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Omvärldsförändringar
• Rysslands agerande 2009 => Ukraina.
• Accelererande klimatkris

• Ökande internationell samverkan (EDF, NATO, mm.)

• Krav på att öka lutningen i sneda vågen
• Ökat intresse från statsmakterna för SMF-medverkan
• Allt svårare att hitta doktorander
• Ny SIP 2.0 fr.o.m 2026.

Förändringsbehov
NFFP Doktorandprogram 
• Miljö       ç çóè è Militärt 

• Genomlysning/uppdatering av NFFP:s prioriterade forskningsområden
• Fler, mindre utlysningar

Strategiska satsningar inom NFFP
• Åstadkom ökad agilitet/flexibilitet genom att

• lägga forskningspusslet (nationellt och internationellt)
• utveckla samarbetsformerna med internationella partners
• öka inslaget av SMF (bl.a. via ACS)
• koppla starkare mot INTDemo och kanske andra SIP:ar

NFFP – Fortsättning 

NFFP
• Grundläggande flygteknik
• Helhetsförmåga och konceptstudier
• Avancerad struktur
• Intelligenta ombordsystem
• Motorteknologi
• (Flygtrafikledning)



NFFP8 – Finansiering ?

Regeringens budgetförslag

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
1:4 Forskning och teknikutveckling: 
”Anslaget får vidare finansiera det 
flygtekniska forskningsprogrammet NFFP”

IFoU: NFFP 20 Mkr/år 2023 tom 2025.

Utgiftsområde 24 Näringsliv
”Regeringen föreslår att det nationella flygtekniska forskningsprogrammet för att stärka 
svensk flygindustris långsiktiga konkurrenskraft förlängs 2023….Regeringen föreslår därför 
att 55 miljoner kronor avsätts 2023 på anslag 1:2.”

Dvs beslutad full finansiering bara tom 2023.

2023



Att göra
• Klarlägg finansieringsläget för hela perioden 23-27

• Gå igenom och revidera teknologiområdena för NFFP8 => embryo till ny 
NRIA 2023

• NFFP styrgrupp
• NFFP strategigrupp

• Hitta ett sätt att få till flera, mindre utlysningar spridda över tid, möjligen i 
kombination med ökade satsningar på SMF och strategiska projekt.

NFFP – Fortsättning ! 

Utlysning före sommaren
Projektstart hösten -23 

NRIA Flyg 
2023
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Frågor, kommentarer?


