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Webbartikel ersätter statistiskt meddelande
Från och med den här publiceringen har SCB valt att kommentera statistiken i undersökningen Statliga anslag till 

FoU i en artikel istället för i ett statistiskt meddelande som tidigare har publicerats i samband med att statistiken 

offentliggjorts. För att komma till artikeln:

Regeringen satsar 37 miljarder kronor på FoU 2017

Statliga anslag till forskning och utveckling 2017
miljoner SEK

De statliga anslagen till forskning och utveckling (FoU) i statsbudgeten beräknas uppgå till 36,7 miljarder kronor 

2017. Det motsvarar 3,8 procent av de totala anslagen i statsbudgeten och 0,8 procent av BNP. Jämfört med 

prognosen för 2016 är de statliga anslagen till FoU 2,3 miljarder kronor högre.

Ökade anslag till flera utgiftsområden
Enligt SCB:s statistik beräknas de statliga anslagen till FoU öka med 2,3 miljarder kronor i löpande priser 2017 

jämfört med 2016. De utgiftsområden i statsbudgeten som ligger bakom den här ökningen är ekonomisk trygghet 

vid sjukdom och funktionsnedsättning, rättsväsendet, utbildning och universitetsforskning samt näringsliv. I 

huvudsak beror ökningen av de beräknade FoU-medlen på att regeringen har höjt anslagen, men knappt 1 miljard 

kronor av ökningen förklaras av att en del av Försäkringskassans arbete med att utveckla nya IT-system nu 

bedöms rymmas inom definitionen av FoU.

Hälften av FoU-medlen går till universitet och högskolor
FoU-anslagen i statsbudgeten delas in efter mottagare. Enligt SCB:s prognos går 47 procent av anslagen till 

universitet och högskolor. En tredjedel av anslagen går till de forskningsfinansierande myndigheterna, en femtedel 

går till civila myndigheter medan försvarsmyndigheterna beräknas ta emot 3 procent av den totala FoU-budgeten. 

De statliga anslagen till FoU beräknas öka för samtliga mottagare utom försvarsmyndigheterna som minskar med 

65 miljoner kronor 2017.

Störst andel FoU-medel till allmän vetenskaplig utveckling inom medicin och 
hälsovetenskap
De beräknade FoU-medlen i statsbudgeten redovisas efter FoU-verksamhetens inriktning. Allmän vetenskaplig 

utveckling är det enskilt största ändamålet – det står för närmare 70 procent av FoU-budgeten och beräknas öka 

med nästan 500 miljoner kronor jämfört med förra året. Universitet och högskolor och Vetenskapsrådet är de 

huvudsakliga mottagarna av medel med det ändamålet. Allmän vetenskaplig utveckling delas in i sex 

forskningsämnesområden enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 där området medicin och 

hälsovetenskap står för den största andelen och utgör nästan en fjärdedel av den totala FoU-budgeten.


