Från vänster: Nazim Imeri, Annette Boström, Marie Bäckman,
Maria Svensson, Jonathan Nyberg och Ulla Dellkrans.

Norrlands
guld
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Magasin Måltid reste till Umeå för att få en enhetlig
bild av måltidsverksamheten – och misslyckades.
I stället mötte vi en organisation med en enorm spännvidd,
från ”omöjliga” odlingsprojekt där alla får vara med,
till förskolan där köttet är specialkost.
TEXT & FOTO EVA KVANTA
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500000 PORTIONER i månaden. 350 anställda. Drygt 110 enheter inom förskola, skola
och äldreomsorg. Umeås måltidsverksamhet är
en koloss och ett av köken, det kanske mest prisade, ligger i Storsjöskolan ett par mil utanför
stadskärnan. Kökschef under vårt besök är den
turbo-laddade Jonathan Nyberg, ständigt på
gång med nya projekt. Bara några dagar senare
ska han byta jobb och lämna över stafettpinnen
till sin efterträdare, men i dag guidar han oss
bland sitt hjärteverk: en större odling ute på
gården, granne med badhuset.
Sist vi talades vid ville du flytta till Österlen
och odla. Nu blev det din egen skolgård i stället.
Varför?
– Ja, jag kom inte längre än till Storsjöskolans egen trädgård. För mig är odling en stor
passion, i våras drog vi i gång och för några
dagar sedan hade vi lite elever som fick hjälpa
till med att ta upp lite potatis, så i dag blir det
potatispizza till mellis. Det är riktigt fränt, att
få gräva i jorden och se vad som händer. Många
har ju aldrig sett potatisblast.
Vad kan man odla i Norrland?
– Här odlar vi jordärtskocka, rabarber, potatis, örter, lök, zucchini, pumpa, kål, bönor,
ärter och sallad. Jag täcker gärna med fårull. Jag
försöker även odla majs, men den hinner tyvärr
inte bli riktigt klar. Tunnelväxthus är melodin
här uppe för den typen av grödor. I början ville
jag göra ett mindre växthus, vi får väl se om
min efterträdare får igenom det? I dag har vi
i alla fall ett solcellsbevattningssystem där vi
samverkar med badhuset.
Hur är det generellt att jobba i Umeå?
– Man har en ganska snäv ram, men jag gillar att man trots det får möjlighet att utveckla
saker och prova grejer, och att man jobbar så
nära eleverna och kan påverka dem.
Odlingarna är ett exempel på vad man kan
uppnå i Umeå, om man bara vill. I kommunen
råder en generell optimism, kommunikationerna till övriga landet är goda, klimatet förhållandevis gynnsam och det satsas på både kultur
och utbildning. Samtidigt är man påfallande
ovillig att förhäva sig.
– Det är jobbigt att lyfta fram sig själv, erkänner Jonathan. Det är kanske lite ”jante”? Jo, det
finns nog en del utrymme för förbättring där.
PÅ DEN NYBYGGDA Maja Beskow-skolan
kan man i alla fall omöjligt dölja sin stolthet. De
cirka 1 300 eleverna i grund- och gymnasiesko-
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”Det viktigt att alla de som
gör grovjobbet får ett kvitto
på att de gjort något bra”
lan äter i en modern food court där menyn visas
på storbildsskärmar. Rätterna planeras oftast på
morgonen samma dag som de ska serveras för
att köket ska kunna planera för mindre svinn
och köpa in produkter med ”kort datum” från
grossisterna. På skolan finns även ett riksidrottsgymnasium, vilket innebär att kraven på
matens näringsinnehåll är extra höga.
– Grundtanken är att det ska serveras fem
rätter varje dag, berättar Nazim Imeri, kökschef.
Han fortsätter:
– Vi har ett mångkulturellt arbetslag, åtta
anställda med sju nationaliteter, och var och
en får sätta sin prägel på maten. Vi har en thailändsk kock som brukar laga en grön currygryta som är en av elevernas favoriträtter. Vi

 Umeås måltidschef
Ulla Dellkrans lyfter hellre
fram medarbetarna än sig
själv. Här syns hon med
Storsjöskolans nyblivne
kökschef Joakim Nystedt.
 Jonathan Nyberg
visar ”sina” odlingar på
Storsjöskolans gård.
Majsen har inte riktigt
tagit sig men potatisen
trivs – i dag blir det
potatispizza till mellis.
Bilden nederst till
höger: Kaiyum Miah,
Joakim Nystedt,
Susanne Årskog
Söderman och
Jonathan Nyberg.

M A G A S I N M Å LT I D

”Vi har ett
mångkulturellt
arbetslag, åtta
anställda med sju
nationaliteter,
och var och en får
sätta sin prägel
på maten”

 Nazim Imeri,
driftskock, har själv
fått vara med och bygga
upp foodcourten på
Maja Beskow-gymnasiet
från grunden.
 (Överst): På den mångkulturella Ersängskolan
jobbar personalen hårt
på att kommunicera med
eleverna, bland annat
med hjälp av bildstöd.
(Underst): I köket på
Maja Beskow-gymnasiet
jobbar åtta kockar med
sju nationaliteter.
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har också fått möjlighet att rekrytera en japansk
kock som jobbat på jättefina krogar. Vi har
också mycket svensk husmanskost och en helvegetarisk dag.
Jonas Stenlund, rektor, berättar att han äter
i restaurangen nästan dagligen.
– Vi startade 2019 och jag var byggprojektledare innan dess. Då handlade mycket om
logistik och flöden, och att få matsalen att
upplevas som trygg. Arkitekterna behövde ju
exempelvis hjälp med att förstå att kön med
1 300 elever måste ta vägen någonstans.
– I början var det lite kaos, minns Nazim.
Resan var ganska tuff, det var som att öppna
egen restaurang.
Ni har en flexibel meny. Berätta, hur fungerar den?
– Först klockan tio samma dag vet vi exakt
vad vi ska servera. Vi har valt att göra så för att
kunna ta vara på svinnet. Det kan komma från
Martin & Servera, Norrmejerier, Grönsaksfabriken eller Karma-appen. Maten serveras vid olika
stationer, till exempel ”veg” och ”grab n’ go”. Vi
har också ett eget bageri där vi bakar bröd varje
dag, vi gör eget smör, kokar sylt, gör ketchup och

gräddar pannkakor på 350 liter smet gjord från
grunden. Vi har ribban väldigt högt!
Gör ni något för att minska serveringssvinnet?
– En sak vi gör är att grilla för eleverna som
en belöning, när de hållit nere svinnet. Det blir
verkligen feststämning! Vi börjar redan på morgonen med att bygga upp tälten med de olika
stationerna. När eleverna kommer till skolan
möts de av musik och tända grillar och muurikkor. En sån grilldag kräver mycket resurser men
alla är med och hjälper till: rektorerna, ”fastighet” och vaktmästarna. Ibland bjuder rektorerna på efterrätt ute i huvudentrén också.
Hur är det att jobba inom måltidsservice i
Umeå?
– Jag kommer från den privata restaurangsektorn och i början förstod jag inte varför allt
skulle ta så lång tid – jag är väldigt snabb av
mig. Men det är bra med en stor organisation
med så mycket kunnig personal som kan ge stöd
och hjälp. Jag tycker att det är otroligt roligt att
jag fått förtroende att driva igenom det här!
PÅ ERSÄNGSKOLAN sprider sig fantastiska
dofter från köket. Kocken Thomas Thvidehjärta
har kokat en kycklingbuljong på rostade, ekologiska kycklingskrov, med vitlök, ingefära,
palsternacka, lök och blasten från persilja och
koriander.
– Det har fått koka över natten på låg temperatur, säger han. Gästerna kommer att få bygga
sin egen soppa, med äggnudlar, kycklingfärs,
bladspenat, en kimchi och rättika. Vi har också
en vegetarisk variant med misobuljong och tofu.
Patrick Lundmark, driftskock, berättar att
man jobbar hårt på att få eleverna på denna
mångkulturella skola att bli delaktiga i kökets
verksamhet.
– Under varje läsår får till exempel alla klasser önska sig var sin rätt.

M A G A S I N M Å LT I D

Hur är det generellt att jobba inom Måltidsservice i Umeå?
– Det är jättekul, vi trivs verkligen! Vi sitter
med på varje elevråd och är ofta ute i klasserna
och pratar om matsvinn. I matsalen har vi en
förslagslåda och Thomas är duktig på att lägga
ut saker på Instagram. Alla är drivna – vi jobbar
så mycket för barnen.

 Måltidsservice Umeå
har sitt huvudkontor i en
gammal kasernbyggnad
i Umestan.
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Vad blir det då för mat?
– De minsta brukar önska pannkakor, en
annan klass ville ha tikka masala. Men huvudsaken är att vi lyssnar på barnen.
Restaurangen är av äldre modell men väggarna är nymålade av kockarna själva – det
gjordes under sommarlovet – och på bortre väggen sitter en stor graffititavla som fritidsbarnen
ligger bakom.
– Eftersom många av barnen ännu inte har
lärt sig svenska brukar vi färgkoda rätterna på
menyn, förklarar Patrick. Rosa står för fläsk,
blått betyder fisk, grönt är vegetariskt, gult är
kyckling och brunt är nötkött. På skyltarna
skriver vi också alla allergener. Med tydlig
kommunikation blir det mindre svinn. Och så
har vi Yahya i köket, han pratar arabiska om
det behövs, men generellt pratar vi svenska med
barnen – det är en del av undervisningen. Ofta
säger de inte så mycket men när kommunen
delade ut en enkät förra terminen kom vår skola
allra högst upp när det handlade om hur mycket
man kunde påverka maten.

AMBITIONEN OM mer delaktighet genomsyrar all verksamhet inom Måltidsservice.
Anette Boström, chef för ledningsarbetet, har
tillsammans med en IT-projektledare skapat
”öppna data” för att ge allmänheten större insyn
i kökens verksamhet.
– Öppna data är ett arbete som pågår nationellt. Det går ut på att offentliga verksamheter
delar med sig av den data man har, för att öka
transparensen gentemot allmänheten. Grundtanken är att kommunen ägs av medborgarna.
Det kan också handla om att företagen vill
använda informationen för att skapa nya innovationer.
Hur fungerar det praktiskt?
– På Umeå kommuns hemsida finns en
portal som heter ”open data Umeå”. Där finns
data om allt från badplatser till bygglov och
geografiska kartor. Om man fyller i sökord som
rör måltiderna kommer man in på vår sida.
Där kan man till exempel få reda på svinn,
andel närproducerat eller ekoprocenten för en
specifik förskola eller skola. Man kan jämföra
transportkostnaderna mellan tillagnings- och
mottagningskök, eller priset på maten mellan
gymnasiet och äldreomsorgen. Man sorterar
som man vill, områdes- eller enhetsvis, och vi
har byggt upp visualiseringar som visar det man
valt ut. Det är väldigt pedagogiskt – och öppet.
ATT FÅ MÄNNISKOR med olika åldrar och
bakgrunder att mötas är en annan hjärtefråga
inom Umeås måltidsverksamhet. I tidigare
nämnda Storsjöskolans restaurang brukade en
grupp pensionärer regelbundet inta sin lunch
innan pandemin. Nu har kommunen byggt två
samverkanshus – en kombination av exempelvis
förskola och seniorboende som gör det möjligt
att mötas över gränserna.
Anders Wikström är driftskock i köket på
samverkanshuset Nordstjärnan. I huset finns sex
äldreomsorgsavdelningar och fyra förskoleavdelningar. Utöver att laga mat till sina egna gäster
skickar köket i väg mat till 42 vårdavdelningar
och ett mottagningskök. Anders visar runt i trädgården, ett litet paradis där man kan promenera
över bron till vattendraget, plocka vinbär och
skörda tomater och potatis i växthuset.

M A G A S I N M Å LT I D

GOD MAT BÖRJAR
MED EN BAS AV
HÖGSTA KVALITET
Våra buljonger ger dig en grund med djupa och rena smaker
som du med lätthet kan bygga vidare på. Buljonger från
Knorr är hållbart producerade med smak och kvalitet i fokus.

DET GRÖNA VALET.
VÄLJ DIN BÄSTA BULJONG.

”Köttsoppa med
klimp fungerar
ju till både barn
och vuxna”
Annars försöker man ju ofta introducera lite
nya smaker till barnen?
– Jag tänker att den nya smaken kan vara
bruna bönor. Men det är klart, allt går inte hem.
När det har varit isterband har vi försökt ge det
till barnen, fast vi har insett att det kan gå bättre
att ersätta med falukorv. Vi har också ”vegetariska veckan” då och då, och ibland temaveckor
från olika länder. Det gör vi bara på förskolan,
inte äldreboendet.
Hur är det att jobba i Umeå?
– Det är otroligt kul! Vi är inne i en expansiv
fas, det händer väldigt mycket. Vi har ganska
fria tyglar när det gäller hur vi vill lägga upp
våra verksamheter; det är lätt att till exempel få
starta upp odlingsprojekt. Och det är så roligt
att interagera med olika personalgrupper, både
förskola och äldreomsorg. Jag tror att det här är
den nya modellen!

 Anders Wikström
är driftskock i köket
på samverkanshuset
Nordstjärnan.
 I det gemensamma
växthuset och på gården
kan seniorerna och
förskolebarnen mötas.
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– Det stora för oss är den gemensamma
trädgården. Från växthuset kan de äldre gå
över till förskolegården och interagera med
barnen. Barnen kan också gå in och leka i
trädgården tillsammans med pedagogerna.
På midsommar grillade alla tillsammans, barn
och gamla, och det kom trubadurer som
spelade och sjöng.
Hur funkar det att laga mat till två åldersgrupper?
– Det är inte hundra procent samma meny
till förskolan och äldreomsorgen, men en hel
del är gemensamt. Ibland kan äldreomsorgen få
samma mat till middag som förskolan fick till
lunch.
Hur ser ni till att alla blir nöjda?
– Vi har möten med förskolan varje vecka.
Ofta satsar vi på att laga sådant som även barnen vill ha. Köttsoppa med klimp fungerar ju
till både barn och vuxna, likaså ugnspannkaka
och pannbiff med gräddsås.

MARIE BÄCKMAN, chef för personal och
bemanning, konstaterar att Måltidsservice har
kommit väldigt långt också i ett annat avseende:
mångfaldsarbetet.
– Inom mitt område är jag särskilt stolt över
att rekryteringarna präglas av mångfald. Som
en del av vår kompetensförsörjningsplan har vi
bland annat validerat femton måltidsbiträden
till kockar! Vi har infört heltid för alla som vill
ha det, och vi har tagit emot många extratjänster. Det innebär att personerna fått ett år på sig
att jobba i våra kök, samtidigt som de kunnat
fortsätta läsa SFI. Flera av dem har sedan fått en
tillsvidaretjänst. Vi har också utbildat språkombud; i dag har vi ett språkombud under var och
en av de tolv enhetscheferna.
Ni har 350 personer i måltidsorganisationen. Hur hittar ni rätt person till varje plats?
– Vi har ett par absoluta krav. Som kock ska
man till exempel ha utbildning, det är nummer
ett. I övrigt vill vi gärna ha en mångfald även
när det gäller ålder och kön. När jag började
jobba för tolv år sen var det en väldigt stor del
kvinnor, men det blir en bättre dynamik i gruppen när det är mer blandat. Många av killarna
är dessutom före detta ”restaurangfolk” och då
får vi in det perspektivet också.

M A G A S I N M Å LT I D

M A G A S I N M Å LT I D

R E P ORTAGE • 51

– Våra gröna måltider är välplanerade,
varierade och jättegoda, men fortfarande
finns det en skepsis. På lågstadiet är det inga
problem, men framför allt på högstadiet är det
många som klumpar ihop alla rätter och säger
att det inte är gott.
Finns det vegetarisk mat som funkar
bättre?
– Köttfärssåsen innehåller delvis linser och
morötter – den har fått positiv respons. Vi har
också haft vegetariska tacos i flera år.
Vad kan man göra för att öka elevernas
intresse för de vegetariska rätterna?
– Vi har använt oss av ”nudging”, en metod
som går ut på att med små medel påverka
människans val. Till exempel har vi slutat kalla
vegetariskt för just ”vegetariskt”, i stället skriver
vi ”Dagens ett”; och ”Dagens två”. Ibland är
båda vegetariska. Den vegetariska rätten presenteras först både på menytavlan och i skolmatsappen, och i serveringsdisken placeras den först.
Allt detta har gjort att vi fått fler och fler barn
som äter vegetariskt.

 Kocken Nazim Imeri
kom ursprungligen från
det privata. Numera
uppskattar han att jobba
i en stor organisation
med många kunniga
kollegor.
 Anneli Lundberg,
rektor på förskolan
Gitarren, minns att det
var en del turbulens
när förskolan blev helt
vegetarisk – i svenska
och ryska riksmedier...
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EN ANNAN AMBITION är att öka andelen
vegetariskt. Detta har man gemensamt med de
flesta kommuner, men just i Norrland är vegomaten ett knepigt kapitel. Många har inställningen att grönsaker inte är ”riktig” mat – det
hände till och med för ett par år sedan, i en
kommun längre norrut, att maten skickades tillbaka till köket av en skola som menade att det
inte var ”riktig mat”. I Umeå är det lite annorlunda. I synnerhet bland universitetseleverna
finns starka vegetariska strömningar sedan
länge, men det finns också exempel på motsatsen. På Maja Beskow-skolan kämpar Nazim
med fördomar mot den vegetariska maten,
eftersom elitidrottseleverna har svårt att inse
att den kan vara lika proteinrik som den med
kött. På Ersängskolan är två av veckans dagar
helvegetariska. Maria Svensson, chef meny och
produktion, berättar att alla elever i Umeås
skolor erbjuds vegetariskt varje dag. Men helt
enkelt är det inte.

PÅ FÖRSKOLAN GITARREN har man inga
problem med barn – eller föräldrar – som vägrar grönsaker. Här är köttet specialkost sedan
flera år tillbaka. Anneli Lundberg, rektor, minns
hur det gick till när man började.
Hur svårt var det för förskolan att bli
helvegetarisk?
– Det var jätteenkelt! Vi hade haft ett hållbarhetsarbete som pågått i flera år på förskolan
så vi testade att ta det ett steg längre. Under sju
veckor skulle vi servera vegetarisk kost plus fisk.
Sen bestämde vi oss för att fortsätta.
Vem kom på idén?
– Initiativet kom direkt från personalen som
presenterade det för mig. Intressant nog är jag
den enda som själv var vegetarian från början,
men de andra ville prova. Det blev riktigt lyckat.
Tyvärr har vi inget eget tillagningskök; maten
kommer från Dragonköket, men de har varit
väldigt stöttande och tyckt att det är roligt att
bryta ”köttnormen”.
Tror du att det finns en starkare ”köttnorm”
i Norrland än längre söderut?

”Under sju veckor
skulle vi servera
vegetarisk kost.
Sen bestämde vi oss
för att fortsätta”
M A G A S I N M Å LT I D
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Anneli Lundberg visar förskolebarnens nyskördade potatisar.

”De som var
negativa var
framför allt
medelålders män
från södra
Sverige”

Nyhet!
Grönsaksbiff Crispy Chili
En riktigt god grönsaksbiff gjord på svenska råvaror med moderna smaker. Lecora
Grönsaksbiff Chrispy Chili är en saftig biff med en härlig struktur och crunch från
quinoa och solrosfrön, kryddat med chili och curry. Dessutom är den glutenfri och
innehåller varken ägg eller laktos vilket gör att den är enkel att laga till många.
Grönsaksbiff är en av de vanligaste och mest populära rätterna i skolan. Och här
kommer en ny favorit till menyn, gjord på svenska råvaror.

med lärande för hållbar utveckling. De hade en
bra genomgång och alla föräldrar sa: ”Jättebra!
Vi kör!”
Vad gör ni med barnen som får kött som
specialkost?
– De får en egen liten karott med kött. Men
de allra flesta av våra 53 barn äter vegetariskt.

MÅLTIDSSERVICE
UMEÅ
KOMMUN
Uppdrag: Att ansvara för
måltiderna till kommunens
förskolor, grund- och
gymnasieskolor, särskilda
boenden samt kylda
matlådor till hemtjänst.
Organisation:
Ligger under teknik- och
fastighetsförvaltningen.
Portioner/månad:
Cirka 500 000.
Tillagningskök: 72.
Mottagningskök: 35.
Produktionskök: 9, samt
ett antal serveringskök!
Antal anställda: Cirka 350.
Roller: Tre områdeschefer,
tolv enhetschefer samt
driftskockar, kockar och
måltidsbiträden.
Andel eko: Knappt
30 procent.
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– Nej, inte i Umeå. Det är en progressiv universitetsstad med många vegetarianer och veganer. Mina egna barn är vegetarianer; de känner
knappt några köttätare.
Vad tycker barnen om maten?
– Enligt personalen äter de jättebra. Ofta är
den vegetariska maten mer lättuggad för små
barn. Och det fåtal barn som inte äter, de äter ju
ändå varken kött eller vegetariskt så då spelar
det ingen roll vad man ger dem.
Hur ställde sig omgivningen till förändringen?
– Vi fick med oss Måltidsservice direkt.
Ett par av vårdnadshavarna, en eller två, ville
inte vara med. Alla andra var jättepositiva –
de tyckte att barnen ändå fick så mycket kött
hemma.
Har ni extremt samarbetsvilliga föräldrar?
– Vi har en personal som är extremt bra på
att engagera barnen i miljöarbetet. Vi började
med ett föräldramöte där vi bjöd in Måltidsservice, en dietist och naturskolan, som jobbar

MOTSTÅNDET KOM i stället från övriga
Sverige, och utlandet. Anneli minns ståhejet i
november 2019.
– Först blev vi positivt uppmärksammade
av lokalpressen, sedan kom det kritik i TV4:s
Opinion Live, i artiklar på DN debatt och på
trollkonton. En rysk nyhetskanal skrev till och
med om hur vi plågade barnen med vegetarisk
kost (reds anm.: I den ryska artikeln beskrivs
bland annat hur barnen utsätts för ”experiment”
på förskolan). Och det ringde folk! De som var
negativa var framför allt medelålders män
från södra Sverige. Flera skåningar. De skulle
anmäla mig till Skolinspektionen och socialmyndigheten!
Hur gick det sen?
– När vi var med i Opinion Live blev det
direktsändning från Förskolan Gitarren, med
politiker i Umeå som både var för och emot att
vi gjorde detta. Vårdnadshavarna kom också
dit. De sa: ”Det är klart att vi måste komma
och stötta er!” Hade de inte varit ”gitarrianer”
innan, så blev de det då, av bara farten.
– JAG HAR JOBBAT i många år, konstaterar
Ulla Dellkrans. Under tiden har vi har satt
i gång så många projekt som har bidragit till
kvalitetsförbättringar för både medborgarna
och matgästerna. Vid flera tillfällen har vi fått
utöka verksamheten. Till att börja med var det
bara skolkök, sedan blev det förskoleköken,
äldreomsorgen, portionsmaten till hemtjänsten
och personalmatsalen. Ändå har vi hela tiden
hållit hög kvalitet, tack vare duktiga och engagerade medarbetare. Det är nog det jag är mest
stolt över. ◉
M A G A S I N M Å LT I D

Grönsaksbiff Crispy Chili
4 kg. 80 st à 50 g
Art nr 1240

Grönsaksbiff Crispy Chili med
het potatis, coleslaw och BBQ sauce

Vi på Lecora tillagar alla våra
produkter i den Östgötska
staden Vadstena. För oss är
det viktigt att våra produkter
är goda och hållbara. Därför
väljer vi med omsorg våra
råvaror som ska hålla hög
kvalitet och i möjligaste
mån vara närproducerade.

Grönsaksbiff Crispy Chili,
tillverkad i Sverige med svenska råvaror
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