker att Scharinska förtjänar något unikt 
och kreativt, något som speglar denna byggnads historia men samtidigt 
är ett tydligt avstamp mot framtiden.”
▪ ”För att få detta att hända har vi etablerat ett utvecklingsprojekt med RISE 

Interactive, ett oberoende design- och IT-forskningsinstitut som utvecklar framtidens 
användarupplevelser. Samarbetet har fokus på att utveckla ett nyskapande, exibelt
koncept som stöttar samarbete mellan företag, organisationer och medborgare.
▪ Kanske resulterar det i Co-working@Scharinska i framtiden? Vi är i alla fall väldigt

stolta över att ha tagit detta första steg”



▪ Det ena är inriktat på nytta och användbarhet. Där talar man om att de digitala 
produkterna ska passa in i sina sammanhang, vara lätta att använda och stödja 
människor i deras uppgifter. Det synsättet utgår från akademiska områden 
som människa-datorinteraktionoch informatik, och det handlar ofta om digitala 
redskap för effektivt arbete.

▪ Det andra huvudsakliga synsättet är att se interaktionsdesign som en 
designdisciplin, närmast besläktad med industridesign eller arkitektur. Det 
medför ofta ett starkare fokus på produkternas estetiska kvalitéer och 
användarnas upplevelser, och på branscher som konsumentprodukter, 
underhållning och mediaproduktion.

▪ Tekniken är ett hjälpmedel för att skapa en känsla eller upplevelse. Men kan 
också vara ett hjälpmedel för att skapa förändring eller nya och förbättrade 
beteenden.

Interaktionsdesign – för oss

https://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndbarhet
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nniska-datorinteraktion
https://sv.wikipedia.org/wiki/Informatik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Industridesign
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arkitektur


▪ Scharinska är ett designdrivet ekosystem där tillämpad forskning för samhället utförs. Det är en 
plattform för spjutspetsinnovation och hållbar social transformation, placerad i mitten av norra 
Skandinavien, Umeå. Scharinska är ett experimentellt fönster mot framtiden, där prototyp för 
risk och navigation av komplexitet är vardagsaktiviteter. Byggande, skapande och utforskande 
är väsentliga för aktiviteterna här i Scharinska: här tillhandahålls erfarenhet, kunskap och 
faciliteter för utövandet av dessa. 

▪ Det här ekosystemet är del av RISE (Research Institutes of Sweden), och har således relationer 
till både offentlig och privat sektor, med kontakter till kulturella institutioner, den akademsika
världen, ideella organisationer, industri och små och medelstora företag i och utanför regionen.

▪ Tillgång till RISE tjänster
▪ Tillgång till nätverket och innovationslandskapet
▪ Tillhörande i en miljö för livslångt lärande
▪ Möjligheten att aktivt delta i workshops, event, seminarier
▪ Att befinna sig i en designdriven omgivning, där framtiden prototypas

Scarinska Villan - Kreativ Hub



▪ HUB 3D-skrivare (WASP)
▪ Prototypverkstad
▪ Flexibla områden för uthyrning
▪ Konferenser
▪ Mingel och seminarier
▪ ”coaching through complexity”
▪ Ingång till RISE

Scharinska mötesplats och maker space



- Life Science
- Nord InC – Innovationer för Teknik och Hälsa (e-hälsa)
- Digital slöjd, uppmutra rörelse mha modern teknik

- Maker community
- Plus projektet – hur 3d skriver man ett hus med nya material
- WASP Hub (HUB i Norden för 3d-skrivarföretaget WASP)

- Transformative Practices
- Strategies for change

- Augmented reality
- DesignIT

Projekt för tillfället:



Teknikrelaterade projekt
Eyecatcher



▪ Expert on the Stick




