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FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn,
samt offentlig sektor år 2013
Bakgrund

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför vartannat år undersökningar
avseende forskning och utveckling (FoU) inom olika samhällssektorer.
Undersökningarna avser udda år. För att få en bild av den FoU som
genomförs undersöker SCB de resurser som satsas på FoU, både i form av
FoU-personal och ekonomiska medel. Det senaste genomförda
undersökningsåret var 2011 och en översikt över den FoU som bedrivits i
Sverige under detta år återfinns i det statistiska meddelandet UF16SM1301.
Under 2014 genomförs undersökningar avseende 2013 som kommer att
publiceras mellan oktober och december. För publiceringskalender se
http://www.scb.se/#pubcalendar. Insamlingsarbetet och granskningen av
inkomna uppgifter pågår fortfarande.
De år som SCB genomför ordinarie undersökningar av FoU i de olika
sektorerna publiceras preliminära FoU-uppgifter under sensommaren. För
mellanåren, när SCB inte genomför FoU-undersökningar, tas prognoser fram.
Läs mer om framtagning av uppgifter i avsnittet ”Framtagande av 2013 års
uppgifter”.
Denna rapport innehåller preliminära uppgifter över FoU-utgifter och FoUårsverken i Sverige för år 2013. Preliminära uppgifter avser endast egen FoU,
FoU-verksamhet som enheterna själva bedriver. Utgifter för utlagd FoU,
alltså utgifter för FoU som enheterna betalar till andra utförare presenteras
inte i den här rapporten. Preliminära uppgifter redovisas för
undersökningarna om FoU i företag, i universitets- och högskolesektorn samt
i offentlig sektor.

FoU i företagssektorn 2013
I detta avsnitt redovisas preliminära skattningar för FoU-verksamhet i
företagssektorn år 2013. Uppgifterna avser egen FoU, vilket innefattar den
FoU som genomförts av företagens egen personal i Sverige, eller av konsulter
om arbetet letts av företaget. Till detta läggs även övrig personal knuten till
FoU-arbetet (exempelvis administrativ personal), övriga driftskostnader och
investeringar. Skattningarna innehåller även den FoU som företagen har
utfört på beställning av andra.
Skattningarna tyder på att FoU-utgifterna i företagssektorn uppgick till 82,6
miljarder år 2013, vilket motsvarar en ökning med drygt 1,4 miljarder kronor
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jämfört med 2011 i löpande priser. Omräknat till 2013 års prisnivå var FoUutgifterna oförändrade mellan 2011 och 2013.
Tabell 1. FoU-utgifter i företag, år 2011 och 2013, löpande och fasta
priser, 2013 års prisnivå, mnkr.
År

FoU-utgifter företagssektorn

FoU-utgifter företagssektorn

Löpande priser

Fasta priser

2011

81 145

82 749

2013

82 583

82 583

De preliminära uppgifterna visar att företag med 10-49 anställda stod för
knappt 6 procent av företagens totala FoU-utgifter år 2013. Företag med 50249 anställda stod för 10 procent, och företag med 250 eller fler anställda för
84 procent. Jämfört med 2011 stod i företag med 250 eller fler anställda för
en något större andel av de totala FoU-utgifterna under 2013.
Tabell 2. FoU-utgifter i företag fördelat efter storleksklass, år 2011 och
2013, 2013 års prisnivå, mnkr.
Antal anställda

2011

2013

10-49

4 968

4 742

9 741

8 274

250-

50-249

68 041

69 567

Totalt

82 749

82 583

Antalet FoU-årsverken uppgick år 2013 till drygt 52 800, motsvarande siffra
för 2011 var 54 300. Den största förändringen av antalet årsverken återfanns i
företag med 50-249 anställda. Företag med 250 anställda eller fler utförde 78
procent av de totala FoU-årsverkena år 2013 vilket var en ökning med 4
procentenheter jämfört med år 2011. Företag med 10-49 anställda utförde 8
procent av de totala FoU-årsverkena, vilket var i nivå med år 2011.
Tabell 3. FoU-årsverken i företag fördelat efter storleksklass, år 2011
och 2013, antal.
Antal anställda

2011

2013

10-49

4 527

4 241

9 094

7 129

250-

50-249

40 671

41 459

Totalt

54 292

52 829

Uppdelat på branschsektorer stod varuproducerande företag för 74 procent av
FoU-utgifterna i företagssektorn 2013. Tjänstebranscherna svarade i sin tur
för 26 procent av de totala FoU-utgifterna. Av årsverkena i företagens FoU-
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verksamhet utfördes 71 procent av dessa i varuproducerande företag och 29
procent av FoU-årsverkena i tjänsteproducerande företag under 2013.
Tabell 4. FoU-utgifter och FoU-årsverken i företag fördelat efter
näringsgren, år 2011 och 2013, 2013 års prisnivå, mnkr och antal.
Näringsgren
SNI 2007
Varuproducerande
företag, SNI 01-43
Tjänsteproducerande
företag, SNI 45-99
Samtliga näringsgrenar

FoU-utgifter i
företag 2011

FoU-utgifter i
företag 2013

FoU-årsverken i
företag 2011

FoU-årsverken i
företag 2013

60 087

60 750

37 573

37 512

22 663

21 833

16 719

15 317

82 749

82 583

54 292

52 829

FoU i universitets- och högskolesektorn 2013
I detta avsnitt redovisas preliminära uppgifter för intäkter för FoU, totala
FoU-utgifter samt antalet årsverken för universitets- och högskolesektorn.
Till skillnad mot de andra sektorerna där utgifter för FoU efterfrågas
undersöks i universitets- och högskolesektorn intäkter för forskning och
utveckling samt investeringar i FoU. Detta för att lärosätena inte kan lämna
uppgifter för kostnader per finansiär.
De preliminära intäkterna för forskning och utveckling till universitet och
högskolor uppgick år 2013 till 32,2 miljarder kronor. Detta innebär en ökning
med 1,9 miljarder sedan 2011, i 2013 års prisnivå. Det
forskningsämnesområde som ökar mest i absoluta tal är naturvetenskap enligt
de preliminära uppgifterna.
Tabell 6. Intäkter för FoU efter forskningsämnesområde enl. standard
för svensk indelning av forskningsämnen, år 2011 och 2013, 2013 års
prisnivå, mnkr.
Forskningsämnesområde

2011

Prel. uppg. 2013

30 270

32 170

Medicin och hälsovetenskap

9 820

10 587

Naturvetenskap

7 186

8 099

Teknik

5 468

5 480

Samhällsvetenskap

4 641

4 779

Humaniora

1 931

1 980

Lantbruksvetenskap

1 213

1 246

9

-

Intäkter totalt

Ej ämnesuppdelat

Utgifterna för FoU ökade enligt SCB: s preliminära beräkning med drygt 1,7
miljarder kronor mellan 2011 och 2013, räknat i 2013 års prisnivå. I FoUutgifterna ingår lärosätenas intäkter och investeringar för FoU.
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Tabell 7. FoU-utgifter i universitets- och högskolesektorn, år 2011 och
2013, fasta priser, 2013 års prisnivå, mnkr.
2011

Prel. uppg. 2013

Totala utgifter för FoU

31 865

33 607

Driftkostnader (intäkter)

30 270

32 170

1 595

1 437

Investeringar

Antalet FoU-årsverken har enligt de preliminära uppgifterna ökat med knappt
1 300 mellan år 2011 och 2013. Fördelningen av årsverkena visar att cirka 45
procent utförts av kvinnor och 55 procent av män.
Tabell 5. FoU-årsverken i universitets- och högskolesektorn fördelat
efter kön, år 2011 och 2013
År

Män

Icke
anställd
personal

8 288

9 522

2 200

8 613

10 470

2 200

Anställd personal
Totalt

Kvinnor

2011

17 810

Prel. uppg. 2013

19 083

FoU i offentlig sektor 2013
I den offentliga sektorn ingår statliga myndigheter, landsting, kommuner
samt lokala och regionala FoU-enheter. Även de offentliga forskningsstiftelserna räknas till offentlig sektor men de har endast utgifter för utlagd
FoU och redovisas därför inte i den här rapporten. I detta avsnitt redovisas
preliminära uppgifter över FoU-utgifter och utförda årsverken för den egna
FoU-verksamheten. Redovisningen görs övergripande för hela den offentliga
sektorn men också uppdelat inom respektive område.
Preliminära uppgifter avseende år 2013 tyder på att FoU-utgifterna inom den
offentliga sektorn uppgick till 4,6 miljarder kronor. Det är en minskning med
671 miljoner kronor sedan 2011 i fast pris. De preliminära uppgifterna visar
att det framför allt är de statliga myndigheterna samt landstingen som
minskat sina utgifter.
Tabell 8. FoU-utgifter i offentlig sektor, år 2011 och 2013, löpande och
fasta priser, 2013 års prisnivå, mnkr*.
År

2011

FoU-utgifter i offentlig sektor

FoU-utgifter i offentlig sektor

Löpande priser

Fasta priser

5 119

5 221

2013
4 550
4 550
*ALF- medlen, avtalet om läkarutbildning och forskning, redovisas i universitets- och
högskolesektorn. Dessa medel har därför exkluderats från FoU-utgifterna i offentlig sektor. I tabell 13
redovisas ALF-medlen för 2011 och 2013.
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FoU-årsverken beräknas uppgå till 3 198 inom den offentliga sektorn år
2013, år 2011 uppgick den siffran till 3 386 årsverken. Det innebär en
minskning i årsverken från 2011. Antalet FoU-årsverken som utfördes av
forskare, produktutvecklare eller motsvarande ser ut att ha ökat från 2 097 år
2011 till 2 321 år 2013. I undersökningen för 2013 har indelningen av
årsverken och personal ändrats. Tidigare delades personalen in i tre
kategorier, 1 Forskare, produktutvecklare eller motsvarande, 2 Tekniska
experter samt 3 Annan forskande och undervisande personal. I 2013 års
undersökning delas personalen endast in i två kategorier, 1. Forskare,
produktutvecklare eller motsvarande och 2. Annan understödjande personal
(som inkl. tekniska experter och annan forskande och undervisande personal).
Det som ser ut som en ökning av årsverken bland forskare etc. beror troligen
på att en hel del årsverken som tidigare klassades som tekniska experter
hamnat i kategorin forskare, produktutvecklare eller motsvarande.
Tabell 9. FoU-årsverken i offentlig sektor, år 2011 och 2013, antal.
År

FoU-årsverken i offentlig FoU-årsverken i offentlig sektor totalt
sektor totalt utförda av forskare, produktutvecklare
eller motsvarande

2011

3386

2097

2013

3198

2321

Statliga myndigheter

År 2011 stod de statliga myndigheterna för 49 procent av FoU-utgifterna
(exkl. ALF-medel) som då uppgick till 2,6 miljarder kronor. Uppgifterna för
2013 tyder på att de statliga myndigheterna stod för lika stor andel av de egna
FoU-utgifterna inom den offentliga sektorn, vilket skulle motsvara utgifter
för 2,2 miljarder kronor 2013. De preliminära uppgifterna visar därmed på
en minskning med 347 miljoner kr i fast pris.
Tabell 10. FoU-utgifter i statliga myndigheter, år 2011 och 2013, löpande
och fasta priser, 2013 års prisnivå, mnkr.
Ar

FoU-utgifter i statliga
myndigheter

FoU-utgifter i statliga
myndigheter

Löpande priser

Fasta priser

2011

2524

2574

2013

2227

2227

De statliga myndigheterna kan delas upp i civila myndigheter och
försvarsmyndigheter. FoU-utgifterna för försvarsmyndigheterna ser ut att ha
minskat, från 1,6 miljarder till 1,3 miljarder kronor mellan 2011 och 2013.
De civila myndigheternas FoU-utgifter har däremot ökat något enligt de
preliminära uppgifterna.
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Tabell 11. FoU-utgifter i civila myndigheter och försvarsmyndigheter, år
2011 och 2013, löpande och fasta priser, 2013 års prisnivå, mnkr.
Ar

FoU-utgifter i civila
FoU-utgifter i
myndigheter försvarsmyndigheter

FoU-utgifter i civila
myndigheter

FoU-utgifter i
försvarsmyndigheter

Löpande priser

Löpande priser*

Fasta priser

Fasta priser*

2011

922

1602

939

1634

2013

967

1260

967

1260

* På grund av sekretesskäl ingår inte Försvarets radioanstalt (FRA).

De preliminära uppgifterna för 2013 visar på en minskning av totala FoUårsverken i de statliga myndigheterna, från 2 311 årsverken 2011 till 2 141
årsverken 2013. Det är en minskning på 170 årsverken. Framför allt är det
årsverkena i försvarsmyndigheterna som minskat till följd av minskade
anslag. Årsverkena i försvarsmyndigheterna har minska med 258 årsverken.
Samtidigt har antalet årsverken utförda av forskare, produktutvecklare eller
motsvarande i försvarsmyndigheterna ökat något. Detta beror troligen på den
ändrade fördelningen av personalen i 2013 års undersökning.
Tabell 12. FoU-årsverken i statliga myndigheter fördelat efter civila
myndigheter och försvarsmyndigheter samt efter forskare, produktutvecklare eller motsvarande, år 2011 och 2013, antal.
Ar

Totalt
antal
årsverken

Totalt forskare,
produktutvecklare eller
motsvarande

Årsverken i
civila
myndigheter

Därav forskare,
produktutvecklare
eller motsvarande i
civila myndigheter

Årsverken i
Därav forskare,
försvars- produktutvecklare
myndigheter* eller motsvarande
i försvarsmyndigheter*

2011

2311

1357

1003

542

1308

815

2013

2141

1615

1091

762

1050

853

* På grund av sekretesskäl ingår inte Försvarets radioanstalt (FRA).

Landsting

Inom landstingen finansieras en stor del av FoU-verksamheten genom avtalet
om läkarutbildning och forskning (ALF-medel). ALF-medel är den ersättning
som staten betalar ut för att täcka merkostnader såsom klinisk forskning och
utbildning. ALF-medel ingår även i universitets- och högskolesektorn. För att
undvika dubbelräkning har SCB valt att exkludera ALF-medlen från
landstingens FoU-utgifter.
De preliminära uppgifterna för 2013 tyder på att landstingen stod för cirka 43
procent av FoU-utgifterna inom den offentliga sektorn. Landstingens FoUutgifter exklusive ALF-medel uppgick till närmare 2,0 miljarder kronor.
Detta skulle vara en minskning med 377 miljoner kronor i fasta priser, 2011
uppgick landstingens FoU-utgifter exkl. ALF-medel till 2,4 miljarder kronor.
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Tabell 13. FoU-utgifter i landsting, år 2011 och 2013, löpande och fasta
priser, 2013 års prisnivå, mnkr.
Ar

FoU-utgifter i
landsting exkl. ALFmedel

FoU-utgifter
finansierade av ALFmedel

FoU-utgifter i
landsting exkl. ALFmedel

FoU-utgifter
finansierade av ALFmedel

Fasta priser

Fasta priser*

Löpande priser

Löpande priser*

2011

2373

1622

2327

1591

2013

1950

1542

1950

1542

De preliminära uppgifterna tyder på att det inom landstingen utfördes 662
årsverken 2013. Uppgifterna över årsverken inom landstingen är dock inte
rättvisande. Landstingen har mycket svårt att uppskatta såväl personal som
årsverken som bedriver FoU-verksamhet. De landsting som har ALF-medel
har extra svårt att lämna relevanta uppgifter över personalen som utför FoU
då dessa ofta samtidigt bedriver klinisk verksamhet. Årsverkesuppgifterna är
därför underskattade och mycket osäkra.
Tabell 14. FoU-årsverken i landsting, år 2011 och 2013, antal.
År

Antal årsverken

Varav forskare

2011

773

551

2013

662

445

Kommuner och lokala och regionala FoU-enheter

De lokala och regionala FoU-enheterna är FoU-utförande enheter som ofta
har en organisatorisk koppling eller i hög grad är finansierad av ett antal
kommuner, landsting och regioner.
Kommunerna ser ut att stå för drygt 3 procent och de lokala och regionala
FoU-enheterna för 5 procent av FoU-utgifterna inom offentlig sektor. Totalt
ser FoU-utgifterna ut att ha ökat för kommunerna och FoU-enheterna. Den
ökningen beror dock på att det är fler kommuner och FoU-enheter som har
svarat på undersökningen för 2013. Eftersom undersökningen av offentlig
sektor är en totalundersökning och SCB inte räknar upp uppgifterna i
undersökningen av offentlig sektor så slår ökad svarsfrekvens igenom med
ökade FoU-utgifter och ökad personal. FoU-utgifterna för kommuner uppgick
till 143 miljoner kr 2013 och motsvarande uppgift för FoU-enheterna uppgick
till 230 miljoner kr.
Tabell 15. FoU-utgifter i kommuner och lokala och regionala FoUenheter, år 2011 och 2013, löpande priser, mnkr.
År

Totalt

Kommuner Lokala och regionala FoU-enheter

2011

267

80

187

2013

373

143

230
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I fasta priser ser egna FoU-utgifter ut att ha ökat med totalt 100 miljoner
kronor, 61 miljoner kronor i kommuner och 39 miljoner kronor i de lokala
och regionala FoU-enheterna.
Tabell 16. FoU-utgifter i kommuner och lokala och regionala FoUenheter, år 2011 och 2013, 2013 års prisnivå, mnkr
År

Totalt

Kommuner Lokala och regionala FoU-enheter

2011

272

82

191

2013

373

143

230

Inom kommunerna har antalet utförda FoU-årsverken totalt enligt de
preliminära uppgifterna ökat från 116 till 188 årsverken. Antalet årsverken
utförda av forskare, produktutvecklare eller motsvarande ökade från 69 till 81
årsverken mellan 2011 och 2013. Antalet FoU-årsverken inom de lokala och
regionala FoU-enheterna ökade från 187 till 203 mellan 2011 och 2013.
Totalt visar de preliminära uppgifterna att 180 FoU-årsverken utfördes av
forskare, produktutvecklare eller motsvarande i de lokala och regionala FoUenheterna under 2013. Ökningarna beror till största delen på att
svarsfrekvensen varit mycket högre i 2013 års undersökning jämfört med
2011.
Tabell 17. FoU-årsverken i kommuner och lokala och regionala FoUenheter samt årsverken utförda av forskare, produktutvecklare eller
motsvarande, år 2011 och 2013, antal.
År

Totalt Kommuner

Forskare, produktutvecklare eller
motsvarande i
kommuner

Lokala och
regionala
FoU-enheter

Forskare, produktutvecklare eller
motsvarande i lokala och
regionala FoU-enheter

2011

303

116

69

187

119

2013

391

188

81

203

180

Definitioner och förklaringar

Begreppen i undersökningarna är definierade enligt de riktlinjer för FoUstatistik som utarbetats av OECD och publicerats i Proposed Standard
Practice for Surveys of Research and Experimental Development. Frascati
Manual 2002, OECD 2002.
Grundforskning:
Ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer utan en
bestämd tillämpning i sikte.
Tillämpad forskning:
Ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer med en
bestämd tillämpning i sikte.
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Utvecklingsverksamhet:
Ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, vetenskaplig kunskap
eller nya idéer för att åstadkomma nya material, varor, tjänster, processer,
system, metoder, eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.
Egen FoU:
FoU som har utförts i Sverige av enhetens egen personal eller av konsulter i
FoU-projekt som letts av enheten och där den egna personalen arbetat
tillsammans med konsulterna. Till egen FoU-verksamhet räknas även FoU
som gjorts på beställning av andra. Detta innebär att all finansiering av FoU
antingen i form av uppdrag eller i form av bidrag till annan enhet exkluderas.
Årsverke
Ett årsverke (personår) är det arbete en heltidsanställd person utför under ett
år. En person som varit heltidsanställd men endast ägnat halva sin tid åt FoU
har gjort 0,5 FoU-årsverke.
Indelning efter yrke
Indelning av personer och årsverken efter yrke. Den definition av yrke som
används utgår från Frascati-manualens definition 1 .

• Forskare, produktutvecklare eller motsvarande
Personer vars uppgift är att ta fram ny kunskap eller utveckla nya
tillämpningar i produkt-/processutvecklingsarbete. Personer som leder FoUprojekt ingår också i denna grupp.
• Understödjande FoU-personal (bl.a. teknisk och administrativ personal, se
nedan):
Teknisk personal
Personer med fackkunskap som utför vetenskapliga och tekniska
arbetsuppgifter som innefattar tillämpning av koncept och operativa
metoder, t ex: förbereda och genomföra experiment, tester och analyser,
utföra statistiska undersökningar och intervjuer samt söka i
litteraturförteckningar och välja ut relevant material från arkiv och
bibliotek. Arbetet sker normalt under ledning av forskare.

Administrativ och övrig personal
Till understödjande FoU-personal räknas också personer vars
arbetsuppgifter kan betraktas som direkt stödverksamhet till FoU-arbetet t
ex: ekonomi- och personaladministration samt drifts- och operatörsarbete.

1

Frascati Manual, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and
Experimental Development, OECD 2002, sidan 93 ff.
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Framtagande av 2013 års uppgifter
Företagssektorn
Undersökningen om företagens FoU-verksamhet genomförs vartannat år.
Den senaste undersökningen avsåg år 2011 och genomfördes våren 2012.
För företag omfattas FoU-undersökningen av uppgiftsskyldighet vilket
innebär att den är obligatorisk att fylla i.
Undersökningen omfattar företag med 10 eller fler anställda i samtliga
branscher. Industriforskningsinstitut ingår däremot oberoende av antal
anställda.
Undersökningen består av två delar, en totalundersökningsdel avseende
företag med minst 200 anställda och alla industriforskningsinstitut, och en
urvalsdel avseende företag med färre än 200 anställda. Uppgifterna avser
endast den svenska verksamheten, och FoU som bedrivs i utländska
koncernbolag ingår inte. Företagen delas in efter näringsgren enligt svensk
standard för näringsgrensindelningen (SNI 2007). Varje företag hör till den
näringsgren där de har sin huvudsakliga verksamhet. Uppgifter för
branschklassificering hämtas från SCB:s företagsregister (FDB).
De FoU-uppgifter som nu redovisas för år 2013 är endast preliminära
uppgifter. Insamlingsarbetet och granskningen av inkomna uppgifter pågår
fortfarande. De definitiva FoU-uppgifterna för företagens satsningar på FoU
är planerad till den 27 november 2013.
Resultat avseende FoU år 2011 finns redovisade i det statistiska meddelandet
Forskning och utveckling inom företagssektorn 2011 (UF 14 SM 1201), där
finns även en mer utförlig beskrivning av statistiken. Ytterligare information
om FoU undersökningen går även att läsa på undersökningens produktsida:
www.scb.se/uf0302
Universitets och högskolesektorn
FoU-uppgifter för universitets- och högskoleundersökningen utgörs av två
delundersökningar. De ekonomiska uppgifterna samlas in genom en
undersökning till lärosäten där de får lämna uppgifter om intäkter,
avskrivningar, lokalkostnader och investeringar för forskning och
forskarutbildning fördelade på forskningsämne och finansiär.
ALF-medel som återfinns inom både universitet och högskolesektorn och
offentlig sektor redovisas i universitet och högskolesektorn. De uppgår
preliminärt år 2013 till 1 428 mnkr.
Uppgifter om den tid som personalen inom universitets- och högskolesektorn
lägger ner på FoU samlas in genom en enkät som sänds direkt till de personer
som arbetar inom högskolesektorn.
Det bör dock noteras att resultaten från båda dessa undersökningar är
preliminära och kan komma att ändras. De definitiva uppgifterna kommer att
publiceras den 17 december 2014.
Ytterligare information om undersökningen går även att läsa på
undersökningens produktsida: www.scb.se/uf0304
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Offentlig sektor
Den offentliga sektorn består av statliga myndigheter, landsting, kommuner,
offentliga forskningsstiftelser samt lokala och regionala FoU-enheter.
Totalundersökningar görs för samtliga delar av den offentliga sektorn
vartannat år. Den offentliga sektorns forskning och utveckling för 2013
undersöks under 2014.
Preliminära uppgifter för statliga myndigheter, landsting, kommuner och
FoU-enheter baseras på icke granskade uppgifter som samlats in under
våren/sommaren 2014 och avser egen FoU-verksamhet. Uppgifterna räknas
inte upp för bortfall. Då de offentliga forskningsstiftelserna endast har
utgifter för utlagd FoU tas inte preliminära uppgifter fram för den delsektorn.
De statliga myndigheterna kan delas upp i civila myndigheter och
försvarsmyndigheter. Från och med FoU-undersökningen avseende år 2009
ingår Försvarshögskolan i universitets- och högskolesektorn. FoU-uppgifter
för Försvarets radioanstalt (FRA) är bortförda på grund av sekretesskäl.
Inom landstingen finansieras en stor del av FoU-verksamheten genom avtalet
om läkarutbildning och forskning (ALF-medel). ALF-medel är den ersättning
som staten betalar ut för att täcka merkostnader som klinisk forskning och
utbildning. ALF-medel ingår även i universitets- och högskolesektorn. För att
undvika dubbelräkning bortförs ALF-medel från offentlig sektor och
landsting i denna redovisning.
Resultat från den senast publicerade FoU-undersökningen avseende år 2011
finns även i det statistiska meddelandet UF 10 SM1201. Där finns även en
mer utförlig beskrivning av statistiken. Slutgiltiga uppgifter för 2013 kommer
att publiceras 24 oktober 2014. Ytterligare information om FoUundersökningen går även att finna på undersökningens produktsida:
www.scb.se/uf0317
Fastprisberäkning

I denna rapport förekommer jämförelser över tiden avseende utgifter för egen
FoU. Vissa av dessa jämförelser är gjorda i 2013 års prisnivå. På detta sätt
kompenseras för skillnader mellan åren som uppstår på grund av förändrade
priser. Den deflator som används är baserad på bruttonationalprodukten i
löpande och fasta priser enligt SCB 2 och ser ut på följande sätt:
Deflator för fastprisberäkning, basår 2013
År
Deflator

2011

2013

1,0197768

1

Fastprisberäkning till 2013 års prisnivå sker genom att beloppet i löpande
priser för år t multipliceras med deflator för år t.

Källa: BNP-uppgifter hämtat från www.konj.se/statistik/konjunkturlaget . Uppgifter är
från juni 2014. Beräkningar av SCB
2

