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Forskning och utveckling i företag med 1-9 anställda                                 Förord 

  

 

Förord  
I december 2011 fick Statistiska Centralbyrån (SCB) ett fyraårigt regeringsuppdrag att förbättra 
statistiken om innovationer samt om forskning och utveckling i både privat och offentlig sektor.  

Inom ramen för regeringsuppdraget har SCB bland annat undersökt forskning och 
utvecklingsverksamheten i svenska företag med 1-9 anställda. I den här rapporten redovisas 
bakgrund, metod och resultat från denna undersökning.  

Undersökningen gjordes i form av en enkätundersökning och avser forskning och utveckling som 
bedrevs 2013. 

Många personer på olika myndigheter har varit till stor hjälp. SCB vill därför tacka alla som deltagit i 
diskussioner, låtit sig intervjuas eller på annat sätt lämnat information som hjälpt arbetet framåt. SCB 
vill även tacka alla dem som svarat på undersökningen. 

 

Statistiska centralbyrån i januari 2016 

 

Folke Carlsson 

  Helena Fredin 

SCB tackar 
Tack vare våra uppgiftslämnare – privatpersoner, företag, myndigheter och 
organisationer – kan SCB tillhandahålla tillförlitlig och aktuell statistik som 
tillgodoser samhällets informationsbehov. 





Forskning och utveckling i företag med 1-9 anställda                                  Innehåll 

 
5     Statistiska Centralbyrån 
 

Innehåll 
Förord 3 

Sammanfattning 7 

Inledning 8 

Statistik om forskning och utveckling i mikroföretag ............................. 8 

Bakgrund till forskning och utvecklingsstatistiken ................................. 9 

Definitioner och förklaringar................................................................... 9 

Så görs statistiken 11 

Urval .................................................................................................... 11 

Bortfall .................................................................................................. 12 

Viktberäkning och estimation............................................................... 14 

Statistikens tillförlitlighet ...................................................................... 14 

Resultat 16 

Utgifter för egen FoU ........................................................................... 16 

Finansiering av egen FoU-verksamhet ........................................... 18 

Egen FoU fördelat på produktgrupper ............................................. 19 

Personalen inom mikroföretagens FoU-verksamhet ........................... 20 

Utgifter för utlagd FoU ......................................................................... 21 

Utlagd FoU fördelat på mottagande enhet ...................................... 21 

Slutdiskussion 23 

Bilagor 25 

Blankettformulär .............................................................................. 25 

Undersökta sektorer enligt INSEKT 2000 ....................................... 33 

Undersökta näringsgrenar enligt SNI 2007 ..................................... 34 
 

  



 

6     Statistiska Centralbyrån 
 

 

 



Forskning och utveckling i företag med 1-9 anställda                                                   Sammanfattning 

Statistiska Centralbyrån                             7 
 

Sammanfattning  
Undersökningen som beskrivs i den här rapporten belyser de ekonomiska och personella 
resursinsatserna för forskning och utveckling (FoU) i företag med 1-9 anställda. Detta är en kategori 
företag som idag inte ingår i FoU-statistiken. Undersökningen är gjord i form av en pilotstudie under 
våren 2014 inom ramarna för ett regeringsuppdrag att utveckla innovationsstatistiken. Syftet med 
undersökningen var dels att utveckla en metod för att på regelbunden basis undersöka de satsningar 
på FoU som görs i mikroföretag (0-9 anställda) och dels att få ökad kunskap om den FoU som bedrivs 
i dessa företag och dess omfattning. 

Av företagen i de undersökta branscherna hade drygt 6 procent utgifter för forskning och utveckling 
2013. Tillsammans hade de utgifter om 3,4 miljarder kronor för egen FoU. Företag inom den 
tjänsteproducerande sektorn stod för 2,8 miljarder kronor av utgifterna och de varuproducerande 
företagen stod för 0,6 miljarder kronor. Den största delen av utgifterna för FoU-verksamhet var 
självfinansierad, 63 procent av utgifterna. Den egna koncernen finansierade 8 procent av utgifterna. 
Övriga privata finansiärer i Sverige finansierade 19 procent av utgifterna. 

Bland företag med 1-9 anställda arbetade lite drygt 15 500 personer inom FoU-verksamhet år 2013. 
Dessa personer utförde tillsammans ca 6 900 årsverken. Antalet personer med forskarexamen var 
knappt 1 800. 20 procent av personerna i FoU-verksamheten var kvinnor och 80 procent var män. 

Trots en del metodologiska utmaningar, inte minst till följd av att det totala antalet företag som har 1-9 
anställda är väldigt stort, ser vi att det finns goda möjligheter att göra undersökningar om FoU bland 
mikroföretagen. Svaren är inte oväntade och de följer till stor del liknande mönster som för företag 
med 10-49 anställda. Det tyder på att det är möjligt och meningsfullt att undersöka FoU-satsningar 
även bland företag med 1-9 anställda. Att undersöka mikroföretagen på regelbunden basis skulle 
förbättra statistiken om FoU-satsningar i Sverige, förbättra beräkningsunderlaget till BNP-
beräkningarna och förbättra jämförelser med andra länder som regelbundet undersöker företag med 
1-9 anställda samt öka kunskapen om FoU-satsningar bland dessa företag. Det kan diskuteras om 
undersökningen av mikroföretagen i så fall borde vara fristående eller ingå i den ordinarie FoU-
undersökningen. 
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Inledning 
Undersökningen som beskrivs i den här rapporten belyser de ekonomiska och personella 
resursinsatserna för forskning och utveckling (FoU) i företag med 1-9 anställda. Detta är en kategori 
företag som idag inte ingår i FoU-statistiken. Undersökningen är gjord i form av en pilotstudie under 
våren 2014 inom ramarna för ett regeringsuppdrag att utveckla innovationsstatistiken. Syftet med 
undersökningen var dels att utveckla en metod för att på regelbunden basis undersöka de satsningar 
på FoU som görs i mikroföretag (0-9 anställda) och dels att få ökad kunskap om den FoU som bedrivs 
i dessa företag och dess omfattning. Eftersom mer än 90 procent av Sveriges företag är mikroföretag 
behövs dessutom en metod som begränsar uppgiftslämnarbördan så mycket som möjligt. I den här 
rapporten redovisas bakgrund, metod och resultat från denna undersökning. 

I december 2011 fick Statistiska centralbyrån (SCB) ett fyraårigt regeringsuppdrag för att förbättra 
innovationsstatistiken och indikatorer om innovation. I uppdraget ingår att utveckla CIS 
(innovationsundersökningen), undersökningarna av forskning och utveckling (FoU), samt annan 
relevant statistik. Uppdraget slutredovisas i februari 2016. En viktig del i utvecklingen av FoU-
statistiken är att inhämta uppgifter om mikroföretagens satsningar på FoU eftersom den 
informationen saknas för närvarande. 

Statistik om forskning och utveckling i mikroföretag 
För företagen är investeringar i FoU betydelsefulla för att generera ny kunskap och för att fullt ut 
kunna ta vara på och utnyttja redan befintlig kunskap. FoU-verksamhet spelar en central roll i 
företagens förmåga till förnyelse och innovation. Det är en viktig faktor för konkurrenskraft och 
tillväxt i många företag. Därmed är det också betydelsefullt för utvecklingen av hela samhällets 
resurser.  

Sverige har länge hört till de länder i världen som avsätter mest resurser till FoU och det finns idag en 
god överblick över de satsningar som görs på området. Men bilden av FoU-verksamheten inom 
företagssektorn är inte komplett eftersom det finns väldigt lite kunskap om hur mycket resurser som 
satsas på FoU i de allra minsta företagen. Detta trots att mikroföretagens roll ofta hålls fram som 
viktig i samhällsekonomin. 

Företag med 10 anställda eller fler tillfrågas regelbundet om satsningar på forskning och utveckling 
men företagen med färre än 10 anställda undersöks inte. Enligt förordningen (EU) nr 995/2012 
angående statistiken om forskning och utveckling ska statistik tas fram för forskning- och 
utvecklingsverksamhet inom ekonomin i dess helhet. Resultaten ska avse populationen av samtliga 
enheter som bedriver FoU-verksamhet. För företagssektorn är det dock frivilligt att särredovisa 
statistiken på storleksklasserna 0 och 1-9 anställda.  

Statistik över mikroföretagens FoU-verksamhet efterfrågas från flera håll, bland annat av forskare. 
Resultaten behövs också för nationalräkenskaperna eftersom FoU-utgifter betraktas som en 
investering i beräkningarna av BNP1. I dag estimeras den FoU som utförs av företag med färre än 10 
anställda genom en beräkningsmodell. Uppgifterna om utgifterna för företag med färre än 10 

                                                           
1 Sedan omläggningen av nationalräkenskaperna år 2014 använder nationalräkenskaperna uppgifter 
om FoU-utgifter för att beräkna den totala investeringen i FoU som genomförs i Sverige. 
Nationalräkenskaperna styrs av regelverket System of National Accounts (SNA) vilket utarbetas i 
FN:s regi. Inom EU styrs nationalräkenskaperna av Europeiska National- och 
regionalräkenskapssystemet (ESA), som är en anpassning av SNA till europeiska förhållanden. Ett av 
de stora utvecklingsområdena inom SNA2008/ESA2010 var införandet av forskning och utveckling 
(FoU) i nationalräkenskaperna. Mer information om hur FoU påverkar BNP finns på 
www.scb.se/ENS2010/ 
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anställda, inhämtade genom en statistisk undersökning, skulle förbättra underlaget för beräkningarna 
av den totala produktionen av FoU i Sverige. 

Bakgrund till forskning och utvecklingsstatistiken 
Sverige började utveckla statistik om forskning och utveckling (FoU) i början av 1960-talet. 
Undersökningarna som SCB genomför har successivt utökats till att inkludera fler och fler delar av det 
svenska FoU-systemet. Från början undersöktes enbart teknisk och naturvetenskaplig FoU inom den 
tillverkande industrin. Dagens ordinarie FoU-undersökningar omfattar alla verksamhetsområden 
inom samtliga samhällssektorer (utöver företagssektorn undersöks universitet och högskolor, offentlig 
sektor samt den privata icke-vinstdrivande sektorn).  

FoU-undersökningarnas syfte är att mäta de ekonomiska och personella resurser som satsats i FoU-
verksamheten. Det görs genom frågor om antal årsverken, antal årsverken utförda av forskare eller 
motsvarande, utgifter för egen FoU och finansieringskälla till egen FoU. Dessutom innehåller 
undersökningen frågor om utgifter för utlagd FoU. Undersökningarna regleras av EU och 
utvecklingen på europeisk nivå har haft påverkan på både enkäter och täckning. 

För företagssektorn undersöktes endast företag med 50 eller fler anställda fram till och med 2003. År 
2005 utökades urvalet till att även omfatta företag med 10 eller fler anställda. Undersökningen av 
företagssektorn omfattar numera företag inom samtliga branscher med 10 eller fler anställda samt alla 
industriforskningsinstitut. Undersökningen genomförs vartannat år. Den består av två delar, ett urval 
av företag görs bland företag med 10-199 anställda medan företag med 200 eller fler anställda 
totalundersöks.  

Definitioner och förklaringar 
I undersökningen användes de definitioner och indelningar som utvecklats inom OECD, i den så 
kallade Frascatimanualen. Dessa används även i den övriga FoU-statistiken. Här förklaras några för 
FoU-statistiken viktiga begrepp. 

Forskning och utveckling  

Forskning innebär ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer med eller utan 
en bestämd tillämpning i sikte. Utvecklingsverksamhet innebär ett systematiskt arbete som utnyttjar 
forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya material, varor, 
tjänster, processer, system, metoder, eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana. För att 
utvecklingsarbetet inom produktutveckling2 ska räknas som FoU ska det finnas ett väsentligt 
nyhetsinslag, även för personer som arbetar med utvecklingsarbetet och har god uppfattning om den 
grundläggande, allmänt använda kunskap och teknik som finns på området. 

Utlagd FoU 

Utlagd FoU-verksamhet är FoU-verksamhet som företaget gett i uppdrag till andra i Sverige eller 
utomlands att utföra. Det kan vara till andra företag (även inom koncernen), till universitet och 
högskolor, till branschforskningsinstitut etc. 

Egen FoU  

Egen FoU-verksamhet har utförts i Sverige av företagets egen personal eller av konsulter i FoU-projekt 
som letts av företaget. Till egen FoU-verksamhet räknas även FoU som gjorts på beställning av andra. 
Egen FoU utgörs av driftkostnader och investeringar. Driftkostnader består av arbetskraftskostnader, 

                                                           
2 Produktutveckling är arbetet att omvandla en idé eller ett behov till en ny eller förbättrad produkt 
(vara eller tjänst). 
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konsultarvoden och övriga driftkostnader. Investeringar delas in i byggnader mark och fastigheter, 
maskiner och inventarier samt mjukvara/programvara.  

Årsverke 

Ett årsverke (personår) är det arbete en heltidsanställd person utför under ett år. En person som varit 
heltidsanställd men endast ägnat halva sin tid åt FoU har gjort 0,5 FoU-årsverken. Antalet årsverken 
per person kan aldrig överstiga 1 även om personen har arbetat övertid.  

Forskare, produktutvecklare eller motsvarande 

Personer vars uppgift är att ta fram ny kunskap eller utveckla nya tillämpningar i produkt-
/processutvecklingsarbete. Personer som leder FoU-projekt ingår också i denna grupp. 

Understödjande FoU-personal  

Består av teknisk och administrativ personal. 
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Så görs statistiken 
Undersökningen gjordes i form av en enkätundersökning och grundar sig på den ordinarie FoU-
undersökningen som går ut till företag med 10 eller fler anställda3. Ett par justeringar har gjorts för att 
anpassa undersökningen till mikroföretag. Bland annat var antalet branscher som undersöktes färre 
och frågeformuläret har kortats ner i jämförelse med det som skickas till företag med 10 eller fler 
anställda.  

Vid förarbetet med frågeformuläret testades den på sex företag genom kognitiva intervjuer. Det 
framgick att företagen förstod enkäten bra men att de som regel hade svårt att förstå när 
produktutveckling ska räknas som FoU. En förklaringstext kring detta lades därför till i enkäten 
tillsammans med definitioner av forskning och utvecklingsarbete. 

Urval 
Det fanns cirka 1 100 000 mikroföretag i Sverige år 2013. Dessa utgjorde ungefär 96 procent av alla 
företag. Det är med andra ord ett stort antal företag som kan ingå i en potentiell urvalsram. Till den 
ordinarie undersökningen består urvalsramen av ca 39 000 företag. Urvalsramen för företag med 0-9 
anställda utgörs av mer än 417 000 företag4. När det gäller den ordinarie undersökningen skickas 
enkäten ut till ungefär 20 procent av företagen i urvalsramen. Med tanke på urvalsramens storlek var 
det inte möjligt att ha samma precision i mätningen av FoU för företag med 0-9 anställda. 

 

 Antal företag i urvalsramen efter storleksklass. Tabell 1.
  Anställda Antal företag 

Soloföretag 0 211 000 

Mikroföretag 1-9 206 000 

Små företag 10-49 33 000 

Medelstora företag 50-249 5 500 

Stora företag 250- 1 000 

Totalt   456 500 

 

För att avgränsa urvalsramen gjordes vissa anpassningar. Vi beslutade att exkludera företag med 0 
anställda och endast undersöka företag med 1-9 anställda. Vi bestämde också att inte inkludera alla 
branscher som undersöks i den ordinarie undersökningen utan istället fokusera på branscher där 
företag troligtvis bedriver FoU. För att identifiera branscher inom vilka mikroföretagen bedriver FoU 
använde vi resultaten från storleksklassen 10 eller fler anställda i den ordinarie FoU- undersökningen, 
uppgifter om sökta patent eller sökta bidrag från VINNOVA, samt uppgifter om andelen 
forskarutbildade inom branschen. 

I den ordinarie undersökningen (för företag med 10 eller fler anställda) används omsättning som en så 
kallad hjälpvariabel för att bestämma storleken på urvalet. För företag med färre anställda finns dock 
inget tydligt samband mellan omsättning och FoU-utgifter. Det var därför inte lämpligt att använda 
samma metod som i den ordinarie undersökningen. För att nå så många företag som möjligt och 

                                                           
3 Mer information om den ordinarie FoU-undersökningen finns på www.scb.se/uf0302.  
4 Urvalsramen har begränsats utifrån de sektorer som är aktuella för undersökningen. Se bilaga. 
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samtidigt ha ett så litet urval som möjligt kategoriserades företagen i två grupper. I den ena gruppen 
ingick företag som antingen sökt patent och/eller sökt bidrag hos VINNOVA och/eller hade någon 
forskarutbildad anställd. I den andra gruppen ingick de som inte uppfyllde något av dessa tre krav. 
Sedan bildades stratum med avseende på bransch och kategori. Urvalet stratifierades inte med 
avseende på antal anställda. 

Urvalet till undersökningen kom att bestå av 3 984 företag. De flesta av företagen i urvalet hade 1-4 
anställda. Totalt var det 714 företag som hörde till gruppen som sökt patent, sökt bidrag hos 
VINNOVA eller hade forskarutbildad personal.  

 

 Urvalet efter kategori och antal anställda.  Tabell 2.
Anställda Antal särskilt utvalda företag Antal övriga företag Totalt 

1-4 522 2 764 3 286 
5-9 192 506 698 

Totalt 1-9 714 3 270 3 984 
 

Några företag med färre än 10 anställda ingår i den ordinarie undersökningen. Det är sådana enheter 
som SCB har vetskap om att de är FoU-intensiva. I huvudsak handlar det om olika forskningsinstitut. 
Dessa företag har inte ingått i undersökningen av mikroföretagen. 

Bortfall 
För undersökningen förelåg uppgiftsskyldighet enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. 
Andelen inkomna svar för hela urvalet var 75 procent, resterande var objektbortfall. Som 
objektbortfall räknas de företag som fått undersökningen men inte svarat. Svarsfrekvensen var lägre 
bland mikroföretagen jämfört med den ordinarie FoU-undersökningen, där svarsfrekvensen senaste 
åren legat över 90 procent. Liksom i den ordinarie undersökningen svarade de varuproducerande 
företagen i högre utsträckning än de tjänsteproducerande företagen. 
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 Antal företag i ram och urval samt svarsfrekvens för undersökta näringsgrenar, Tabell 3.
1-9 anställda, 2013. 

SNI 2007 Näringsgren Ram Urval Svarsfrekvens 

10-74 Samtliga undersökta näringsgrenar 118 690 3 984 75% 

10-32 Varuproducerande företag 9 730 434 80% 

10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 1 106 41 73% 

17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 110 15 73% 

19-20 

Industri för stenkolsprodukter och raffinerade 
petroleumprodukter samt Industri för baskemikalier, 
gödselmedel och kväveprodukter, plaster och 
syntetgummi i obearbetad form 

221 28 82% 

21 
Industri för farmaceutiska basprodukter och 
läkemedel 

40 10 80% 

22 Gummi- och plastvaruindustri 500 27 85% 

23 
Industri för andra icke-metalliska mineraliska 
produkter 

340 20 80% 

24 Stål- och metallverk 116 13 77% 

25-28 

Industri för metallvaror utom maskiner och 
apparater samt industri för datorer, elektronikvaror, 
optik, elapparatur och andra maskiner och 
apparater 

5 374 175 81% 

29-30 Transportmedelsindustri 523 57 82% 

31-32 
Reparationsverkstäder och installationsföretag för 
maskiner och apparater 

1 400 48 77% 

45-74 Tjänsteproducerande företag 108 960 3 550 75% 

45-47 
Handel; serviceverkstäder för motorfordon och 
motorcyklar 

38 588 715 68% 

58-63 

Förlag; film-, video- och Tv-programföretag; radio- 
och Tv-bolag, telekommunikationsföretag, samt 
programvaruproducenter, datakonsulter o.d., 
informationstjänstföretag 

13 593 676 74% 

61 Telekommunikationsbolag 285 23 65% 

62-63 
Programvaruproducenter, datakonsulter o.d., 
informationstjänstföretag 

9 704 423 74% 

64-66 Kreditinstitut och försäkringsbolag m.m. 3 178 55 82% 

68 Fastighetsverksamhet 11 519 60 80% 

69-70 
Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet samt 
konsulttjänster till företag 

22 624 825 79% 

71 
Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska 
provnings- och analysföretag 

10 890 375 77% 

72 Forsknings- och utvecklingsinstitutioner 803 789 76% 

73-74 Andra företagstjänster 7 765 55 64% 
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Det är svårt att svara på vad den lägre svarsfrekvensen i undersökningen av mikroföretagen beror på, 
eftersom ingen djupare bortfallsanalys har genomförts. En möjlig förklaring är att de mindre företagen 
inte har rutinerna för att svara på statistiska undersökningar av denna typ. I de större företagen som 
är vana att rapportera till SCB finns i många fall upparbetade rutiner för att hantera de 
undersökningar där uppgiftsskyldighet föreligger, då undersökningarna är återkommande. En annan 
möjlig förklaring är att resurserna för påminnelser och återkontakter var större i den ordinarie 
undersökningen än i den genomförda pilotundersökningen. 

Viktberäkning och estimation 
Inkomna enkäter granskades och vid ologiska eller orimliga svar har företaget återkontaktats för att 
ges möjlighet att komplettera eller korrigera inlämnade uppgifter. 

För varje svarande företag (kallas objekt i fortsättningen) har en vikt beräknats. Syftet med detta är att 
kunna redovisa resultat för hela populationen och inte bara för de svarande. Vikten kallas därför även 
för uppräkningstal. 

Vikterna har beräknats utifrån urvalsdesignen samt antaganden om objektsbortfall och täckningsfel. 
Beräkningen gjordes med hjälp av ett av SCB egenutvecklat SAS-makro (ETOS).  

Vikterna i denna undersökning kan beskrivas med formeln: 
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Där  wk  = vikt/uppräkningstal för objekt k 

 Nh = antal objekt i populationen h 

  nh = antal objekt i undersökningen h 

 mh = antal objekt som svarat i stratum h 

  
Vikterna bygger på antagandet att bortfallet inte skiljer sig från de svarande med avseende på 
undersökningsvariablerna.  

Statistikens tillförlitlighet 
Urvalsundersökningar är behäftade med ett antal felkällor som alla påverkar den totala 
tillförlitligheten. 

Nivåskattningar som baseras på urval innehåller alltid en urvalsbetingad osäkerhet, så kallat 
urvalsfel. Med urvalsfel avses den osäkerhet i skattningarna som beror på att endast ett urval av 
företag undersöks. Ett sätt att få en uppfattning om tillförlitligheten i en skattning är att beräkna ett 
konfidensintervall omkring skattningen. I denna undersökning beräknas intervallens övre och undre 
gräns som skattningen plus respektive minus den dubbla standardavvikelsen. Intervallet täcker med 
95 procents säkerhet det värde som skulle ha erhållits vid en totalundersökning (givet att inga andra 
fel förekommer).  

Det fel som beror på felaktiga uppgifter benämns mätfel. Denna typ av fel kan uppstå till följd av 
exempelvis missförstånd av frågeformuläret, att de efterfrågade variablerna inte är helt jämförbara 
med de siffror som företaget har möjlighet att få fram ur sina system, eller att definitionerna 
missförstås.  
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En ytterligare felkälla är att ramen som urvalet dragits ifrån innehåller fel. Det kan exempelvis röra sig 
om företag som har fler än 10 anställda men som inte har uppdaterade uppgifter i företagsregistret 
och felaktigt kommit med i urvalet, s.k. övertäckning. Det kan också finnas företag som borde varit 
med i urvalsramen men som inte är det, t.ex. nystartade företag, vilket resulterar i undertäckning. 
SCB:s företagsregister (FDB) håller god kvalitet. Registret uppdateras varje vecka med uppgifter från 
Skatteverkets basregister över nystartade och avregistrerade företag. Men alla uppgifter uppdateras 
inte lika ofta, exempelvis uppgiften om antal anställda.  

Ytterligare en feltyp är bortfallsfelet. Ett stort bortfall ökar osäkerheten i skattningarna, vilket 
avspeglas i konfidensintervallen. Ju bredare konfidensintervall desto osäkrare skattning.  
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Resultat 
I avsnitten nedan presenteras resultaten av undersökningen av FoU i mikroföretagen. Resultaten har i 
många fall relativt breda konfidensintervall, vilket är viktigt att ha i åtanke när man tolkar resultaten. 
Exakta värden på konfidensintervallen redovisas i tabellbilagan. Det är första gången undersökningen 
har genomförts och den har gjorts som en pilotundersökning. Resultat och de erfarenheter som 
erhållits är i huvudsak till som indikationer och som underlag för att utveckla undersökningen 
ytterligare. Vid hänvisningar till företagen avser vi genomgående företag med 1-9 anställda i de 
undersökta branscherna när inget annat anges.  

Utgifter för egen FoU 
Av företagen i de undersökta branscherna hade drygt 6 procent utgifter för forskning och utveckling 
2013. Tillsammans hade de utgifter om 3,4 miljarder kronor för egen FoU. Mikroföretagens utgifter för 
egen FoU är jämförelsevis små. Företag med 10 eller fler anställda hade utgifter för egen FoU för 85,9 
miljarder. Lägger man ihop mikroföretagens FoU-utgifter med utgifterna för företag med 10 eller fler 
anställda står mikroföretagen för knappt 4 procent av de totala utgifterna. 

Nedan redovisas företagens utgifter för egen forskning och utveckling fördelat över de storleksklasser 
som mäts regelbundet idag, samt företagen med 1-9 anställda. Observera att mikroföretagens utgifter 
inte är inkluderade i de totala utgifterna för FoU. Företag med 250 anställda eller fler står för den 
största andelen utgifter, 82 procent, medan företag med 10-49 anställda och 50-249 står för 7 respektive 
10 procent av utgifterna. 

 Utgifter för egen FoU fördelat efter storleksklass, år 2011 och 2013, 2013 års Tabell 4.
prisnivå, mnkr. 

Antal anställda 2011 2013 

Pilotundersökningen   

1-9  - 3 379 

 
Ordinarie undersökningen   

10-49  4 968 6 251 
50-249  9 741 8 934 
250-  68 041 70 749 
Totalt, exkl. 1-9  82 750 85 934 

 

Bland mikroföretagen var det något fler företag inom den varuproducerande sektorn som hade 
utgifter för egen forskning och utveckling, 9 procent, jämfört med 6 procent bland företagen i den 
tjänsteproducerande sektorn. En del av urvalet bestod av företag som hade ansökt om medel hos 
VINNOVA, sökt patent eller hade forskarutbildad personal. Som förväntat hade företagen med de här 
egenskaperna utgifter för FoU i större utsträckning än andra företag. Av dessa företag hade 28 procent 
utgifter för FoU 2013 och motsvarande andel bland de övriga företagen var drygt 5 procent.  

Av mikroföretagens totala utgifter för egen FoU, 3,4 miljarder, stod tjänsteföretagen för 2,8 miljarder 
kronor och de varuproducerande företagen stod för 0,6 miljarder kronor. 
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 Utgifter för egen FoU fördelat efter näringsgren, 1-9 anställda, 2013, mnkr. Tabell 5.
SNI 2007 Näringsgren Egen FoU 

10-74 Samtliga undersökta näringsgrenar 3 379 

10-32 Varuproducerande företag 628 

25-28 
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater samt 
industri för datorer, elektronikvaror, optik, elapparatur och 
andra maskiner och apparater 

381 

45-74 Tjänsteproducerande företag 2 752 

72 Forsknings- och utvecklingsinstitutioner 804 

 

En betydande del av företagssektorns totala FoU-utgifter i Sverige är koncentrerad till ett fåtal stora 
varuproducerande företag. För de mindre företagen ser bilden annorlunda ut, här dominerar 
tjänstesektorn. Även gällande mikroföretagen stod de tjänsteproducerande företagen för den största 
delen av utgifterna för egen FoU, omkring 81 procent. Med detta sagt är det bra att ha i minnet att 89 
procent av mikroföretagen i urvalet var tjänsteproducerande företag.  

 
       Utgifter för egen FoU efter storleksklass och näringsgren, 2013, procent. Diagram 1.

 
 

Utgifterna för egen forskning och utveckling fördelas efter olika typer av driftkostnader och 
investeringar. Driftkostnaderna stod för 3,1 miljarder och investeringar för 0,3 miljarder kronor av 
utgifterna. Den största utgiftsposten var arbetskraftskostnaderna. Dessa uppgick till 2,1 miljarder 
kronor, vilket motsvarade 70 procent av driftkostnaderna. I den ordinarie FoU-undersökningen var 
arbetskraftskostnaderna för företagen i kategorin 10-49 anställda 3,7 miljarder kronor vilket 
motsvarade 66 procent av driftkostnaderna.  
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 Utgifter för egen FoU efter typ av utgift och näringsgren, 1-9 anställda, 2013, Tabell 6.
mnkr. 

  
Samtliga 

undersökta 
näringsgrenar 

Varuprodu-
cerande 
företag 

Tjänsteprodu-
cerande 
företag 

Totala utgifter för egen FoU 3 379 628 2 752 

Driftkostnader 3 058 552 2 507 

Arbetskraftskostnader 2 142 383 1 759 

Konsultarvoden 551 99 452 

Övriga driftkostnader 365 70 295 

Investeringar 321 76 245 

Byggnader, mark och fastigheter 18 1 18 

Maskiner och inventarier 200 62 138 

Mjukvara/programvara 103 14 89 

 

Bland mikroföretag med egen forskning och utveckling var det 28 procent som angav att de haft 
utgifter för konsulter. Det är en lägre del än bland företagen i övriga storleksklasser. Bland de stora 
företagen hade 68 procent av företagen med egen FoU anlitat konsulter i sin FoU-verksamhet. 

 

 Andel företag med egen FoU som haft utgifter för konsultarvoden, 2013. Tabell 7.
  Antal anställda Andel företag med konsultarvoden 

Mikroföretag 1-9 28 

Små företag 10-49 50 

Medelstora företag 50-249 51 

Stora företag 250- 68 

 

Finansiering av egen FoU-verksamhet  
Den största delen av utgifterna för FoU-verksamhet var självfinansierad, 63 procent av utgifterna. Den 
egna koncernen finansierade 8 procent av utgifterna. Övriga privata finansiärer i Sverige finansierade 
19 procent av utgifterna. Till dessa räknas affärsänglar, riskkapitalbolag, svenska 
branschorganisationer och privata icke-vinstdrivande organisationer samt andra företag i Sverige.  

Resultaten visar att det finns vissa skillnader mellan hur de varuproducerande och 
tjänsteproducerande företagen finansierade sin verksamhet framförallt när det gäller självfinansiering. 
De varuproducerande företagen finansierade i större utsträckning själva sin FoU-verksamhet, till 
knappt 76 procent, medan de tjänsteproducerande företagen själva finansierade 60 procent av 
utgifterna. Övriga privata finansiärer var viktigare för de tjänsteproducerande företagen än för 
varuproducerande företag. Hos de tjänsteproducerande företagen kom 21 procent av finaniseringen 
från övriga privata finansiärer. Motsvarande för de varuproducerande företagen var 9 procent.  

Svenska affärsänglar och riskkapitalbolag stod för finansieringen av ungefär 13 procent av de egna 
FoU-utgifterna. Crowdfunding, både i Sverige och utlandet, samt utländska affärsänglar och 
riskkapitalbolag stod däremot för en obetydlig andel av finansieringen.  
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  Finansieringskällor till mikroföretagens egen FoU, 2013, procent. Diagram 2.

 
 

Det är första gången vi särskilt frågar företag om finansiering från affärsänglar, riskkapitalbolag och 
crowdfunding. Företagen med 10 eller fler anställda tillfrågas inte om det utan dessa 
finansieringskällor ingår i mer övergripande kategorier. Skillnaden i frågeställningen gör det svårt att 
jämföra resultaten kring finansieringskällor med de större företagen, i synnerhet gällande gruppen 
övriga finansiärer. Men några övergripande jämförelser kan göras.  

När det gäller självfinansiering så är det ungefär lika vanligt bland företag med 1-9 anställda som 
bland små och medelstora företag. De senare har dock i betydligt större utsträckning företag inom den 
egna koncernen som en relativt stor finansieringskälla. Det tycks dock inte vara fallet för företagen 
med 1-9 anställda för vilka övriga finansiärer som sagt är en viktigare finansieringskälla.  

Egen FoU fördelat på produktgrupper 
För att belysa företagens FoU-verksamhet i olika branscher finns två olika tillvägagångssätt. Indelning 
kan antingen göras efter företagens bransch (uppgift från företagsregistret) eller efter den eller de 
produkter företagen uppger som inriktning på FoU-verksamheten (uppgift från FoU-enkäten). 
Branschklassificeringen görs efter företagets huvudsakliga aktivitet. När flera aktiviteter förekommer 
inom ett företag gäller i princip att den största aktiviteten avgör till vilken bransch företaget ska 
tillhöra. Nackdelen med branschindelningen är att företag med en omfattande och mångfacetterad 
FoU-verksamhet redovisas i endast en bransch. Den FoU som företaget bedriver stämmer inte alltid 
överens med den bransch som företaget klassificerats till.  

Många företag bedriver FoU-verksamhet som omfattar flera varor och tjänster. En redovisning av 
FoU-verksamheten enbart efter företagens huvudbransch ger därmed inte tillräcklig information om 
FoU-verksamhetens inriktning. En fördel med redovisningen efter bransch framför produktgrupp är 
att SCB använder samma princip vid branschklassificeringen, medan produktindelningen bygger på 
att företagen själva gör bedömningar om deras inriktning på de produkter, som är slutprodukter inom 
företaget. Genom att studera både branscher och produktgrupper får man en mer nyanserad bild av 
den FoU-verksamhet som bedrivs i företagen. Produktindelningen görs enligt Standard för svensk 
produktindelning efter näringsgren 2007, SPIN 2007. 

Den enskilda produktgrupp som företagen angav att de satsat mest FoU inom var metallvaror, datorer, 
elektronikvaror, optik, elapparatur och övriga maskiner. 27 procent av företagens utgifter för FoU lades på 
denna typ av produkter. En majoritet av utgifterna för de varuproducerande företagen satsades på 
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produktgruppen metallvaror, datorer, elektronikvaror, optik, elapparatur och övriga maskiner. Bland 
företagen i tjänstesektorn var det istället produkter inom informations- och kommunikationstjänster som 
dominerade.  

När FoU-utgifterna redovisas efter produktgrupp blir det tydligt att det satsas en hel del på 
farmaceutiska basprodukter och läkemedel. De företag som bedriver FoU inom denna produktgrupp är 
främst forsknings- och utvecklingsinstitutioner (SNI 72), inte företag som tillhör branschen 
tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel (SNI 21). 

 

 Utgifter för egen FoU fördelad efter produkt och näringsgren, 1-9 anställda, Tabell 8.
2013, mnkr. 

SNI 
2007 

Näringsgren Egen 
FoU 

totalt 

Farma-
ceutiska 

basprodukt
er och 

läkemedel 

Metallvaror, 
datorer, 

elektronik-
varor, optik, 

och övriga 
maskiner 

Informations- 
och 

kommunik-
ationstjänster 

Möbler 
och andra 
tillverkade 

varor 

Övriga 
produkt-
grupper 

10-74 
Samtliga undersökta 
näringsgrenar 3 379 425 909 806 222 1 017 

10-32 Varuproducerande företag 628 58 355 42 63 110 

25-28 

Industri för metallvaror, 
datorer, elektronikvaror, 
optik, elapparatur och andra 
maskiner och apparater 381 30 236 41 28 46 

45-74 Tjänsteproducerande företag 2 752 367 554 764 159 908 

72 
Forsknings- och 
utvecklingsinstitutioner 804 367 79 15 50 293 

 

Personalen inom mikroföretagens FoU-verksamhet 
FoU-personalen mäts i antal personer och i antal årsverken. Eftersom de personer som arbetar inom 
FoU-verksamheten i vissa fall inte arbetar uteslutande inom forskning och utveckling är det bra att 
även ta hänsyn till antal utförda årsverken. Ett årsverke utgörs av det arbete en heltidsanställd utför 
under ett år. 

Bland företag med 1-9 anställda arbetade lite drygt 15 500 personer inom FoU-verksamhet år 2013. 
Dessa personer utförde tillsammans ca 6 900 årsverken. Antalet personer med forskarexamen var 
knappt 1 800.  

20 procent av personerna i FoU-verksamheten var kvinnor och 80 procent var män. Jämfört med 
storleksklassen 10-49 anställda i den ordinarie undersökningen ser det likartat ut när det gäller 
könsfördelningen, andelen kvinnor var knappt 21 procent i den ordinarie undersökningen.  

Både personer och årsverken fördelas efter yrkeskategori. Drygt 11 700 personer hörde till kategorin 
forskare, produktutvecklare eller motsvarande och ca 3 800 personer till kategorin understödjande 
FoU-personal. I yrkeskategorin forskare, produktutvecklare eller motsvarande var männen fem 
gånger så många som kvinnorna.  
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 Personer och årsverken för FoU fördelat efter yrkeskategori och kön, 1-9 Tabell 9.
anställda, antal och andel, 2013. 

    Personer 
 

Årsverken 

    Antal Andel %   Antal Andel % 

Totalt Samtliga yrkeskategorier 15 509 100 
 

6 904 100 

 
Forskare, produktutvecklare eller motsvarande 11 709 75 

 
5 559 81 

 
Understödjande FoU-personal 3 801 25 

 
1 347 20 

Kvinnor Samtliga yrkeskategorier 3 178 100 
 

1 306 100 

 
Forskare, produktutvecklare eller motsvarande 1 894 60 

 
939 72 

 
Understödjande FoU-personal 1 284 40 

 
375 29 

Män Samtliga yrkeskategorier 12 331 100 
 

5 581 100 

 
Forskare, produktutvecklare eller motsvarande 9 814 80 

 
4 626 83 

  Understödjande FoU-personal 2 516 20   971 17 

 

När vi jämför resultaten om FoU-personalen bland mikroföretagen och företagen med 10 eller fler 
anställda kan vi skönja mönstret att mikroföretagen har många personer inblandade i sin FoU-
verksamhet, men att dessa lägger en mindre del av sin arbetstid i FoU-verksamhet. 

 

Utgifter för utlagd FoU 
Den FoU som företag i storleksklassen 1-9 gav i uppdrag åt andra organisationer att utföra uppgick till 
1,2 miljarder kronor år 2013. Motsvarande siffra för storleksklassen 10-49 anställda var 2,5 miljarder i 
den ordinarie undersökningen. Bland mikroföretagen var det främst forsknings- och 
utvecklingsinstitutioner som lade ut sin FoU, dessa institutioner stod för omkring 0,5 miljarder eller 42 
procent av mikroföretagens totala utgifter för utlagd FoU.  

 

 Utgifter för utlagd FoU fördelat efter näringsgren, 1-9 anställda, 2013, mnkr. Tabell 10.
SNI 2007 Näringsgren Utlagd FoU 

10-74 Samtliga undersökta näringsgrenar 1 217 

10-32 Varuproducerande företag 226 

25-28 
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater samt industri för 
datorer, elektronikvaror, optik, elapparatur och andra maskiner och 
apparater 

45 

45-74 Tjänsteproducerande företag 992 

72 Forsknings- och utvecklingsinstitutioner 509 

 

Utlagd FoU fördelat på mottagande enhet 
De huvudsakliga mottagarna för mikroföretagens utlagda FoU var andra företag i Sverige och i 
utlandet. Andra företag både inom och utom koncernen i Sverige och i utlandet mottog knappt 1,1 
miljarder av mikroföretagens utlagda FoU. Det motsvarar nästan 90 procent av företagens utlagda 
FoU.  
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Universitet och högskolor i Sverige var den mottagande enhet utanför näringslivet som 
mikroföretagen lade ut mest FoU till. Mikroföretagen lade ut FoU för 82 miljoner kronor under 2013 
till universitet och högskolor i Sverige.  

 

 De största mottagande enheterna för utlagd FoU, 1-9 anställda, 2013, mnkr. Diagram 3.
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Slutdiskussion 
Det finns önskemål från både interna och externa intressenter om att den FoU som bedrivs inom 
mikroföretag bör undersökas av SCB. Detta önskemål bör ställas i relation till den så kallade 
uppgiftslämnarbördan, liksom den ökade produktionskostnad det skulle innebära att undersöka 
företag med 1-9 anställda. Den genomförda undersökningen visar att det är möjligt att mäta de 
ekonomiska och personella resurser som satsas på FoU-verksamhet inom mikroföretagen. Resultaten 
tyder på att mikroföretagen bedriver forskning och utveckling i en utsträckning som inte kan anses 
försumbar. Den visar också att det är möjligt att i större utsträckning rikta undersökningen till företag 
som bedriver FoU-verksamhet, man behöver alltså inte fråga ett större urval av företag. Det pekar mot 
att det kan vara motiverat att undersöka denna kategori företag på regelbunden basis. Det kan 
diskuteras om undersökningen i så fall borde vara fristående eller ingå i den ordinarie FoU-under-
sökningen.  

Undersökningens utformning bör dock ytterligare bearbetas, både i syfte att minimera 
uppgiftslämnarbördan men också för att öka kvaliteten i de resultat som undersökningen genererar. 
Den genomförda pilotundersökningen har tydliggjort några punkter som bör förbättras i syfte att höja 
kvaliteten på resultaten. Ett problem i den genomförda studien var att konfidensintervallen för 
skattningarna i flera fall var så pass breda att det är svårt att dra några säkra slutsatser från resultaten. 
För att minska problemet behövs ytterligare ställningstaganden kring urval och skattningsmetod. 
Dessutom kan med fördel en översyn av redovisningsnivå för variabler och branscher göras. Det finns 
exempelvis möjlighet att gruppera olika finansieringskällor, investeringar och driftkostnader i 
redovisningen. På ett liknande sätt kan man se över redovisningsgrupperna och ha alternativ till 
uppdelningen tjänsteproducerade- och varuproducerande företag. 

Ett område som kan vidareutvecklas är urvalsdragningen. Vid urvalet till denna pilotundersökning 
användes som tidigare nämnts information om sökta patent, information om sökta bidrag hos 
VINNOVA samt information om företag med forskarutbildad personal. Sedan 1 januari 2014 är det 
möjligt för företag att få sänkt arbetsgivaravgift för anställda som arbetar inom FoU i kommersiellt 
syfte5. Vid eventuella framtida undersökningar kan denna information nyttjas för att nå så många som 
möjligt av mikroföretagen som bedriver forskning och utveckling, antingen som uteslutande metod 
eller i kombination med ett slumpmässigt urval. Det är alltså viktigt att ha en fortsatt utveckling kring 
vilka företag som bör ingå i undersökningen.  

Vidare ser vi att det finns potential att förbättra kvaliteten på insamlad data. När en undersökning är 
återkommande och undersökningsobjekten deltar ett flertal gånger finns det bättre möjligheter att 
granska inlämnade uppgifter och därmed kan kvaliteten i resultaten öka. Dessutom blir det ofta 
enklare för företag som deltar vid flera tillfällen att lämna de uppgifter som efterfrågas vid kommande 
undersökningar. Ökad kunskap om just mikroföretagens svårigheter med att besvara frågorna gör det 
också möjligt att förbättra informationen i enkäten. Under insamlingen fick vi information om 
svårigheter som företagen upplevde. Det rörde bland annat företag med svårigheter att redovisa antal 
anställda inom FoU-verksamheten då företaget har stor variation i antal anställda under året, har 
personal som är anställda av ett universitet, många konsulter externt eller från ett bolag inom 
koncernen och liknande. Vi fick också uppgifter om att en del företag hade svårt att särskilja FoU-
utgifter i synnerhet om de hade dotterbolag medan andra inte uppgav att de hade problem med detta. 
Vi har dock inte erfarit att det skulle vara betydligt svårare för mikroföretag att besvara enkäten än för 
större företag däremot kan frågorna vara av en annan art.  

Trots en del metodologiska utmaningar, inte minst till följd av att det totala antalet företag som har 1-9 
anställda är väldigt stort, ser vi att det finns goda möjligheter att göra undersökningar om FoU bland 
                                                           
5https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/arbetsgivare/socialavgifter/forskningsavdrag.4
.8dcbbe4142d38302d7cb4.html 
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mikroföretagen. Svaren är inte oväntade och de följer till stor del liknande mönster som för företag 
med 10-49 anställda. Det tyder på att det är möjligt och meningsfullt att undersöka FoU-satsningar 
även bland företag med 1-9 anställda. Att undersöka företagen på regelbunden basis skulle förbättra 
statistiken om FoU-satsningar i Sverige ge ökad kunskap om FoU-satsningar bland dessa företag, 
förbättra beräkningsunderlaget till BNP-beräkningarna. Dessutom skulle det förbättra jämförelser 
med andra länder som regelbundet undersöker företag med 1-9 anställda och möjliggöra analyser 
över tid.  
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Undersökta sektorer enligt INSEKT 2000           
För näringsgrenarna 10-63 och 68-74 
INSEKT 2000 Benämning 

110 Icke-finansiella företag 
120 Statliga affärverk 
130 Filialer till icke-finansiella företag i utlandet 

140 Icke-finansiella företags icke-vinstdrivande organisationer 

 

För näringsgrenarna 64-66 
INSEKT 2000 Benämning 

110 Icke-finansiella företag 
120 Statliga affärverk 
130 Filialer till icke-finansiella företag i utlandet 
140 Icke-finansiella företags icke-vinstdrivande organisationer 
212 Banker (utom centralbanker) 
213 Bankfilialer till banker i utlandet 
214 Bostadsinstitut 
215 Andra monetära kreditmarknadsföretag 
216 Monetära värdepappersfonder 
217 Monetära värdepappersfonder och fondkommissionärer 
219 Övriga monetära finansinstitut 
221 Icke-monetära kreditmarknadsföretag 
222 Icke-monetära värdepappersfonder 
223 Icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer 
224 Investmentbolag 
229 Övriga finansinstitut 

231 
Försäkringsföretag och pensionsinstitut utom pensionsstiftelser och 
understödsföreningar 

232 Filialer till försäkringsföretag och pensionsinstitut i utlandet 
233 Pensionsstiftelser och understödsföreningar 
240 Finansiella serviceföretag 

250 Finansiella företags icke-vinstdrivande organisationer 
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Undersökta näringsgrenar enligt SNI 2007 

 
  

SNI 2007 Näringsgren 

10 livsmedelsindustri 

11 dryckesvaruindustri 

12 tobaksindustri 

17 massa-, pappers- och pappersvaruindustri 

19 industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter  

20 
industri för baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster och syntetgummi i 
obearbetad form 

21 industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 

22 gummi- och plastvaruindustri 

23 industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 

24 stål- och metallverk 

25 industri för metallvaror utom maskiner och apparater 

26 industri för datorer, elektronikvaror och optik 

27 industri för elapparatur 

28 övrig maskinindustri 

29 industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 

30 annan transportmedelsindustri 

31 möbelindustri 

32 annan tillverkningsindustri 

45 handel med och serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 

46 parti - och provisionshandel utom med motorfordon 

47 detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 

58 förlag 

59 film-, video och tv-programföretag, ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare 

60 radio- och tv-bolag 

61 telekommunikationsbolag 

62 programvaruproducenter, datakonsulter o.d. 

63 informationstjänstföretag 

64 banker och andra kreditinstitut 

65 försäkrings- och återförsäkringsbolag, pensionsfonder 

66 serviceföretag till finans- och försäkringsverksamhet 

68 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 

69 juridiska och ekonomiska konsultbyråer 

70 huvudkontor; konsultbyråer inom pr och kommunikation samt företags organisation 

71 arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och analysföretag 

72 forsknings- och utvecklingsinstitutioner 

73 reklam- och marknadsföringsbyråer; marknadsundersökningsbyråer o.d. 

74 andra företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

 





All officiell statistik finns på: www.scb.se 
Statistikservice: tfn 08-506 948 01

All official statistics can be found at: www.scb.se
Statistics service, phone +46 8 506 948 01
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