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Forskningsfond satsar inom besöksnäringen
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Sveavägen 25
111 34 Stockholm

För första gången utlyser Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF, forskningsbidrag till
forskningsprojekt till nytta för besöksnäringens företag och anställda.
Utlysningen är riktad till forskare vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitutioner och andra
relevanta organisationer. Syftet är att forskare ska utveckla kunskap inom områden med relevans för
utveckling och tillväxt i svensk besöksnäring, gärna i tät samverkan med branschens företag och
organisationer.
– Besöksnäringen är en tillväxtbransch med stor potential, men den är relativt obeforskad. Vi vill att
fler forskare tittar på den och vi tror att de kan finnas inom många olika kunskapsområden, säger Stina
Algotson, Verksamhetschef, BFUF.
Näring med stor utvecklingspotential
Besöksnäringen ökar kraftfullt och står för en växande del av Sveriges ekonomi och sysselsättning, den
har vuxit snabbare än Sveriges BNP de senaste tio åren och omsatte 255 miljarder kronor år 2010*.
Trots det är utrymmet att driva innovationsarbete ofta begränsat. Flertalet företag är små och har
generellt låg lönsamhet.
I den branschgemensamma Nationell strategi för svensk besöksnäring - Strategi 2020, finns målet att
om tio år ha fördubblat omsättningen till 500 miljarder kronor. För att åstadkomma det behövs ökad
kunskap och kompetens. Det finns behov av kvalificerad forskning för att skapa och utveckla attraktiva
destinationer och arbetsplatser, och genom det öka tillväxten i företagen.
Om utlysningen
 Projektbidraget uppgår till högst 1 000 000 kr per år och ges för maximalt två år.
 Sökande ska ha svensk eller utländsk doktorsexamen och ska vara knuten till ett svenskt universitet,
högskola eller forskningsinstitution.
 Forskningen ska vara till nytta för besöksnäringens företag och anställda.
 Ansökan görs elektroniskt på www.bfuf.se från onsdag den 12 september.
 Sista ansökningsdag är måndag den 15 oktober.
 Ansökningarna bedöms av BFUF:s vetenskapliga råd.
 Fonden beviljar totalt maximalt 8 miljoner kronor/år.
Om BFUF
BFUF bildades i december 2009 av Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR – numera Visita) och
Hotell och restaurangfacket (HRF) med målsättningen att stödja näringens möjligheter att utvecklas.
BFUF:s syfte är att främja vetenskaplig forskning, innovationer och utvecklingsprojekt som är till gagn
för företag och anställda inom den svenska besöksnäringen och som bidrar till en positiv utveckling av
besöksnäringen.
Kontakt
Stina Algotson, Verksamhetschef, 070-342 72 90, stina@bfuf.se
Eva Fohlstedt, Kommunikationsansvarig, 0768-000 887, eva@bfuf.se

* Fakta om svensk turism - Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden,
utbud och efterfrågan, Fakta & Statistik 2010, Tillväxtverket.

BFUF är besöksnäringens parters gemensamma fond för forskning & utveckling.
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