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� 2013 er DST’s 7. dataindsamling af FUI
� I ulige år en betydelig mængde spørgsmål til de FoU-aktive

� En del FoU og I-spørgsmål ikke forordningsbestemte

� Primære formål med revision: 
� Reduktion af svarbyrden for respondenterne

� Forøget mulighed for kvalitetssikring

� Grundlag for forslaget:
� Baseret på erfaring med kvalitet og fejlsøgningsmuligheder

� En afvejning imellem relevans, byrde, kvalitet, sammenlignelighed

� Derfor inddrages Brugerudvalget

Baggrund og formål
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Spørgsmål, der foreslås slettet/revideret i FUI2013 (spørgsmålsnr. i FUI2011) Vedrører: Forordning Spørgsmålstype

FoU Innova-
tion

Spm. 2a Udfører virksomheden hhv. grundforskning, anvendt forskning,
udviklingsarbejde (kan udledes af spm. 7)

x nej kvalitativt

Spm. 4, Antal erhvervs-ph.d. + forskere med udenlandsk statsborgerskab x Ja, frivillig kvantitativt

Spm 8 Produkt- procesorienteret FoU x nej kvantitativt

Spm. 11 FoU-udgifter fordelt på produktgrupper x nej kvantitativt

Spm. 13 Udgifter til købt FoU fordelt på finansieringskilder x nej kvantitativt

Spørgsmål 14 hhv. 22 vedr. samarbejde omkring hhv. FoU og innovation smeltes
sammen. En indikation kan løses ved et enkelt ja/nej-spørgsmål.

x x innovation: ja kvalitativt

Spm. 20a Målsætning med organisatorisk innovation x nej kvalitativt

Spm. 21a Målsætning med markedsføringsinnovation x nej kvalitativt

Spm. 24 Brug af viden om kunders/brugeres behov i forbindelse med idéudvikling eller
gennemførelse af innovationsaktiviteter

x nej kvalitativt

Spm. 25 Betydning af specifikke faktorer for virksomhedens innovationsaktiviteter x frivillig kvalitativt

Spm 26 Uddannelse og oplæring ifm. innovationsaktiviteter, ekskl. FoU x frivillig kvalitativt
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� Brugerudvalgets holdninger/reaktioner?

� Evt. input sendes senest 14. februar 

� til Helle Månsson, hej@dst.dk

4


