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Inspel till kommande europeiska ramprogram för 
forskning och innovation 
 
Härmed överlämnar Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) inspelet ”Recommen-
dations from SUHF for FP9” till EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation, 
Framework Programme 9 (FP9) till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet och Närings-
departementet).  
 
SUHF vill med inspelet påtala de synpunkter landets universitet och högskolor har till det 
kommande ramprogrammet för forskning och innovation.  
 
FP9 kommer att avlösa det pågående ramprogrammet Horisont 2020, H2020, som har 
avverkat halva sin sjuåriga period (2014-2020). En halvtidsutvärdering har genomförts och 
synpunkter på nästa ramprogram baserar sig delvis på resultat från denna. H2020 är en av 
världens största satsningar på forskning och innovation och har en total budget på cirka 80 
miljarder euro. Det erbjuder svenska lärosäten goda möjligheter till samarbeten för forskning 
och innovation på europeisk och internationell nivå. Även för det kommande ramprogrammet 
är det viktigt att svenska lärosäten kan delta på ett sätt som stärker svensk forskning och 
möjliggör fortsatta och utvecklade samarbeten. Positiva erfarenheter från H2020 behöver tas 
tillvara och utvecklas samtidigt som trender inom programmet som kan riskera att försvåra 
svenskt deltagande i kommande program behöver uppmärksammas.    
 
Inspelet är framtaget av en arbetsgrupp (Eva-Lisa Ahnström, Blekinge Tekniska Högskola, 
Anders Jonsson, Uppsala universitet samt Anneli Wiklander och Teresia Rindefjäll, Lunds 
universitet) utsedd av SUHF:s expertgrupp för forskningsadministrativa frågor. Synpunkter på 
inspelet har inhämtats från de svenska lärosäten som ingår i det nationella nätverket EU-FoU-
nätverket; i nätverket finns för närvarande 28 svenska universitet och högskolor represen-
terade. Inspelet har behandlats av SUHF:s styrelse samt även varit på remiss hos SUHF:s med-
lemslärosäten.  
 
Med anledning av att den mycket specifika terminologin i förarbeten till FP9 är på engelska är 
även inspelet skrivet på engelska.  
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