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Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) föreskriver 
följande med stöd av 5 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken1. 
 
1 § Uppgifter till statistik om koncerner som bedriver forskning och utveckling som 
identifierats enligt 2 § under det senast förflutna räkenskapsåret skall på begäran 
lämnas till Tillväxtanalys, om ingen annan mottagare anges i de i § 4 omnämnda 
blanketterna. Uppgifterna skall lämnas senast den 15 maj varje undersökningsår. 
 
2 § Uppgifter skall lämnas av ett urval internationella koncerner med minst 250 anställda i 
Sverige. Med internationella koncerner avses svenska koncerner med minst ett dotterbolag 
i utlandet och utländska koncerner med verksamhet i Sverige. Ett företag definieras som 
utländskt om minst 50 procent av aktiernas röstvärde innehas av ägare i utlandet. (MTFS 
2009:1) 
 
3 § Finns särskilda skäl kan Tillväxtanalys besluta att uppgifter skall lämnas vid annan 
tidpunkt än vad som anges i § 1. 
 
4 § De uppgifter som skall omfattas av svarsplikt framgår av bifogade blanketter, 
benämnda Koncernens forsknings- och utvecklingsverksamhet i Sverige 20xx respektive 
Koncernens forsknings- och utvecklingsverksamhet i Sverige och i utlandet 20xx. 
 

 
                                                 
1

Jfr. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007 av den 20 juni 2007 om gemenskapsstatistik över 
utländska dotterbolags struktur och verksamhet (EUT L 171, 29.6.2007, s 17, Celex 32007R0716) 



 

_________________________________________________________________ 
Ikraftträdande- och övergångbestämmelser 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 april 2009, då Institutet för tillväxtpolitiska 
studiers föreskrifter ITPSFS 2008:2 och ITPSFS 2006:2 om uppgifter till statistik 
om forskning och utveckling i internationella företag upphör att gälla. 

2. Dessa föreskrifter skall tillämpas på uppgifter som lämnas från och med 
referensåret 2007. 

 
På Tillväxtanalys vägnar 
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FoU-utgifter 20XX

Belopp i miljoner kronor

Koncernens forskning och utvecklingsverksamhet i Sverige

Koncernens totala FoU-utgifter 
för verksamhet som utförts i 
Sverige av egen personal . . . . . . . .

. . .

. . .
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FoU-personal 20XX2 

3 Väsentlig förändring i FoU-verksamheten i Sverige

Hur har den svenska FoU-verksamheten för- 
ändrats i omfattning mellan 20XX och 20XX?

1

2

3

Markera ett eller flera alternativ.

3 a

Försäljning av verksamhet som innehöll FoU

Nedläggning av verksamhet som innehöll FoU

Företaget har omlokaliserat FoU-verksamhet från
Sverige

Företaget har minskat FoU-verksamheten inom 
befintlig verksamhet

4

Företagsförvärv som inkluderar FoU-verksamhet

Företaget har etablerat ny FoU-verksamhet

Företaget har expanderat FoU-verksamheten inom
befintlig verksamhet

Företaget har omlokaliserat FoU-verksamhet till 
Sverige

Ökningar

5

6

7

8

Ingen väsentlig förändring9

3 b Vilken/vilka är de viktigaste förklaringarna till befintlig 
FoU-verksamhet samt till ökningar i FoU-verksamheten
mellan 20XX och 20XX?

Markera ett eller flera alternativ.

Andra företag – konkurrenter, kompletterande företag – som är 
innovativa och har höga kvalitetskrav finns i Sverige

Tillgång till forskning vid universitet och högskolor samt institut 
i Sverige är nödvändig för företagets utvecklingsbehov

Tillgång till kvalificerade leverantörer av komponenter och sy-
stem med egen FoU-kapacitet (teknikledande) finns i Sverige

Företagets produktionsenhet/er kräver egen FoU-kapacitet i 
Sverige

Företaget måste finnas i Sverige för att kunna anpassa pro- 
dukt eller process efter specifika kund/marknadskrav

Tillgång till kvalificerad arbetskraft i FoU-verksamheten finns i 
Sverige

Kostnadsbesparingar

1

2

3

4
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7

Forts.

Minskningar

Om underlag för en exakt redovisning är svårtillgänglig, godtas en uppskattning.

Antal årsverken (heltidspersoner)
i FoU-verksamhet i Sverige . . . . . . %

Uppskatta hur stor andel Sverige utgör av 
koncernens globala FoU-verksamhet  . . . .

%
Uppskatta hur stor andel Sverige utgör av 
koncernens globala FoU-verksamhet  . . . .

Forskning och utvecklingsverksamhet

Koncerner 20XX

Antal

Uppgiftsskyldighet föreligger för frågorna 1–3.

För lämnade uppgifter gäller sekretess enligt 
9 kap 4 § (SFS 1980:100)

Samråd med Näringslivets Regelnämnd har skett 
vid utformningen av denna blankett.

Användarid:

Lösenord:

Skicka in efterfrågade uppgifter 

Logga in på www.insamling.scb.se eller
skicka in blanketten i bifogat svarskuvert.

Blankettutgivare

08-506 948 12

08-506 944 67

Ev. frågor besvaras av

Telefon

Fax

Shubila Balaile (SCB) shubila.balaile@scb.se

Postadress (om inte bifogade 
svarskuvert används)

SCB, NA/IFI
Box 24300
104 51 STOCKHOLM

E-post

scbshba
Rektangel

scbshba
Rektangel

scbshba
Rektangel



Förfrågningar ang. ovanstående uppgifter kan ställas till (TEXTA) Telefon (riktnr och abonnentnr)

NamnteckningE-post

Övriga frågor4

Kan svenska staten vidta åtgärder 
som innebär att er koncern 
bibehåller respektive satsar mer 
på FoU i Sverige?

Vilka åtgärder är mest angelägna för er koncern?

Ja

Nej. Ange varför

Övriga upplysningar5

Kontaktperson6



FoU-utgifter 20XX

varav i följande länder:

 Belopp i miljoner kronor

Koncernens forskning och utvecklingsverksamhet i Sverige och i utlandet

Totala utgifter för koncernens FoU-verksamhet    
som är utförd av egen personal . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 därav FoU-verksamhet utförd i Sverige . . . . . . . . .

   FoU-verksamhet utförd i utlandet . . . . . . . . .
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Uppgiftsskyldighet föreligger för frågorna 1–3.

För lämnade uppgifter gäller sekretess enligt 
9 kap 4 § (SFS 1980:100)
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Forskning och utvecklingsverksamhet

Koncerner 20XX

Forts.
Blankettutgivare

08-506 948 12

08-506 944 67

Ev. frågor besvaras av

Telefon

Fax

Shubila Balaile (SCB) shubila.balaile@scb.se

Samråd med Näringslivets Regelnämnd har skett 
vid utformningen av denna blankett.Forskning och utveckling (FoU)

I forskn ingsstatistiken anv änds de d efinitioner och 
indelningar som u tvecklats inom OECD  (Organisa- 
tion för Economic Co-operation and Developement).

Forsknings- och utv ecklingsverksamhet ( FoU) 
är ve rksamhet som ske r på  system atisk gru ndval 
för att öka fonde n av vet ande (inklude rande kun- 
skap om  män niska, kultur  och samhälle) samt a tt 
utnyttja detta vetande för nya användningsområden
och för  att åstadkomma n ya eller  fö rbättrade p ro- 
dukter, system eller metoder.

FoU delas in i 

Grundforskning: att systematiskt och metodiskt 
söka efter ny kunskap och nya idéer utan någon 
bestämd tillämpning.
Tillämpad forskning: att systematiskt och meto- 
diskt söka efter ny kunskap och nya idéer med en 
bestämd tillämpning i sikte.
Utvecklingsarbete: att systematiskt och meto-
diskt utnyttja forskningsresultat, vetenskaplig 
kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya 
produkter, nya processer, nya system eller väsent- 
liga förbättringar av redan existerande sådana.

 
Gränsdragning mellan FoU och verk-
samhet som inte skall räkn as som 
FoU
Grundkriteriet för att sk ilja FoU från närstående 
verksamhet är att de t i Fo U skall finnas ett väsent- 
ligt nyhet sinslag och att veten skaplig e ller teknisk 
osäkerhet skall und anröjas. M ed osäker het avses 
de fall då det fin ns ett problem vars lösning inte är 
uppenbar för n ågon som h ar en god upp fattning 
om den  grundläggande, allmänt använda  kunskap 
och teknik som finns på området i fråga. En följd av 
detta kriterium är  att ett visst projekt kan ses som 
ett FoU-projek t om det ut förs i e tt v isst s yfte, men 
inte om det utförs i ett annat syfte.

I allt FoU-arbete skall det finnas ett nyhet selement. 
Ett nor malt ko nstruktions- eller undersökningsar- 
bete som helt följer etablerade r utiner rä knas inte 
till F oU. V id ser ieproduktion r äknas utvecklin g och 
konstruktion av prototypen som Fo U-arbete, dä re- 
mot inte tillverkning av den första serieenheten.

Koncernföretag
Med koncernföretag avses de för etag som konsoli- 
deras i koncernbokslutet.

FoU-utgifter för egen FoU
Avser sådana utgifter som är hänförliga till det FoU-
arbete som u tförs a v koncernens e gen personal. 
Dessa består av:

Arbetskraftskostnader: Kostnader avse ende lö n 
för såväl arbetad som ej arbetad tid, andra kontanta 
ersättningar t.ex. trak tamenten i sa mband me d 
resor sa mt na turaförmåner. V idare ing år kostnader 
för lagstadgade arbetsgivaravgifter, andra ko llektiva 
avgifter, pensionskostnader och övriga arbetskrafts- 
kostnader.

Övriga dr iftskostnader: T ill FoU-verksamheten 
hänförliga ko stnader för  värm e, elektr icitet, städ - 
ning, reparation och underhåll av egna lokaler samt 
kostnader för  hyrda loka ler. Förbrukningsmaterial, 
försäkringar, porto, telefon, b öcker, tidsk rifter, kon - 
torsmaterial m.m. FoU-verksamhetens andel (even- 
tuellt debiterad som pålägg) av ko stnader för  admi- 
nistration.

Konsultarvoden skall ingå i FoU-utgifterna om:
• FoU-projektet leds och drivs av koncernen/före- 
 taget
• företagets egen personal arbetar tillsammans med 
 konsulterna.
• företaget står för idéerna samt tar de dagliga be-    
sluten som krävs för att projektet skall drivas  
 vidare.
Om så inte är fallet, betr aktas projektet som  extern 
FoU och redovisas inte i blanketten.

Uppgifterna anges i miljoner kronor.
I de fall uppgif ter är svåra att ta fram kan upp skatt- 
ningar gö ras, t.e x. i form a v procentuella fördel- 
ningar.

Egen personal för FoU 20XX
All personal som  är  en gagerad i F oU-arbete m ed- 
tas, ä ven pe rsoner som lede r o ch a dministrerar 
forsknings- oc h utv ecklingsarbete, sa mt deras 
sekreterare.

Årsverke
Ett å rsverke (p ersonår) ä r de t a rbete e n h eltidsan- 
ställd person utför under ett år. En person som varit
heltidsanställd m en e ndast ägnat h alva si n ti d å t 
FoUhar g jort 0 ,5 FoU-årsverken. O m underlag fö r 
en exa kt re dovisning a v an talet år sverken ä r svå r- 
tillgänglig, godtas en uppskattning.

Definitioner

Användarid:

Lösenord:

Skicka in efterfrågade uppgifter 

Logga in på www.insamling.scb.se eller
skicka in blanketten i bifogat svarskuvert.

Postadress (om inte bifogade 
svarskuvert används)

SCB, NA/IFI
Box 24300
104 51 STOCKHOLM

E-post

scbshba
Rektangel

scbshba
Rektangel

scbshba
Rektangel



Antal årsverken
i FoU totalt

 varav i följande länder:

Koncernen totalt . . . . . . . . . . . . . . . . .

 därav i Sverige . . . . . . . . . . . . . . . .

   i utlandet  . . . . . . . . . . . . . . .
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De viktigaste förklaringarna 
till befintlig FoU-verksamhet
samt till ökningar i FoU-
verksamheten. Ange kod

FoU-verksamhetens 
omfattning har förändrats.
Ange kod Regional fördelning

2 3

Ev. kommentarer

Väsentlig förändring i FoUAntal årsverken i FoU för egen 
personal 20XX

Koncernens egen personal som varit engagerad i FoU 20XX

Fördela personal som varit engagerad i FoU regionalt i antal årsverken.

Väsentliga förändringar av koncernens FoU-verksamhet per land mellan 20XX och 20XX 
samt de viktigaste förklaringarna till förändringarna, anges med kod under 3a och 3b.

Förfrågningar ang. ovanstående uppgifter kan ställas till (TEXTA)

Telefon (riktnr och abonnentnr) Namnteckning

E-post

 Ökni ngar
11 Företagsförvärv som inkluderar FoU-verksamhet

12 Företaget har etablerat ny FoU-verksamhet

13 Företaget har expanderat FoU-verksamheten inom
 befin tlig verksamhet

14 Företaget har omlokaliserat FoU-verksamheten till 
 det ta land

1 Andra företag – konkurrenter, kompletterande företag – som är 
 innovativa och har höga kvalitetskrav finns i detta land

2 Tillgång till forskning vid universitet och högskolor samt institut 
 i detta land är nödvändig för företagets utvecklingsbehov

3 Tillgång till kvalificerade leverantörer av komponenter och sy-
 stem med egen FoU-kapacitet (teknikledande) finns i detta land

4 Företagets produktionsenhet/er kräver egen FoU-kapacitet i 
 det ta land

5 Företaget måste finnas i detta land för att kunna anpassa pro- 
 dukt eller process efter specifika kund/marknadskrav

6 Tillgång till kvalificerad arbetskraft i FoU-verksamheten finns i 
 det ta land

7 Ko stnadsbesparingar

Har koncernföretagens FoU-verksamhet 
förändrats i omfattning mellan 20XX och 20XX?

Vilken/vilka är de viktigaste förklaringarna till befintlig 
FoU- verksamhet samt till ökningar i FoU-verksamheten 
per land mellan 20XX och 20XX?

Denna fråga besvaras med en eller flera av nedanstående 
koder för varje land i kolumn 3a på sidan två i blanketten.

Denna fråga besvaras med en eller flera av nedanstående koder 
för varje land i kolumn 3b på sidan två i blanketten.

3 a

Övriga frågor4

Kan svenska staten vidta åtgärder som 
innebär att er koncern bibehåller 
respektive satsar mer på FoU i Sverige?

Vilka åtgärder är mest angelägna för er koncern?

Ja

Nej. Ange varför

Övriga upplysningar5

Kontaktperson6

3 bSvarsalternativ Svarsalternativ

Förändrings- och förklaringskoder till avsnitt 3

 Mi nskningar
21 Försäljning av verksamhet som innehöll FoU

22 Nedläggning av verksamhet som innehöll FoU

23 Företaget har omlokaliserat FoU-verksamhet från
 det ta land

24 Företaget har minskat FoU-verksamheten inom 
 befin tlig verksamhet

30 Ingen väsentlig förändring

Kod Förklaring Kod Förklaring

Frågorna gäller endast förändring i väsentlig grad av FoU-årsverken per land mellan 
20XX och 20XX. Uppgifter om 20XX bifogas i ett Excelblad för alla koncerner som tidigare 
ingått i undersökningen. I kolumn 3a och 3b på sidan två anges lämpliga koder enligt 
svarsalternativ nedan för varje land. Flera svarsalternativ kan anges.

Se svarskoder på sid 3.

3 a 3 b




