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Remissvar angående betänkandet:
Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar
turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95)
Forskningsrådet Formas har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerade betänkande.
1.1 betänkandet föreslås att Formas ges i uppdrag att i samverkan med relevanta myndigheter och i dialog
med lärosäten och branschernas forskningsråd, analysera vilka forskningsbehov som finns kopplade till
besöksnäring och turism samt ta initiativ till och stödja strategisk forskning och utveckling med relevans
för besöksnäringen. Formas välkomnar förslaget. Formas delar betänkandets uppfattning om behovet av
en mer samlad satsning på forskning och innovation om besöksnäring och turism. Forskningsområdet är
idag fragmenterat och behöver konsolideras och stärkas. Formas har goda förutsättningar att kunna
relatera analysen och de framtida initiativen inom området till andra pågående satsningar inom Formas
projektportfölj och till nationella forskningsprogram som Formas ansvarar för. I synnerhet gäller det
nationella forskningsprogrammen för livsmedel och för hållbart samhällsbyggande. Detta för att kunna
hitta synergier och därefter på det mest ändamålsenliga sättet dimensionera insatserna. Formas vill dock
betona, för att Sverige ska kunna bli en viktig kunskapsnation på området, bör en mer långsiktig satsning
genomföras som sträcker sig längre än de föreslagna fyra åren.
2.1 betänkandet föreslås även en ny nationell funktion för utveckling och innovation (se avsnitt 3.6.2) och
ett antal modeller för utformningen av en sådan funktion presenteras. Formas stöder inte förslaget om
att inrätta en sådan ny funktion, utan menar att denna redan tillgodoses inom befintliga strukturer och
kanaler, såsom Tillväxtverket samt stödfunktioner på universitet och högskolor.

Detta beslut är fattat av ställföreträdande generaldirektör Emma Gretzer, efter föredragning av analytiker
Lissa Nordin.

Emma Gretzer
Lissa Nordin

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Organisationsnummer:

Drottninggatan 89

registrator@formas.se

Tel: 08 775 40 00

202100-5232

Box 1206 111 82 Stockholm

formas.se

Fax: 08 775 40 10

