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Redovisning av Projektet  
Nordiskt utbyte av kunskap inom ho gre utbildning,  
Ny nordisk mat fo r ho gre utbildningar - Mat fo r ma nga 
 

Sammanfattning 
Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan har varit projektledare.  
 
Syftet med projektet var att skriva en ansökan till SIU/ Norwegian Centre for International 
Cooperation in Education för ett gemensamt Nordiskt master program och att starta ett nätverk 
för högra utbildning och forskning inom området mat och måltid för många i Norden. 
 
En projektgrupp för masteransökan, med en respresentant från vardera länderna Sverige, 
Finland, Norge och Danmark skapades. Den 15 november 2013 skickades en gemensam ansökan 
om utvecklande av ett nytt Nordiskt masterprogram till SIU. 
 
En nätverkskonferens genomfördes den 10-11 oktober, 2013 med ca 30 deltagare från 15 
Nordiska institutioner genomfördes av Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan på 
Campus Grythyttan. Under konferensen bildades en arbetsgrupp för fortsatt nätverksbyggande. 
Konferensens deltagare visade stort intresse för samverkan över kunskapsgränser. Det breda 
måltidsområdet med många små institutioner söker alla nordiskt samarbete. Måltidssektorns 
ökade betydelse i samhället, innebär ett påtagligt behov av tvärvetenskaplig utbildning och 
forskning. Att mötas över kunskapsgränser är en innovation i sig själv. Konferensen i Grythyttan 
med deltagarnas breda forskningsprofil visar att intresset för ett mer holistiskt och 
tvärvetenskapligt synsätt behövs. 

Uppdraget  

Det uppdrag som Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan med 
projektledare Inger M Jonsson erhöll var att arbeta för utbyte av kunskap inom högre 
utbildningar inom mat och måltidsområdet i Norden, särskilt gällande området mat för många. 
 

Syftet med projektet var att skriva en ansökan till SIU för ett gemensamt nordiskt master 
program och med detta som utgångspunkt skapa och samla ett bestående nätverk av 
universitetsinstitutioner i Norden verksamma inom området, mat för många.  
 

Målet var att sända in en ansökan till en tvåårig samnordisk masterprogram till SIU med 
förhoppning om positiv respons och finansiering. Målet var dessutom att skapa ett bestående 
nätverk, en arena för kunskapsdelning, mellan högre utbildningar och forskningsmiljöer i 
Norden. 
 

Målgruppen var universitetsinstitutioner med utbildningar inom mat och måltidsområdet i 
Norden med intresse för masterutbildning och forskning samt Nordiskt samarbete. 
 

Budget för projektet var 100 000 DKK (se separat budgetbilaga) 
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Aktiviteter 

Skypemöte juni 2013  
med Örebro universitet med School of Hospitality, Culinary Arts & Meal Science, Örebro 
University Head of International Affairs samt representanter för Aalborg University, campus 
Köpenhamn. 
 

Skapande av projektgrupp augusti 2013  
med fyra Nordiska universitetsinstitutioner och fyra kontaktpersoner och ett första möte med 
Örebro, Stavanger och Aalborgs universitet närvarande genomfördes i Köpenhamn.  
 

Institution University Kontaktpersoner 

Restaurang- och hotellhögkolan/ 
School of Hospitality, Culinary Arts & 
Meal Science 

Örebro University 
(Huvudansvarig) 

Associate professor 
Inger M Jonsson 
Lecturer Jesper Johansson 

AAU-MENU, research centre for 
captive foodscape studies 

Aalborg University Professor  
Bent Egberg Mikkelsen 

School of Business and Services 
Management 

JAMK  
University of Applied Sciences 

Principal Lecturer  
Enni Mertanen 

The Norwegian School of Hotel 
Management  

Stavanger University Associate professor  
Kai Viktor Hansen 

 
 

Nätverkskonferens i Grythyttan, Örebro universitet 10-11 oktober  
Syftet var att beskriva, kartlägga och analysera behovet av kunskapsdelning på masternivå 
gällande mat för många inom högre utbildning i Norden, samt att skapa ett bestående nätverk.  

Ansökan insänd den 15 november 2013  
till The Nordic Master Programme/Norwegian Centre for International Cooperation in 
Education (SIU) Örebro universitet/Grythyttan är huvudman för ansökan och Stavanger 
university (NO), JAMK University of Applied Science (FI) och Aalborg university (DK). 

Resultat 
 
Resultatet är tvådelat för projektet: 
 

1. Under konferensen i Grythyttan, Örebro universitet bildades nätverket New Nordic Food 
& Cuisine for Many med deltagarna som representerade 15 Nordiska 
universitetsinstitutioner. En arbetsgrupp utsågs för att bygga upp nätverkets struktur:   

 
Jesper Johansson, 
Lecturer, School of 
Hospitality Culinary 
Arts & Meal Science, 
Örebro University 
sammankallande 

 

Elisa Kotro Senior 
Lecturer Mikeli 
University of Applied 
Sciences, Finland 
 

Annemarie Olesen, 
Institutt for 
Fodevarevidenskap 
Sektion for Sensorik og 
Forbrugervidenskap, 
Copenhagen University, 
Denmark 
 

Johanna Rajakanga-
Tuulsa, Hotel, 
restaurant and Tourism 
Management, Haaga 
Helia Applied 
University Finland 

Malis Rav, 
Madkulturen, 
Denmark 
 

 
Dessutom resulterade konferensen i nya kontakter för samverkan mellan forskarna. 
Mötet präglades av nordiska måltider, dessa utgjorde en viktig plattform för nätverkandet 
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och kommunikationen. Grythyttans studenter stod för värdskap och måltider. 
Konferensen genomfördes som ett undervisningsmoment. 
 

2. Ansökan om nordiskt masterprogram utarbetades och insändes till SIU av 
projektgruppen (se sid 1). 

Kommunikation/spridning av resultaten 
 

1. Ett Nyhetsbrev har skickats ut via Ny nordisk mats hemsida och via Örebro universitets 
hemsida http://www.oru.se/Nyheter/Institutionsnyhet/Restaurang--och-
hotellhogskolan/Nordiskt-mote-i-Gythyttan/ 
 

2. Gällande ansökan väntar vi svar i mitten på februari 2014. 

Diskussion   

Efterfrågan 
Konferensens deltagare visade stort intresse för samverkan över kunskapsgränser. Det breda 
området med många små institutioner söker alla nordiskt samarbete. Måltidssektorns ökade 
betydelse i samhället, innebär ett påtagligt behov av tvärvetenskaplig utbildning och forskning. 
 

Innovation 
Att mötas över måltidens kunskapsgränser är en innovation i sig själv. Konferensen i Grythyttan 
med deltagarnas breda forskningsprofil visar att intresset för ett mer holistiskt och 
tvärvetenskapligt synsätt behövs. 
 

Hållbarhet 
Två aspekter av hållbarhet diskuterades. Ett om hur ekologiska aspekter på mat och måltider skall 
vävas in i masterprogrammet. Två, om hur arbetet med nätverket blir hållbart över tid för att 
berika forskningssamverkan.    
 

Hinder  
För masterprogrammet finns det i viss mån strukturella olikheter inom ländernas 
universitetssystem. Om finansiering uteblir är det ekonomiskt svårt att skapa masterprogrammet. 
Nätverket är inledningsvis mindre beroende av ekonomiskt stöd, medlemmarnas intresse styr 
efterfrågan och behov.  
 

Slutsatser    
Behov av tvärvetenskapligt nordiskt samarbete efterfrågas och behövs. Detta kräver externt 
ekonomiska stöd, innovativa idéer och ekonomiskt stöd.   
 

Samarbetspartners 
Förutom projektgrupperna för nätverket och masterprogrammet ingår de 15 olika 
institutionernas ca 30 representanter. Se länk:  

http://www.oru.se/Nyheter/Institutionsnyhet/Restaurang--och-hotellhogskolan/Nordiskt-mote-i-Gythyttan/
http://www.oru.se/Nyheter/Institutionsnyhet/Restaurang--och-hotellhogskolan/Nordiskt-mote-i-Gythyttan/
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http://nynordiskmad.org/fileadmin/webmasterfiles/Billeder/Participants%20in%20Grythyttan%2010-
11%20okt%202013_01.pdf  
 

För utveckling av nätverk och masterprogram kommer även externa aktörer inom måltidssektorn 
i Norden att engageras.  
 

Bilder/videos från projekt för publicering, referenser och länkar 
Bilder har skickats till Bettina Lindfors, se även http://nynordiskmad.org/tema/nordic-exchange-of-

higher-education-research-and-knowledge/  
 
 

Ekonomi 

 

Tidsåtgång   200 timmar 
 
Löner  28 800 
Externa tjänster 18 000 
Material  38 700 
Resor möten  34 190   
 
Summa  119 690 SEK 
 

SEK=Svenska kronor 

http://nynordiskmad.org/fileadmin/webmasterfiles/Billeder/Participants%20in%20Grythyttan%2010-11%20okt%202013_01.pdf
http://nynordiskmad.org/fileadmin/webmasterfiles/Billeder/Participants%20in%20Grythyttan%2010-11%20okt%202013_01.pdf
http://nynordiskmad.org/tema/nordic-exchange-of-higher-education-research-and-knowledge/
http://nynordiskmad.org/tema/nordic-exchange-of-higher-education-research-and-knowledge/

