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VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? BFUF 2015

FÖRORD
Våren 2013 drev BFUF arbetet med Besöksnäringens forsknings- och innovationsagenda 2014–2030. Vi såg då att det saknades en övergripande bild av svensk
besöksnäringsforskning, dess genomförare och finansiärer. BFUF beslutade att göra
en fördjupad kartläggning under 2013. Rapporten ”Vem tänker på besöksnäringen?”
kom ut i juni 2014.
Vi har haft stor nytta av helhetsbilden och vi ser att lärosätena, forskarna själva
liksom myndigheter och andra relevanta aktörer också använder sig av den. Till vår
glädje har den tagits upp i många sammanhang. Den trycktes i 1 000 exemplar och
har till dags dato laddats ner mer än 1 500 gånger från BFUFs hemsida. För att hålla
informationen aktuell fattade BFUF under 2015 beslut om att göra en uppföljning.
Vår förhoppning är att den översiktliga bilden kan vara bas för en diskussion om
besöksnäringens roll i samhället forskningens betydelse för näringens fortsatta
utveckling. Och vi hoppas kunna bidra till att väcka frågor om hur olika aktörer kan
samverka för att på sikt öka innovationskraften inom näringen och hur den kan bli
mer konkurrenskraftig och lönsam.
Vi har inte gjort någon bedömning av forskningens vetenskapliga kvalitet.
Projektgruppen har bestått av Stina Algotson, vd och Eva Fohlstedt,
kommunikationsansvarig vid BFUF. Kartläggningen har utförts av Eva Fohlstedt.
Tack till alla lärosäten och forskningsfinansiärer som bidragit med information och
till er som låtit er intervjuats.

Stockholm juni 2016
Stina Algotson, vd och Eva Fohlstedt, kommunikationsansvarig, BFUF
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SAMMANFATTNING
Syftet med kartläggningen ”Vem tänker på besöksnäringen 2?” är att ta fram fakta
till en övergripande bild av svensk forskning inom besöksnäringen. Vi har undersökt
var forskningen bedrivs, vilka aktörer som finansierar den, med hur mycket och vad
projekten handlar om. Vi har undersökt externt finansierade forskningsprojekt vid
lärosätena.

Sveriges nya basnäring
Besöksnäringen benämns i dag som en av Sveriges nya basnäringar. Den växer
snabbare än landets BNP och utgör en betydande del av Sveriges tjänstesektor. År
2014 bidrog den med närmare 160 000 helårsanställningar, en ökning med 30
procent sedan år 2000. Turismen omsatte knappt 270 miljarder kronor år 2014 –
näringen växte med drygt fem procent. Turismens exportvärde är större än
exportvärdet av järn och stål samt trävaror – tillsammans.1

Blygsam investering i forskning
Vår kartläggning visar att de större nationella forskningsfinansiärerna tillsammans
med aktörer som Energimyndigheten, Naturvårdsverket och några andra lägger
cirka 35 miljoner kronor årligen på forskningsprojekt inom besöksnäringen. Det är
relativt sett en väldigt blygsam investering med stort utrymme för förbättringar.
Vanligen finansierar lärosätet med motsvarande summa, man kan därför anta att
den totala omslutningen är cirka 70 miljoner kronor.
De större finansiärerna under 2015 var BFUF, Formas, Naturvårdsverket och
Vinnova. BFUFs forskningsmedel utgjorde cirka 15 procent.

Fyrtio projekt och fem centrala miljöer
Forskningen bedrivs vid knappt tjugo lärosäten spridda över landet. Under 2015
pågick cirka fyrtio forskningsprojekt av olika storlek och karaktär. De fem större
forskningsmiljöerna är: Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Centrum för
turism (CFT), Högskolan Dalarna, Centrum för besöksnäringsforskning (CeTLeR),
Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för service management och
tjänstevetenskap (ISM), Mittuniversitetet, ETOUR och Umeå universitet,
Institutionen för geografi och ekonomisk historia.

Fem forskarröster – gör nationella satsningar
Som ett komplement till kartläggningen genom datainsamling har vi intervjuat fem
forskare inom besöksnäringen om deras syn på forskningens villkor och
utmaningar, finansieringsmöjligheter. Några av deras kommentarer handlar om att
kunskapen om besöksnäringen och dess potential saknas helt eller är bristfällig hos
många av forskningsfinansiärerna. För att Sverige ska kunna utveckla nödvändig
spetsforskning behövs både strategiska satsningar och bättre samarbeten mellan
myndigheter och andra aktörer – i dag är ansvarsfördelningen otydlig och området
lågt prioriterat. Ett par av forskarna saknar nationella initiativ, inte minst för att vi
ska kunna koordinera våra samhällsresurser på ett bättre sätt. Forskarna vill också
se större interaktion och tätare samarbete mellan näringen och forskningen. Vi får
också ett exempel från Danmark där man senare år har prioriterat området.

1

Uppgifterna kommer från Svensk Turism AB.

4 /

VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? BFUF 2015

Jämförelser med tidigare rapport
BFUFs kartläggning 2013 (publicerad i juni 2014) visade att nationella
forskningsfinansiärer tillsammans några andra aktörer lade cirka 30-35 miljoner
kronor på forskning inom besöksnäring. Antal projekt var under det året cirka
femtio. Siffrorna ligger väl i linje med resultatet av denna kartläggning.
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INLEDNING
Kunskap för fortsatt tillväxt
Besöksnäringen utgör en betydande del av Sveriges tjänstesektor och den bidrog
med närmare 160 000 helårsanställningar år 2014, en ökning med 30 procent sedan
år 2000.
Samma år omsatte turismen knappt 270 miljarder kronor – näringen växte med
drygt fem procent. Inhemska besökare omsatte cirka 170 miljarder kronor och
exportvärdet, det vill säga värdet av utländska besökares konsumtion i Sverige, var
cirka 97 miljarder kronor. Turismens exportvärde är större än exportvärdet av järn
och stål samt trävaror – tillsammans.2
Besöksnäringen ska fördubbla sin omsättning och öka antalet sysselsatta med 50
procent under en tioårsperiod (2010 – 2010).3
För att nå dit krävs att tillväxttakten ökar betydligt. Det räcker inte med att fortsätta
att jobba på som förut, det råder hård och ökad konkurrens om den växande
internationella turismen. Det kommer att krävas krafttag och stora utvecklingsinsatser om Sverige ska kunna hävda sig långsiktigt. Vi ser att forskning, innovation
och utveckling av ny kunskap och kompetens är viktiga delar i arbetet för att lyckas
nå de högt ställda målen.
Flera forskare gör stora insatser för besöksnäringen redan i dag, vi har några väl
kända miljöer i landet med forskning som håller internationell klass. Med tanke på
sektorns tillväxt och potential är det rimligt att önska att forskarna med fokus på
besöksnäring och turism blir fler. Det behövs dessutom bättre förutsättningar för
dem att forska, samverka, bilda och underhålla nätverk och sprida sin kunskap.
BFUF, som ägs av arbetstagarorganisationen HRF (Hotell- och restaurangfacket) och
arbetsgivarorganisationen Visita, stiftades 2009 då parterna såg vikten av att
finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt som hela sektorn kan ha nytta av. Med
vår årliga finansiering på cirka åtta miljoner kronor drar vi ett strå till stacken. En
stor del av pengarna är öronmärkta för forskning inom besöksnäringen, den typen
av finansiering är vi ensamma om. BFUF har sedan starten finansierat 14 forskningsprojekt med drygt 19 miljoner kronor.
Sverige är bland de fem länder som investerar mest i FoU, räknat som andel av BNP.
I Sverige har utgifterna för FoU varit relativt stabila och hållit en nivå mellan 3-4
procent av BNP under 2000-talet. Staten finansierar drygt en fjärdedel, drygt 60
procent av den totala finansieringen kommer från näringslivet. 4 procent av
finansieringen kommer från övriga inhemska finansiärer som till exempel stiftelser
och fonder.4

Uppgifterna kommer från Svensk Turism AB.
Nationell strategi för svensk besöksnäring – strategi 2020 är framtagen på initiativ av svensk
Turism i dialog med näringens aktörer och i samverkan med bland andra SHR, Stockholm Visitors
Board, Swedavia, Tillväxtverket och VisitSweden. Ladda ner på: www.strategi2020.se/omstrategi2020.php.
4 Ekonomifakta, 2016 05 11. http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Utbildning-ochforskning/Forskning-och-utveckling/Forskning-och-utveckling-internationellt-/
2
3
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Näringens agenda för att säkra
innovationsförmåga och konkurrenskraft
Inom ramen för Vinnovas program Strategiska forsknings- och innovationsagendor
2012/2013 koordinerade BFUF framtagandet av en forskningsagenda för
besöksnäringen. Syfte med den är att bidra till att stärka Sverige som en attraktiv
och innovativ turistdestination och Sveriges position inom turismexport.

Fem nyckelinitiativ för utveckling
För att säkra innovationsförmåga, konkurrenskraft och hållbar tillväxt behövs
helhetsgrepp över besöksnäringen. I agendan föreslås fem nyckelinitiativ för detta:
forskning, kompetens, tillgänglighet, destination/tema och samverkan.
Forskning – skapa en nationell forskarskola
I agendan rekommenderas att främja och stödja ett nätverk som förbinder forskare,
yrkesverksamma i innovationssystem, näringsliv och publika aktörer – en nationell
forskarskola. Det finns ett behov av att skapa ett forum för svensk
besöksnäringsrelaterad forskning för att stimulera forskningen, kommunikation,
kunskapsutbyte och kunskapsöverföring. Både forskare inom turismvetenskap och
andra vetenskapliga områden som IT, logistik, hållbarhet, organisation, ledarskap
med flera bör bjudas in. Plattformen kan också̊ bidra till utveckling av
grundutbildning och ledarskapsutbildning inom besöksnäringen.
Kompetens – utveckla spetskompetens
Med en besöksnäring på väg mot tillväxt, fortsatt urbanisering och alltmer krävande
kunder med skiftande behov ökar konkurrensen om de mest kompetenta
medarbetarna. Branschen har en tradition av hög personalomsättning och
kortsiktighet vad gäller HR-strategier. Att hitta, utveckla och upprätthålla
spetskompetens kommer att bli en av de allra viktigaste frågorna under de
kommande tio åren. Framgångsreceptet är tydligare karriärvägar där erfarenhet,
utbildning, kompetens och uthållighet värderas och ger verkliga belöningar. Här har
även forskningen en viktig roll att fylla.
Tillgänglighet – införliva besöksnäringen i infrastrukturinvesteringar
Sedan 2013 finns en nationell transportplan framtagen av Trafikverket. Den saknar
dessvärre en analys av infrastrukturinvesteringar som kan gynna besöksnäringen.
Om målet att dubblera turismexporten och sysselsättningen i besöksnäringen till
2020 ska uppnås måste turister hitta hit och lätt kunna resa till och inom Sverige.
Ansvariga myndigheter och branschen, både nationellt och regionalt, bör ha en
dialog om hur besöksnäringen kan införlivas i den nationella handlingsplanen.
Destination – stärk Sverige genom nordiskt samarbete
Sveriges städer, natur och kultur utgör stora tillgångar. Vi behöver utveckla vårt
arbete i att bygga intressanta produkter och kunderbjudanden baserade på dessa. I
ett globalt perspektiv är Stockholm, Göteborg och Malmö, samt även de andra
nordiska storstäderna, för små destinationer. Ingen av nordens städer är bland de
600 största i världen. För att stärka Sveriges position i ett internationellt perspektiv
borde vi utvärdera vad ett nordiskt samarbete kan ge, snarare än att se våra
grannländer som konkurrenter.
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Samverkan – skapa ett forum för samarbete
Femte nyckelinitiativet är en stödfunktion för övriga fyra. Det finns behov av att
främja gränssnittet mellan aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor, av
att stärka strukturen för forskning och innovation och av att främja medvetenhet om
och inom sektorn. I agendan rekommenderas att bygga en plattform med rollen att
hallå tydligt fokus och prioritera bland strategiska forsknings- och
innovationsåtgärder i sektorn.

Sex kunskapsområden med behov av utveckling
I agendaarbetet identifierades sex kunskapsområden som behöver utvecklas.
Kund- och marknadsfokus
För att locka turister från fler länder behöver vi en kunskap om vilka de år, deras
behov och önskningar vad avser unika upplevelser i Sverige och Norden. Både den
existerande turiststatistiken och dagens mätmetoder behöver utvecklas och
kompletteras.
Tjänste-/produktutveckling, service design och användardriven innovation
Innovationsförmågan i branschen kan stärkas väsentligt genom kunskap och
färdigheter i användardriven innovation. På så sätt kan produkter och tjänster
utvecklas i nära samarbete med användare, företag och den offentliga sektorn.
Alltfler ser nödvändigheten att investera i ett hållbart kvalitativt innehåll, som
skapar en attraktiv helhetsupplevelse för besökaren.
Digitalisering och visualisering
Kunskapen om och resurserna för att satsa på digitala plattformar är ofta låg bland
besöksnäringens företag. Det finns stor potential till samverkan med svenska itföretag för att stärka utvecklingen av produkter, tjänster och värde för alla
inblandade. I ett större perspektiv kan digitala plattformar underlätta för företag
inom besöksnäringen och leverantörer av digitala lösningar att skapa unika
kundupplevelser tillsammans.
Hållbar turism
Miljöpåverkan liksom social- och ekonomisk hållbarhet är en allt viktigare fråga för
turismen. Sverige kommer att konkurrera med andra länder turister som är beredda
att betala för en hållbar upplevelse. All utveckling måste ske i samklang med kraven
på miljö̈ , minskade utsläpp och social utveckling, även inom besöksnäringen. Detta
ställer vilket krav på kunskap och kompetens. Forskningen har en viktig funktion
här.
Infrastruktur, logistik och transport
Ett land med hög tillgänglighet är attraktivt att besöka. Detta kräver god
infrastruktur och effektiva transporter. Sverige är ett av de till ytan största länderna
i Europa, dessutom glesbefolkat, vilket skapar utmaningar för all
transportinfrastruktur. I glest befolkade delar av landet kan turismen många gånger
vara den enda växande sektorn, och tillgången till god infrastruktur är avgörande för
företagen. Sektorns expansions möjligheter hotas av det faktum att turismens
transportbehov är starkt underskattat. Det finns stort behov av utvecklad kunskap,
analys och innovationer inom detta område.
Policyutveckling och samarbete mellan privata och offentliga intressen
Samarbete lokalt, regionalt och internationellt, och över branschgränser, är ofta
nödvändigt för att bli en del av en attraktiv destination eller upplevelse. Det handlar
om sammansättning av tjänster och produkter från såväl privata aktörer som stat
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och kommun. Här behövs kunskap om hur samarbeten för att skapa både
konkurrenskraftiga erbjudanden och hållbara affärsmodeller kan utvecklas och
optimeras. En utmaning är att politikområden som näringsliv, miljö, jordbruk,
transport, energi med flera innehåller en mängd bestämmelser som är mer eller
mindre lämpliga ur ett turistiskt perspektiv.

BFUF prioriterar forskning inom kunskapsområdena
För att stärka forskningen kring de fem nyckelinitiativen och sex definierade
kunskapsområdena har BFUF i sina två senaste utlysningar av forskningsmedel
(2015 och 2016) valt teman som har direkt koppling till dessa. 2015 var temat
Attraktiva besöksanledningar (nyckelinitiativet destination) och 2016 valde vi temat
digitalisering och visualisering (kunskapsområde). Vår förhoppning är att vi genom
detta kan stärka områdena och bidra till en nödvändig kunskapsuppbyggnad.
I arbetet med Besöksnäringens forsknings och innovationsagenda deltog Göteborgs
universitet, Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Linnéuniversitet, Lunds
universitet, Mittuniversitetet, Umeå̊ universitet, Uppsala universitet, Örebro
universitet, företag, näringslivsorganisationer (Transportgruppen, Svensk Handel,
Svensk Turism AB och Visita) fackförening (Hotell- och restaurangfacket) och
offentliga aktörer (Tillväxtverket och Visit Sweden).

Metod
Kartläggningen av projekt och finansiering har gjorts i följande delar:
•
•
•
•
•

muntlig och/eller skriftlig kontakt med lärosäten och forskningsfinansiärer i
2014 års kartläggning. Där inte annat anges har uppgifterna verifierats.
kompletterande sökning i projektdatabaser vid några av lärosätena
sökning i forskningsfinansiärernas projektdatabaser
sökning i tre akademiska forskningsdatabaser
mejlkontakt med samtliga svenska forskare från det senaste Northorssymposiet

Kartläggningen innehåller också fem forskarintervjuer med forskare.
Kartläggningen omfattar endast externt finansierade forskningsprojekt vid
universitet och högskolor. Interna forskningsprojekt som finansieras av lärosätet
självt ingår inte, med ett par undantag. Vi har inte gjort någon bedömning av
forskningens vetenskapliga kvalitet. För att kunna uttala sig om den måste
datainsamlingen till exempel kompletteras med sökningar i internationella
databaser där man kan se hur de svenska forskarna publicerar sig i internationella
tidskrifter. Det skulle kräva en stor insats, vi har gjort bedömningen att det är alltför
omfattande inom ramen för vår kartläggning.
Vid sökningar i databaser har följande sökord använts: turism, tourism, turist,
tourist, destination, destinationsutveckling, besök, besöksnäring, hospitality,
konsumtion, consumption, mat, food, måltid, restaurang, hotell, hotel, upplevelse,
experience, attraction samt event. Vissa av orden, som till exempel destination och
event, ger väldigt många träffar, det är därför möjligt att vissa relevanta projekt
saknas. Vid sökning på mat och food fås många träffar på nutrition som inte är
relevanta i detta sammanhang.
När projekten löper över flera år, till exempel 2013–2014, och summan inte är
uppdelad årsvis, har den delats med två, om det inte tydligt framgår att projektet
löper under enbart ett år.
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Forskning med koppling till turism och besöksnäring är en relativt ung disciplin, ofta
av tvärvetenskaplig karaktär. Den är vanligen knuten till lärosäten med turismutbildning och ofta kopplad till ämnet kulturgeografi som är starkt inom
turismforskningen.5 Men forskning finns också inom till exempel nationalekonomi,
företagsekonomi, regional utveckling, tjänstevetenskap och måltidskunskap.

Felkällor
Ingen kartläggning av detta slag kan vara heltäckande, det finns med största
sannolikhet enstaka forskare och projekt i andra miljöer än de vi lyfter fram och
vissa publikationer som räknats flera gånger. Forskare är rörliga och finns ofta med i
forskningsprojekt på flera universitet och högskolor samtidigt, det kan i vissa fall
påverka datan vi redovisar, över till exempel var ett forskningsprojekt har sin
hemvist. Alla uppgifter har inte verifierats av både lärosäte och forskningsfinansiär,
det saknas också uppgifter från några som kontaktats.
Informationen från finansiärerna stämmer inte alltid överens med den från
lärosätena. I vissa fall beror det på att projekttiden ändrats, projektet kan ha
senarelagts eller förlängts. Detta kan i viss mån påverka siffrorna.
Projekt som finansieras med EU- och Interregmedel har inte specifikt efterfrågats, i
de fall de lärosätena har redovisat något sådant projekt är uppgifterna endast
verifierade av lärosätena själva. Inom denna grupp kan finnas forskningsprojekt
som ej är med i vår kartläggning.

Lärosäten
Lärosätena som bedrev forskning inom besöksnäring och turism i kartläggningen år
2014 har kontaktats per mejl/och eller telefon. De har själva lämnat sina uppgifter.
Andra lärosäten har antingen kontaktats per mejl eller så har uppgifter hämtats från
hemsidor eller från finansiärerna.

Forskningsfinansiärer
För att undersöka forskningsfinansieringen har vi gjort sökningar i de större
forskningsfinansiärernas projektdatabaser: Formas, Forte, Mistra, Naturvårdsverket, Riksbankens jubileumsfond, Vinnova och Vetenskapsrådet. KK-stiftelsen,
Stiftelsen för Strategisk forskning och Tillväxtverket har kontaktats muntligt
och/eller per mejl.

Akademiska databaser
Vi har gjort sökningar i två akademiska databaser: DIVA (Digitala vetenskapliga
arkivet) och SwePub. Vissa lärosäten lägger in information i endast en av
databaserna. DIVA är ett publiceringssystem för forskningspublikationer och
studentuppsatser producerade vid ett fyrtiotal lärosäten och forskningsinstitutioner. I DIVA har det varit möjligt att dela upp sökningen i forskningspublikationer respektive studentuppsatser. Sökningarna gjordes i februari och mars och
de omfattade år 2015.
SwePub är en databas för avhandlingar, artiklar och konferensbidrag som publiceras
vid ett fyrtiotal svenska lärosäten och andra myndigheter. I SwePub har det inte
varit möjligt att särskilja studentuppsatser.

Tillväxtanalys, Rapport 2012:09, Destinationsutveckling – Turismens betydelse för regional och
nationell tillväxt.
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Träffar som innehållit något av sökorden i titeln har räknats med. I de fall det varit
uppenbart att träffen inte ingår i kategorin besöksnäring (till exempel har mat och
food fått många träffar som handlar om nutrition, diabetes eller liknande) har de
sorterats bort. En vetenskaplig artikel kan vara räknad flera gånger, den kan vara
publicerad vid flera tillfällen i olika publikationer, detta har vi inte kunnat rensa
bort.
Vi har också gjort sökningar i databasen avhandlingar.se som innehåller svenska
forskares doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar. Sökningarna omfattade
avhandlingar från 1994–2015, sökorden som användes var desamma som ovan.

Intervjuer
Som en del i rapporten finns intervjuer med fyra svenska och en dansk forskare
inom besöksnäringen. Syftet med dem är att ge en bättre och mer nyanserad bild av
verkligheten bakom siffrorna.
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1/FORSKNINGSMILJÖER
De mer centrala forskningsmiljöerna inom turism/besöksnäring är:6
•
•
•
•
•

Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Centrum för turism (CFT)
Högskolan Dalarna, Centrum för besöksnäringsforskning (CeTLeR)
Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för service
management och tjänstevetenskap (ISM)
Mittuniversitetet, ETOUR
Umeå universitet, Institutionen för geografi och ekonomisk historia och
Restauranghögskolan

Forskning med koppling till turism/besöksnäring finns även vid:
•
HUI Reserach AB
•
Högskolan i Borås, Handels- och IT-högskolan
•
Internationella Handelshögskolan, Jönköping (JIBS)
•
Karlstads universitet, Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande
(CRS) samt GeoMedia
•
Linköpings universitet
•
Linnéuniversitetet
•
Luleå tekniska universitet
•
Mälardalens högskola
•
Stockholms universitet
•
Södertörns högskola
•
Uppsala universitet7
Forskning inom måltidskunskap och restaurang med koppling till
turism/besöksnäring bedrivs vid:
• Umeå universitet, Restauranghögskolan
• Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan, Campus Grythyttan

Med central miljö menas här att lärosätet har en centrumbildning för forskning inom turism och
besöksnäring. Lärosätena listas i bokstavsordning.
7 Under hösten 2015 inleddes Hållbara besök – ett forsknings- och samverkansprogram vid
Uppsala universitet, Campus Gotland (CG).
6
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Centrala miljöer
Göteborgs universitet, Handelshögskolan
Centrum för turism (CFT)
Centrum för turism är en tvärvetenskaplig samverkansplattform mellan akademi
och näringsliv med uppdrag att bidra med kunskapsutveckling inom turismområdet
i Sverige. CFT bedriver forskning och utbildning inom turism- och besöksnäringen.
Den är huvudsakligen inriktad mot områden som evenemang och festivaler, hotell
och restaurang, turismens effekter, turisters konsumtionsbeteende och kulturturism. Vid CFT finns cirka tio forskare och doktorander.
www.cft.handels.gu.se

Högskolan Dalarna
Centrum för besöksnäringsforskning (CeTLeR)
Högskolan Dalarna har en multidisciplinär forskningsmiljö med ämnen som
turismvetenskap, kulturgeografi, nationalekonomi och företagsekonomi samlad
under benämningen CeTLeR – Centrum för besöksnäringsforskning (Centre for
Tourism and Leisure Research). Forskningen inom CeTLeR, är inriktad på̊ frågor
kring turism och besöksnäring kopplat till regional utveckling. Näringspolitik,
destinationsutveckling, affärs- och företagsutveckling, internationalisering,
samhällsekonomiska beräkningar, evenemangsstudier och hållbar utveckling är
några exempel på områden där forskning bedrivs.
I maj 2016 beviljades högskolan knappt fem miljoner kronor i EU-medel för att
stärka forskningen inom besöksnäringen i samverkan med regionens näringsliv.
Den totala budgeten är cirka 10 miljoner kronor för tre år. Övriga finansiärer är av
Region Dalarna och Högskolan Dalarna. EU-medlen ska användas till att under tre år
bygga upp och stärka CeTLeR och öka forskningsintensiteten i regionens företag,
genom kunskapsförmedling och nya samarbeten inom områdena turism, upplevelser, handel, kultur och sport. Både regionala, nationella och internationella nätverk
och samarbeten inom forskning och utveckling ska stärkas och komma till nytta för
regionens aktörer inom besöksnäring.
På CeTLeR fanns cirka fem forskare och fyra doktorander inom besöksnäring under
2015.
http://www.du.se/en/Study-at-DU/Study-Interests/Business-Economics-SocialSciences-Tourism/Tourism-Studies/

Lunds universitet, Campus Helsingborg
Campus Helsingborg, Inst. för service management och tjänstevetenskap
Forskningsgruppen Turism är tvär- och mångdisciplinär och bedriver forskning
utifrån ett flertal olika perspektiv, empiriska områden och teoretiska fält. Två starka
forskningsområden är plats- och destinationsutveckling och upplevelseproduktion.
Sex personer forskar inom turism, och institutionen har fem doktorander inom
området.
http://www.ism.lu.se/forskning/forskningsgrupper/turism
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Mittuniversitetet
ETOUR
ETOUR är landets största forskningsmiljö inom turism. ETOUR har fokus på fyra
forskningsområden: Naturbaserad turism, E-turism, Turismens ekonomiska,
politiska och rumsliga dynamik samt Destinationer. Andra forskningsområden är
turismupplevelser, regional utveckling, vindkraft och turism, trender inom turism
och matturism. Vid ETOUR finns cirka tio forskare och tio doktorander. På
turismutbildningen som etablerades 1978 ges kurser i kulturgeografi och
turismvetenskap.
www.miun.se/etour/
Peak Innovation8
Peak Innovation är ett Vinnova Vinnväxt-projekt som har finansiering under tio år.
Syftet är att utveckla regionen Jämtland till en ledande internationell plats för
forskning och affärsutveckling inom turism, sport och friluftsliv.
Mittuniversitetet är en av intressenterna i satsningen tillsammans med JämtlandHärjedalens Idrottsförbund, Östersund-, Krokom- och Åre kommun samt Regionförbundet Jämtland och näringslivsplattformen Peak Business and Sports.
www.peakinnovation.se

Umeå universitet
Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia finns forskning med inriktning
på till exempel befolkningsgeografi, turism och ekonomisk geografi. Inom turismforskningen studeras turismbranschens potential för regional utveckling, fritidshusboende, planering relaterad till turism samt mer allmänt turismutveckling i glest
befolkade regioner.
Inom området besöksnäring finns 1 professor, 1 docent, 1 lektor, 3 post-docs, 4
doktorander och 2 projektassistenter.
www.geoekhist.umu.se
Restauranghögskolan
Forskningen bedrivs inom huvudområdet måltids- och restaurangvetenskap. Två
viktiga perspektiv är kreativ matlagning och värdskap/hospitality. Forskningen på
enheten är under uppbyggnad. Här fanns under 2015 två forskare och en doktorand
inom området besöksnäring.
www.rh.umu.se

Nuvarande finansieringsperiod är slut sista september 2016. Förlängning i en ny finansieringsfas är under bedömning av Vinnova. Den baseras på en ansökan som de tre forskningsmiljöerna
vid Mittuniversitetet som ingår i samarbetet (NVC, ETOUR och Sportstech) är en del av.

8
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Övriga miljöer 9
Högskolan i Borås
Handels- och IT-högskolan
Inom forskningsområdet Handel och it bedrivs viss forskning med koppling till
besöksnäringen.
http://www.hb.se/Forskning/Omraden/Handel-och-IT/

HUI Research AB
HUI Research AB bildades 2010 då Handelns Utredningsinstitut, HUI och Turismens
Utredningsinstitut, TUI gick samman. Vid HUI bedrivs viss forskning inom handel
och turism.
http://www.hui.se

Internationella handelshögskolan, Jönköping (JIBS)
Vid Internationella handelshögskolan, Jönköping bedrivs forskning genom center
och institut inom bland annat företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Där
finns viss forskning med relevans besöksnäring.
http://ju.se/om-oss/jonkoping-international-business-school.html

Karlstads universitet
Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande (CRS)
Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande startade den 1 april 2015.
Verksamheten är sprungen ur tidigare Forum för regionalt samhällsbyggande,
Forskarskolan i regionalt samhällsbyggande och forskningen inom Cerut, Centrum
för forskning om regional utveckling. Inom CRS finns viss turismforskning. Centrum
för forskning om regionalt samhällsbyggande (CRS) är en tvärvetenskaplig10
centrumbildning för forskning om och för samhälleliga förändringsprocesser i ett
regionalt perspektiv. Forskningen handlar om att förstå och jämföra förändringsprocesser i tid och rum och hur dessa kan styras i en tid som utmärks av
regionalisering och globalisering.
https://www.kau.se/centrum-for-forskning-om-regionalt-samhallsbyggande
https://www.kau.se/geomedia
GeoMedia
Forskargruppen GeoMedia bildades 2013 vid Institutionen för geografi, medier och
kommunikation. Gruppen sammanför forskare från filmvetenskap, kulturgeografi,
medie- och kommunikationsvetenskap och turismvetenskap. Bland gruppens
forskningsteman kan nämnas turism och sociala medier, filmkulturer och
transnationellt minne, nya medier och klyftan mellan stad och land, regional

Forskning inom området turism och besöksnäring kan även finnas vid övriga lärosäten i landet,
via saknar dessa uppgifter.
10 Begreppet tvärvetenskaplig används inom CRS som ett paraplybegrepp under vilket det ryms
olika former av forskning som mångvetenskaplig, interdisciplinär och transdisciplinär.
9
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platsmarknadsföring, samt globala kommunikations- och maktgeometrier. Inom CRS
och GeoMedia fanns cirka två forskare och en doktorand inom besöksnäring under
2015.

Linköpings universitet
Tema Q – kultur och samhälle
Vid Tema Q bedrivs problemorienterad kulturvetenskaplig forskning i skärningspunkten mellan humaniora och samhällsvetenskap. Inom miljön studeras bland
annat till kulturarvsfrågor, formerna för kulturpolitiken och relationen mellan
kulturella uttryck och media. Under senare år har villkoren för kulturell verksamhet
och kultur som identitetsskapande process getts större tyngd i verksamheten.
www.isak.liu.se/temaq?l=sv
ISAK, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
Vid ISAK finns utbildning inom turism. SweCult (Swedish Cultural Policy
Observatory) är en centrumbildning vid Linköpings universitet, förlagd vid ISAK,
där det bedrivs forskning inom det kulturpolitiska fältet.
www.isak.liu.se/turism?l=sv
Under ISAK finns också CKS, Centrum för kommunstrategiska studier som har viss
forskning som tangerar besöksnäringen.
www.isak.liu.se/cks?l=sv

Linnéuniversitetet
Vid Institutionen för organisation och entreprenörskap bedrivs forskning inom
området turism.
LOSA (Ledning och organisering i spänningsfält och allianser)
LOSA är en kompetensgrupp med representanter från företagsekonomi,
turismvetenskap, etnologi och sociologi.
https://lnu.se/forskning/sok-forskning/ledning-och-organisering-i-spanningsfaltoch-allianser/

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)
På institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS) bedrivs forskning inom
besöksnäringen vid forskningsämnena industriell marknadsföring samt genus och
teknik.
http://www.ltu.se/org/ets
Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT)
Vid centrumbildningen Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) har man
arbetat med TOUREG – en strategisk plattform för att utveckla konkurrenskraftig
turism.
http://www.ltu.se/centres/cdt/Projekt/Genomforda-projekt/TOUREG-1.107886
16 /
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Institutionen för konst, kommunikation och lärande,
Luleå, Piteå och Skellefteå
Institutionen innefattar bland annat Musikhögskolan och Teaterhögskolan. Den har
tre avdelningar där Avdelningen för medier, ljudteknik, upplevelseproduktion (inga
intag från 2016) och teater har viss forskning med koppling till besöksnäringen.
www.ltu.se/org/kkl/Avdelningar/Medier-ljudteknik-och-upplevelseproduktion
Institutionen medverkar i projektet "BART Public-Private Partnership in Barents
Tourism", som omfattar tolv partner från Norge, Sverige, Finland och Ryssland inom
Barentsregionen. Syftet med projektet är att bidra till den regionala och ekonomiska
utvecklingen inom Barents genom att förstärka offentlig och privat samverkan inom
turismutveckling i området.
www.barentsinfo.org/barentstourism

Mälardalens högskola
På Mälardalens högskola finns viss forskning inom ramen för besöksnäring.
Brytpunkt Bergslagen är ett större projekt som påbörjades 2009 och där
slutrapporterna publiceras under våren 2016. Syftet har varit att fördjupa
kunskapen om Bergslagens industriella kulturarv som en resurs för regional
utveckling och med viss inriktning på den fortfarande pågående Bergslagssatsningen – Kultur och Turism. Förutom forskare från Mälardalens högskola har
representanter för Uppsala universitet och Örebro universitet arbetat i projektet.
http://www.mdh.se

Södertörns högskola
Turismvetenskap
Högskolan bedriver turismutbildning sedan 1999 och år 2004 grundades det
formella akademiska ämnet Turismvetenskap vid högskolan. Vid institutionen finns
sex turismvetare som i olika omfattning aktivt bedriver turismforskning.
Storstadsturism är ett huvudtema i forskning, utbildning och samverkan. Inom detta
finns delteman som hållbar destination, kulturarvsattraktioner, event och möten,
högskolors samverkande nätverk och entreprenöriellt hospitality management.
www.sh.se

Uppsala Universitet
På universitetet finns en profil inom historia, konst, kultur och kulturarv. Vid
Kulturgeografiska Institutionen finns forskning om bland annat kulturella och
kreativa näringar, ekonomisk geografi och om regioner.
I juli 2013 införlivades Högskolan på Gotland i universitetet. Forskargrupper inom
universitetet har som avsikt att utveckla forskningen inom besöksnäringen.
Under 2015 fanns ett projekt ”I besökarens fotspår: Pilotstudie av besöksnäringen i
Uppsala län” med forskare från kulturgeografiska, företagsekonomiska och
ekonomisk-historiska institutionerna.
www.kultgeog.uu.se/forskning/

VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? BFUF 2015

/ 17

Uppsala universitet, Campus Gotland
Under hösten 2015 inleddes Hållbara besök – ett omfattande, långsiktigt och
tvärvetenskapligt forsknings-, utbildnings- och samverkansprogram vid Uppsala
Universitet, Campus Gotland (CG). I programmet ingår 22 forskare, verksamma vid
nio institutioner, inom tre fakulteter.
Målet är att utifrån den planerade kryssningskajen i Visby och Gotland som
besöksplats
•
•
•
•

utforska vad hållbara besök kan vara och hur de kan åstadkommas, ur
regionala nationella och globala perspektiv,
att aktivt bidra till utveckling och etablering av hållbara perspektiv inom
besöksindustrin,
utforska och utveckla former för tvärvetenskap vid CG
utveckla nya kurser på CG i anslutning till programmet på grund- och
avancerad nivå.

På lång sikt är ambitionen att bygga ett större forskar-/utbildningskollektiv som kan
utvecklas till en starkt och brett kunskapscentra för hela Östersjöregionen (och
vidare). Programmet kommer att söka finansiering hos forskningsfinansiärer,
forskargrupperna kommer också att söka egna anslag.
http://www.campusgotland.uu.se/hallbart/

Örebro universitet
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap,
kulturgeografi
På institutionen bedrivs viss forskning inom besöksnäring.
Restaurang- och hotellhögskolan, Campus Grythyttan
Forskningen inom ämnet Måltidskunskap är tvärvetenskaplig och vilar på en
kunskapsbas av vetenskap, hantverk och estetiskt gestaltande. Ämnets
vetenskapliga ansats är samhällsvetenskaplig/humanistisk och har inslag av
naturvetenskap i skapandet av professionellt framtagna måltider och vistelser med
värdskapsperspektiv.
Forskningen omfattar tre integrerade områden: Måltiden som upplevelse och
estetisk gestaltning, Måltiden i samhällsrummet och Måltiden för hälsa, säkerhet och
hållbarhet. I samarbete med andra vetenskapliga inriktningar läggs också andra
bredare eller fördjupande perspektiv. Vid institutionen finns två professorer, två
docenter, fyra seniora forskare samt sju doktorander under 2015 (varav en
industridoktorand och en finansierad från Umeå universitet). Tio doktorsavhandlingar samt två licentiatavhandlingar inom måltidskunskap/Culinary Arts &
Meal Science har lagts fram samt ytterligare två i samarbete med andra institutioner
(KTH och Örebro Studies in Medicin).
http://www.oru.se/Institutioner/Restaurang-och-hotellhogskolan/Forskning/
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2/FORSKNINGSPROJEKT
I tabellerna listas större pågående projekt vid de större forskningsmiljöerna. Där
inget annat anges är datauppgifterna verifierade av lärosätet. Lärosätena är
uppräknade i bokstavsordning.

Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Centrum för turism
Projekt

Finansiär

A study on tourists' consumption
of food experience

Centrum för
Havsforskning,
doktorandtjänst

Hotell som innovativa
arbetsplatser

BFUF

1 600 000

800 000

Hållbar turism, fyra doktorander
från Tanzania

SIDA

3 500 000

1 000 000

Kartläggning av maritim turism i
Västsverige

VGR

244 000

244 000

Kulturfestivalers samhällseffekter i
landsbygd och mindre städer

VGR, kultursekretariatet

300 000

300 000

Nedskräpande evenemang

Adlerbertska Stiftelsen

500 000

500 000

Participatory design in place
branding

Handelshögskolan,
doktorandtjänst

Platsmarknadsföring, design och
ekoturism

Mistra Urban Future, SIDA

4 000 000

400 000

Swedish Mariculture Research
Centre11

Göteborgs universitet

9 000 000

100 000

Testbädd maritim turism

VGR

359 000

359 000

Turismens klimatpåverkan

Turistrådet i Västsverige

360 000

250 000

Uppbyggnad Maritim turism

VGR

1 000 000

300 000

Women's Access to Tourism
Markets

University of Dar esSalaam

50 000

50 000

Summa

Totalt

2015
750 000

750 000

5 803 000

Projektet finansieras av Göteborgs universitet centralt och ingår i universitetets satsning GU
challenges.

11
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HUI Reserach AB
Vid HUI fanns inga forskningsprojekt inom området under 2015.

Högskolan i Borås, Handels- och IT-högskolan
Projekt

Finansiär

Marknadsorientering av
konstmuseer – en studie om
marknadsföring och ökad
tillgänglighet

Torsten Söderbergs
Stiftelse

Totalt

2015

1 000 000

250 000

Summa

250 000

Högskolan Dalarna
CeTLeR – Centrum för besöksnäringsforskning
Projekt

Finansiär

Totalt

2015

Representation av urbefolkning i
turism12

Formas

5 249 000

500 000

Rörlighet och karriärvägar i den
svenska besöksnäringen

BFUF

1 400 000

700 000

Summa

1 200 000

Övrigt
Anslag till forskning för seniora forskare från Högskolan Dalarna med cirka 20-30
procent av en heltid per år. Denna forskning handlar främst om metodutveckling.
Pågående doktorandprojekt 2015
Attraktivitet och sårbarhet i fjällturismbygder
Konfliktsituationer i svenska fjällkedjan
Kluster och strategiska nätverk inom besöksnäringen
Om entreprenörskap, innovationer och nätverk i småföretag inom
landsbygdsturism

•
•
•
•

Tre av projekten är kopplade till Örebro universitet som ansvarig
forskarutbildningsinstitution, doktoranderna är placerade och finansierade av
Högskolan Dalarna. Ett projekt är kopplat till Karlstads universitet.

Internationella Handelshögskolan, Jönköping (JIBS)
Projekt

Finansiär

Innovation i besöksnäringen

BFUF

Summa

Totalt

2015

1 400 000

700 000

700 000

12 Projektet görs tillsammans med Umeå universitet. Deras andel redovisas separat under Umeå
universitet.
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Karlstads universitet, CRS
Projekt

Finansiär

Totalt

2015

Biosfärområde Vänerskärgård
Kinnekulle
Doing sustainable
development:exploring
experiences in ecotourism

233 000
Doktorandtjänst, Karlstads
universitet13

1 975 000

Summa

233 000

Linköpings universitet
Projekt

Finansiär

Totalt

2015

Guiderna och kulturarvssektorn

Riksantikvarieämbetet

2 841 845

1 052 060

Hållbara destinationer: Ett
problemorienterat
processperspektiv

Tillväxtverket

600 000

300 000

Stärkt lokal attraktionskraft

Tillväxtverket

2 000 00014

Summa

1 352 060

Luleå tekniska universitet
Projekt

Finansiär

Totalt

2015

Digitala strategier för tillväxt inom
besöksnäringen (Digiväx)

Länsstyrelsen, Norrbotten

1 349 000

674 500

Morgondagens turist – hur ska
besöksnäringen möta egenerationen?

BFUF

1 200 000

600 000

Platsinnovationer I Swedish
Lapland

BFUF

1 400 000

700 000

Summa

1 974 500

Lunds universitet, Institutionen för Service Management
Vid institutionen pågick inga externt finansierade forskningsprojekt under 2015.

13
14

Finansieras av Karlstads universitet.
Projektet beslutades i slutet av 2015, det löper fram till 2018.
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Mittuniversitetet, ETOUR
Projekt

Finansiär

Totalt

2015

Bortom konflikter – utmaningar
och möjligheter i svenska fjäll

Naturvårdsverket

2 500 000

1 156 000

Etour Östersundsatsningen, tre
delprojekt: statistik och analys
inom turism, evenemang samt
friluftsliv

Östersunds kommun,
Mittuniversitetet (50 %
var)

5 460 000

1 019 000

Ex-Track – spårning av och
förståelse för besökares
upplevelser15

KK-stiftelsen

4 856 400

1 522 00016

Fjälltrender17

Naturvårdsverket

5 700 000

2 575 000

Forskningskommunikation för
storslagen fjällmiljö 2013–2017

Naturvårdsverket

6 143 000

1 272 000

Gastrocert

JPI Heritage Plus,
Riksantikvarieämbetet

390 000

133 000

Green highway, laddinfrastruktur
för elfordon

Energimyndigheten (65
%), Mittuniversitetet
(35 %)

3 463 000

1 886 000

Peak innovation III18

Vinnova, Mittuniversitetet
(50 % var)

1 500 000

864 000

SAINT Slow Adventures in
Northern Territories

EU Northern periphery
and arctic programme

2 330 000

477 000

Unesco creative cities,
forskarkonferens 2016

Östersunds kommun,
Mittuniversitetet
(50 % var)

600 000

163 000

Summa

11 067 000

Under 2015 pågick nio avhandlingsprojekt, några av dessa var:
•
•
•
•
•

Understanding hallmark events: implications for event organizations and
tourism destinations
Commercializing Nature: Perspectives from Scandinavian Nature-Based
Tourism Supply
Living with Tourism: A Critical Examination of the Complexities of Using
Tourism in Rural and Alternative Spaces
The Regional Economic Impacts of Tourism
From theory to practice: Leveraging event portfolios in destination
management.

Uppgiften från finansiären.
Enligt finansiären är summan 1 618 800.
17 Projekt inom Storslagen fjällmiljö 2013–2016. I satsningen ingår tolv olika forskningsprojekt,
med ett 40-tal forskare från sex svenska universitet.
18 Vinnova uppger att de finansierar hela projektet Peak Innovation III med 11 miljoner kronor
under 2014–2016. Detta redovisas i Vinnovas tabell. Beloppet i tabellen kommer från lärosätet.
15
16
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Mälardalens högskola
Projekt

Finansiär

Brytpunkt Bergslagen

Riksantikvarieämbetet

Totalt

2015

1 094 988

300 00019

300 000

Summa

Riksidrottsförbundet
Projekt

Finansiär

Hållbara evenemangsstäder20

Vinnova

Totalt

2015

500 000

250 000

Summa

250 000

Stockholms universitet
Projekt

Finansiär

Sociala mediers inverkan på plats,
evenemang, upplevelse och
engagemang21

Riksbankens
jubileumsfond

Totalt

2015

1 833 000

916 000

Summa

916 000

Södertörns högskola, Turismvetenskap
Vid institutionen pågick inga externt finansierade forskningsprojekt under 2015.
Högskolan har lämnat ekonomiska bidrag till ämnet motsvarande cirka 10 procent
av heltidstjänst per anställd för sex forskare för turismforskning. Exempel på
forskningsprojekt under 2015 och 2016:
•
•
•
•
•
•

Storstadsdestination
Hållbarhet på turistdestinationer
Kulturarvsattraktioner
Event och möten
Samverkande nätverk
Hospitallity management

Beloppet avser en del i projektet, har utförts under en längre period än 2015.
Högskolan Dalarna, Göteborgs universitet och Mittuniversitetet ingår i projektet.
21 Uppgiften kommer från finansiären.
19
20
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Umeå universitet, Restauranghögskolan
Projekt

Finansiär

Äta ute – en studie av besökares
aktiviteter relaterat till mat och
måltider

BFUF

Totalt

2015

1 400 000

700 000

Summa

700 000

Beviljat 2015, forskning från 2016: Nya kulinariska rum i Sverige:
gourmetrestaurangers betydelse för regional utveckling och skapandet av nätverk
mellan landsbygdens matproducenter och konsumenterna, Formas,
3 000 000 kronor under tre år.

Umeå universitet, Institutionen för geografi och ekonomisk
historia
Projekt

Finansiär

Totalt

2015

Coping with ‘invisible’ populations:
How do rural municipalities
manage impacts of second home
ownership?

Formas

3 900 000

1 000 000

From reindeer herder to tourist
entrepreneur: The transformation
of Sapmi as geographical process
and lived experience

Wallenbergstiftelserna

3 700 000

1 200 000

Mistra Arctic Sustainable
Development22

Mistra

30 000 000

800 000

Mobilisering av landsbygden
(Mobilising the rural: postproductivism and the new
economy)

Formas

5 000 00023

2 000 000

Representation av urbefolkning i
turism24

Formas

5 249 000

2 859 000

Tillfälliga befolkningsgrupper och
förändringar i landsbygden

Riksbankens
jubileumsfond

130 000

65 000

Summa

7 924 000

Uppsala universitet, Campus Gotland
Se mer information i del 1 av rapporten.
22 Projektet Mistra Arctic Sustainable Development löper under 2014-2018. Mistra finansierar
med 30 miljoner kronor. Umeå universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm Environment
Institute och SIPRI (Stockholms internationella fredsforskningsinstitut) är medfinansiärer med
7,5 miljoner kronor. Delar av projektet är relevant för besöksnäringen och en doktorand
finansieras genom projektet.
23 Hela projektet omfattar cirka 15 miljoner kronor, en tredjedel går till forskning om regional
utveckling i gles- och landsbygd.
24 Projektet görs tillsammans med Dalarna universitet. Deras andel är 2 000 000 kr på fyra år,
500 000 kr för 2015. Redovisas under Dalarna universitet.
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Örebro universitet, Campus Grythyttan,
Restaurang- och hotellhögskolan
Vid restaurang- och hotellhögskolan fanns inga externt finansierade
forskningsprojekt under 2015.

Örebro universitet, Kulturgeografi
Forskningsprojektet Rörlighet och karriärvägar i besöksnäringen, med finansiering
av BFUF, är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna och Örebro universitet. Det
redovisas i Högskolan Dalarnas tabell.
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Summa forskningsfinansiering 2015 – lärosäten
När man räknar ihop de uppgifter vi fått från universitet och högskolor blir summan
av forskningsfinansieringen för 2015 enligt nedan. Obs skriv om extern finansiering!

Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Centrum för turism
Högskolan i Borås, Handels- och IT-högskolan
Högskolan Dalarna

5 803 000
250 000
1 200 000

Internationella Handelshögskolan, Jönköping (JIBS)

700 000

Karlstads universitet, CRS

233 000

Linköpings universitet

1 352 000

Luleå tekniska universitet

1 974 500

Mittuniversitetet, Etour

11 067 000

Mälardalens högskola

300 000

Riksidrottsförbundet

250 000

Stockholms universitet

916 000

Umeå universitet, Restauranghögskolan

700 000

Umeå universitet, Inst. för geografi och ekonomisk historia
Summa
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7 924 000
32 669 500

Antal projekt
Det pågick drygt 40 enskilda forskningsprojekt av olika storlek och karaktär under
2015. Flera av dem löper under flera år.
Några av de större25 var:
Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Centrum för turism
•
•
•

Hållbar turism, fyra doktorander från Tanzania, 3 500 000 kronor
(varav 2015: 1 000 000 kronor), SIDA
Platsmarknadsföring, design och ekoturism, 4 000 000 kronor
(varav 2015: 400 000 kronor), Mistra Urban Futures och SIDA
Swedish Mariculture Research Centre, 9 000 000 kronor
(varav 2015: 100 000 kronor), Göteborgs universitet26

Högskolan Dalarna, CeTLeR – Centrum för besöksnäringsforskning
• Representation av urbefolkning i turism, 5 249 000 kronor
(varav 2015: 500 000 kronor)
Mittuniversitetet, ETOUR
•
•
•
•
•

Ex-Track – spårning av och förståelse för besökares upplevelser,
4 850 000 kronor (varav 2015: 1 500 000 kronor), KK-stiftelsen
Fjälltrender, 5 700 000 kronor (varav 2015: 2 575 000), Naturvårdsverket
Forskningskommunikation för storslagen fjällmiljö 2013–2017,
6 100 000 kronor (varav 2015: 1 270 000 kronor), Naturvårdsverket
Green highway, 3 460 000 kronor (varav 2015: 1 900 000 kronor),
Energimyndigheten och Mittuniversitetet
Östersundsatsningen, 5 460 000 kronor (varav 2015: 1 000 000 kronor),
Östersunds kommun och ETOUR

Umeå universitet
•
•
•
•
•

Coping with ‘invisible’ populations, 3 900 000 kronor
(varav 2015: 1 000 000 kronor), Formas
From reindeer herder to tourist entrepreneur, 3 700 000 kronor
(varav 2015: 1 200 000 kronor), Wallenbergstiftelserna
Mistra Arctic Sustainable Development, 30 000 000 kronor
(varav 2015: 800 000 kronor), Mistra
Mobilisering av landsbygden, 5 000 000 kronor
(varav 2015: 2 000 000 kronor), Formas
Representation av urbefolkning i turism, 5 250 000 kronor
(varav 2015: 2 860 000 kronor), Formas

Total projektfinansiering 3 000 000 kronor eller mer. Endast forskningsprojekt med externa
forskningsmedel, det vi undersökt i rapporten, är med. Undantag är två projekt vid ETOUR som är
samfinansierade.
26 Projektet finansieras av Göteborgs universitet centralt och ingår i universitetets satsning GU
challenges.
25
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3/FORSKNINGSFINANSIÄRER
Forskningsfinansiärerna Formas, Forte, KK-stiftelsen, Mistra, Naturvårdsverket,
Riksbankens jubileumsfond, SSF (Stiftelsen för strategisk forskning), Tillväxtverket
och Vinnova har kontaktats per mejl. Uppgifterna har verifierats.
Sökningen i Vetenskapsrådets projektdatabas resulterade i 0 träffar. Därefter har de
kontaktats per mejl. Uppgiften har ej verifierats. Uppgifterna om
Riksantikvarieämbetets och SIDAs finansiering kommer från lärosätena.
När projekten löper över flera år, till exempel 2014–2015, och summan inte är
uppdelad årsvis, har den delats med två om det inte tydligt framgår att projektet
löper under endast ett år.
Flertalet forskningsfinansiärer kräver medfinansiering av lärosätet på motsvarande
belopp. Denna är ej medräknad i summorna.
I de fall lärosätena lämnat uppgift om medel från någon av forskningsfinansiärerna,
och finansiären själv inte lämnat motsvarande uppgift, har projekten ändå lagts till.
BFUF
Projekten redovisas i tabell nedan.
Formas
Projekten redovisas i tabell nedan.
Forte
Ingen finansiering av relevanta projekt 2015.
KK-stiftelsen
Projekten redovisas i tabell nedan.
Mistra
Projekten redovisas i tabell nedan.
Naturvårdsverket
Projekten redovisas i tabell nedan.
Riksantikvarieämbetet
Projekten redovisas i tabell nedan.
Riksbankens jubileumsfond
Projekten redovisas i tabell nedan.
SIDA
Projekten redovisas i tabell nedan.
Stiftelsen för strategisk forskning
Ingen finansiering av relevanta projekt 2015.
Tillväxtverket
Projekten redovisas i tabell nedan.
Vetenskapsrådet
Inga träffar för 2015.
Vinnova
Projekt med forskningsrelevans redovisas i tabell nedan. Vinnova finansierar
vanligen utvecklings- och innovationsprojekt.
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Större forskningsfinansiärer
BFUF
Projekt

Lärosäte

Totalt

Hotell som innovativa
arbetsplatser

Göteborgs universitet,
Handelshögskolan

1 600 000

800 000

Innovation i besöksnäringen

Internationella
Handelshögskolan i
Jönköping

1 400 000

700 000

Morgondagens turist – Hur ska
besöksnäringen bemöta egenerationen?

Luleå tekniska universitet

1 200 000

600 000

Platsinnovationer i Swedish
Lapland

Luleå tekniska universitet

1 400 000

700 000

Rörlighet och karriärvägar i den
svenska besöksnäringen

Högskolan Dalarna

1 400 000

700 000

Äta ute – en studie av besökares
aktiviteter relaterat till mat och
måltider

Umeå universitet,
Restauranghögskolan

1 400 000

700 000

Summa

2015

4 200 000

Formas
Projekt
Coping with ‘invisible’ populations:
How do rural municipalities
manage impacts of second home
ownership?27
Mobilisering av landsbygden
(Mobilising the rural: postproductivism and the new
economy)
Representation av urbefolkning i
turism

Summa

Lärosäte
Umeå universitet,
Institutionen för geografi
och ekonomisk historia
Umeå universitet,
Institutionen för geografi
och ekonomisk historia

Högskolan Dalarna och
Umeå universitet

Totalt

2015

3 900 000

1 000 000

5 000 00028

2 000 000

5 249 000

3 359 000

6 359 000

Beslutade projekt 2015 som påbörjas 2016:
Lokalsamhällesbaserad turism och postkolonial försoning, Stockholms universitet,
4 130 940 kr under fyra år.
Nya kulinariska rum I Sverige: gourmetrestaurangers betydelse för regional
utveckling och skapandet av nätverk mellan landsbygdens matproducenter och
konsumenterna, Umeå universitet, Restauranghögskolan, 3 000 000 kr under tre år.

Uppgiften från lärosätet.
Hela projektet omfattar cirka 15 miljoner kronor, en tredjedel går till forskning om regional
utveckling i gles- och landsbygd.

27
28
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KK-stiftelsen
Projekt

Lärosäte

Ex-Track – spårning av och
förståelse för besökares
upplevelser

Mittuniversitetet

Totalt

2015

4 856 400

1 618 80029

Summa

1 618 800

Mistra
Projekt

Lärosäte

Mistra Arctic Sustainable
Development30

Umeå universitet

Mistra Urban Futures,
Platsmarknadsföring, design och
ekoturism31

Göteborgs universitet,
Handelshögskolan,
Centrum för turism

Totalt

2015

30 000 000

800 000

4 000 000

400 000

Summa

1 200 000

Naturvårdsverket
Projekt

Lärosäte

Bortom konflikter – utmaningar
och möjligheter i svenska fjäll

Mittuniversitetet, Etour

2 500 000

835 000

Fjälltrender

Mittuniversitetet, Etour

5 700 000

2 575 000

Forskningskommunikation för
storslagen fjällmiljö 2013–2017

Mittuniversitetet, Etour

6 143 000

1 272 000

Summa

Totalt

2015

4 682 000

Naturvårdsverket finansierade också under 2014/15 en nationell kartläggning av
svenskarnas utövande av friluftsliv.

Enligt lärosätet är beloppet 1 522 000 kronor.
Mistra Arctic Sustainable Development löper under 2014–2018. Mistra finansierar med 30
miljoner kronor. Umeå universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm Environment
Institute och SIPRI (Stockholms internationella fredsforskningsinstitut) är medfinansiärer med
7,5 miljoner kronor. Delar av projektet är relevant för besöksnäringen.
31 Uppgiften från lärosätet. Samfinansiering med SIDA. Beloppet medräknat under Mistra.
29
30
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Riksantikvarieämbetet
Projekt

Lärosäte

Totalt

Brytpunkt Bergslagen

Mälardalens högskola

Gastrocert

Mittuniversitetet, Etour

Guiderna och kulturarvssektorn

Linköpings universitet

2015

1 094 988

300 000

390 000

133 000

2 841 845

1 052 060

Summa

1 485 060

Riksbankens jubileumsfond
Projekt

Lärosäte

Totalt

Sociala mediers inverkan på plats,
evenemang, upplevelse och
engagemang

Stockholms universitet,
Företagsekonomiska inst

1 833 000

916 000

Tillfälliga befolkningsgrupper och
förändringar i landsbygden

Umeå universitet,
Institutionen för geografi
och ekonomisk historia

130 000

65 000

Summa

2015

981 000

SIDA
Projekt

Lärosäte

Hållbar turism, fyra doktorander
från Tanzania

Göteborgs universitet,
Handelshögskolan,
Centrum för turism

Mistra Urban Futures,
Platsmarknadsföring, design och
ekoturism32

Göteborgs universitet,
Handelshögskolan,
Centrum för turism

Summa

Totalt
3 500 000

2015
1 000 000

4 000 000

400 000

1 000 000

Uppgiften från lärosätet. Samfinansiering med Mistra. Beloppet medräknat i summan under
Mistra.

32
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Tillväxtverket
Tillväxtverket har enligt instruktion ansvar för kunskaps- och kvalitetsutveckling
samt samverkan och samordning inom turism, samt för den officiella
turismstatistiken i fråga om inkvarteringsstatistik, och hanterar turism- och
besöksnäringsfrågor i flera delar av verksamheten.
I regleringsbrevet för 2016 fick myndigheten ett nytt fyraårigt uppdrag att
genomföra insatser för fler hållbara, exportmogna destinationer och kortare
uppdrag för kartläggningar av dels destinationsorganisationer, dels av utbildningar
inom turism.
Tillväxtverket leder en strategisk myndighetsgrupp för dialog och samordning i
turism- och besöksnäringsfrågor tillsammans med totalt 13 myndigheter och
statliga bolag. Ett av de prioriterade projekten har varit en kartläggning av
besöksnäringens kompetensbehov som presenterades i juni 2016.
Europeiska regionalfonden, ERUF, beviljade 2015 sammanlagt drygt 227 miljoner
kronor för 20 projekt inom turism. Mellersta Norrland utmärkte sig med flest
projekt och Övre Norrland med störst projekt och det största totalbeloppet.
Projektet Hållbar destinationsutveckling, baserat på regeringsuppdraget Hållbara
turistdestinationer, avslutades och rapporterades den 31 mars 2016. Det har
omslutit totalt 60 miljoner kronor från Tillväxtverket och ligger till grund för
inriktningen på det uppföljande projektet Hållbar produktutveckling inom naturoch kulturbaserad turism.
Projektet Hållbar produktutveckling inom natur- och kulturbaserad turism
genomförs genom utlysning våren 2016 med en beräknad omslutning på totalt
40 miljoner kronor under en fyraårsperiod för cirka 6-10 projekt.
Tillväxtverket har initierat ett fördjupat arbete inom hållbarhetsfrågor som
omfattar bland annat en inventering av hållbarhets- och miljöcertifieringssystem
inom turism.

Projekt

Lärosäte

Hållbara destinationer: Ett
problemorienterat
processperspektiv

Linköpings universitet33

Stärkt lokal attraktionskraft

Linköpings universitet

Summa

33
34

Uppgifterna kommer från lärosätet.
Projektet beslutades i slutet av 2015, det löper fram till 2018.
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Totalt

2015

600 000

300 000

2 000 00034

1 000 000

1 300 000

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism
Stiftelsens syfte är att främja utvecklingen av kunskap inom svensk turism.
Tillväxtverket är huvudman och utser styrelsen. Administration och förvaltning av
stiftelsen hanteras av Tillväxtverket och Kammarkollegiet. Stiftelsen delar ut Stora
turismpriset varje höst. År 2015 var vinnaren WildSweden, som anordnar guidade
turer i naturen.
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/naringslivsutveckling
/forandratnaringsliv/turismochbesoksnaring/kunskap/stiftelsenforkunskapsframj
andeinomturism.4.21099e4211fdba8c87b800016824.html

Vinnova
Projekt

Lärosäte

Totalt

2015

Hållbara evenemangsstäder35

Riksidrottsförbundet

500 000

250 000

Normkritik ger verktyg i
besöksnäringen

Realstars ideell förening36

180 000

90 000

Peak Innovation III37

Mittuniversitetet/Mid
Sweden Science Park AB

11 000 000

3 700 000

Peak Innovation III38

Mittuniversitetet, Etour

1 500 000

864 000

Summa

4 904 000

Vinnovas utvecklingsprojekt och finansiering av forsknings- och innovationsagendor är inte inkluderade eftersom de i detta sammanhang inte betraktas som
forskningsprojekt:
•
•
•
•
•
•

Agenda för framtidens sport och sportupplevelser, Swedish ICT research AB,
400 000 kronor
Destination Skåne, 150 000 kronor
Live Music Engagement Project: User driven marketing to book and promote
concerts with an engaged and rewarded crowd, 1 500 000 kronor
Maker Hotel – innovation i framtidens hotellrum, 50 000 kronor
Restauranger och Wikidata: Ett framgångsrecept, 50 000 kronor
Sverige det ledande rymdturismlandet, agenda, 400 000 kronor

Vinnova finansierar också Peak Innovation, ett Vinnväxt-projekt som haft
finansiering under tio år och avslutas 2016. Mittuniversitetet är en av intressenterna
i satsningen tillsammans med Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, Östersund-,
Krokom- och Åre kommun samt Regionförbundet Jämtland och
näringslivsplattformen Peak Business and Sports.

Totalt, större
forskningsfinansiärer

29 064 068

Högskolan Dalarna, Göteborgs universitet och Mittuniversitetet ingår i projektet.
Anger att Centrum för turism (CFT) vid Göteborgs universitet medverkat.
37 Uppgift från Vinnova.
38 Uppgift från lärosätet. Beloppet antas ingå i Vinnovas redovisade belopp och har därför inte
35
36

räknats med i slutsumman.
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Övriga finansiärer
Vid kontakt med lärosätena har de angivit ytterligare några finansiärer.
Sammanställningen nedan kan inte betraktas som helt komplett. För att få den mer
rättvisande skulle den behöva kompletteras med EU- och Interreg-medel och andra
eventuella regionala forskningsmedel. Det skulle kräva en stor insats, vi har gjort
bedömningen att det är alltför omfattande inom ramen för denna kartläggning.

39

Finansiär

Projekt

Lärosäte

Totalt

2015

Adlerbertska
Stiftelsen

Nedskräpande
evenemang

Göteborgs universitet,
Handelshögskolan,
Centrum för turism

500 000

500 000

Centrum för
havsforskning

A study on tourists'
consumption of food
experience,
doktorandtjänst

Göteborgs universitet,
Handelshögskolan,
Centrum för turism

Energimyndigheten39

Green highway,
laddinfrastruktur för
elfordon

Mittuniversitetet

3 463 000

1 886 000

EU Northern
periphery and
arctic
programme

SAINT Slow Adventures
in Northern Territories

Mittuniversitetet,
Etour

2 330 000

477 000

Länsstyrelsen,
Norrbotten

Digitala strategier för
tillväxt inom
besöksnäringen
(Digiväx)

Luleå tekniska
universitet

1 349 000

674 500

Torsten
Söderbergs
stiftelse

Marknadsorientering av
konstmuseer – en studie
om marknadsföring och
ökad tillgänglighet

Högskolan i Borås

1 000 000

250 000

Turistrådet i
Västsverige

Turismens
klimatpåverkan

Göteborgs universitet,
Handelshögskolan,
Centrum för turism

360 000

250 000

University of Dar
es-Salaam

Women's Access to
Tourism Markets

Göteborgs universitet,
Handelshögskolan,
Centrum för turism

50 000

50 000

VGR

Kartläggning av maritim
turism i Västsverige

Göteborgs universitet,
Handelshögskolan,
Centrum för turism

244 000

244 000

VGR

Testbädd maritim turism

Göteborgs universitet,
Handelshögskolan,
Centrum för turism

359 000

359 000

VGR

Uppbyggnad Maritim
turism

Göteborgs universitet,
Handelshögskolan,
Centrum för turism

1 000 000

300 000

Energimyndigheten står för 65 procent och lärosätet 35 procent.
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750 000

VGR, kultursekretariatet

Kulturfestivalers
samhällseffekter i
landsbygd och mindre
städer

Göteborgs universitet,
Handelshögskolan,
Centrum för turism

300 000

300 000

Wallenbergstiftelserna

From reindeer herder to
tourist entrepreneur:
The transformation of
Sapmi as geographical
process and lived
experience

Umeå universitet,
Institutionen för
geografi och
ekonomisk historia

3 700 000

1 200 000

Östersunds
kommun (Mittuniversitetet,
50 %)

Östersundsatsningen, tre
delprojekt: statistik och
analys inom turism,
evenemang samt
friluftsliv

Mittuniversitetet,
Etour

5 460 000

1 019 000

Östersunds
kommun (Mittuniversitetet,
50 %)

Unesco creative cities,
forskarkonferens 2016

Mittuniversitetet,
Etour

600 000

163 000

Summa

8 422 500

Summa forskningsfinansiering 2015 – finansiärer
När man räknar ihop de uppgifter vi fått från finansiärer och universitet och
högskolor blir summan av forskningsfinansieringen för 2015 enligt nedan.
BFUF

4 200 000

Formas

6 359 000

KK-stiftelsen

1 618 800

Mistra

1 200 000

Naturvårdsverket

4 682 000

Riksantikvarieämbetet

1 485 060

Riksbankens jubileumsfond

981 000

SIDA

1 000 000

Tillväxtverket

1 300 000

Vinnova

4 904 000

Övriga

8 422 500

Summa

36 152 360
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4/FORSKNING I DATABASER
Som en del i kartläggningen har vi gjort sökningar efter forskningsprojekt och
publikationer i DIVA (Digitala vetenskapliga arkivet) och SwePub och efter
avhandlingar i avhandlingar.se. I tabellerna framgår vilka universitet och högskolor
som har publiceringar i databaserna på specifika sökord. Lärosätena räknas upp i
bokstavsordning.
I vissa fall kan resultatet för ett och samma lärosäte vara olika i databaserna. Det kan
bero på att lärosätena själva i hög utsträckning påverkar vilka projekt som är med i
databaserna eftersom de står för underlaget och håller informationen uppdaterad.

DIVA
DIVA, Digitala vetenskapliga arkivet, är ett publiceringssystem för
forskningspublikationer och studentuppsatser publicerade vid 40 av Sveriges
lärosäten och forskningsinstitutioner. I DIVA har det varit möjligt att dela upp
sökningen i forskningspublikationer respektive studentuppsatser.
Följande högskolor och universitet ingår i databasen: Blekinge Tekniska Högskola,
GIH, Handelshögskolan i Stockholm, Högskolorna Dalarna, Kristianstad, Mälardalen,
Södertörn, Väst, Högskolorna i Borås, Gävle, Halmstad och Skövde, KTH,
universiteten Karlstad, Linköping, Linné, Luleå tekniska, Mitt, Stockholm, Umeå,
Uppsala och Örebro samt Jönköping University.
I databasen ingår inte: Chalmers, Göteborgs universitet, Lunds universitet och
Malmö högskola och Sveriges lantbruksuniversitet.

SwePub
SwePub är en databas för avhandlingar, artiklar, konferensbidrag med mera som
publicerats vid 40 av Sveriges lärosäten och forskningsinstitutioner. I SwePub har
det inte varit möjligt att särskilja studentuppsatser.
Följande högskolor och universitet ingår i databasen: Blekinge Tekniska Högskola,
Chalmers, GIH, Handelshögskolan i Stockholm, Högskolorna Dalarna, Kristianstad,
Malmö, Mälardalen, Södertörn, Väst, Högskolorna i Borås, Gävle, Halmstad och
Skövde, KTH, universiteten Göteborg, Karlstad, Linköping, Linné, Luleå tekniska,
Lund, Mitt, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro, Jönköping University samt
Sveriges lantbruksuniversitet.
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Sammanställning DIVA och SwePub
Sökord 40

DIVA
forskningspublikationer

DIVA
studentuppsatser

SwePub
alla publikationstyper

Besöksnäring

1 (14)

4 (19)

2 (18)

Destinationsutv.

3 (20)

13 (74)

3 (21)

59 (818)

39 (616)

18 (171)

0 (46)

53 (332)

6 (71)

30 (105)

16 (107)

36 (166)

0 (3)

1 (14)

0 (3)

36 (658)

48 (390)

36 (646)

188 (2 491)

187 (1 249)

168 (1 977)

Tourist

22 (340)

31 (249)

31 (429)

Turism

0 (1 264)

48 (481)

42 (1 255)

0 (19)

5 (49)

3 (29)

Hospitality
Hotell
Måltid41
Måltidsupplevelse
Restaurang
Tourism

Turist

Siffrorna avser 2015, siffran inom parentes anger totalt i databaserna.

Resultatet av sökning på orden som använts i övrigt i kartläggningen: turist, turism, tourist, tourism,
destinationsutveckling, besöksnäring, hospitality, restaurang, hotell, hotel, måltid samt
måltidsupplevelse. Sökorden destination, besök, konsumtion, consumption, mat, food, upplevelse,
experience, attraction samt event har inte använts då de genererar alltför många träffar.
40

I summan för 2015 har endast relevanta publikationer medräknats. Många publikationer inom
måltid handlar om näring, ätstörningar, äldres måltider med mera.

41
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Forskningspublikationer,
DIVA och SwePub efter lärosäte, 2015
Lärosäte

DIVA turism

DIVA tourism

SwePub
turism

Blekinge tekniska högskola

1

Chalmers

7

GIH

SwePub
tourism

9
1

Göteborgs universitet

12

Högskolan Dalarna

25

2

23

Högskolan i Gävle

1

Högskolan i Halmstad

1

Högskolan i Jönköping

2

2

Högskolan Väst
Karlstad universitet

5
13

KTH

7

5

3

3

Linköpings universitet

26

4

26

21

8

24

Linnéuniversitetet

20

4
26

Luleå tekniska universitet

4

Lunds universitet

1

25

Malmö högskola

1

Mittuniversitetet

48

1

27

Mälardalens högskola

1

Stockholms universitet

7

Sveriges lantbruksuniversitet

1

Södertörns högskola

9

Umeå universitet

3

Uppsala universitet

4

3
3

21

1

14

1

Örebro universitet

Lärosäte
Högskolan Dalarna

2

DIVA
hospitality

DIVA
restaurang

5

SwePub
hospitality

SwePub
restaurang

1

Göteborgs universitet

3

Linköpings universitet

5

Linnéuniversitetet

3

2

Lunds universitet
Mittuniversitetet

5

Uppsala universitet

1

Umeå universitet

4

Örebro universitet

32
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32

1

32

Sammanställning avhandlingar.se
Databasen avhandlingar.se innehåller svenska forskares doktorsavhandlingar och
licentiatavhandlingar. Sökningarna omfattade avhandlingar från 1994–2015.
Sökord: turism, tourism, turist
Lärosäte

turism

tourism

Blekinge tekniska högskola

2

2

Chalmers

1

2

Göteborgs universitet

9

23

Högskolan Dalarna

2

Högskolan i Borås

1

Jönköping University

1

Högskolan Väst
Karlstads universitet

1

1

20

9

Linköpings universitet

2

Luleå tekniska universitet

4

1

Lunds universitet

7

16

Mittuniversitetet

5

20

Stockholms universitet

2

12

Södertörns högskola

1

1

2

Umeå universitet

1

20

Uppsala universitet

2

9

Örebro universitet

turist

4

Totalt antal avhandlingar: turism 49, turist 2, tourism 130. Om författaren är
verksam vid flera lärosäten kan avhandlingarna i vissa fall ha räknats två gånger.
Sökord: hospitality
Lärosäte

Antal avhandlingar

Göteborgs universitet

2

Lunds universitet

1

Örebro universitet

1
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Sökord: hotell
Lärosäte

Antal avhandlingar

Högskolan Dalarna

1

Linköpings universitet

1

Lunds universitet

1

Sökord: måltid
Lärosäte

Antal avhandlingar

Karlstads universitet

1

Lunds universitet

1

Örebro universitet

3

Sökord: meal
Lärosäte
Örebro universitet
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Antal avhandlingar
16

5/FEM RÖSTER OM
BESÖKSNÄRING
”Sluta räkna hotellnätter – se på
övergripande effekter i stället”
Charlotta Mellander, professor nationalekonomi,
Internationella Handelshögskolan, Jönköping
Foto: A Hallams

Idag finns förhoppningar i flera krympande kommuner i
landet att en satsning på besöksnäring kan leda till ökad
attraktionskraft och därigenom förbättrade premisser för
överlevnad. Charlotta Mellander, som bland annat forskar
inom regional utveckling och besöksnäring, ser mer
nyanserat på detta.
Vad är en attraktiv plats och hur viktiga är de för turismen?
– En attraktiv plats är en plats relativt många människor
hellre flyttar till än från. Vi har ganska många platser som
fler flyttar från än till i Sverige i dag. För en del av dem
kan besöksnäringen vara en viktig faktor – de kan
temporärt låna marknadskraft utifrån. Människor som
kommer dit på besök och spenderar pengar när de går ut och äter, sover över och
konsumerar bidrar till att skapa vad den lokala marknaden inte själv har kraft att
göra. Men det betyder inte nödvändigtvis att platsen får en ökad attraktionskraft ur
ett långsiktigt perspektiv. Och det ger inte grund för att säga att alla krympande
kommuner borde satsa på turism.
Helhetsperspektiv på turism och evenemang saknas
– I dag handlar det för många platser om att vinna eller försvinna. Att satsa på
destinationsutveckling och turism kan då vara en väg att gå. Men vi måste ha ett
holistiskt perspektiv och öka medvetenheten om strukturerna. Vi behöver titta på
värdet av turismen som helhet för till exempel en plats. På destinationerna är man
ofta så otroligt fokuserad på värdet av besöksnäring och turism i antal hotellnätter,
hur mycket turisten spenderar och hur mycket skattemedel detta generar. Och vi
undersöker gärna vad ett enskilt event, som till exempel Eurovision, genererar i
någon sorts cost-benefit analys. För mig är det ganska ointressanta frågor.
Vad ska vi studera i stället?
– Det är mer intressant och viktigt att se vilka effekter det får för en region om man
skulle öka turismen med till exempel tio procent. Hur mycket skulle det bidra till
antal arbetstillfällen? Vad skulle det ge till andra branscher, som exempelvis
handeln? Hur skulle detta påverka attraktionskraften hos platsen? Och minst lika
intressant är att studera det motsatta – om turismen skulle minska med tio procent.
Med denna kunskap kan man lättare se till helheten på ¬den enskilda platsen. Då
kan vi prata om vikten av turismen i ett helhetsperspektiv.
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Tudelningen av Sverige sätter agendan för allt
– Vi har en tudelning av landet i dag, mellan å ena sidan de starka storstadsregionerna och kärnkommuner som Jönköping, Växjö, Karlstad och Örebro och å den
andra en stor mängd platser och kommuner där det generellt sett går ganska
knackigt. Detta kommer att sätta agendan för i princip allt framöver. Därför menar
jag att vi behöver mer forskning om de mindre platsernas perspektiv. Sverige är
starkt när det gäller regionalekonomisk forskning och jag är övertygad om att
besöksnäringen har en funktion att fylla när det gäller regional utveckling. Men det
finns inte så mycket forskning om detta i kombination och i större skala bortom
specifika case.
Hur möter vi detta?
– Jag tror dessvärre inte heller att vi kommer att se någon satsning på det från vare
sig nationell nivå eller enskild forskningsfinansiär. Ibland känns det som man från
nationellt håll tycker att vissa branscher ska klara sig själva. Och kanske är det fallet
för besöksnäringen så länge den i stort går bra. Men det räcker inte. Jag skulle gärna
se att man ser över detta från nationellt håll. Vi skulle exempelvis behöva veta mer
om hur ett Vimmerby utan Astrid Lindgrens värld skulle se ut och vad en blivande
aktör inom besöksnäringen på andra mindre platser kan lära av andra liknande
platsers framgångar och misslyckanden ur ett mer generellt perspektiv. Då kan
besöksnäringen spela den viktiga roll för landet som den har förutsättningar att
göra.

“Besöksnäringsforskningen glädjande nog
nu viktig i danska innovationssammanhang”
Henrik Halkier, professor, dr.phil vid Ålborg Universitet,
Humanistiska fakulteten och sekreterare i Northors
Foto: Kirsten Bach Larsen

Hur ser det ut med besöksnäringsforskningen i Norden?
– Såvitt jag kan uttala mig skulle jag säga att det är lite
ojämnt. I Norge och Finland har man en lång tradition av
relativt mycket offentliga medel i strategiska
forskningsprogram och -projekt. Man har varit
uppmärksam på betydelsen av att investera i forskning i
besöksnäringen. I båda länderna har den såvitt jag kan se i
hög grad knutits samman med frågor som man kan kalla
”periferiproblematik” – som Nordnorge och Lapland.
Forskningen blir på det sättet en del av regionalpolitiken,
man finansierar den inte bara för att besöksnäringen är
uppfattad som viktig utan också för att den bidrar till ekonomisk- och
samhällsutveckling.
Och i Danmark?
– Danmark har de sista åren börjat röra sig lite i samma riktning som Norge och
Finland. Vi har en tradition av samarbete med destinationsutvecklingsföretag, som
Wonderful Copenhagen, Visit Ålborg med flera, men har haft väldigt lite målinriktad
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forskning på turism. Den startade långt senare än i Sverige, Norge och Finland och
har primärt drivits med universitetens egna medel.
Strategisk forskning om turism har fått prioritet
– Först de sista två, tre åren har besöksnäringen börjat betraktas som ett strategiskt
forskningsområde och fått prioritet. Här har den relativt nya Danska
Innovationsfonden haft stor betydelse. Den finansierar primärt strategisk forskning
och ett av de prioriterade områdena är turism och besöksnäring. Syftet är att
förbättra konkurrenskraften inom området affärsresande, att bidra till tillväxten i
hela landet och att utveckla kust- och naturturismen. Man har hittills haft två
utlysningar om året där universitet i samverkan med andra aktörer, som
branschorganisationer, regioner eller kommuner, har kunnat söka. Projekten som
fonden beviljat har intressant nog, liksom i Norge och Finland, ofta varit knutna till
en regionalpolitisk agenda. Jag ser en positiv utveckling nu när vi får projekt av den
här karaktären – och inte minst att man accepterar att besöksnäringen är viktig
också i innovationssammanhang.
Vilka framtida utmaningar ser du?
– Den första är att vi på ett konstruktivt sätt kan förmedla forskningen vi bedriver
till verksamheter och organisationer som är engagerade inom besöksnäringsområdet. Om jag ser tillbaka femton år i tiden tycker jag vi gradvis har blivit bättre.
Då fanns föreställningen att forskningen på universiteten var långt från den
praktiska världen. Den har förbättrats i dag, men vi måste ständigt arbeta med detta.
Engagera fler aktörer i forskningen
– Den andra är att hålla uppe engagemanget hos de små och medelstora företagen.
Forsknings- och utvecklingsprojekt är ju en uppgift vid sidan av deras huvudverksamhet, som kräver investeringar både i pengar och tid. Jag hoppas att vi
framöver fortsättningsvis kan finna bra sätt att engagera aktörerna i forskningsprojekt. Jag ser för mig en form av ”co-creation” där de också bidrar aktivt. Det
kräver ett ökat engagemang från båda parter och dessutom en kulturändring både
bland forskarna och företagarna. Jag hoppas att vi kan få till stånd fler samarbeten
med organisationer, som vi till exempel fått inom campingområdet. Medlemmar har
inte oväntat större tilltro till sin organisation än till oss forskare, när vi lyckas
engagera organisationerna blir de våra viktiga ambassadörer som underlättar vår
rekrytering till forskningsprojekten. Vi har ett stort ansvar för att driva på med
detta.
Fakta
I Danmark finns cirka 45-50 forskare inom besöksnäringsområdet, cirka hälften
bedriver forskning på heltid. Det är en fördubbling på tio år. Ökningen går hand i
hand med ökningen av att antal universitetsutbildningar inom turism.
Några av de forskningsprojekt som bedrivs vid Ålborgs universitet är:
•
•
•

InnoCoast – Innovation in coastal tourism in Denmark, a collaborative 3-year
project with participants from most Danish institutions
Smart Tourism – the role of big data in service provision, monitoring and
development of urban and coastal tourism
Food Tourism Synergies – food and destination development in Sweden,
Denmark and England

De nordiska länderna har vissa samarbeten, bland annat genom Northors, ett årligt
symposium för nordiska forskare inom turism.
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Läs mer:
Ålborg University, Tourism
http://www.en.cgs.aau.dk/research/research-groups/tru/
Innovationsfonden, Danmark, turism
http://innovationsfonden.dk/da/soegemulighed/turisme

”Snart dags för ett nobelpris i turism?”
Robert Petersson, universitetslektor, Etour, Mittuniversitetet
Foto: Tina Stafrén

Samtidigt som besöksnäringen växer kraftigt genomgår
den en snabb professionalisering. Vi ser ökade behov inte
bara av kapitalisering utan även av kunskapsförsörjning,
omvärldsbevakning och beslutsunderlag. För att stärka
svensk turisms konkurrenskraft relativt andra behövs
kunskap och erfarenheter som gör både företagen och
andra aktörer i branschen starkare. Det menar Robert
Pettersson.
– Sedan Turismutbildningen startade i Östersund 1978
har vår ledstjärna varit att forska för turistnäringens
bästa och för dess positiva utveckling. Jag tror på att
forskningen tillför kunskap som gör att branschen stärks, det är en av forskningens
roller.
I finansieringssammanhang är turism fortfarande främmande
– Men vi ser ännu utmaningar som bygger på gamla strukturer som i sig förändras
långsamt. I dag konkurrerar turismforskningen med många mer etablerade
forsknings- och ämnesområden när det kommer till finansiering. Vi har på grund av
vår relativa litenhet och unga ålder som disciplin en relativt svag ställning och
begränsad representation i fakultetsnämnder och interna beslutsinstanser. Detta
håller tillbaka turismforskningen när medlen ska fördelas. Vid extern finansiering
från stiftelser, råd, myndigheter och verk finns fortfarande en utmaning i att turism
kan framstå som något nytt och främmande. Dessutom har flera av finansiärerna en
begränsad representation från, och erfarenhet av, att bedöma turismsektorn.
Forskare och bransch bör driva tillsammans
– Om forskningen drivs och finansieras enbart av lärosätens interna medel blir den
alltför begränsad i sin volym. Och här har vi nästa utmaning. Näringen vi utför och
tillämpar vår forskning på är både småskalig och fragmenterad. Den består av
många en- och fåmansföretag. Det i sig gör den till en mindre god
forskningsfinansiär. Och de enskilda företagen ska inte heller vara det. Frågan bör
drivas av branschorganisationer och andra aktörer i besöksnäringen tillsammans
med forskarsamhället. Då får vi också naturliga mottagare av forskningen. En
enskild kanotuthyrare kan ha svårt att ta emot och sätta sig in i
besöksnäringsforskning, men när den landar på en mer central nivå kan den lättare
komma ”Kalle kanot” till gagn.
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Är mer forskningspengar lösningen?
– Det är helt säkert inte överraskande med ett standardsvar från en forskare att man
bör verka för mer pengar i systemet. Men jag ser också att annat kan förbättras. I
dag är turismforskningsmiljöerna i landet ganska isolerade öar – ibland lite inlåsta i
sina respektive lärosäten. Det tas rätt få initiativ att föra samman forskningsmiljöer
och problematisera turismforskningens villkor och möjligheter. Nätverket för
akademiska turismutbildningar (NATU) som funnits i några decennier har, på grund
av avsaknaden av gemensamma forskningsarenor, de senaste åren även öppnat upp
för att stöta och blöta forskningsfrågor. Det är ett gott initiativ, även om det ibland
kan vara svårt att prioritera vilka som ska delta på mötena – är det programansvariga och studierektorer eller forskningsledarna? Lösningen är kanske både
och, vilket skapar bättre förutsättningar får att stärka kopplingen mellan
turismforskning och turismutbildning.
Tänk större på nationell nivå
– Det finns flera ljus i horisonten. I takt med att besöksnäringen flyttar fram sina
positioner gör också forskningen det. I dag lyfts den växande besöksnäringen som
ett insats- och utvecklingsområde i snart sagt varje regions utvecklings- och
tillväxtarbete. Det finns initiativ på nationell, regional och lokal nivå där man arbetar
med att bryta ner strategier i konkreta handlingar. Här har ”destinationifieringen”
som svept över landet de senaste åren bidragit. Den driver frågor såsom strategisk
kompetensunderstödd utveckling. För att understödja rörelsen framåt och samtidigt
inte hamna i att arbeta i isolerade öar även här, bör man tänka större och på
nationell nivå ta initiativ till att fundera över framtida tematiska
forskningsutlysningar och satsningar som riktas mot besöksnäringen.
– Turismen är en viktig och växande bransch. Dessutom kan vi konstatera att
turismforskningen stärks och flyttar fram sina positioner såväl nationellt som
internationellt. Kanske är det snart dags för ett nobelpris i turism!

”Koordinera samhällsresurserna bättre –
ska varenda kommun ha en egen arena?”
Tobias Heldt, fil. dr. nationalekonomi, särskilt
turismekonomi, chef vid avdelningen Regionala Studier vid
Högskolan Dalarna
Foto: Högskolan Dalarna

Tematiska forskare inom turism behövs
Hur ser finansieringsmöjligheterna ut för en turismforskare
i dag?
– Det handlar till viss del om hur man paketerar det man
gör och vilken strategi man väljer för publicering. Om man
är fast inom fältet turismforskning och kanske endast
publicerar sig i turisttidskrifter kan det vara svårare att få
forskningsfinansiering. Där saknas tydlig och stabil
finansiering i dag. Om man däremot i stället väljer att
adressera ett samhällsproblem eller talar i termer som
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allmän innovation och att driva kunskapsutveckling mer generellt kan man ha det
lättare. Det finns dock nackdelar med den strategin. Vi behöver forskare som är
tematiskt inriktade på turism och besöksnäring både på grund av att turismfältet
har särskilda förhållanden och utmaningar och för att turistprodukter skiljer sig från
andra varor och tjänster. Saknar vi tematiska forskare kan det leda till att vi får för få
experter inom turismfältet.
Kan branschen bidra där?
– Att turismforskningen är för branschspecifik ser jag på med viss oro. Det finns risk
att det resulterar i forskning som handlar för mycket om produkttjänsteutveckling
och det kan leda till förväntningar från branschen att forskningen ska vara direkt
tillämpbar. Jag tror att branschen måste höja blicken här och våga lämna lite av
frågeställningarna till forskarna.
Och den nationella nivån?
– Vi ser för få initiativ från nationellt håll just nu när forskningen till stor del lämnats
över på branschen. En risk med det är att vi inte tydligt ser vad som är
samhällsintressen eller hur näringspolitiken ska formas. Samhällets resurser bör
koordineras bättre och vi borde ställa oss frågan om varenda liten kommun ska ha
arenor och kapacitet för att ta emot stora evenemang som Eurovision och
skidtävlingar. En konkurrenssituation är bra, men att bygga dubbla infrastrukturer
är slöseri med samhällets resurser. Och det är kommunernas enskilda invånare som
förlorar.
Framtidsnäring med få nationella resurser
– Med den tidigare Turistdelegationen fanns en viss tydlighet, men sedan dess har
den övergripande frågan gått upp i den allmänna Tillväxtverkspolitiken och smetats
ut. Det saknas både en permanent struktur för näringspolitiken kopplat till statistik,
utvärdering, uppföljning och strategisk styrning. Det tror jag också påverkar själva
forskningsfinansieringen. Jag skulle vilja se nationella forskningsinitiativ riktade
mot branschen där större finansiärer skulle kunna gå ihop. Näringen har framtiden
för sig, men i dag man sätter till betydligt mer nationella resurser när det gäller både
jordbruk och fordonsindustri.
– Vi bygger nu med bland annat EU-medel upp en plattform vid högskolan, Center
for Tourism and Leisure Research. Vi hoppas att kunna stärka både regionen och
turistnäringen som helhet genom forskningsdriven samverkan och innovation. När
vi tydligare kan visa vad vi kan, våra kompetenser gentemot företag och
organisationer, hoppas vi på flera intressanta samverkans- och utvecklingsprojekt
tillsammans med branschen. Det ska bli spännande att se vilka samarbeten vi kan få
till.
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Richard Tellström, docent i måltidskunskap,
Restauranghögskolan, Örebro universitet

“Får vi hit den kulinariska turismen med en
tallriksmodell?”
Foto: P Vinterstad

I turismens begynnelse hade man med sig egen mat när
man reste. Eller satt med vid de lokalboendes bord och fick
äta samma mat som de gjorde. I dag växer den kulinariska
turismen globalt och mat blir en allt vanligare anledning
till att resa. Är Sverige rustat för att dra fördelar av detta?
Vad säger en måltidsforskare?
– Om vi ska kunna dra nytta av den globala trenden
behöver vi ändra inställning. Vi har ett perspektiv på mat i
Sverige som är ganska udda. Vi gillar folkhälsa och tycker
det är fantastiskt att vi kan äta näringsriktigt och nyttigt
och att man ska äta för att överleva. Detta går man inte igång på i andra länder. Där
finns en tydligare inställning till att mat fyller en funktion för gemenskap och som
skäl att umgås och att vi behöver detta för att leva. Om människor från andra länder
ska vilja åka hit måste de tycka att vi har ett bra utbud av både mat och gemenskap.
Jag tror att vi kan kombinera de två synsätten – jag ser matturism och turismmat
som ett parallellt spår till folkhälsospåret.
Hyfsat vackert Sverige med dålig mat ger inga turister
– Vi behöver bli bättre på att förstå att mat och dryck är en upplevelseprodukt och
bestämma oss för att tala om det som en reseanledning. Detta är särskilt viktigt för
platser utanför storstäderna. Man talar om att vi har ökade turistströmmar till
Sverige, men jag tror inte på det. Vi har det till Stockholm, Göteborg och Malmö –
men det är något annat än Sverige.
– Länder med bra ”utanförstäderna”-turism, har ofta bra mat – som i Toscana eller
Frankrike – i kombination med ett hyfsat vackert landskap. Då är det roligt att åka
runt. Men är det som i Sverige ett halvvackert landskap med lagom vackra vyer och
dålig mat kommer inte turisterna, de stannar hellre i städerna. Matens kvalitet avgör
också hur länge vi stannar i ett område. Är den väldigt dålig stannar vi kortare tid
och kanske bara tittar på den enda sevärdheten som finns där. Finns det bra mat i
kombination med sevärdheten blir det intressantare att stanna kvar längre. Maten
kan användas som regulator för hur länge man vill att turisten ska stanna.
Mörker i 40 veckor skapar utmaningar
– Jag tror det är väl känt att bättre mat är en förutsättning för besöksnäring och
turism. Däremot tror jag det är mindre tydligt att det finns en koppling mellan
hyfsad mat- och restaurangnäring på landsbygden och att de som bor där måste
vara intresserade av att gå på krogen. Ställen ute i landet som lagar mat till turister
kan inte enbart leva på dessa. Vi har mörkt och svart i princip 40 veckor om året,
den tiden måste anläggningarna leva på svenskarna. Det innebär att vår hållning till
mat och måltid avgör vad turisterna kommer att få uppleva. Och den understöds inte
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av våra myndigheter som är nöjda om de kan få fram en ny tallriksmodell. Vi tio
miljoner som bor i landet måste också se oss själva som matupptäckare i vårt eget
land och se de möjligheter som maten och måltiden gör med mänskliga relationer.
Folkhälsa står inte i motsats till matturism, men matturismen inte kan leva på de få
turister som kommer till Sverige under vårt korta sommarhalvår.
Forskning om upplevelsen av måltid saknas
– Ska vi bli bättre på att kommersialisera mat, dryck och måltid behöver vi både tala
om detta som en upplevelseprodukt och kunskapsuppbyggnad. Vi har vad jag
känner till ingen turismutbildning med ett tydligt mat- och måltidsfokus, trots att
turisterna behöver äta var fjärde timme. Man kan läsa tio veckor i ämnet mat och
måltid som kulturell upplevelse på universitetet, medan man kan ta en hel examen
om maten och dryckens näringsinnehåll. Det finns också väldigt lite måltids- och
matforskning i Sverige som handlar om andra saker än nutrition, energi- och
vitamininnehåll. Vi har behov av forskning om den humanistiska upplevelsen av mat
och måltid. Vill man inte se detta spelar det ingen roll hur mycket pengar vi öser på
med.
Nu finns ett öppet fönster
– Ska vi lyfta det svenska matintresset, gastronomiperspektivet och industri- och
tjänsteutvecklingen måste vi jobba målmedvetet och komma längre än till kock- och
matlagningstävlingar i tv. Den typen av program kan vara bra i sig, men om vi inte
åstadkommer mer blir det en fluga som ersätts av en annan om ett antal år. Vi
kommer inte att surfa med automatik på mat- och måltidsvågen för att den är
internationell och äger rum just nu. Men nu finns ett öppet fönster för att göra
någonting som lyfter det här till en högre nivå. Vi väljer om vi vill utnyttja det.
Tiden inne för gemensamt försöksprojekt
– Låt branschinstitut, industrin och universitet gemensamt satsa på ett testprojekt
under i alla fall tio år för att utmana tankarna och se vilka behov som finns.
Förmodligen finns det mer önskemål om fördjupat kunnande i branschen än vad vi
hittills har identifierat. Satsa mer på att utveckla regionala initiativ, som man gjort i
Skåne och genom Östgötamat, och ordna tävlingar om bra matregioner. Verka också
för att kommunerna ska kunna bjuda mer generöst och minska och ändra de rigida
reglerna för representation. Och satsa på forskningsstudier. Vill vi inte fånga tillfället
nu att ändra perspektivet får vi kanske välja en annan väg för att stå oss i en
internationell konkurrens. Då för vi göra som ofta i marknadsföringssammanhang –
att kommersialisera det man har. Vi får göra folkhälsoperspektivet till ett resmål i
sig. Kanske blir vår nästa turistslogan: Åk till landet som har en tallriksmodell!

48 /

VEM TÄNKER PÅ BESÖKSNÄRINGEN? BFUF 2015

6/NÄTVERK
NATU
Nätverket för akademiska turismutbildningar och forskning i Sverige är en plattform
för samverkan, kontakt, erfarenhetsutbyte och diskussion av aktuella frågor mellan
deltagande lärosäten och forskningsmiljöer i syfte att utveckla utbildning och
forskning inom turism.
Medlemmar i nätverket är de lärosäten som har utbildning och/eller forskning inom
området turism. Nätverket är också öppet för kontakt med utbildningar och
forskning inom andra områden som har intresse för turism.
Nätverket syftar också till att underlätta kontakt för det omgivande samhället i
frågor som berör nätverkets område.
Ordförandeskapet i nätverket roterar mellan deltagande lärosäten och
forskningsmiljöer på årsbasis och ordförande lärosäte bjuder in till ett årligt möte.
Det kan även förekomma andra möten under året om det finns angelägna frågor att
gemensamt diskutera.
NATU har ett hundratal medlemmar forskare, doktorander från lärosätena:
Högskolan Dalarna, Högskolan i Halmstad, Karlstad universitet, Linköpings
universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Mittuniversitetet, Södertörns
högskola, Umeå universitet och Örebro universitet, Campus Grythyttan, Restaurangoch hotellhögskolan.
Deltagande lärosäten och forskningsmiljöer är också i hög utsträckning delaktiga i
NORTHORS.
http://www.natu.se

NORTHORS
Nordic Society for Tourism and Hospitality Research är ett nätverk för nordiska
forskare inom turism. Nätverket arrangerar en konferens årligen, ”Nordic
Symposium on Tourism and Hospitality Research”, med 100–200 deltagare. I
styrelsen på nio personer ingår representanter från universitet och högskolor i
Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island samt redaktörer från skandinaviska
journaler.
www.northors.aau.dk/index.html
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7/TVÅ KOMMENTARER TILL
FORSKNINGSPROPOSITIONEN
BFUF
BFUF lämnade följande synpunkter till forskningspropositionen i oktober 2015.
Till: Utbildningsdepartementet, den 28 oktober 2015
Synpunkter på forskningsproposition 2016
Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) välkomnar regeringens
initiativ att ta emot förslag och synpunkter på inriktningen i den kommande
forskningspolitiska propositionen.
BFUF, som bildades 2009, har till syfte 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 näringen.
Genom BFUF finansierar näringens företag forskning och utveckling med cirka 8
miljoner kronor årligen. BFUF är bildat och finansieras av arbetsmarknadens parter,
Visita – svensk besöksnäring och Hotell- och restaurangfacket, gemensamt. Fonden
är ett kunskapsutvecklande tillskott i en bransch med stark tillväxt och samtidigt
stor utvecklingspotential. BFUFs styrelse har sedan december 2012 fått in och
granskat närmare 100 vetenskapliga projektansökningar och bland dessa beslutat
om finansiering med totalt 15, 4 miljoner kronor till branschrelevant forskning.
Detta gör BFUF idag till en av de viktigare finansiärerna av forskning för
besöksnäringen, vi har vidare en god överblick av pågående forskning som är
relevant för sektorn. Verksamheten lutar sig bland annat mot arbetet med
Besöksnäringens strategiska forsknings- och innovationsagenda vilken 2012/2013
mobiliserade bransch och forskare och koordinerades av BFUF med stöd av Vinnova
inom ramen för deras SIO program.

Besöksnäringens bidrag till samhället
Besöksnäringen utgör en betydande del av Sveriges tjänstesektor och bidrog med
närmare 160 000 helårsanställningar 2014, detta är en ökning med närmare
5 procent på ett år och med 30 procent sedan år 2000, att jämföra med den totala
sysselsättningen som ökat 10 procent under samma period. En stor andel av dessa
arbeten går till unga och nya svenskar. Turismens totala omsättning uppgick till
268,5 miljarder kronor under 2014. Mest ökade turismens exportvärde, det vill säga
utländska besökares konsumtion i Sverige, som ökade med 10,7 miljarder kronor
eller hela 12,5 procent. Utländska besökare spenderade 96,5 miljarder kronor och
svenska fritids- och affärsresenärer 172 miljarder kronor. Sedan 2000 har den totala
omsättningen för turismen i Sverige ökat med 118,5 miljarder kronor eller drygt
78,9 procent i löpande priser. Resandet ökar inte bara inom och till Sverige, det
internationella resandet passerade en miljard 2012 och fortsätter att öka. Den
globala samhällsutvecklingen påverkar och kommer att påverka besöksnäringen
starkt framför allt genom tre områden:
1) Urbaniseringen – den framtida besöksnäringen kommer att drivas av resor
framför allt till, från och mellan städer. 2025 beräknas de 600 största städerna
inneha 25 procent av jordens befolkning. Även i Sverige kommer det framför allt
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vara storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö som attraherar resande till, från
och inom Sverige.
2) Hållbar utveckling – framtidens turist är miljö- och kvalitetsmedveten och Sverige
har gott om icke-exploaterad natur, med en stor potential att skapa unika
besöksupplevelser. Som land rankas Sverige högt inom hållbar utveckling och här
finns goda utvecklingsmöjligheter som i hög grad kan involvera besöksnäringen.
3) Digitalisering/ automatisering – har redan nu en stor inverkan på affärsmodeller
och förutsättningar inom sektorn. I Sverige är fyra av de 20 vanligaste aktiviteterna
på internet relaterade till resor. Det finns en stor potential i att i större utsträckning
och mer systematiskt sammanföra besöksnäringen med kompetenser inom IT och
med närings- och samhällsaktörer för att hitta nya innovativa och
gränsöverskridande lösningar.
Forskning och utveckling är av stor betydelse för näringens fortsatta tillväxt. Synen
på det moderna kunskapssamhället, bland forskningspolitiken, lärosäten, forskare
och forskningsfinansiärer behöver uppgraderas till att inkludera turism och
besöksnäring som en viktig del av den växande tjänstesektorn, och därmed värd
strategiska investeringar i forskning.
Idag saknar besöksnäringen helt nationella strukturer jämförbara med andra
branschers/sektorers forskningsinstitut, som stärker kopplingen mellan företag och
forskning och som ger stöd för utbyte och innovations-, utvecklingsprocesser. En
utmaning i det sammanhanget är att besöksnäringen är fragmenterad till sin natur
och till övervägande del, 99 procent, består av små och medelstora företag.

Forskningsläget och utmaningar
I januari 2014 genomförde BFUF en kartläggning (rapport #03 Vem tänker på
besöksnäringen?) av vilken forskning med koppling till besöksnäring och turism
som pågick i Sverige under 2013. Detta var andra året i rad denna kartläggning
gjordes. Samtidigt studerades vilken finansiering som de större nationella
forskningsfinansiärerna stödjer forskning i sektorn med. Resultatet visade att cirka
60 st forskningsprojekt pågick spridda över drygt tio lärosäten i landet. De fem
större forskningsmiljöerna är (i bokstavsordning) Centrum för turism vid
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Cerut vid Karlstads
universitet, ETOUR vid Mittuniversitetet och Umeå universitet. De större
finansiärerna bidrog med totalt cirka 30 miljoner kronor till området, lärosätena
själva finansierade med motsvarande belopp.
De externa aktörer som bidrog med störst finansiering var BFUF, Formas, Mistra,
Vinnova och Naturvårdsverket. Man måste dock betrakta detta som relativt sett en
ytterst blygsam investering med utgångspunkt i sektorns bidrag till samhället redan
idag och dess framtida utvecklingsmöjligheter. Kartläggningen Vem tänker på
besöksnäringen? och arbetet med Besöksnäringens forsknings- och
innovationsagenda tydliggör en bild av att vi mutat in några områden där vi håller
hög klass i Sverige, bland annat inom evenemangsforskning, forsknings kring
fritidshus, fjäll- och naturmiljöer. Vi har även för sektorn viktiga akademiska
utbildningar i måltidskunskap och gastronomi som är unika och behöver
kompletteras med stark forskning. Samtidigt håller inte all turismforskning
internationella mått. Vilket förmodligen är en konsekvens av högskolesektorns
snabba utbyggnad, avsaknad starka miljöer, långsiktiga satsningar och i många fall
avsaknad av seniora forskare. På många platser där turismutbildningar bedrivs
saknas forskningstradition. Det finns också en risk att falla mellan stolarna hos
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forskningsråden som har specifika ämnes- och beredningsgrupper som behandlar
ansökningar, och där turismrelaterade projekt inte alltid är lätta att koppla till ett
specifikt ämne. Forskningsmedel som är öronmärkta för turism och besöksnäring är
mycket ovanliga. Flera av de mest meriterade och seniora forskarna inom området
vittnar om att de undvikit att använda ordet turism i titeln på forskningsprojekt när
de söker och får utdelning från forskningsråden. ”Så att den inte automatiskt ska
sorteras bort.” Den finansiering som trots allt finns styr inriktningen på den
forskning som finns där satsningar ofta täcker in natur- och glesbygdsperspektiven
genom finansiering från bland andra Naturvårdsverket, Formas, Mistra och
regionala strukturfonder. De urbana perspektiven tycks däremot fallit under
finansieringsradarn när det gäller besöksnäringsforskning.

Förslag
BFUFs förslag till den kommande forskningspropositionen är:
Stärk besöksnäringsperspektivet i forsknings- och innovationssatsningar kopplade
till framtidens städer och samhällsutveckling genom uppdrag och allokerade medel
till lärosäten och forsknings-/innovationsmyndigheter. Det finns ett betydande
behov av verktyg och mätinstrument som förtydligar besöksnäringens
samhällsekonomiska roll och som kan erbjuda en tydligare bild av näringens roll och
möjligheter i både national- och regionalekonomiskt perspektiv.
Det genomförs och har genomförts bra satsningar på natur- och fjällturism och
dessa satsningar behöver kompletteras med kunskap om besöksnäringen i
urbanmiljön. Det är städerna som driver resandet och det är här besöksnäringens
övernattningar, restaurangbesök, handel och andra upplevelser till avgörande del
omsätts nu och i framtiden. Städerna är och kommer att vara de väsentliga portarna
in i Sverige även för besökare som via städerna söker sig vidare till natur-, fjäll- och
landsbygdsupplevelser. Vi behöver seriösa och långsiktiga satsningar på kunskap
om urbanturismens behov, utmaningar och möjligheter och som belyser
besöksnäringens roll i centrum-, stads- och samhällsutvecklingen.
•

Stärk de forskare och miljöer som är verksamma inom evenemangs-, natur/maritimturismforskning samt måltidsforskning med långsiktiga
forskningsmedel. Detta är forskningsområden där vi redan idag har god och
profilerad forskning med internationell höjd (Centrum för turism vid Göteborgs
universitet och ETOUR vid Mittuniversitetet). Evenemang blir allt viktigare
verktyg i städers övergripande utveckling och strävan efter attraktivitet och
tillväxt. Förutsättningarna för att genomföra evenemang blir allt mer komplexa.
Internationellt dominerar ännu den ekonomiska dimensionen som fokus på
värdeskapandet. Svenska städer har en unik möjlighet att positionera sig
internationellt genom att tydligt inkludera miljömässiga och sociala
dimensioner vilka blir alltmer viktiga vid genomförandet/kommunika-tionen
för såväl städer som arrangörer. Det behövs insatser för att hitta nya lösningar
som möter utmaningen med att planera, genomföra och följa upp hållbara
evenemang. Samma bild gäller naturturismen som är ett av de snabbast
växande segmenten inom global turism idag, Sveriges natur är en av de viktiga
reseanledningarna till vårt land. Här behövs också utveckling av kunskap,
kompetens och innovationer. Mat, dryck och måltidsupplevelser är viktiga för
turister och inte sällan reseanledningar i sig. Inom det här området har vi sedan
ett par decennier i Sverige unika akademiska utbildningar där
hantverkskunnande möter vetenskap och estetiskt gestaltning (Restaurang- och
hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet samt Gastronomiprogrammen
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vid Umeå universitet och Högskolan i Kristianstad).
•

Skapa en nationell forskarskola för turism/besöksnäring som utvecklar en
riktad och samordnad utbildning av doktorander och disputerade.
Forskarskolan ska samla forskare inom turismvetenskap men också inom andra
vetenskapliga områden som relaterar till besöksnäringen såsom
samhällsekonomi, stadsutveckling, IT, logistik, hållbarhet, organisation,
ledarskap och måltidskunskap med flera. En sådan plattform kan väsentligt
bidra till utveckling av såväl grundutbildning som ledarskapsutbildning inom
besöksnäringen. En nationell forskarskola skulle också stärka det nationella
nätverk som redan finns inom turismens område (NATU) som kan utvecklas till
ett forum för internationella samarbeten och en bas för att bjuda in utländska
lärare och doktorander till Sverige. Dessutom skulle forskarskolan kunna
erbjuda MBA eller fortbildning för framtida ledare inom besöksnäringen då
kompetensförsörjningen är en av branschens viktiga utmaningar för att
bibehålla och utveckla konkurrenskraft och långsiktigt hållbar tillväxt i
företagen. En samlad forskarskola skulle skapa bättre förutsättningar också för
utbildningar på gymnasial och yrkeshögskolenivå. Breddade ämneskunskaper i
turism i en kombination med yrkeskunskaper ökar kvalitén på utbildningarna
och kan bättre svara mot branschens behov.

•

Slutligen behövs det tas helhetsgrepp för att säkra sektorns
innovationsförmåga, konkurrenskraft och hållbara tillväxt in i framtiden. Det
behövs ett branschforskningsinstitut/innovationsmiljö som bygger på
quadrupel helix medverkan för att utveckla interaktionen mellan näring,
offentliga aktörer, civilsamhälle och forskningen, där vi gemensamt kan lyfta
utmaningar och möjligheter inom svensk besöksnäring och driva utbytes och
förändringsprocesser med utgångspunkt i befintliga teknik och affärsidéer, och
utvecklingsprocesser som alstrar förnyelse av idéer. Det behövs en nationell
miljö med kritisk massa som strategiskt kopplar samman forskning, företag och
samhällsaktörer.

Beslut i detta yttrande fattades av BFUFs styrelse vid möte den 27 oktober 2015.

NATU
Natu-nätverkets förslag och synpunkter på inriktningen i den kommande
forskningspolitiska propositionen
Med anledning av att regeringen öppnat för förslag och synpunkter på inriktningen i
den kommande forskningspolitiska propositionen samt att VISITA inkommit med
sådana synpunkter där Natu-nätverket omnämns, så vill vi med denna skrivelse
uttrycka vårt stöd för delar av de synpunkter som där framförs samt inge andra
synpunkter.
Natu-nätverket består av ett antal lärosäten42 med akademisk utbildning och
forskning inom turism i Sverige. Nätverket är en plattform för samverkan, kontakt,
Lunds universitet, Umeå universitet, Karlstad universitet, Mittuniversitetet, Högskolan Dalarna,
Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Örebro universitet, Restaurang och hotellhögskolan i

42

Grythyttan, Högskolan i Halmstad och Södertörns högskola.
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erfarenhetsutbyte och diskussion av aktuella frågor mellan deltagande lärosäten och
forskningsmiljöer i syfte att utveckla utbildning och forskning inom
turism. Nätverket syftar också till att underlätta kontakt för det omgivande
samhället i frågor som berör nätverkets område.
Vid dessa lärosäten finns ett stort antal studenter på grundläggande program,
master-nivå och forskarstuderande samt lärare och forskare inom området turism.
Dessa, och andra lärosäten med forskning som knyter an till turism, lägger resurser
på forskning genom finansiering av professorer, doktorander, lektorer och direkt
stöd till forskningsprojekt. Utöver detta så finansieras forskning om turism av ett
antal olika forskningsfinansiärer men med mycket blygsamma insatser jämfört med
andra samhälls- och näringslivssektorer (se exempelvis BFUF:s kartläggning ”Vem
tänker på besöksnäringen?” från 2013). Näringens privata finansiering av FoU är
begränsad och blygsam jämfört med många andra näringar (se till exempel SCB ”
Forskning och utveckling i Sverige 2013 – en översikt”), vilket till exempel beror på
att turistnäringen består av få stora företag och väldigt många små eller
mikroföretag samt att turism är nära sammankopplat med offentliga aktörers
intresse och ansvar för samhällsutveckling i stort.
Sammantaget innebär det att resurser för forskning om turism länge har varit och
fortfarande är starkt begränsade inte minst i relation till turismens betydelse för
samhälls- och näringslivsutveckling, vilket gör att det finns utrymme för
förbättringar. Turism anses vara en tillväxt- och en basnäring vilket därmed också
borde föranleda prioritering i den forskningspolitiska propositionen både vad avser
resurser för forskning men också annat stöd för kunskapsutveckling och innovation
samt insatser för att stimulera privat FoU i näringen.
Förbättringar behövs till exempel för att:
•

•

•
•
•

Öka volymen av, kvaliteten på och tillgången till forskningsbaserad kunskap
om turism för att säkerställa den möjliga och förväntade tillväxten inom
turismnäringen (se till exempel målen i den nationella strategin för svensk
besöksnäring som innebär en fördubbling av omsättningen till 2020)
Förbättra tillgången till konkurrensutsatta men långsiktiga forskningsmedel
för området turism som vetenskapligt fält (t ex genom att stärka kunskapen
hos beredningsgrupper och finansiärer om turismens vetenskapliga
betydelse)
Stödja och utveckla hur forskning och kunskap värderas av näringens privata
och offentliga aktörer samt ansvariga politiker
Turismens betydelse för samhällsutveckling bör speglas i forskningspolitiken
Ge resurser för ett större antal doktorander som forskar om turismrelaterade
frågor

Natu-nätverket anser att det i den kommande forskningspolitiska propositionen bör
finnas utrymme att stärka forskning som kan utveckla turistnäringen i stort. VISITA
föreslår att det skapas en nationell forskarskola för turism/besöksnäringen. Natunätverket välkomnar en dialog kring ett sådant förslag och ställer sig mycket positiv
till att stärka forskning om turism genom en satsning på doktorander. Vi är också
beredda att, utifrån vår samlade erfarenhet av att utbilda studenter på kandidat-,
master- och forskarnivå, samt att bedriva forskningsprojekt av vetenskaplig kvalitet
och i samverkan med näringens intressenter, ta ansvar för genomförande av
forskning och forskarutbildning kopplat till turism.
Med vänliga hälsningar, Maria Lexhagen, ordförande i Natu-nätverket 2015 och
forskningscenterledare vid ETOUR, Mittuniversitetet, Östersund, 2015 11 24
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8/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.

BFUFs forskningsprojekt
BFUF har sedan 2012 beviljat 19,1 miljoner kronor till 14 forskningsprojekt.

2012–2014
Besöksnäringens snabbväxare
HUI Research/Högskolan Dalarna/Örebro universitet, 1 500 000 kronor
Framgångsfaktorer för besöksnäringskluster
Internationella Handelshögskolan, Jönköping, 1 700 000 kronor
Måltidsföretagare – från kalaskokerskor till gourmetkrögare
Örebro universitet, Hotell- och restauranghögskolan, 1 000 000 kronor
Nyckelindikatorer för turismelasticitet
Lunds universitet, Service Management, 1 200 000 kronor
När blir maten värd en resa? En studie om kulinarisk turism
Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan, 1 600 000 kronor

2013–2015
Hotell som innovativa arbetsplatser, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet,
1 600 000 kronor
Morgondagens turist – Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen?,
Luleå tekniska universitet, 1 200 000 kronor
Rörlighet och karriärvägar i besöksnäringen, Högskolan Dalarna, 1 400 000 kronor

2014–2016 tema: innovation i besöksnäringen
Innovation i besöksnäringen, Internationella Handelshögskolan i Jönköping,
1 400 000 kronor
Platsinnovationer i Swedish Lapland, Luleå tekniska universitet, 1 400 000 kronor
Äta ute – en studie av besökares aktiviteter relaterat till mat och måltider, Umeå
universitet, Restauranghögskolan, 1 400 000 kronor
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2015–2017 tema: attraktiva besöksanledningar
Attraktiva varumärken i besöksnäringen – Från image till position, Luleå tekniska
universitet, 1 400 000 kronor
Besöksanledningars vara eller icke-vara: informationsspridningens betydelse för
attraktioners framgång, Lunds universitet, institutionen för service management och
tjänstevetenskap, 1 400 000 kronor
Öka intresset för svenska idrottsevenemang: En studie av internationella
sportturister, Göteborgs universitet, Centrum för turism, 1 300 000 kronor
2016 års utlysning hade temat digitalisering och visualisering. BFUF och
Handelsrådet gör en gemensam utlysning under 2016 med temat ”Framtidens
fysiska mötesplats”.
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9/ORDLISTA
Vad är turism?
”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser
utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra
syften.”43

Besöksnäring
Besöksnäringen är den näring som bidrar till turismkonsumtionen.
Turismkonsumtionen utgör en viss del av försäljningen hos företagen i
besöksnäringens olika delbranscher, medan andra delar inte är turismkonsumtion.
Den röda elipsen nedan illustrerar den del av omsättningen i besöksnäringens
företag som är turismkonsumtion.
Besöksnäringen är sammansatt av flera olika branscher som är mer eller mindre
väldefinierade i befintlig statistik. Hotell och restaurang tillsammans med övriga
former av logi, transporter och varuhandel är de största av delbranscherna medan
kultur, sportaktiviteter och rekreation är andra betydande delar av besöksnäringen.

Destinationsutveckling
Destinationen, det vill säga målet för resan, är ett centralt begrepp i alla
diskussioner om utveckling av turism. Destinationen kan förstås utifrån antingen ett
territoriellt (en yta, linje eller punkt som ett land, en region eller en stad) eller
funktionellt (en attraktion, aktivitet eller interaktion) betraktelsesätt.
För att en destination i sin helhet ska betraktas som attraktiv av resenärer krävs
också en rad tjänster och service runt själva attraktionen. Vanligtvis betraktar vi
tjänsterna som kompletteringar, men ibland även som en del av attraktionen. De
flesta diskussioner om utveckling av turism är naturligt att knyta till någon form av
destination, det vill säga destinationsutveckling. Enkelt uttryckt handlar det om att
utveckla attraktiva och väl fungerande resmål.

Exportvärde
Värdet av utländska besökares konsumtion i Sverige.

43

United Nations World Tourism Organization (UNWTO).
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10/SIFFROR
Turism
Omsättning, svensk turism, 2014
269 miljarder kronor 44
Svensk turisms totala omsättningsökning 2014
5,2 procent 45
Omsättning, svensk turism 2020
500 miljarder kronor 46
Andel av Sveriges BNP
Cirka 2,6 – 2,8 procent sedan år 2010.47
Exportvärde 2014
Turismens exportvärde växte med 12,5 procent under 2014, Sveriges totala export
av varor och tjänster med 5,1 procent.48
Turismens exportvärde var 97 miljoner kronor år 2014. Det sammanlagda
exportvärdet av järn och stål samt personbilar var 84 miljarder kronor.49
Sveriges exportvärde har ökat med 7 procent sedan 2010, turismens med 30
procent.
Antal sysselsatta 2014
159 000 personer var sysselsatta inom besöksnäringen (på årsbasis). Inom landets
stål- och metallframställning var antal sysselsatta 107 000 personer.50
Antal anställda 2020
250 000 personer 51

Visita/Svensk Turism AB.
Tillväxtverket, Fakta om svensk turism 2014.
46, Nationell strategi för svensk besöksnäring – strategi 2020, framtagen på initiativ av Svensk
Turism i dialog med näringens aktörer och i samverkan med bland andra SHR, Stockholm Visitors
Board, Swedavia, Tillväxtverket och VisitSweden. http://www.strategi2020.se
47 Tillväxtverket, Fakta om svensk turism 2014.
48 Tillväxtverket, Fakta om svensk turism 2014.
49 Visita/Svensk Turism AB.
50 Visita/Svensk Turism AB.
44
45
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