
Frågor och svar om bildandet av ett nytt institut 
för stål- och gruvforskning, SWERIM AB

Vad betyder detta för de anställda på Swerea? 

Samtliga anställda inom Swerea kommer att erbjudas plats inom RISE respektive det nya institutet för 
stål- och gruvforskning, SWERIM. 

Denna förändring genomförs inte för att effektivisera verksamheterna inom Swerea utan för att stärka 
svensk institutsektors tvärfunktionella förmåga samt för att kraftsamla forskningsresurserna inom stål- 
och gruvindustrin i syfte att nå fossilfri produktion 2045. 

Hur många berörs av förändringen? 

Swereakoncernen har idag drygt 530 anställda. 

Vad betyder detta för Swereas kunder och partners? 

För Swereas kunder och partners inom stål- och gruvindustrin innebär bildandet av det nya institutet för 
stål- och gruvforskning, SWERIM en kraftsamling av forsknings- och innovationsresurserna i branscherna 
med fokus på hållbar och fossilfri produktion och produktutveckling i världsklass. 

För Swereas kunder och partners i övriga branscher innebär samgåendet med RISE att man nu får tillgång 
till en samlad kompetens inom ett institut med en ännu större förmåga till tvärfunktionella synergier. 

Vilka delar av Swerea slås samman med RISE och vilka delar ska ingå i det nya institutet för stål- och 
gruvforskning, SWERIM? 

Ägarna har för avsikt att genomföra en strukturförändring som innebär att Swerea delas i två delar. En 
del, bestående av IVF, SWECAST, SICOMP och den del av KIMAB som arbetar med korrosion, går samman 
med RISE. Den andra delen, bestående av MEFOS och övriga delar av KIMAB, bildar det nya institutet för 
stål- och gruvforskning, SWERIM. 

När träder förändringen i kraft? 

Ägarna har tecknat en avsiktsförklaring med målet att förändringen ska vara genomförd till den 30 juni 
2018. 

Hur ser ägarstrukturen ut i det nya institutet? 

Det nya institutet för stål- och gruvforskning, SWERIM AB kommer att ägas av Stiftelsen Svensk Järn- och 
Metallforskning, Metallurgiska Forskningsbolaget i Luleå AB och RISE. 

Vad ska det nya institutet för stål- och gruvforskning, SWERIM AB göra som inte redan görs av Swerea 
idag? 

Detta är en kraftsamling för att fokusera på gruv- och stålindustrins ambitiösa klimatåtagande framöver. 
Genom att renodla institutet för gruv- och stålindustrin och tydligt prioritera klimatutmaningen kommer 
större effekter att kunna uppnås. 

Hur kommer dagens statliga anslag (strategiska kompetensmedel) till Swereakoncernen att fördelas i 
framtiden? 

De strategiska kompetensmedel som anslås till stål- och gruvforskning kommer att ligga fast på samma 
nivå som tidigare, i övrigt kommer anspråk på andra satsningar så som industriklivet att göras för att på så 
sätt samla resurser mer fokuserat än tidigare för stål- och gruvforskning. 

För ytterligare information kontakta Swereas ägare genom; 

RISE: Joakim Jakobsson, presschef, RISE, telefon 072 452 66 32. 

Stiftelsen Svensk Järn- och Metallforskning samt MEFOR AB, genom Jernkontoret: 
Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör, Jernkontoret, telefon 070 206 75 62. 


