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FoU-undersøkelsen 2017 Universitets- og høgskolesektoren  
Veiledning til utfylling av spørreskjema, inkl. definisjoner og klassifikasjoner 
  

1.1 Aktivitetstype (forskningsart)  
Hvordan fordelte enhetens FoU-aktivitet i 2017 seg på 
aktivitetstypene grunnforskning, anvendt forskning og 
utviklingsarbeid? Oppgi skjønnsmessige andeler. Totalen 
skal summere til 100 %. 

OECDs definisjon av FoU (Frascati-manualen) 
Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet 
som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap, herunder 
kunnskap om mennesket, kultur og samfunn – og omfatter 
også bruken av denne kunnskapen til å finne nye 
anvendelser.  

For å falle inn under FoU-begrepet må aktiviteten inneholde 
noe nytt, være kreativ, ha usikkerhet knyttet til resultatet, 
være systematisk og kunne overføres og/eller reprodu-
seres.  
 
FoU inndeles i følgende aktivitetstyper:  

• Grunnforskning er eksperimentell eller teoretisk 
virksomhet som primært utføres for å skaffe til veie ny 
kunnskap om det underliggende grunnlag for fenomener 
og observerbare fakta – uten sikte på spesiell anvendelse 
eller bruk.  

• Anvendt forskning er også virksomhet av original 
karakter som utføres for å skaffe til veie ny kunnskap. 
Anvendt forskning er primært rettet mot bestemte 
praktiske mål eller anvendelser.  

• Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som 
anvender eksisterende kunnskap fra forskning og 
praktisk erfaring, og som er rettet mot:  
• å fremstille nye eller vesentlig forbedrede materialer, 
produkter eller innretninger, eller  
• å innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser, 
systemer og tjenester.  

Nærmere om avgrensning av FoU  
FoU-aktivitet er beslektet med en rekke andre aktiviteter som 
også kan ha et vitenskapelig og teknologisk fundament, ofte 
nært knyttet til FoU gjennom informasjonsstrømmer, arbeids-
måter, institusjoner og personale. Iht. internasjonale 
retningslinjer for FoU-undersøkelsen må relaterte aktiviteter 
holdes utenfor når FoU måles.  

Generell regel; all aktivitet som kommer inn under forskning 
og utviklingsbegrepet skal inneholde et nyhetselement. Det 
kan være vanskelig å skille mellom FoU og annen 
virksomhet. Eksempler på grensetrekning;  

• Rutinemessig innsamling av generelle data, f.eks. 
kvartalsvis registrering av arbeidsløshet eller markeds-
undersøkelser, skal ikke regnes som FoU. Det samme 
gjelder statistikk av allmenn karakter, innsamling av 
materiale for museer, geologiske, geofysiske, hydro-
logiske og oseanografiske data. Men hvis data samles 

inn og behandles i vitenskapelig hensikt, skal aktiviteten 
likevel regnes som FoU.  

• Studier, utredninger o.l. i forbindelse med offentlig 
politikk, planlegging etc. som utføres ved hjelp av 
eksisterende metoder, og som ikke har til hensikt å 
avdekke tidligere ukjente fenomener, forhold, strukturer 
o.l., regnes ikke som FoU.  

• Et eksempel på FoU kan være en teoretisk under-
søkelse av hvilke faktorer som bestemmer regionale 
variasjoner i økonomisk vekst, og utvikling av en modell 
for å bedre offentlig regional politikk.  

• Utdanning og etterutdanning regnes ikke som FoU. 
Unntatt er forskeropplæring og spesielle FoU-stipend.  

• Ph.d.-prosjekter defineres som forskning.  
• Veiledning regnes som FoU bare hvis den inngår i et 

spesifikt FoU-prosjekt.  
• Institusjoner som hovedsakelig driver FoU, vil ofte ha 

sekundære aktiviteter som i seg selv ikke er FoU, f.eks. 
dokumentasjons-, informasjons- og bibliotekvirksomhet, 
eller testing, kvalitetskontroll og konsulentvirksomhet. Når 
aktivitetene i hovedsak utføres for å tjene FoU, skal de 
regnes som FoU. Når de sekundære aktivitetene primært 
utføres for å møte andre behov, regnes de ikke som FoU.  

• Rutinemessige prøver utført av helsepersonell, f.eks. 
blodprøver eller bakteriologiske prøver, skal ikke regnes 
som FoU. Men dersom et særskilt program for blod-
prøving gjennomføres i forbindelse med introduksjon av 
et nytt legemiddel, regnes det som FoU.  

• Ordinær medisinsk terapi som ikke innebærer utvikling av 
nye behandlingsmetoder regnes ikke som FoU.  

• Indirekte støtteaktiviteter til FoU, f. eks. ledelse og 
administrasjon av FoU, skal regnes som FoU.  

Ytterligere hjelp ved avgrensningen kan fås ved å lese 
OECDs Frascati Manual.  

1.2 Fagtilhørighet  
Hvordan fordelte enhetens FoU-virksomhet seg innenfor 
fagene nedenfor? Oppgi skjønnsmessige andeler. Totalen 
skal summere til 100 %:  

Humaniora  
Språkvitenskapelige fag  
Litteraturvitenskapelige fag  
Kulturkunnskap  
Historie  
Arkeologi  
Folkloristikk, etnologi  
Musikkvitenskap  
Kunsthistorie  
Arkitektur og design  
Teologi og religionsvitenskap  
Filosofiske fag  
Filmvitenskap  
Teatervitenskap  
Andre og felles fag – humaniora  

https://www.nifu.no/fou-statistiske/fou-statistikk/om-fou/definisjoner-og-klassifiseringer/
https://www.nifu.no/fou-statistiske/fou-statistikk/frascati/


2 
 

Samfunnsvitenskap  
Økonomi  
Sosiologi  
Urbanisme og fysisk planlegging  
Statsvitenskap og organisasjonsteori  
Sosialantropologi  
Psykologi  
Pedagogiske fag  
Samfunnsgeografi  
Demografi  
Medievitenskap og journalistikk  
Biblioteks- og informasjonsvitenskap  
Samfunnsvitenskapelige idrettsfag  
Rettsvitenskap og kriminologi  
Sosialt arbeid  
Kvinne- og kjønnsstudier  
Andre og felles fag – samfunnsvitenskap  

Matematikk og naturvitenskap  
Matematikk  
Informatikk  
Fysikk  
Geofag  
Kjemi  
Biofag  
Andre og felles fag – matematikk og naturvitenskap  

Teknologi  
Berg- og petroleumsfag  
Materialteknologi  
Bygningsfag  
Elektrotekniske fag  
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi  
Kjemisk teknologi  
Maskinfag  
Marin teknologi  
Bioteknologi  
Næringsmiddelteknologi  
Miljøteknologi  
Medisinsk teknologi  
Nanoteknologi  
Industri- og produktdesign  
Andre og felles fag – teknologi  

Medisin og helsefag  
Basale medisinske/odontologiske fag  
Klinisk medisinske fag  
Helsefag  
Klinisk odontologiske fag  
Idrettsmedisinske fag  
Andre og felles fag – medisin og helsefag  

Landbruks- og fiskerifag og veterinærmedisin  
Landbruksfag  
Fiskerifag  
Veterinærmedisin  
Andre og felles fag – landbruks- og fiskerifag og 
veterinærmedisin  

1.3 Internasjonalisering  
Hvor stor andel av enhetens egenutførte FoU-virksomhet i 
2017 innebar internasjonalt prosjektsamarbeid? Oppgi 
skjønnsmessig andel.  

Med internasjonalisering menes andel av forskningen som er 
eller inngår i konkret samarbeid på "prosjektnivå" med 
forskere ved utenlandske forskningsinstitusjoner eller 
bedrifter, eller som går med til støtte til inngående eller 
utgående mobilitet, internasjonale stimuleringstiltak eller 

særskilte tiltak for å gjøre Norge til et attraktivt vertskap for 
internasjonalt forskningssamarbeid.  

1.4 Næringsrelevans  
Hvor stor andel av enhetens FoU-virksomhet i 2017 hadde 
næringsrelevans? Oppgi skjønnsmessig andel.  

Med næringsrelevans menes FoU-virksomhet der 
resultatene forventes å ha en umiddelbar eller fremtidig 
bruksverdi for næringslivet.  

Eksempler på næringsrelevant FoU:  
• Ved en samfunnsvitenskapelig enhet lages en analyse av 

samhandlingsrutiner ved organisasjonsendringer som 
utgjør 10 % av instituttets totale FoU-virksomhet.  

• En enhet innenfor mat./nat. deltar i et EU-prosjekt med 
mange andre land og utvikler effektive beregnings-
modeller for værprognoser som senere vil kunne 
kommersialiseres. Prosjektet utgjør 15 % av enhetens 
FoU-virksomhet. I tillegg har enheten to oppdrag for 
næringslivet, og respondentene anslår samlet 
næringsrelevans for enheten til 40 %.  

• Forskere ved en veterinærmedisinsk enhet utvikler en ny 
vaksine for oppdrettstorsk. Respondenten anslår at 
næringsrelevansen er høy (90 %), men lavere for 
instituttet som helhet.  

1.5 Temaområder  
Regjeringen har i Langtidsplan for forskning og høyere 
utdanning 2015-2024 fremhevet noen områder som særlig 
viktige for Norge.  

Dersom enheten i 2017 har hatt FoU-virksomhet som faller 
inn under de oppgitte temaområdene, oppgi skjønnsmessig 
hvor stor andel dette utgjorde av FoU-virksomheten i 2017.  

Temaområdene kan omfatte alle fagområder. Hoved-
områdene (energi, miljø, klima osv.) kan overlappe. Under-
områdene innenfor hvert hovedområde bør ikke overlappe.  

Energi 
Fornybar energi: vann, vind, bioenergi, sol, geotermisk, 
bølger m.m. 

Energieffektivisering og -omlegging: energisparing generelt, 
som innenfor bygg, industri, transport, petroleumsutvinning, 
kraftproduksjon og energiforsyning, samt i energisystemet. 

Petroleum: offshoreleting, utbygging, produksjon og transport 
av olje og gass. HMS. Maritime operasjoner knyttet til 
petroleum rapporteres under maritim. 

Annen energi: kjernekraft og kraftproduksjon fra kull. 

Klima 
CO2-håndtering: fangst, transport, lagring og bruk av CO2. 

Klimateknologi og annen utslippsreduksjon: teknologi for 
reduksjon av klimagassutslipp og andre klimadrivere, unntatt 
knyttet til CO2-håndtering, fornybar energi og energi-
effektivisering. Samfunnsmessige og humanistiske ramme-
betingelser og virkemidler for utslippsreduksjoner. 

Klima og klimatilpasninger: klimasystemet, klimaendringer og 
konsekvenser av og tilpasninger til disse (unntatt klima-
teknologi/utslippsreduksjoner). 

Miljø 
Miljøteknologi: teknologier som direkte eller indirekte 
forbedrer miljøet, unntatt CO2-håndtering, fornybar energi og 
klimateknologi. Omfatter teknologier til begrensning av 
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forurensing ved hjelp av rensing, mer miljøvennlige produkter 
og produksjonsprosesser, mer effektiv ressurshåndtering, 
støyreduksjon og teknologiske systemer som reduserer 
miljøpåvirkningen. 

Landbasert miljø og samfunn: naturmangfold, økosystemer 
og økosystemtjenester, forurensing, avfall og sirkulær 
økonomi, arealbruk, kulturminner og -miljøer. 

Landbruk 
Produksjon, foredling og marked for landbruksprodukter 
(jordbruk, inkl. husdyrbruk og skogbruk). 

Fiskeri 
Høsting/fangst, foredling og marked for marine organismer. 
(Forskning for forvaltning blir rapportert under temaet marin.) 

Havbruk 
Produksjon, foredling og marked for havbruksprodukter. 

Marin 
Marine økosystemer; overvåking, forvaltning og påvirkning 
av havets og kystområdenes ressurser og miljø. Inkl. mulig-
heter i nye bioressurser.  

Maritim 
Design, konstruksjon og drift av fartøyer for sjøtransport og 
alle typer maritime operasjoner samt tjenester knyttet til 
dette. 

Velferd 
Sammenhengen mellom velferdsordningene, 
utdanningssystemet og arbeidslivets funksjonsmåte og 
samspillet mellom velferdsstat, markedsøkonomi, familien og 
andre sosiale institusjoner. Velferdsforskningen omfatter 
temaer som: Arbeidsliv og -marked, inkludering og 
ekskludering, livsvilkår, oppvekst og omsorg, migrasjon og 
integrering, sosial ulikhet og likestilling, deltakelse og 
demokrati, offentlig, frivillig og privat ansvar og oppgave-
løsning i velferdssektorene. Området omhandler forhold i 
Norge og/eller der norske forhold er del av komparative 
studier. 

Utdanning 
Undervisning og læring, utdanningenes innhold og 
vurderingsformer, profesjonsutdanning og profesjons-
utøvelse, styring, ledelse og organisering av utdannings-
sektoren og utdanningssystemets rolle i samfunns- og 
arbeidsliv. 

Helse og omsorg 
Helse og helsefremmende forhold, forebygging, årsaks-
mekanismer til sykdom, reduksjon og behandling av 
sykdommer og funksjonsbegrensninger og organisering og 
effektivisering av tjenestene i helse- og omsorgssektoren. 

Offentlig sektor for øvrig 
Forskning for å belyse og/eller forbedre offentlig sektors 
virkemåte knyttet til økonomi, funksjon, styring og 
organisering i sektorer som ikke inngår andre steder i 
skjemaet. Forskning som går på tvers av sektorer, som f.eks. 
miljø og helse, inkluderes også her. Offentlig sektor skal 
forstås bredt og kan omhandle områder der næringslivet og 
andre virksomheter bidrar til utførelsen av offentlige 
oppgaver. 

Utviklingsforskning 
Fattigdomsreduksjon, fred, demokrati og menneskerettig-
heter, og forskningstiltak som bidrar til oppbygging av 
forskningskapasitet i utviklingsland. 

Reiseliv 
Reiseliv og reiselivsnæringen. 

1.6 Teknologiområder  
Dersom instituttet/avdelingen i 2017 har hatt FoU-virksomhet 
som primært var rettet mot noen av teknologiområdene 
nedenfor, oppgi skjønnsmessig hvor stor andel dette 
utgjorde av enhetens egenutførte FoU-virksomhet i 2017.  
Teknologiområdene bør ikke overlappe.  

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)  
Utvikling og bruk av tele- og datasystemer. Digitale 
informasjons- og kommunikasjonssystemer. Maskinvare, 
programvare, nettvare. E-vitenskap og trådløse teknologier. 
Samfunnsmessige forhold knyttet til IKT.  

Bioteknologi  
Anvendelse av naturvitenskap og teknologi på levende 
organismer og på deler, produkter og modeller av disse, slik 
at levende og ikke-levende materiale endres for å frembringe 
kunnskap, varer og tjenester. Definisjonen av bioteknologi 
inkluderer ulike fagområder, inkludert etiske, juridiske og 
samfunnsmessige aspekter.  

Nye materialer, unntatt nanoteknologi  
Funksjonelle materialer (materialer med bestemte kjemiske, 
fysikalske eller biologiske egenskaper). Materialer, der egen-
skapene målbevisst endres ved bruk av nanoteknologi, skal 
føres under nanoteknologi.  

Nanoteknologi  
Nye teknikker for syntese og bearbeiding for design av 
funksjonelle og strukturelle materialer, komponenter og 
systemer med egenskaper og funksjoner og hvor dimen-
sjoner og toleranser i området 0,1 til 100 nanometer spiller 
en avgjørende rolle. Etiske, juridiske, samfunnsmessige og 
HMS aspekter ved nanoteknologi.  

Materialer der egenskapene bevisst endres med bruk av 
nanoteknologi. 

2.1 Basisbevilgning 
Spørsmålet gjelder hvor mye enheten brukte (regnskapstall) 
av frie driftsmidler til forskningsdrift og til vitenskapelig utstyr 
av Kunnskapsdepartementets basisbevilgning (eller annet 
bevilgende departement) over statsbudsjettet.  

Frie driftsmidler omfatter i denne sammenheng først og 
fremst kontoklassene 6 og 7, ekskl. utgifter til strøm, husleie 
og vedlikehold, typisk gruppene 60, 62, 63 og 66. For noen 
læresteder inngår også beløp i 9-serien. 

Vitenskapelig utstyr omfatter hele investeringen i det 
aktuelle året (ekskl. avskrivninger). Her inkluderes store 
instrumenter og utstyr som institusjonene bruker i sin FoU-
virksomhet.  

Eksempler: medisinske apparater, elektronmikroskop, 
kjemiske analyseapparater, biobanker, dataprogramvare, 
lisenser, innkjøp av store boksamlinger, utrustning av nye 
forskningsenheter. Mindre laboratorieutstyr og vanlig 
programvare til PC regnes som del av driftsutgiftene. 
Vitenskapelig utstyr føres på litt ulike konti for ulike 
læresteder. Alle aktuelle konti skal være med i totaltallet. 

 

Oppgi skjønnsmessig andel til FoU av utgiftene.  
FoU-andelene vil variere avhengig av bruken av utstyret. 
FoU-andelen av det vitenskapelige utstyret kan være 100 % 
dersom utstyret kun brukes til forskning, eller lavere dersom 
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utstyret også brukes i andre sammenhenger (undervisning, 
testing eller kvalitetskontroll).  

Se nærmere om avgrensning av FoU under veiledningens 
pkt. 1.1 og om forhåndsutfylte regnskapstall i pkt. 2.2. 

2.2 Utgifter finansiert av eksterne midler  
Spørsmålet gjelder ekstern finansiering av FoU, dvs. alle 
utgifter utenom basisbevilgningen (pkt. 2.1).  

Regnskapstallene, som for de fleste enheter er forhåndsutfylt 
i webskjemaet, er rapportert fra lærestedets sentral-
administrasjon via NSD/DBH og videre bearbeidet av NIFU. 
Regnskapsdataene omfatter både basisbevilgningen (pkt. 
2.1) og eksterne midler (bidrags- og oppdragsfinansiert 
aktivitet, pkt. 2.2).  

Regnskapet er satt opp etter gjeldende kontoplan for UoH-
sektoren med kontogrupper, finansieringskilder (iht. Note 1 
samt utland for noen læresteder) og kostnadssted, og 
beløpene skal i størst mulig grad avspeile enhetens faktiske 
forbruk i 2017. Driftsoverhead (utgifter til strøm, husleie 
m.m.) er inkludert i driftsutgiftene. Interne transaksjoner (9-
serien for de fleste læresteder) er inkludert der det har vært 
aktuelt, under lønn eller drift (noen steder kan det være 
vanskelig å avstemme på instituttnivå). Det er viktig å ta 
hensyn til FoU-utgifter knyttet til ulike sentre. De færreste av 
sentrene får tilsendt egne spørreskjema da personalet er 
knyttet til vertsinstituttet. 

For spørsmål om uttak av regnskapsdata for FoU-statistikken 
har NIFU oversikt over lærestedets kontaktperson for 
leveranse av dataene. 

Under pkt. 2.2 ber vi om en gjennomgang av regnskapsdata 
etter art og finansieringskilde. Da uspesifiserte og 
samfinansierte finansieringskilder ikke er kategorier i FoU-
statistikken, ber vi om at slike beløp refordeles så godt det 
lar seg gjøre på kildene som er oppgitt i spørreskjema, bruk 
ev. kommentarfeltene til høyre på siden, eller sist i skjemaet.  

I lærestedenes regnskap er utenlandsk finansiering (utenom 
EU) gjerne ført under «Andre kilder» (Note 1). Vi ber også 
om at utenlandske midler spesifiseres så detaljert som mulig 
på oppgitte kategorier. Dette er viktig i forhold til rapportering 
til OECD og Eurostat. 

Dersom instituttet/avdelingen har ekstern FoU-virksomhet 
som lærestedet ikke har arbeidsgiver- eller regnskapsansvar 
for, bes disse midlene også oppgitt.  

Oppgi skjønnsmessig andel til FoU av utgiftene (høyre felt).  

FoU-andelen av utgiftene kan variere fra 0 % (f.eks. videre/-
etterutdanning, kurs o.a.) opp mot 100 % (f.eks. vil 
finansiering av stipendiater og finansiering fra EUs 

rammeprogrammer ha en høy FoU-andel). Se nærmere om 
avgrensning av FoU-aktivitet under veiledningens pkt. 1.1.  

3.1 Eksternt lønnede årsverk ved enheten  
Punktet gjelder alt eksternt lønnet vitenskapelig/faglig 
personale (pkt. 3.1.a) og teknisk/administrativt personale 
(pkt. 3.1.b) ved enheten i 2017.  

Oversikten over personalet er hentet fra lærestedets sentral-
administrasjon via NSD/DBH per 1.10.2017.  

Vennligst kontroller antall FoU-årsverk. Fyll inn ev. tilleggs-
informasjon om finansieringskilde. Dersom eksternt 
finansierte personer ikke er registrert sentralt, vil antall FoU-
årsverk være null. Før opp eventuelle manglende personer 
nederst på siden. Dersom personer finansiert over basis 
også har ekstern lønn, før opp personens navn og andel 
eksterne årsverk. Før også opp ev. personer som lærestedet 
ikke har arbeidsgiveransvar for, men som har fysisk 
arbeidsplass ved enheten. Bruk merknadsfeltet ved behov. 

En gjennomsnittlig årsverkspris for alle stillingsgrupper, 
inklusive sosiale kostnader, vil vanligvis ligge mellom 
650 000 og 1 300 000 kroner (pkt. 3.1.c). Beregnet kostnad 
for lønn per årsverk vil variere med stillingstype, lønnsnivå 
og finansieringskilde. 

Dersom det ikke er rimelig samsvar mellom antall eksternt 
lønnede personer og lønnsmidler, ber vi om en kommentar i 
merknadsfeltet sist i spørreskjemaet.  

3.2 Utenlandsk doktorgrad  
Dersom personer ved enheten har oppnådd utenlandsk 
doktorgrad i 2016 eller 2017, vennligst oppgi navn, år for 
grad og land graden ble avlagt i. Vennligst oppgi også 
personer tilsatt i 2016 og 2017 med tidligere oppnådd uten-
landsk doktorgrad. Utenlandske gjesteforskere tas ikke med.  

4 Forskningsinfrastruktur 
Dersom enheten i 2017 eide og/eller driftet forsknings-
infrastrukturer, organisert som leiested/kjernefasilitet og som 
ytte tjeneste for brukere ved andre institusjoner/enheter, 
vennligst oppgi antall. Med leiested menes felles infrastruktur 
hvis driftskostnader synliggjøres særskilt og fordeles 
forholdsmessig mellom de prosjekter og aktiviteter som 
anvender infrastrukturen. Beløpsgrense 5 mill. kr per 
infrastruktur uavhengig av finansieringskilde og tidspunkt for 
investeringen. 
 
Øvrige opplysninger  
Kommentarfeltet på siste side i spørreskjemaet kan gjerne 
brukes til å utdype svarene, gi beskjed om organisasjons-
endringer eller tilbakemeldinger vedrørende spørreskjemaet 
eller FoU-undersøkelsen.  

Spørreskjemaene behandles konfidensielt av NIFU.  

________________________________________________________________________________________________________  

Ved spørsmål om spørreskjema/teknisk gjennomføring m.m., ta kontakt med:  
Kristoffer Rørstad, tlf: 928 19 722, e-post: kristoffer.rorstad@nifu.no 
Hebe Gunnes, tlf: 960 94 018, e-post: hebe.gunnes@nifu.no 
Marte Blystad, tlf: 960 94 030, e-post: marte.blystad@nifu.no 
Bjørn Magne Olsen, tlf: 481 61 853, e-post: manne@nifu.no 
Kaja Wendt, tlf: 996 31 554, e-post: kaja.wendt@nifu.no 
 
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning  
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