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BFUF gör ny utlysning av forskningsmedel 
Tema: innovation i besöksnäringen 
             
	  
BFUFs	  utlysning	  av	  forskningsmedel	  2014	  har	  temat	  innovation	  i	  besöksnäringen.	  	  
	  
BFUF	  söker	  intressanta	  forskningsprojekt	  som	  kan	  stärka	  kunskapen	  om	  produkt-‐	  och	  
tjänsteinnovation,	  tjänstedesign	  och	  användardriven	  innovation	  och	  som	  kan	  vara	  till	  nytta	  för	  
besöksnäringens	  företag	  och	  anställda.	  	  
	  
Utlysningen	  är	  riktad	  till	  forskare	  vid	  svenska	  universitet,	  högskolor	  och	  forskningsinstitutioner.	  
Syftet	  är	  att	  forskare	  ska	  utveckla	  kunskap	  inom	  områden	  med	  relevans	  för	  utveckling	  och	  
tillväxt.	  BFUF	  kommer	  att	  prioritera	  projekt	  med	  hög	  vetenskaplig	  kvalitet	  som	  samtidigt	  
inkluderar	  ett	  innovativt	  och	  nära	  samarbete	  med	  företag,	  organisationer	  eller	  evenemang	  inom	  
besöksnäringen.	  
	  
–	  Förmågan	  till	  innovation	  har	  stor	  betydelse	  för	  hur	  svensk	  besöksnäring	  kan	  nå	  sina	  tillväxtmål	  
och	  stå	  sig	  i	  den	  internationella	  konkurrensen,	  därför	  har	  vi	  valt	  innovation	  som	  tema	  för	  årets	  
utlysning	  av	  forskningsmedel,	  säger	  Stina	  Algotson,	  vd	  på	  BFUF.	  	  
	  
Näring	  med	  stor	  betydelse	  för	  svensk	  export	  
Besöksnäringen	  är	  en	  av	  de	  största	  näringarna	  i	  Sverige.	  Den	  utgör	  cirka	  sex	  procent	  av	  svensk	  
export	  –	  mer	  än	  värdet	  av	  järn	  och	  stål	  tillsammans	  –	  och	  växer	  snabbare	  än	  BNP.	  Näringen	  har	  
själv	  satt	  ett	  ambitiöst	  mål	  att	  fördubbla	  sin	  omsättning	  och	  öka	  antalet	  sysselsatta	  med	  50	  
procent	  under	  en	  tioårsperiod.	  Det	  kommer	  att	  kräva	  krafttag	  och	  stora	  utvecklingsinsatser	  där	  
forskning,	  innovation	  och	  utveckling	  av	  ny	  kunskap	  och	  kompetens	  är	  viktiga	  delar.	  	  
	  
Om	  utlysningen	  
• Läs	  utlysningstexten	  här.	  
• Projektbidraget	  uppgår	  till	  högst	  1	  000	  000	  kronor	  per	  år	  och	  ges	  för	  maximalt	  två	  år	  
• Forskningen	  ska	  vara	  till	  nytta	  för	  besöksnäringens	  företag	  och	  anställda	  
	  
Praktiska	  upplysningar	  
• Sökande	  ska	  ha	  svensk	  eller	  utländsk	  doktorsexamen	  och	  vara	  knuten	  till	  ett	  svenskt	  

universitet,	  högskola	  eller	  forskningsinstitution	  
• Ansökan	  görs	  elektroniskt	  här.	  
• Sista	  ansökningsdag	  är	  onsdag	  den	  17	  september	  
• Beslut	  fattas	  av	  BFUFs	  styrelse	  vid	  årsskiftet	  2014/2015	  
	  
Åtta	  pågående	  forskningsprojekt	  
BFUF	  har	  hittills	  beviljat	  11,2	  miljoner	  kronor	  till	  åtta	  forskningsprojekt	  som	  ska	  vara	  till	  nytta	  för	  
besöksnäringen.	  Läs	  mer	  här.	  
	  
Kontakt	  
Stina	  Algotson,	  vd,	  BFUF,	  070-‐342	  72	  90,	  stina@bfuf.se	  
Eva	  Fohlstedt,	  kommunikationsansvarig	  BFUF,	  0768-‐000	  887,	  eva@bfuf.se	  
	  
Om	  BFUF	  
BFUF	  –	  Besöksnäringen	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsfond	  är	  besöksnäringen	  eget	  verktyg	  för	  forskning	  och	  
innovation.	  BFUFs	  syfte	  är	  att	  främja	  vetenskaplig	  forskning	  och	  innovation	  inom	  besöksnäringen	  och	  att	  
långsiktigt	  verka	  för	  att	  de	  främsta	  och	  mest	  kvalificerade	  forskarna	  studerar	  besöksnäringen.	  
Genom	  BFUF	  finansierar	  näringens	  företag	  forskning	  och	  utveckling	  med	  cirka	  8	  miljoner	  kronor	  årligen.	  
BFUF	  är	  bildat	  och	  finansieras	  av	  Visita	  och	  Hotell-‐	  och	  restaurangfacket	  gemensamt.	  
	  
 

       

http://bfuf.se/utlysning-2014/
http://bfuf.se/ansokningsportal/
http://bfuf.se/forskningsprojekt



