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Kommentarer till den svenska FoU-statistiken 
Dokumentet innehåller kommentarer till den svenska FoU-statistiken som 
finns publicerade på NIFU:s webbplats, som en del av den nordiska 
statistiken.  

Företag 
Populationsförändringar 

Den svenska populationen över vilka företag som inkluderas i 
undersökningen har förändrats under åren. Mikroföretag, 0-9 anställda, 
inkluderas dock fortfarande inte i statistiken.  

Finansiella företag 
Från och med undersökningen avseende 2001 inkluderas finansiella företag. 

Företag med 10-49 anställda  
Från och med undersökningen 2005 inkluderas små företag ner till 10 
anställda (tidigare undersöktes endast företag med 50 eller fler anställda). 
 

Näringsgrensindelning 

I undersökningen avseende 2009 skedde indelningen av redovisningsgrupper 
med avseende på bransch för första gången enligt Standard för svensk 
näringsgrensindelning 2007 (NACE Rev. 2), förkortad SNI 2007. Den 
ersätter den tidigare standarden SNI 2002 (NACE Rev. 1.1) som varit i bruk 
sedan 2003. På tvåsiffernivå, som används här, är SNI 2007 helt 
överensstämmande med den europeiska nomenklaturen NACE Rev. 2. 
 
Samtliga näringsgrenar ingår i undersökningen.  
 
Sverige redovisar industriforskningsinstitut separat i de flesta tabellerna då 
dessa uppgifter är efterfrågade. Industriforskningsinstituten har ingen egen 
Näringsgren utan dessa är exkluderade från övriga branscher. De flesta 
industriforskningsinstituten tillhör näringsgren forskning och utveckling 
(SNI 72). 
 

Underskattning av personal 

Konsulternas arbete redovisas endast som en kostnad, konsultarvode, och 
inte som FoU-personal. Konsekvens av detta är att FoU-personalen är 
underskattad i förhållande till FoU-utgifterna och således är den totala 
personalen även underskattad. 

Offentlig sektor 
Den offentliga sektorn består av myndigheter, landsting, kommuner och 
lokala- och regionala FoU- enheter. 
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Till offentlig sektor räknas universitetssjukhus och de räknas med i den del 
av undersökningen som går till landstingen. År 2009 togs frågor om FoU- 
personal bort eftersom landstingen med universitetssjukhus hade stora 
svårigheter att svara på dessa.  

Populationsförändringar 

2005 var första året vi undersökte landsting, kommun och lokala- och 
regionala FoU- enheter. Innan detta år undersöktes enbart myndigheter.  
 
 

Universitets och högskolesektorn 
ALF-medel 

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 samlas in både i offentlig sektor och universitet och 
högskolesektorn. För att medlen inte ska dubbelräknas räknas de bort från 
offentlig sektor. 
 

Metodskillnad årsverken 

Gällande år 2005 ändrades metoden för undersökningen om årsverken inom 
sektorn. Från att ha frågat lärosätena efter antalet utförda FoU-årsverken 
tillfrågas nu de anställda individerna vid lärosätena om deras tidsanvändning. 
Detta är en urvalsundersökning. 

Skillnad inhemska - internationella siffror 

Det återfinns en skillnad mellan de internationella siffrorna och de siffror 
som publiceras i Sverige. Årsverken av ej anställd personal är inte 
medräknade i de svenska siffrorna. 
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