
18. februar 2020 
 

 
 
 

Informasjon fra FoU-statistikken – endelige tall 
 

 
 

Notatet i nedlastbar versjon  

 

 

Norges FoU-innsats øker, men mindre enn før 
Endelige tall for 2018 viser at utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge utgjorde nærmere 
73 milliarder kroner. Sammenlignet med Norges FoU-utgifter i 2017, betyr det en økning på 3,6 
milliarder kroner i løpende priser eller 5,2 prosent. FoU-utgiftene i 2018 utgjorde 2,06 prosent av BNP. 
 
Universitets- og høgskolesektoren hadde den største veksten i FoU-utgifter fra 2017 til 2018 med vel 8 
prosent. Næringslivet hadde en økning på 2,4 prosent i samme periode, mens FoU-utgiftene i 
instituttsektoren økte med 7 prosent. I helseforetakene viser tallene en nominell økning i FoU-utgiftene 
fra 2017 til 2018 på vel 5 prosent. Veksten er målt i løpende priser for alle sektorene. Tallene for 
universitets- og høgskolesektoren og helseforetakene bygger i stor grad på beregninger.  
 
En del av veksten i instituttsektoren gjelder kapitalutgifter knyttet til bygging av nytt forskningsfartøy. 
Driftsutgiftene i sektoren økte med litt over 4 prosent fra 2017 til 2018. I universitets- og 
høgskolesektoren har vekst i antall stipendiater, postdoktorer og forskere bidratt til økte FoU-utgifter. 
Sektoren hadde også vekst i FoU-utgifter knyttet til vitenskapelig utstyr i 2018. I FoU-statistisk 
sammenheng inngår helseforetakene i universitets- og høgskolesektoren (universitetssykehus) og 
instituttsektoren (øvrige helseforetak og private ideelle sykehus). 
 
Kostnadene til forskning og utvikling (FoU) i næringslivet viste tegn på stabilisering i 2018 etter en 
periode på nesten ti år med sterk vekst. Dette skyldes særlig at foretak i tjenestenæringen samlet sett 
hadde uendret FoU-innsats i fjor sammenliknet med tidligere år. Næringslivets FoU er nærmere 
beskrevet på SSBs web-sider, se http://www.ssb.no/foun/.  
 
De samlede tallene innebærer en realvekst i Norges FoU-utgifter på 1,7 prosent fra 2017 til 2018.  
 

 
FoU-utgifter i 2016, 2017 og 2018 etter sektor for utførelse. Mill. kr og prosent. Løpende priser. 

Sektor 2016 2017 2018 

Endring 17-18 

% løpende  
priser 

Næringslivet 29 489 31 990 32 748 2,4 

Universitets- og høgskolesektoren 20 636 23 322 25 201 8,1 

Instituttsektoren 13 220 13 864 14 828 7,0 

Totalt 63 345 69 176 72 777 5,2 

   herav helseforetak 4 187 4 377 4 603 5,2 

Andel av BNP i % 2,04 2,10 2,06   

Kilde: NIFU og SSB 
 
 
 
 
 
 

http://www.ssb.no/foun/


 

FoU-utgifter etter sektor for utførelse 1997-2018. Mill. kr. Løpende priser. 

 
Kilde: NIFU og SSB 
 

 
Liten endring i FoU-utgiftenes andel av BNP 
FoU-utgiftene i 2018 utgjorde2,06 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Dette innebærer en liten 
nedgang fra 2017, da andelen var 2,10 prosent. Det har vært høy vekst i BNP både i 2017 og 2018 (6-
7 prosent i løpende priser), mens det var nullvekst i 2014 og 2015. 
  

Totale FoU-utgifter som andel av BNP etter sektor 1997–2018. Prosent. 

 
Kilde: NIFU og SSB 



 
400 flere FoU-årsverk 
Det ble utført 46 600 FoU-årsverk i Norge i 2018, om lag 400 flere enn året før. Dette tilsvarer en 
økning på 0,8 prosent. Nesten hele veksten fra 2017 til 2018 fant sted i universitets- og 
høgskolesektoren, mens instituttsektoren og helseforetakene hadde en marginal økning. Etter et år 
med stor vekst i FoU-årsverk i næringslivet fra 2016 til 2017, har det vært en liten nedgang fra 2017 til 
2018.  
45 prosent av FoU-årsverkene i 2018 ble utført i næringslivet, 35 prosent i universitets- og 
høgskolesektoren og 20 prosent ble utført i instituttsektoren. Helseforetakene stod for 7,6 prosent av 
de totale FoU-årsverkene i 2018. 

 
FoU-årsverk i 2016, 2017 og 2018 etter sektor for utførelse. Antall og prosent. 

Sektor 2016 2017 2018 Andel per sektor (%) 

Næringslivet 19 616 21 205 20 979 45,0 

Universitets- og høgskolesektoren 14 937 15 675 16 237 34,8 

Instituttsektoren 9 365 9 335 9 385 20,1 

Totalt 43 918 46 215 46 602 100,0 

                 herav helseforetak 3 019 3 510 3 551 7,6 

Kilde: NIFU og SSB 

  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Hvert år utarbeides det totaltall for ressursinnsatsen i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge. I universitets- og høgskolesektoren og helseforetakene 
(fra 2017) er det hovedundersøkelse annethvert år (oddetallsår). NIFU har statistikkansvaret for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren, mens 
Statistisk sentralbyrå har ansvaret for næringslivet. NIFU sammenstiller dataene til den totale FoU-statistikken for Norge. Statistikken utarbeides på 
bakgrunn av OECDs retningslinjer i den såkalte Frascati-manualen og inngår i OECDs og Eurostats databaser for Science & Technology.  
 
Forespørsler om universitets- og høgskolesektoren kan rettes til Kaja.Wendt@nifu.no, tlf. 99 63 15 54, om instituttsektoren til Bo.Sarpebakken@nifu.no, tlf. 
96 09 40 42, og om helseforetakene til Ole.Wiig@nifu.no, tlf. 96 09 40 24. For mer informasjon om FoU i næringslivet, kontakt Kristine.Langhoff@ssb.no, tlf. 
21 09 43 91, eller Harald.Fondevik@ssb.no, tlf. 21 09 47 51. 
 
Den nasjonale FoU-statistikken for Norge publiseres av NIFU  http://www.nifu.no/ og Norges forskningsråd http://www.forskningsradet.no/. I FoU-
statistikkbanken gis brukerne mulighet til selv å velge tabeller og data: http://www.nifu.no/statistikk/databaser-og-registre/fou-statistikkbanken/.  Detaljert 
statistikk for næringslivet publiseres av Statistisk sentralbyrå http://www.ssb.no/. 
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