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1 Statistikens sammanhang  
 

Statistiken ”Statliga anslag till forskning och utveckling” ger en 
prognos avseende statliga medel för forskning och utveckling (FoU) 
det innevarande budgetåret. Undersökningen har genomförts sedan 
1970-talet. 

Undersökningen följer huvudsakligen de riktlinjer för s.k. 
statsbudgetanalyser som utarbetats av OECD och publicerats i den 
s.k. Frascatimanualen, Guidelines for Collecting and Reporting Data 
on Research and Experimental Development, Frascati Manual 
(OECD, 2015).  

Statistiken är EU-reglerad och enligt regleringen ska följande statistik 
tas fram: 

- Statliga FoU-anslag i den preliminära budgeten (som beslutats 
av riksdagen i början av budgetåret) 

- Statliga FoU-anslag i den slutgiltiga budgeten (reviderad 
budget som godkänts under budgetåret) 

- Nationella offentliga anslag till transnationellt samordnad 
FoU 

I detta dokument beskrivs översiktligt design och genomförande av 
Statliga anslag till forskning och utveckling. Dokumentet 
kompletterar kvalitetsdeklarationen för Statliga anslag till forskning och 
utveckling som finns tillgänglig på www.scb.se/UF0306 under 
rubriken Dokumentation. 

2 Undersökningsdesign 
2.1 Målstorheter  
 

De statistiska målstorheter som skattas är summor av anslag för FoU-
medel i statsbudgeten efter utgiftsområde, ändamål och mottagare 
samt en prognos över de offentliga forskningsstiftelsernas FoU-
finansiering. 

2.2 Ramförfarande 
 

Undersökningen är en prognos av FoU-anslag i budgetpropositionen 
för aktuellt undersökningsår fördelat på anslagsposter. För att få 
information om hur stor del av ett anslag som utgör finansiering av 
FoU-verksamhet så genomförs en direktinsamling av uppgifter från 
de myndigheter som får anslagen. Rampopulation för 
enkätundersökningen blir de myndigheter som svarat att de 
finansierar FoU genom direkta statsanslag i den senaste ordinarie 
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undersökningen av Forskning och utveckling inom offentlig sektor 
(UF0317). 
 
De offentliga forskningsstiftelserna bildar en egen rampopulation. År 
2018 bestod ramen av sex stycken offentliga forskningsstiftelser. 
 
Observationsobjekt blir myndigheter och offentliga 
forskningsstiftelser vilka också är uppgiftskällor. 

2.3 Förfaranden för urval och uteslutning  
2.3.1 Urvalsförfarande 
 

Inget urval görs. 

Ett frågeformulär går ut till samtliga myndigheter som svarat att de 
finansierar FoU genom direkta statsanslag i den senaste ordinarie 
undersökningen av FoU inom statliga myndigheter.  

Samtliga offentliga forskningsstiftelser blankettundersöks. 

2.3.2 Uteslutning från insamling (cut-off)  
 

Ingen del av målpopulationen utesluts från direktinsamling”.. 

2.4 Insamlingsförfarande 
 

2.4.1 Datainsamlingsmetoder 
 

Datainsamlingen kan ses som en kombination av registerinsamling 
och direktinsamling. Från budgetproposition hämtas totala anslag 
fördelade på utgiftsområden och anslagsposter vilka kan ses som ett 
register. Uppgifter om anslag i budgetpropositionen hämtas från 
Finansdepartementet och läses in i databas på SCB. 

Från de myndigheter som tidigare angett att de finansierar FoU 
genom direkta statsanslag samlas uppgifter in om planerad 
finansiering av FoU samt vilket anslagspost som avses. 
Introduktionsbrev skickas till de berörda myndigheterna i februari 
med sista svarsdag en månad senare. Missivet innehåller 
inloggningsuppgifter till webblankett. De myndigheter som inte 
svarat får en påminnelse. 

Från de offentliga forskningsstiftelserna samlas det in 
prognosuppgifter om deras satsning på FoU under 
undersökningsåret samt utfallet föregående år samlats in. Missiv 
skickas till stiftelserna i februari med sista svarsdag en månad senare. 
Missivet innehåller inloggningsuppgifter till webblankett. De 
stiftelser som inte svarat får en påminnelse. 
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2.4.2 Mätning 
 

Uppgifter om planerade totala utgifter i statsbudgeten hämtas från 
Finansdepartementet och läses in i databas på SCB. 

Ett frågeformulär skickas till de myndigheter som i den senaste 
undersökningen Forskning och utvecklingsverksamhet inom offentlig 
sektor (UF0317) angett att de finansierat FoU genom direkta 
statsanslag. Myndigheterna lämnar en prognos över planerade 
utgifter för FoU och genom vilket/vilka anslag FoU-verksamheten är 
finansierad. I enkäten ställs också frågor om myndigheternas 
transnationellt samordnade FoU-verksamhet. Dessa uppgifter 
används dock inte till prognosen utan samlas i första hand in för att 
kunna levereras till Eurostat. Se bilaga 2 för mer information om 
blanketten som går till myndigheter. 

Forskningsstiftelserna tillfrågas i början av året hur mycket FoU-
medel de planerar att fördela ut under året. Medlen fördelas på 
syfte/ändamål. Uppgifterna är endast en prognos och kan revideras 
till nästkommande publicering. 

Uppgifterna från denna insamling används också i framställandet av 
produkten Forskning och utvecklingsverksamhet inom offentlig sektor 
(UF0317). 

Se bilaga 4 för mer information om frågeformuläret som går till de 
offentliga forskningsstiftelserna. 

2.4.3 Bortfallsuppföljning  
 

Det förekommer vanligtvis inget bortfall i det grundmaterial som 
består av blankettsvar från myndigheter och offentliga 
forskningsstiftelser. De myndigheter som inte svarat på blanketten 
påminns för att få in de sista svaren. 

Om bortfall skulle förekomma kan imputeringsmetoder användas. 

2.5 Bearbetningar 
 

Uppgifter från budgetpropositionen om totala anslag fördelade på 
utgiftsområden och anslagsposter hämtas från Finansdepartementet 
och kombineras med direktinsamlad information från myndigheter. 
En beskrivning av skattningsförfarandet finns under avsnitt 2.7.2. 

I de fall myndigheter inte svarar på blanketten kan den s.k. FoU-
kvoten från senaste året användas som imputeringsunderlag. Kvoten 
multipliceras med det totala beloppet för en anslagspost för att 
imputera FoU-finansiering. En beskrivning av hur FoU-kvoten tas 
fram finns under avsnitt 2.7.1 
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2.6 Granskning 
 

2.6.1 Granskning under insamling 
 

I samband med insamlingen genomförs maskinella kontroller av 
logiska samband. 

2.6.2 Granskning av mikrodata 
 

Svaren från frågeformulären jämförs med tidigare års svar. Vid stora 
förändringar granskas först regleringsbrev och budgetpropositionen 
för se om det finns information där som kan förklara förändringen. 
Annars återkontaktas uppgiftslämnaren för att bekräfta om 
uppgifterna stämmer och vad som kan ligga bakom. Är uppgifterna 
felaktiga rättas de i dialog med uppgiftslämnaren. 

Granskning görs också genom en textanalys av budgetpropositionen. 
Det är ofta mycket svårt att utifrån de olika anslagsbeskrivningarna 
bedöma om anslagen innehåller FoU-medel och i sådana fall hur 
omfattande dessa medel är. I praktiken görs en sökning på ordet 
”forskning” under respektive avsnitt med budgetförslag för varje 
utgiftsområde i statsbudgeten och alla omnämnanden om forskning 
kontrolleras översiktligt. På så sätt kan FoU-medel upptäckas i 
anslagsposter som inte tidigare haft FoU-innehåll. En likadan sökning 
görs i fritext-fältet i statsliggaren http://esv.se/Verktyg--
stod/Statsliggaren. Då hittas de regleringsbrev som innehåller det 
ordet. Därigenom sorteras anslag ut som har specifika regleringsbrev 
som kan tänkas innehålla specifika forskningssatsningar. Dessutom 
undersöks alla anslag som i förra omgångens textanalys innehöll 
FoU-finansiering. Ett arbete med att göra bedömningarna så 
standardiserade som möjligt pågår. 

Ingen samgranskning med andra undersökningar görs. 

2.6.3 Granskning av makrodata 
 

Årets resultat granskas mot förra årets resultat. Resultatet granskas 
på flera nivåer vilket inkluderar anslagspost, utgiftsområde, 
mottagare och ändamål. 

2.6.4 Granskning av redovisning 
 

Inför publicering granskas samtliga delar av materialet efter laddning 
i SCB:s webbpubliceringsverktyg och efter laddning i 
Statistikdatabasen. 

SCB kontrollerar att alla tabeller och diagram finns med och att ingen 
av dem är tom eller innehåller obegripliga värden, till exempel 
interna koder. Rubriker och förklaringar till tabeller och diagram 

http://esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren
http://esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren
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granskas så att de är korrekta. SCB kontrollerar också att 
överensstämmelse råder där samma siffervärde eller text används på 
flera ställen. 

2.7 Skattningsförfarande 
 

Fördelning av FoU-medel på ändamål görs med en fördelningsnyckel 
som baseras på den senaste undersökningen Forskning och utvecklings 
inom offentlig sektor (UF0317). Eftersom den undersökningen endast 
genomförs vartannat år och med ett års eftersläpning är 
fördelningsnyckeln två eller tre år gammal. Det innebär vissa 
osäkerheter i fördelningen mellan ändamål även om summan är 
opåverkad. Fördelningen granskas och rimlighetskontrolleras dock 
av ämnesexperter. 

Innan 2004 skickades inget frågeformulär ut till myndigheter. FoU-
medel i statsbudgeten fastställdes genom att läsa 
budgetpropositionen och identifiera belopp till FoU-verksamhet. 

2.7.1 Principer och antaganden 
 

Statliga medel till forskning och utveckling är en totalundersökning 
av anslagen i budgetpropositionen. I kvalitetsdeklarationen finns 
statistikens osäkerhetskällor beskrivna. 

SCB antar att fördelningen över ändamål är densamma som i 
undersökningen avseende 2015. Om en myndighet till exempel 
angett att 20 procent av deras verksamhet gått till exempelvis 
ändamålet Förbättring av kulturutbud, massmedia, fritid antas 
samma andel gå till detta ändamål för myndigheten anslag i årets 
undersökning. 

Inom utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning, 
återfinns en rad anslag för de olika universiteten och högskolorna 
avsedda för forskning och forskarutbildning. Enligt OECD:s 
definition ska forskarutbildning inte räknas som FoU. Det går dock 
inte att urskilja utifrån budgetpropositionen hur stora delar som går 
till forskning respektive forskarutbildning. Från undersökningen om 
FoU inom universitets- och högskolesektorn (UF0304) hämtas uppgifter 
om fördelningen av anslag mellan forskning och forskarutbildning. 
Från den fördelningen räknas en kvot ut som används på anslaget för 
att skatta hur stor av anslaget som gå till forskning. Antagandet är att 
fördelning av anslaget mellan forskar och forskarutbildning är 
densamma som  

SCB antar även för denna sektor att fördelningen över ändamål är 
densamma som i undersökningen avseende 2015.  

För de lärosäten som inte har examensrätt för forskarutbildning kan 
ingen FoU-kvot beräknas. Inga doktorander finns formellt 
registrerade på dessa lärosäten men är i praktiken antagna och 
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examineras vid ett annat lärosäte med examensrätt. Därför kan 
kostnader för utbildningsmomentet inte kan reduceras bort även om 
det är lärosätet utan examensrätt som bär kostnaderna för 
forskarutbildningen. För de lärosäten som saknar FoU-kvot används 
ett medelvärde för de lärosäten där man kunnat beräkna en FoU-
kvot.  

För en utförlig förklaring över hur kvoterna beräknas se tidigvarande 
publicering av undersökningen Forskning och utveckling inom 
universitet och högskolor (UF0304) . 

2.7.2 Skattningsförfarande för målstorheter  
 

Skattning sker genom att summera FoU-anslag a från anslagspost k per 
myndighet i till totala FoU-anslag A per anslagspost k. 

𝐴𝐴𝑘𝑘 = �𝑎𝑎𝑖𝑖𝑘𝑘
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

 

Uppgifter från blankettinsamlingen för myndigheter summeras från 
myndighet till anslagspost i de fall flera myndigheter rapporterar 
FoU-finansiering från samma anslagspost. Så för varje anslagspost 
finns ett belopp som är FoU-finansiering. 

En FoU-kvot beräknas för varje anslagspost. Kvoten är hur stor andel 
av en anslagspost som är FoU-finansiering. Kvoten används för 
granskning och kan användas som underlag för imputeringar 
kommande år. 

För varje anslagspost fördelas det belopp som är FoU-finansiering på 
ändamål. Fördelningen på ändamål görs med hjälp av information 
från den senaste ordinarie SCB antar att fördelningen över ändamål 
är densamma som i den senaste ordinarie undersökningen av FoU 
inom statliga myndigheter. Om en myndighet till exempel angett att 
20 procent av deras verksamhet gått till exempelvis ändamålet 
Förbättring av kulturutbud, massmedia, fritid antas samma andel gå 
till detta ändamål för myndigheten anslag i årets undersökning. En 
förteckning av ändamål finns i Bilaga 5 Ändamål. 

2.7.3 Skattningsförfarande för tillförlitlighet 
 

Tillförlitligheten i undersökningen fastställs genom bedömning av 
ämnesexperter. Ingående uppgifter och slutgiltiga uppgifter granskas 
mot historik och varandra för att minimera osäkerheter. 

2.7.4 Röjandekontroll 
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Myndigheterna och de offentliga forskningsstiftelserna omfattas i 
regel av offentlighetsprincipen, men för två institut bes särskilt om 
medgivanden till publicering av svaren. 

3 Genomförande  
3.1 Kvantitativ information 
 

I statsbudgeten 2018 finns 27 utgiftsområden innehållandes 
sammanlagt 483 anslag. Blankett gick ut till 73 myndigheter med 100 
% svarsfrekvens. Dessutom svarade samtliga 6 offentliga 
forskningsstiftelser på en enkät avseende deras finansiering av FoU.  

3.2 Avvikelser från undersökningsdesignen  
 

Inga avvikelser har gjorts. 
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Bilaga 1 Missivbrev till myndigheter 
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Bilaga 2 Webblankett till myndigheter 
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Bilaga 3 Missivbrev till offentliga 
forskningsstiftelser 
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Bilaga 4 Webblankett till offentliga 
forskningsstiftelser 
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Bilaga 5 Ändamål 
 

01 främjande av jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 

02 främjande av industriell verksamhet 

03 förbättring av energi- och vattenförsörjning 

04 förbättring av transport och telekommunikationer 

05 förbättring av boendemiljö och samhällsplanering 

06 förbättring av fysisk miljö och naturvård 

07 förbättring av hälso- och sjukvård 

08 förbättring av socialvård, social miljö, trygghet 

09 förbättring av kulturutbud, massmedia, fritid 

10 förbättring av undervisning 

11 förbättring av arbetsmiljö och personalskydd 

12 förbättring av offentlig förvaltning, ekonomisk planering och övrig 
samhällsservice 

13 främjande av utforskning och utnyttjande av jorden och 
atmosfären 

14 främjande av allmän vetenskaplig utveckling 

15 främjande av rymdverksamhet 

16 förbättring av försvar 

17 ej fördelat på ändamål 


	1 Statistikens sammanhang
	2 Undersökningsdesign
	2.1 Målstorheter
	2.2 Ramförfarande
	2.3 Förfaranden för urval och uteslutning
	2.3.1 Urvalsförfarande
	2.3.2 Uteslutning från insamling (cut-off)

	2.4 Insamlingsförfarande
	2.4.1 Datainsamlingsmetoder
	2.4.2 Mätning
	2.4.3 Bortfallsuppföljning

	2.5 Bearbetningar
	2.6 Granskning
	2.6.1 Granskning under insamling
	2.6.2 Granskning av mikrodata
	2.6.3 Granskning av makrodata
	2.6.4 Granskning av redovisning

	2.7 Skattningsförfarande
	2.7.1 Principer och antaganden
	2.7.2 Skattningsförfarande för målstorheter
	2.7.3 Skattningsförfarande för tillförlitlighet
	2.7.4 Röjandekontroll


	3 Genomförande
	3.1 Kvantitativ information
	3.2 Avvikelser från undersökningsdesignen

	Bilaga 1 Missivbrev till myndigheter
	Bilaga 2 Webblankett till myndigheter
	Bilaga 3 Missivbrev till offentliga forskningsstiftelser
	Bilaga 4 Webblankett till offentliga forskningsstiftelser
	Bilaga 5 Ändamål

