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den 31 januari 2020

Statistiska centralbyråns föreskrifter
om skyldighet för kommuner och regioner att lämna uppgifter till 
statistik avseende forskning och utveckling;

beslutade den 21 januari 2020.

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord-
ningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till Kommission-
ens genomförandeförordning (EU) nr 995/2012 av den 26 oktober 2012 om fast-
ställande av detaljerade föreskrifter för genomförandet av Europaparlamentets
och rådets beslut nr 1608/2003/EG om produktion och utveckling av 
gemenskapsstatistik om vetenskap och teknik.

2 § Uppgifter till statistik om forskning och utveckling ska på begäran lämnas 
till SCB senast den första fredagen i april varje jämnt år.

3 § De uppgifter som ska lämnas av kommuner framgår av bilaga 1. De uppgifter 
som ska lämnas av regioner framgår av bilaga 2.

Uppgifterna ska avse förhållandena under närmast föregående kalenderår.

4 § Övriga upplysningar (avsnitt E) lämnas frivilligt. Samtliga uppgifter får 
uppskattas.
__________

Denna författning träder i kraft den 11 mars 2020, då Statistiska centralbyråns 
föreskrifter (SCB-FS 2018:7) om skyldighet för kommuner, landsting och 
kommunalförbund att lämna uppgifter till statistik avseende forskning och
utveckling upphör att gälla.

På Statistiska centralbyråns vägnar

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Björn Forssell 
(Ekonomisk statistik)
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 den 6 mars 2019 
 
Statistiska centralbyråns föreskrifter 
om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om 
investeringar; 
 
beslutade den 5 mars 2019. 
 
Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord-
ningen (2001:100) om den officiella statistiken.  
 
1 § Företag med verksamhet enligt SNI-kod 05-39 enligt Svensk närings-
grensindelning (SNI 2007) ska på begäran lämna uppgifter kvartalsvis avseende 
företagets investeringar. De uppgifter som ska lämnas framgår av bifogad 
blankett Industri och energi för det första kvartalet (bilaga 1:1), för det andra 
kvartalet (bilaga 1:2), för det tredje kvartalet (bilaga 1:3) samt för det fjärde 
kvartalet (bilaga 1:4). Uppgifter avseende investeringars inriktning och olika 
faktorers inverkan på investeringsbesluten lämnas frivilligt avseende tredje 
kvartalet. 
  
2 § Företag med verksamhet enligt SNI-kod 41-43 samt 68 enligt Svensk 
näringsgrensindelning (SNI 2007) ska på begäran lämna uppgifter kvartalsvis 
avseende företagets investeringar. De uppgifter som ska lämnas framgår av 
bifogad blankett Fastighetsförvaltning och bygg för det första kvartalet (bilaga 
2:1), för det andra kvartalet (bilaga 2:2), för det tredje kvartalet (bilaga 2:3) samt 
för det fjärde kvartalet (bilaga 2:4).  
 
3 § Företag med verksamhet enligt SNI-kod 49.1,49.2 och 51 enligt Svensk 
näringsgrensindelning (SNI 2007) ska på begäran lämna uppgifter kvartalsvis 
avseende företagets investeringar. De uppgifter som ska lämnas framgår av 
bifogad blankett Transport för det första kvartalet (bilaga 3:1), för det andra 
kvartalet (bilaga 3:2), för det tredje kvartalet (bilaga 3:3) samt för det fjärde 
kvartalet (bilaga 3:4).  
 
4 § Företag med verksamhet enligt SNI-kod 45-47, 49.3, 49.4, 49.5, 52, 53,58-
65 samt 71-82 enligt Svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) ska på begäran 
lämna uppgifter kvartalsvis avseende företagets investeringar. De uppgifter som 
ska lämnas framgår av bifogad blankett Generell för det första kvartalet (bilaga 
4:1), för det andra kvartalet (bilaga 4:2), för det tredje kvartalet (bilaga 4:3) samt 
för det fjärde kvartalet (bilaga 4:4).  
 
5 § De efterfrågade uppgifterna skall lämnas elektroniskt på det sätt som SCB 
anvisar senast fyra veckor efter den dag som SCB:s begäran om uppgifterna är 
daterad. 
 
6 § Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid senare 
tidpunkt än vad som anges i 5 §. 
__________ 
 
Denna författning träder i kraft den 22 mars 2019, då Statistiska centralbyråns 
föreskrifter (SCB-FS 2009:9) om uppgifter till statistik om investeringar upphör 
att gälla. 
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den 15 juli 2019

Tillkännagivande
av uppgift om konsumentprisindex för juni 2019;

beslutat den 11 juli 2019.

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för 
juni månad 2019 fastställs till 334,47 (basår 1980=100). 

De för och maj och juni månad 2019 beräknade indextalen som 
legat till grund för fastställandet är per huvudgrupp följande:

Maj 2019 Juni 2019
Livsmedel och alkoholfria drycker 318,87 319,21
Alkoholhaltiga drycker och tobak 516,02 516,08
Kläder och skor 188,88 178,81
Boende 413,88 410,19
Inventarier och hushållsvaror 219,73 220,64
Hälso- och sjukvård 882,56 883,98
Transport 459,11 460,33
Post- och telekommunikationer 117,12 115,71
Rekreation och kultur 177,97 182,48
Utbildning - -
Restauranger och logi 577,16 577,75
Diverse varor och tjänster 413,14 413,58

TOTALT 334,95 334,47

På Statistiska centralbyråns vägnar

ELISABETH HOPKINS
(T.f. generaldirektör)

Cecilia Hertzman
(Ekonomisk statistik)
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Forskning och utveckling i offentlig sektor 

Nu följer ett antal frågor om artificiell intelligens (AI). Vi frågar efter användningen av AI och de 
utgifter som är kopplade till användningen. Dessa frågor avser hela <organisationen>, inte bara 
eventuell FoU-verksamhet. Tänk på att rådfråga andra funktioner inom <organisationen>, till 
exempel en it-ansvarig, om du inte ensam kan svara på frågorna. 

 

Artificiell intelligens 
På uppdrag av regeringen genomför SCB en undersökning om användning och utgifter kopplade till 
artificiell intelligens (AI). Undersökningen genomförs i hela näringslivet och offentlig sektor, 
inklusive universitets- och högskolesektorn. Syftet är att belysa variation i användning av AI inom 
och mellan sektorer och branscher samt faktorer som påverkar användningen. 

Användning av AI 
Artificiell intelligens (AI) syftar till system som uppvisar intelligent beteende genom att 
analysera sin omgivning och agera, med någon nivå av självbestämmande, för att uppnå specifika 
mål. AI-baserade system kan vara ren mjukvara eller inbyggda i hårdvara. 
Exempel på användningsområden för AI är… 

- Bild- och videoanalys för diagnostik eller ansiktsigenkänning baserat på datorseende eller 
röstigenkänning, 

- Automatisk översättning, tal-till-text program, textanalys eller chatrobotar baserade på 
natural language processing, 

- Beslutsstöd, säkerhetssystem, trafikanalys, bedrägeriupptäckt, rekommendationssystem, 
flödesoptimering eller rekrytering baserat på machine learning, 

- Autonoma drönare, självlärande robotar för produktions- eller lagerarbete eller 
självkörande bilar. 

 
1. Har <organisationen> använt AI-baserad mjuk- eller hårdvara under 2019? 

Frågan avser både egenutvecklad och köpt mjuk- eller hårdvara eller tillgång till en tjänst, t. ex. via 
molntjänster. Aktiviteten behöver inte vara slutförd/driftsatt. 

Räkna inte med användning av sökmotorer, personliga virtuella assistenter eller mobilappar. 
 
☐ Ja, för att utveckla eller utöka kunskap om kunder eller användare (t.ex. 
 användning av chatrobotar för kundtjänst, rekommendationer av produkter eller tjänster,  
 förbättra och skapa innehåll automatiskt). 

☐ Ja, för att utveckla en ny produkt eller tjänst. 

☐ Ja, för att förbättra en existerande produkt eller tjänst. 

☐ Ja, för att utveckla eller förbättra interna processer (t.ex. optimering av processer,  
 rekrytering). 

☐ Ja, skriv vad: 
 
 
 
 
 

☐ Nej 
Sida 1 
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1. Har <organisationen> använt AI-baserad mjuk- eller hårdvara under 2019? 

Frågan avser både egenutvecklad och köpt mjuk- eller hårdvara eller tillgång till en tjänst, t. ex. via 
molntjänster. Aktiviteten behöver inte vara slutförd/driftsatt. 

Räkna inte med användning av sökmotorer, personliga virtuella assistenter eller mobilappar. 
 
☐ Ja, för att utveckla eller utöka kunskap om kunder eller användare (t.ex. 
 användning av chatrobotar för kundtjänst, rekommendationer av produkter eller tjänster,  
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☐ Ja, för att utveckla en ny produkt eller tjänst. 

☐ Ja, för att förbättra en existerande produkt eller tjänst. 

☐ Ja, för att utveckla eller förbättra interna processer (t.ex. optimering av processer,  
 rekrytering). 

☐ Ja, skriv vad: 
 
 
 
 
 

☐ Nej 
Sida 1 



SCB-FS 2020:4 
Bilaga 1 

 

2. Är något eller några av följande ett hinder för <organisationens> användning av AI-
baserad mjuk - eller hårdvara? 
 
Markera ett svar på varje rad. 

(skalsteg: Nej, inget hinder, Ja, ett visst hinder, Ja, ett stort hinder, Inte relevant, Vet inte) 
  
Kunskap om tillgänglig teknologi och tillämpningar 
Anställdas kompetens, utbildning eller erfarenhet 
Kompabilitet med existerande utrustning eller mjukvara 
Data (t.ex. kvalitetsproblem, brist på data) 
Möjlighet att experimentera 
Vision eller AI-strategi 
Kostnad för tjänster eller utrustning 
Datasäkerhets- eller integritetsfrågor 
Juridiska eller etiska frågor  
Annat, skriv vad: 
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Utgifter för AI 
Artificiell intelligens (AI) syftar till system som uppvisar intelligent beteende genom att 
analysera sin omgivning och agera, med någon nivå av självbestämmande, för att uppnå specifika 
mål. AI-baserade system kan vara ren mjukvara eller inbyggda i hårdvara. 
Exempel på användningsområden för AI är… 

- Bild- och videoanalys för diagnostik eller ansiktsigenkänning baserat på datorseende eller 
röstigenkänning, 

- Automatisk översättning, tal-till-text program, textanalys eller chatrobotar baserade på 
natural language processing, 

- Beslutsstöd, säkerhetssystem, trafikanalys, bedrägeriupptäckt, rekommendationssystem, 
flödesoptimering eller rekrytering baserat på machine learning, 

- Autonoma drönare, självlärande robotar för produktions- eller lagerarbete eller 
självkörande bilar. 

 
3. Hur stora utgifter för hårdvara (datautrustning) och mjukvara som avsåg AI hade 
<organisationen> under 2019? 
Redovisa de utgifter som är sammankopplade med er användning av AI. 
Om <organisationen> inte hade några kostnader som avsåg AI, skriv 0. 
Uppgifterna kan uppskattas. 
 

 Tusental kronor  
Totala it-utgifter för AI  Tkr 

 
4. Hur stora utgifter för köp av it-tjänster som avsåg AI hade <organisationen> under 2019? 
Redovisa de utgifter för köp av it-tjänster som är sammankopplade med er användning av AI. 
Köp av it-tjänster avser köp av it-funktioner utan att ni behöver investera i it-utrustning. 
 
Om <organisationen> inte hade några kostnader som avsåg AI, skriv 0. 
Uppgifterna kan  uppskattas. 
 

 Tusental kronor  
Utgifter för it-tjänster 
avseende AI 

 Tkr 
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Forskning och utveckling i offentlig sektor 

Nu följer ett antal frågor om artificiell intelligens (AI). Vi frågar efter användningen av AI och de 
utgifter som är kopplade till användningen. Dessa frågor avser hela <organisationen>, inte bara 
eventuell FoU-verksamhet. Tänk på att rådfråga andra funktioner inom <organisationen>, till 
exempel en it-ansvarig, om du inte ensam kan svara på frågorna. 

 

Artificiell intelligens 
På uppdrag av regeringen genomför SCB en undersökning om användning och utgifter kopplade till 
artificiell intelligens (AI). Undersökningen genomförs i hela näringslivet och offentlig sektor, 
inklusive universitets- och högskolesektorn. Syftet är att belysa variation i användning av AI inom 
och mellan sektorer och branscher samt faktorer som påverkar användningen. 

Användning av AI 
Artificiell intelligens (AI) syftar till system som uppvisar intelligent beteende genom att 
analysera sin omgivning och agera, med någon nivå av självbestämmande, för att uppnå specifika 
mål. AI-baserade system kan vara ren mjukvara eller inbyggda i hårdvara. 
Exempel på användningsområden för AI är… 

- Bild- och videoanalys för diagnostik eller ansiktsigenkänning baserat på datorseende eller 
röstigenkänning, 

- Automatisk översättning, tal-till-text program, textanalys eller chatrobotar baserade på 
natural language processing, 

- Beslutsstöd, säkerhetssystem, trafikanalys, bedrägeriupptäckt, rekommendationssystem, 
flödesoptimering eller rekrytering baserat på machine learning, 

- Autonoma drönare, självlärande robotar för produktions- eller lagerarbete eller 
självkörande bilar. 

 
1. Har <organisationen> använt AI-baserad mjuk- eller hårdvara under 2019? 

Frågan avser både egenutvecklad och köpt mjuk- eller hårdvara eller tillgång till en tjänst, t. ex. via 
molntjänster. Aktiviteten behöver inte vara slutförd/driftsatt. 

Räkna inte med användning av sökmotorer, personliga virtuella assistenter eller mobilappar. 
 
☐ Ja, för att utveckla eller utöka kunskap om kunder eller användare (t.ex. 
 användning av chatrobotar för kundtjänst, rekommendationer av produkter eller tjänster,  
 förbättra och skapa innehåll automatiskt). 

☐ Ja, för att utveckla en ny produkt eller tjänst. 

☐ Ja, för att förbättra en existerande produkt eller tjänst. 

☐ Ja, för att utveckla eller förbättra interna processer (t.ex. optimering av processer,  
 rekrytering). 

☐ Ja, skriv vad: 
 
 
 
 
 

☐ Nej 
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2. Är något eller några av följande ett hinder för <organisationens> användning av AI-
baserad mjuk - eller hårdvara? 
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Kunskap om tillgänglig teknologi och tillämpningar 
Anställdas kompetens, utbildning eller erfarenhet 
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Kostnad för tjänster eller utrustning 
Datasäkerhets- eller integritetsfrågor 
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 förbättra och skapa innehåll automatiskt). 

☐ Ja, för att utveckla en ny produkt eller tjänst. 

☐ Ja, för att förbättra en existerande produkt eller tjänst. 

☐ Ja, för att utveckla eller förbättra interna processer (t.ex. optimering av processer,  
 rekrytering). 

☐ Ja, skriv vad: 
 
 
 
 
 

☐ Nej 
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2. Är något eller några av följande ett hinder för <organisationens> användning av AI-
baserad mjuk - eller hårdvara? 
 
Markera ett svar på varje rad. 

(skalsteg: Nej, inget hinder, Ja, ett visst hinder, Ja, ett stort hinder, Inte relevant, Vet inte) 
  
Kunskap om tillgänglig teknologi och tillämpningar 
Anställdas kompetens, utbildning eller erfarenhet 
Kompabilitet med existerande utrustning eller mjukvara 
Data (t.ex. kvalitetsproblem, brist på data) 
Möjlighet att experimentera 
Vision eller AI-strategi 
Kostnad för tjänster eller utrustning 
Datasäkerhets- eller integritetsfrågor 
Juridiska eller etiska frågor  
Annat, skriv vad: 
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Utgifter för AI 
Artificiell intelligens (AI) syftar till system som uppvisar intelligent beteende genom att 
analysera sin omgivning och agera, med någon nivå av självbestämmande, för att uppnå specifika 
mål. AI-baserade system kan vara ren mjukvara eller inbyggda i hårdvara. 
Exempel på användningsområden för AI är… 

- Bild- och videoanalys för diagnostik eller ansiktsigenkänning baserat på datorseende eller 
röstigenkänning, 

- Automatisk översättning, tal-till-text program, textanalys eller chatrobotar baserade på 
natural language processing, 

- Beslutsstöd, säkerhetssystem, trafikanalys, bedrägeriupptäckt, rekommendationssystem, 
flödesoptimering eller rekrytering baserat på machine learning, 

- Autonoma drönare, självlärande robotar för produktions- eller lagerarbete eller 
självkörande bilar. 

 
3. Hur stora utgifter för hårdvara (datautrustning) och mjukvara som avsåg AI hade 
<organisationen> under 2019? 
Redovisa de utgifter som är sammankopplade med er användning av AI. 
Om <organisationen> inte hade några kostnader som avsåg AI, skriv 0. 
Uppgifterna kan uppskattas. 
 

 Tusental kronor  
Totala it-utgifter för AI  Tkr 

 
4. Hur stora utgifter för köp av it-tjänster som avsåg AI hade <organisationen> under 2019? 
Redovisa de utgifter för köp av it-tjänster som är sammankopplade med er användning av AI. 
Köp av it-tjänster avser köp av it-funktioner utan att ni behöver investera i it-utrustning. 
 
Om <organisationen> inte hade några kostnader som avsåg AI, skriv 0. 
Uppgifterna kan  uppskattas. 
 

 Tusental kronor  
Utgifter för it-tjänster 
avseende AI 

 Tkr 
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