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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Den 1 juli 2011 ska en ny lag med krav på att skolmåltider som serveras i 

grundskolan ska vara näringsriktiga börja tillämpas. I och med den nya lagen är det viktigare 

än någonsin att det finns möjlighet för skolor och kommuner att objektivt bedöma kvaliteten 

på skolmaten. Karolinska Institutet har utvecklat det webbaserade verktyget SkolmatSverige, 

för kvalitetssäkring av skolmåltider. Målet är att verktyget, som består av enkäter, ska 

användas som stöd för att leverera bra skolmåltider utifrån näring, miljö, pedagogik och 

service samt för att möjliggöra uppföljning och forskning kring skolmåltider. Sverige och 

Finland är de enda länderna i världen med en lagstiftning om näringsriktiga och kostnadsfria 

skolmåltider för samtliga elever inom grundskolan, men i dagsläget finns det inget system för 

kvalitetssäkring av skolmåltider.  

Syfte: Att validera verktyget SkolmatSveriges kapacitet att mäta utbud och livsmedelsval i 

samband med skolluncher.  

Metod: Valideringsstudie där 15 av Stockholms Stads 141 grundskolor deltog. Urvalet var 

slumpmässigt stratifierat och observationer i skolmatsalar och skolkök, samt frågor till 

köksansvariga, användes som datainsamlingsmetoder. Denna information jämfördes sedan 

med skolkökens enkätsvar, vilka utgör en del av verktyget SkolmatSverige.  

Resultat: De frågor som var valideringsbara hade acceptabel validitet förutom frågorna om: 

mängden kött i helfabrikat produkter, beräknad tid mellan tillagning och servering av lunchen 

samt sju av matsedelsanalysens sjutton rätter och tillbehör som beräknades från en 

fyraveckors matsedel.  

Slutsats: Studien visar en acceptabel överensstämmelse mellan skolornas svar på verktygets 

frågor kring skolmåltidernas utbud och livsmedelsval och observationsstudien. De tre 

frågeområden i verktyget med låg validitet kan förbättras genom en omkonstruktion av 

frågorna för att förtydliga frågan, förklara frågans syfte samt genom att sänka graden av 

ansträngning som krävs för att besvara frågan. Vidare begränsas verktygets validitet av att det 

inte mäter hur skolmåltiden som serveras i mottagningsköken har tillagats.  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background: In July 2011 a new law is to be administered in Sweden that requires served 

school meals to be nutritionally adequate. The Swedish Medical University Karolinska 

Institute has developed a web-based instrument, SkolmatSverige, for quality assurance of 

school meals. The objective of the instrument is that it should be used to assure the quality of 

school meals based on nutrition, environment, education and service, and to enable 

monitoring and research on school meals. Sweden and Finland are the only countries in the 

world with legislation on free and nutritionally adequate school meals for all pupils in 

elementary schools, but currently there are no systems for quality assurance of school meals.  

Objective: To validate a web-based instrument for quality assurance of school meals based 

on choice and supply of foods. 

Methods: A validation study using observations in school canteens and kitchens, and 

questions to kitchen staff, as data collection methods. Fifteen elementary schools in 

Stockholm were selected, by stratified sampling, to participate in the study. 

Results: The questions in the instrument have acceptable validity except for questions 

regarding: the amount of meat in ready-made foods, time between cooking and serving of 

meals and number of servings of certain types of meals calculated from a four-week-menu. 

Conclusion: The study shows an acceptable agreement between the school’s answers to the 

instrument’s questions regarding choice and supply of foods and the observation. The 

questions with low validity can be improved by redesigning these questions in aims of 

clarifying them and the purpose of them and by making it more effortless to answer the 

questions. Furthermore, the validity of the instrument is limited by the fact that it does not 

measure how school meals, served in kitchens that receive food, are cooked. 
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1. Bakgrund 

Den 1 augusti 2010 trädde en ny lag i kraft med krav på att skolmåltiderna i grundskolorna 

ska vara näringsriktiga (1). Lagen ska tillämpas från och med den 1 juli 2011 och är ett viktigt 

steg i att säkra en hög och jämn kvalitet på skolmåltiderna. Serveringen av skolmåltider i 

Sverige har en lång historia; sedan måltider började serveras i större skala på 1930-talet har de 

spelat en viktig roll i att tillgodose svenska barns näringsintag (2). Till att börja med var 

måltiderna endast kostnadsfria för de mest behövande. Sedan dess har utvecklingen gått 

framåt, mot en lagstiftning 1997 om att alla elever i svensk grundskola ska serveras 

kostnadsfria skolmåltider och nu, med den nya lagen, mot att alla skolmåltider som serveras 

inom grundskolan även ska vara näringsriktiga (1).  

 

För att följa lagen om näringsriktiga skolmåltider krävs det att skolorna följer de svenska 

näringsrekommendationerna (3) och som stöd för det finns Livsmedelsverkets råd för 

skolmaten (4). För skolköken innebär detta att lunchen som serveras ska ge 30 procent av det 

dagliga energiintaget och vara en komplett måltid med varmrätt, grönsaker, dryck samt bröd 

med matfett. Det ges även riktlinjer för val och serveringsfrekvens av livsmedel; för 

exempelvis fisk och inälvsmat ges riktlinjer för minimal serveringsfrekvens och för korv och 

soppa anges riktlinjer för maximal serveringsfrekvens. Vidare ges det riktlinjer kring 

fettmängden i livsmedel, där produkter med stor del mättat fett ska undvikas. Enligt råden ska 

skolan exempelvis inte tillhandahålla söta livsmedel.  En undersökning av svenska barns 

matvanor visade ett tillräckligt intag av de flesta vitaminer och mineraler, dock visade det sig 

att intaget av salt, socker och mättat fett var för högt och intaget av omättat fett, frukt och 

grönsaker samt D-vitamin, järn och selen var för lågt (5). 

Innan råden för skolmaten utkom 2007 (4) gav Livsmedelsverket tillsammans med Centrum 

för Tillämpad Näringslära ut Riktlinjer för Skolluncher år 2001 (6). Introduktionen av dessa 

riktlinjer bidrog till en förbättring av skolmåltiders näringsinnehåll, dock var det inte alla 

skolor som följde riktlinjerna fullt ut (7). Även internationella studier om skolmåltider visar 

att näringsrekommendationer inte följs (8-12). Oftast är det rekommendationerna för andelen 

fett, mättat fett, salt och fibrer i måltiderna som inte följs, där mängden fett, mättat fett och 

salt är för högt och mängden fibrer är för lågt i jämförelse med rekommendationerna. 

Studierna har genomförts med hjälp av observationer av portionsstorlekar (11-12), vägda 

portioner (10) och matsedelsanalyser (8, 9), som sedan näringsberäknades (8, 10-12). Flera 

studier kring skolmåltider fokuserar inte enbart på det som serveras i skolorna utan även på 

skolelevernas verkliga energi- och näringsintag (11-16). 

  

I dagsläget finns inget nationellt system för att utvärdera hur rekommendationerna för 

skolmåltider i Sverige följs. Finland har som enda land en liknande lagstiftning; eleverna i den 

finska skolan ska serveras en fullvärdig kostnadsfri måltid (17). Från och med år 2008 finns 

det i Finland kriterier för hur en fullvärdig måltid ska uppnås (18) men det finns i nuläget 

inget nationellt system för att följa upp kriterierna och lagen.  

 

I Sverige gjorde Kungliga skogs- och lantbruksakademien, mellan åren 2002-2004, ett försök 

att ta fram ett verktyg för kvalitetsmärkning av skolmåltider (19). Verktyget hade god 

validitet, med undantag för skattning av matens näringsinnehåll (20). Detta område visade en 

mycket låg validitet, åtta av tolv skolor hade överskattat näringskvaliteten och två skolor hade 

underskattat matens näringskvalitet. Verktyget kunde dock grovt urskilja skolor med bättre 

samt sämre näringskvalitet på maten. Ambitionen med verktyget var att det skulle användas i 
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hela landet, men av tekniska och administrativa skäl har det enbart använts av kommuner i 

Stockholms län.  

 

Karolinska Institutet har utvecklat det webbaserade verktyget SkolmatSverige för 

kvalitetssäkring av skolmåltider. Målet är att verktyget ska användas i landets skolor och 

kommuner som stöd i kvalitetssäkring av skolmåltider samt för att möjliggöra uppföljning och 

forskning kring skolmåltider. Verktygets skolenkät ska besvaras av en representant från 

skolledningen och köksansvarig och är uppbyggd på två nivåer: en obligatorisk basnivå som 

undersöker om skollunchen uppfyller lagkraven på näringsriktighet samt livsmedelshygienen 

och en avancerad nivå som ska ge en mer omfattande bild av skolans alla måltider när det 

gäller service, pedagogik, miljö och organisation.  

 

Med tanke på att målet med verktyget är att det ska användas i hela landet och även 

möjliggöra forskning kring skolmåltider är det viktigt att verktyget fungerar i praktiken och 

har hög validitet. Det finns olika typer av validitet som kan mätas i dessa sammanhang: 

kriterievaliditet, innehållsvaliditet och begreppsvaliditet (21, 22). Att mäta kriterievaliditet 

innebär att se om frågorna överensstämmer med ett sant värde, det som frågan avser spegla. 

Kriterievaliditeten delas in i två typer: samtidig validitet och prediktiv validitet. Samtidig 

validitet innebär att verktyget mäter något som är parallellt i tid och prediktiv validitet innebär 

att verktyget förutsäger framtiden. Att mäta innehållsvaliditeten innebär att se om verktyget 

innefattar hela området som avser studeras och detta görs oftast av experter inom området. Att 

mäta begreppsvaliditet innebär att se om frågorna speglar den teoretiska kunskapsbasen, 

vilket i detta fall är de svenska näringsrekommendationerna, som verktyget i själva verket 

baseras på. Eftersom verktygets frågor avser att spegla faktiska förhållanden, vad som 

serveras på skolköken, och inte försöker förutsäga framtida förhållanden, avser denna studie 

mäta samtidig validitet. 

 

Under hösten 2010 ingick Stockholms stads samtliga kommunala grundskolor i ett pilottest av 

verktyget och i samband med detta utfördes denna valideringsstudie.   

 

2. Syfte 

Syftet med studien är att validera verktyget SkolmatSveriges kapacitet att mäta utbud och 

livsmedelsval i samband med skolluncher.  

 

3. Metod 

3.1 Metoder 

Studien är en kvantitativ undersökning där observationer i skolmatsalar och skolkök samt 

strukturerade frågor till köksansvariga användes som datainsamlingsmetoder.  

 

3.2 Urval 

Urvalet av skolköken var ett slumpmässigt stratifierat urval, där skolköken uppdelades efter 

hur många portioner som tillagades/mottogs i köket. Femton skolkök valdes slumpmässigt ut 
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med hjälp av statistikprogrammet PASW 18. Ytterligare femton skolkök valdes ut som 

reserver utifall att de valda köken inte kunde delta i studien. För att få en spridning på urvalet 

gjordes ett stratifierat urval där skolorna delades in i stora och små skolkök, vilka definierades 

som > 500 respektive ≤ 500 tillagade/mottagna portioner dagligen. Av de valda köken 

klassades sju skolkök som stora och åtta skolkök som små. Sex av de valda skolköken och sju 

av reservköken svarade inte på enkäten och kunde därmed inte delta i studien. Ett av de valda 

tillagningsköken kunde inte delta på grund av förändrade förhållanden, det hade efter att de 

besvarat enkäten tillfälligt blivit ett mottagningskök på grund av oförutsedda händelser. 

Ytterligare ett skolkök, som besvarat enkäten, avböjde att delta i valideringsstudien. Ett av de 

besökta och observerade skolköken saknade matsedlar att analysera, det exkluderades därmed 

ur studien och ett annat kök besöktes istället. Slutligen ingick sju av de valda skolköken och 

åtta av reservköken i studien, tio stora och fem små skolkök. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

I samband med nätverksträffar för Stockholms stads köksansvariga, i maj samt i september 

2010, där ungefär 60 av 141 köksansvariga deltog, fick skolköken information om verktyget 

samt om valideringsstudien. De informerades om valideringsstudiens syfte och 

tillvägagångssätt, samt att några av köken skulle väljas ut att delta i studien. Det betonades att 

syftet var att validera enkätfrågorna och om det eventuellt visade sig att skolkökens enkätsvar 

inte stämde överens med resultatet från observationen skulle det inte leda till konsekvenser för 

skolköken. Informationstillfällena gav även köksansvariga möjlighet att ställa frågor och 

komma med synpunkter.  

 

Med grund i verktygets skolenkät utarbetades ett observationsprotokoll, som även innehöll en 

frågeguide (Bilaga 1), för att användas som hjälpmedel vid observationerna. Utifrån 

enkätfrågorna valdes specifika frågor ut för att valideras. Frågorna valdes ut efter relevans 

samt möjlighet att validera genom observation. Exempel på enkätfrågor finns i Bilaga 2. Med 

tanke på den nya skollagen (1) var det primära med valideringen att frågor med fokus på 

näringsinnehållet i skolmaten sattes i första hand. Protokollet ändrades efter första besöket, 

där irrelevanta frågor ströks och protokollet omformades för att göra observationen smidigare, 

genom att ordningen på frågorna flyttades om. 

 

Ett informationsblad (Bilaga 3) med uppgifter om syftet med besöket, etiska aspekter samt 

information om och bild på författaren utarbetades och gavs till skolköket vid besöken och i 

vissa fall även till skolornas expedition.  

 

Studien genomfördes från slutet av oktober till början av december 2010. Från och med den 

18 oktober fick skolköken, som ingick i valideringsstudien, tillgång till verktyget. Skolköken 

besöktes allteftersom de besvarade enkäten, från en dag upp till fyra veckor efter att de 

besvarat enkäten. Skolköken fick kännedom om besöket genom att de kontaktades via telefon 

samma morgon som besöket skulle ske. De fick information om vad besöket innebar och 

vilken tid besöket beräknades ske. Även skolans expedition kontaktades via telefon samma 

dag och informerade om besöket för att säkerställa att det gick bra att besöka skolan.  
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För att inte påverka observationerna och för att behandla alla skolkök lika tog författaren inte 

del av skolkökens enkätsvar innan besöken. Den information som togs del av innan besöken 

var vem som hade svarat på enkäten samt vilka veckor som angetts i matsedelsanalysen i 

enkäten. Observationen följde observationsprotokollet (Bilaga 1), med början i matsalen för 

att sedan fortsätta i köket, skafferier, kylar och frysar. Under besöken ställdes följdfrågor 

(Bilaga 1) om det som observerats, antingen i direkt anslutning till observationen, om 

köksansvarig hade tid med det, eller efter observationerna. Syftet med följdfrågorna var att se 

om det vanligtvis var som under observationsdagen eller om det fanns omständigheter som 

påverkade dagens servering samt om det gjorts några förändringar sedan skolköket svarat på 

enkäten. Detta noterades i observationsprotokollet för att dokumentera eventuella avvikelser 

som kunde påverka resultatet. Under ett av besöken hade köksansvarig inte tid att svara på 

följdfrågorna, då togs istället kontakt vid ett senare tillfälle via telefon. 

 

Vid besöken samlades matsedlar för fyra veckor in för att beräknas av författaren, samma 

matsedlar som skolköken analyserat vid besvarandet av enkäten. I matsedelsanalysen 

beräknades serveringsfrekvensen av vissa rätter och tillbehör (Bilaga 4). Endast 

huvudrätterna, rätter som alla fick ta av, inkluderades i analysen. Fem köksansvariga 

kontaktades vid ett senare tillfälle, via mejl eller telefon, för att följa upp de insamlade 

matsedlarna eftersom det inte stod tydligt angivet i matsedeln vad rätten innehöll. 

 

3.4 Databearbetning/Analys 

Den insamlade informationen bearbetades och analyserades med det statistiska programmet 

PASW 18. För att jämföra observationerna med enkätsvaren sammanfördes inmatad data från 

enkäterna med inmatad data från observationerna och i samband med sammanföringen 

kodades skolköken för att behandlas konfidentiellt. Innan analysen påbörjades definierades 

gränser för validitet för varje enskild fråga.  

 

När det gällde frågan om köttmängd i helfabrikat produkter och om tid mellan tillagning och 

servering av lunchen beräknades skillnaden mellan enkätsvar och observation (Tabell 1). För 

dessa frågor tilläts en viss avvikelse. En acceptabel gräns för skillnad sattes på 10 procent; en 

skillnad på över 10 procent definierades som en oacceptabel skillnad. Denna definition 

baserades på uppgifter från tillverkarna om varierande köttmängd mellan olika partier 

motsvarande några procentenheter, samt att viss avvikelse accepterades i beräkningen av 

minuter mellan tillagning och servering.  

 

Tabell 1: Uträkning av skillnaden i procent på de frågekategorier där det accepterades en avvikelse på 10 

procent. 

Frågekategori Valideringsmått Acceptabel överensstämmelse 

Köttmängd i helfabrikat produkter  
(Enkätsvar – observation) 

observation 
< 10 % 

Tid mellan tillagning och servering 
(Enkätsvar – observation) 

observation 
< 10 % 
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Frågan om antal olika sorter grönsaker/frukter/röror som salladsbordets bestod av beräknades 

med utgångspunkt från Livsmedelsverkets rekommendationer för skolmat, där salladsbordet 

varje dag ska bestå av minst fem olika sorter (4). Bedömning av överensstämmelse mellan 

enkätsvar och observation gjordes på följande vis: om skolköket vid observation hade minst 

fem olika sorter på salladsbordet skulle de även ha svarat så i enkäten och om skolköket vid 

observation hade mindre än fem sorter skulle de ha svarat så i enkäten.  

 

När det gäller frågor om exempelvis matsedelsanalysen, antal serverade huvudrätter, 

salladsbordets placering, om skolans skriftliga skolmatspolicy samt på frågan om salt finns 

tillgängligt, accepterades inga skillnader mellan enkätsvar och observation.  

 

En del av frågorna i enkäten hade svarsalternativen alltid, ibland och aldrig alternativt varje 

dag, 3-4 ggr i veckan, 1-2 ggr i veckan, 1-3 ggr i månaden, vid enstaka tillfällen samt aldrig, 

vilka endast kunde valideras genom att jämföras med om det observerades under besöket eller 

inte (Tabell 2). Svarsalternativen ibland och 3-4 ggr i vecka till vid enstaka tillfällen kunde 

inte jämföras med observationen då endast ett besök gjordes på varje skolkök. Detta ledde till 

att en del av enkätens frågor inte kunde valideras med endast ett observationstillfälle och 

därmed redovisas de inte i resultaten. Det gäller drycker, dressingar, pålägg samt typer av 

livsmedel som serverades 3-4 ggr i veckan, 1-2 ggr i veckan, 1-3 ggr i månaden eller vid 

enstaka tillfällen. 

 

Tabell 2: Bedömning av skillnaden mellan enkätsvar och observation när det gäller svarsalternativ med 

frekvenser. 

Enkätsvar Observation Bedömningen av 

överensstämmelse 

Alltid/Varje dag Finns i matsal/kök 

Finns inte i matsal/kök 

Stämmer 

Stämmer inte 

Ibland/3-4 ggr i veckan, 1-2 ggr i 

veckan, 1-3 ggr i månaden, vid 

enstaka tillfällen 

 Kan överensstämma oavsett om det 

observeras i matsal/kök eller inte 

Aldrig Finns inte i matsal/kök 

Finns i matsal/kök 

Stämmer 

Stämmer inte 

 

I de fall som det helt saknades svar från skolkök, kunde inte dessa skolköks svar jämföras 

med observationen, detsamma gäller ifall skolköket svarat vet ej. Dessa benämns i resultaten 

som validitet ej möjlig att bedöma, och togs med i beräkningen av validiteten då det påverkar 

verktygets kapacitet att mäta det som avses. I vissa fall svarade skolköken att frågorna inte var 

tillämpbara för köket, dessa svar kunde jämföras med observationen. 

 

Validiteten definierades som acceptabel om 50-74% av skolkökens enkätsvar stämde överens 

med observationen. Validiteten definierades som god om ≥ 75 % av skolkökens enkätsvar 

stämde överens med observationen. Validiteten beräknades genom att för varje fråga räkna ut 

hur stor andel (%) av skolköken som hade överensstämmande svar. I frågan om köttmängd i 
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helfabrikat produkter beräknades validiteten genom att endast räkna med de skolkök som 

använde sig av produkterna, de skolkök som inte använde sig av produkterna exkluderades i 

beräkningarna. Frågorna om hur lunchen presenterades låg på nivå två i enkäten. Fem skolor 

svarade endast på nivå ett vilket innebar att fem skolor aldrig blev tillfrågade om hur de 

presenterar skolluncherna, därmed exkluderades dessa skolor i beräkningen av validiteten på 

frågorna. 

 

3.5 Etiska aspekter 

De köksansvariga har under flera tillfällen informerats om studiens syfte, först under två 

nätverksträffar, sedan vid telefonkontakt innan besöket samt genom informationsbladet som 

delades ut till samtliga besökta skolkök. Skolköken kunde välja att avstå från deltagande både 

i pilottestet av verktyget och i valideringsstudien. Skolköken behandlades konfidentiellt; vid 

databearbetningen kodades skolköken och därmed presenteras varken namn på skola eller 

personal i studien, dock får Karolinska Institutet tillgång till resultatet.  

 

 

4. Resultat 

Nio stora och tre små tillagningskök samt två små och ett stort mottagningskök ingick i 

studien. Samtliga resultat presenteras i Tabell 3. 

 

4.1 Servering av skollunchen 

Verktygets frågor kring skolkökens servering av lunchen var till stor del överensstämmande 

mellan enkätsvar och observation; nästan samtliga frågor var av acceptabel eller god validitet. 

 

Frågorna om antal serverade huvudrätter, en skriftlig målsättning kring skolmaten, 

salladsdressing baserad på olja, salladsbordets placering samt nyckelhålsmärkt köttfärs var av 

acceptabel validitet. En del av frågorna var av både acceptabel och god validitet. När det 

gäller frågorna om hur lunchen presenteras var en av acceptabel validitet och tre var av god 

validitet. Vad gäller frågan om vilket smörgåsfett som serverades var margarin och smör av 

acceptabel validitet och lättmargarin var av god validitet. Följande frågor var av god validitet: 

om bröd serveras till lunch, om vilken typ av mjölk som serveras och om vatten serveras, 

antal olika sorter som salladsbordet består av samt om salt finns tillgängligt för eleverna.  

 

Frågan om antal minuter mellan tillagning och första samt sista servering var av låg validitet.  

 

Tabell 3: Resultat av jämförelse mellan skolkökens enkätsvar och observationer på skolkök med avseende på 

utbud och livsmedelsval i samband med servering av skolluncher, gjord i samband med pilottest av verktyget 

SkolmatSverige, i Stockholms stad, hösten 2010.   

Frågekategorier i enkäten N 
Överensstämmande 

svar 

Ej 

överensstämmande 

svar 

Validitet ej 

möjlig att 

bedöma ¥ 

Servering av skolmåltider     

skriftlig policy kring skolmat 15 10* 4 1 
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antal serverade huvudrätter 15 11* 4 - 

salladsdressing av olja 15 9* 4 2 

salladsbordet är placerat före huvudrätten 15 8* 1 6 

nyckelhålsmärkt köttfärs 15 10* 1 4 

information om maten presenteras på 

informationsskyltar om innehållet där man 

tar mat 

10 6* 2 2 

lunchen presenteras upplagd enligt 

tallriksmodellen 10 8** - 2 

aktuell matsedel presenteras på hemsidan 10 9** 1 - 

matsedel presenteras på tavla vid matsalen 10 8** - 2 

smör/Bregott (60 – 80 % fett) 15 11* 2 2 

margarin (> 41 % fett) 15 10* 4 1 

lättmargarin (max 41 % fett) 15 12** 3 - 

bröd serveras till lunch 15 15** - - 

Lättmjölk 15 14** 1 - 

mellanmjölk 15 13** - 2 

standardmjölk 15 12** - 3 

vatten  15 15** - - 

antal olika sorter som salladsbordet består 

av¶ 
15 12** 3 - 

salt  15 14** 1 - 

tid mellan tillagning och första servering¤ 15 4 11 - 

tid mellan tillagning och sista servering¤ 15 4 11 - 

Matsedelsanalysen     

antal köttfärsrätter 15 4 11 - 

antal kycklingrätter 15 7 8 - 

antal fiskrätter (alla sorter) 15 10* 5 - 

antal rätter med fet fisk 15 5 10 - 

antal sopprätter 15 10* 5 - 

antal vegetariska rätter tillagade med 

bönor/linser/tofu/ kikärter/ 

quorn/sojaprotein 

15 4 11 - 

antal vegetariska rätter tillagade utan 

bönor/linser/tofu/ kikärter/ 

quorn/sojaprotein 

15 0 15 - 

antal rätter av blodpudding/lever 15 14** 1 - 

antal korvrätter 15 10* 5 - 

antal serveringar av fil/gröt 15 13** 2 - 

potatismos/kokt potatis/ugnstekt potatis 15 2 13 - 

stekt potatis/pommes frites 15 8* 5 2 

bulgur/matvete/korngryn 15 10* 5 - 

Couscous 15 8* 6 1 

Quinoa 15 12** 2 1 
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Pasta 15 6 9 - 

Ris 15 8* 7 - 

Helfabrikat produkter ¤     

köttbullar, % kött, skillnad 15 7 3 5 

pannbiffar, % kött, skillnad 11 2 3 6 

panerad fisk, % kött, skillnad 15 6 4 5 

kyckling nuggets, % kött, skillnad 8 2 1 4 

lasagne, % kött, skillnad 4 0 2 2 

korv, % kött, skillnad 15 5 6 4 

pytt i panna, % kött, skillnad 11 2 3 6 

** God validitet (≥ 75 %) 

* Acceptabel validitet (≥ 50 %) 

¥ Innefattar saknade svar samt vet ej-svar 

¶ Överrensstämmelsen beräknas på om det i enkäten uppges att salladsbordet består av minst fem olika sorter 

eller färre jämfört med det observerade antalet.  

¤ Skillnaderna har beräknats med en acceptabel gräns på < 10 % 

 

4.2 Matsedelsanalysen  

Tio av matsedelsanalysens sjutton kategorier, både rätter och tillbehör, överensstämde mellan 

enkätsvar och observation medan sju kategorier hade låg överensstämmelse. Tre kategorier 

var av god validitet och sju var av acceptabel validitet. De sju kategorier med låg 

överensstämmelse var: antal rätter av köttfärs, kyckling, fet fisk och antal serverade 

vegetariska rätter, med eller utan protein från baljväxter, samt potatismos/kokt 

potatis/ugnstekt potatis och pasta. Tolv av skolköken hade räknat med den vegetariska rätten i 

matsedelsanalysen trots att endast sex av skolköken serverade den vegetariska rätten som 

huvudrätt, det vill säga en rätt som alla skolelever fick ta av.  

 

4.3 Köttmängd i helfabrikat produkter 

Ingen av kategorierna i frågan om köttmängd i helfabrikat produkter hade tillräckligt god 

överensstämmelse för att vara av acceptabel eller god validitet. I samtliga kategorier hade 3-6  

skolkök svarat vet ej. I några fall saknades angivna köttmängder på grund av att ett tekniskt 

fel på verktyget gjorde det möjligt att lämna frågan obesvarad.  

 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Att validera verktyget SkolmatSverige genom observationer ansågs som en lämplig metod 

eftersom syftet med enkäten är att mäta serveringsfrekvenser och livsmedelsval, vilket är lätt 

att kontrollera genom enbart observationer. Studien mäter samtidig validitet där 

observationerna är det sanna värdet, som frågorna i enkäten ska överensstämma med. För att 

mäta samtidig validitet krävs att tidsintervallet mellan de två mätningarna, enkäten och 

observationen, är så kort som möjlig så att inga förändringar har skett mellan första och andra 

mätningen (22), därför utfördes observationerna så snabbt som möjligt efter att skolorna 

besvarat enkäten.  
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Vidare är validiteten sammankopplad med reliabiliteten; hög reliabilitet innebär att få 

slumpmässiga fel förekommer, att verktyget får fram samma resultat vid upprepade mätningar 

(21, 22). Utan hög reliabilitet kan inte verktyget vara av hög validitet eftersom de 

slumpmässiga felen skulle leda till att det inte skulle gå att lita på att verktyget mäter det som 

avses. Under studien fanns ingen möjlighet att testa reliabiliteten, som skulle ha kunnat ske 

genom test-retestmetoden (21,22).  

 

Urvalet av skolköken var ett slumpmässigt stratifierat urval, där skolköken uppdelades efter 

hur många portioner som tillagades/mottogs i köket. Dock kunde inte alla valda skolkök delta 

i studien på grund av att de saknade sparade matsedlar att analysera, inte ville delta i 

valideringsstudien eller inte besvarade enkäten. För dessa fick reserver tas in. Slutligen var det 

fler stora skolkök som ingick i studien än i det ursprungliga urvalet, dock var inte tanken att 

det skulle ske en jämförelse mellan stora och små skolkök utan tanken med det stratifierade 

urvalet var att alla typer av skolkök skulle vara representerade i studien. 

 

En fullständig bedömning av verktygets kapacitet att mäta utbud och livsmedelsval i 

skolmåltider hade förutsatt att de flesta av skolköken svarat på samtliga frågor. I och med att 

mottagningsköken inkluderades i studien gick det inte att observera och jämföra frågor som 

handlade om matlagning och vilka livsmedel som används vid matlagningen, eftersom 

mottagningsköken inte lagar mat själva, förutom i vissa fall då köket själva kokade ris, pasta 

eller potatis. För att öka möjligheten att kunna göra en bedömning på samtliga frågor så borde 

eventuellt mottagningsköken ha exkluderats ur studien, alternativt att fler kök besökts, 

exempelvis 17 tillagningskök och tre mottagningskök.  

 

Ett av mottagningskökens köksansvariga hade inte varit med och besvarat enkäten, utan 

skolledningen hade tagit hjälp av tillagningskökets personal för att svara på enkäten vilket kan 

ha påverkat resultatet. Dock fanns representanten från skolledningen, som deltagit vid 

besvarandet av enkäten, närvarande under observationstillfället.  

  

Att kontakta skolköken innan besöket ansågs inte kunna påverka utgången av observationen 

märkbart, syftet med kontakten var att skapa en god relation så att köket accepterade besöket. 

Kontakten med skolköken togs maximalt två timmar innan besöket och det ansågs inte kunna 

påverka det som serverades den dagen samt vilka livsmedel som fanns i skolköket. 

 

Vid observationerna kan den egna förförståelsen ha påverkat resultatet, genom att redan innan 

besöken ha antaganden om hur det skulle se ut i skolköken. Genom att följa 

observationsprotokollet och genom att inte ta del av skolkökens enkätsvar innan besöken 

försökte detta motverkas.  

 

Studien utfördes genom att observera skolköken under ett tillfälle. Detta ledde till att vissa 

frågor inte kunde valideras eftersom de handlade om livsmedel som inte användes så ofta av 

skolköken. För att kunna bedöma validiteten för dessa frågor skulle det krävas att skolköken 

observerades under en längre period, en vecka upp till en månad, vilket rent praktiskt kan vara 

svårt att utföra. 
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Eftersom denna studie görs i samband med ett pilottest av verktyget, har problem uppstått 

under testperioden. Enkäten är konstruerad på så vis att alla frågor på nivå 1 måste besvaras 

innan det är möjligt att gå vidare med enkäten. Dock har det uppstått tekniska fel där en del 

skolor har kunnat fullfölja enkäten utan att ha besvarat samtliga frågor. Verktyget innehöll 

även frågor som var frivilliga att svara på, som handlade om vilket bröd som serveras under 

lunchen. Dessa fick exkluderas ur valideringsstudien eftersom frågorna saknade svar från elva 

skolkök.   

 

För att möjliggöra en bedömning av överensstämmelsen mellan enkätsvar och observationer 

lades gränser för validitet; acceptabel validitet 50 procent samt god validitet 75 procent. Att 

använda sig av relativa tal vid ett så litet urval som 15 skolkök är inte att föredra, då små 

skillnader i absoluta tal ger stora skillnader i relativa tal. Dock ansågs det som den bästa 

metoden i för att bestämma två gränser för validitet. Därutöver presenteras inte resultatet i 

procent utan i absoluta tal (Tabell 3) och de relativa talen används endast med syfte att 

definiera gränserna för validitet. Att ha dessa gränser är inte helt oproblematiskt och genom 

att beräkna procentuell överensstämmelse tas inte hänsyn till slumpeffekten; att viss 

överensstämmelse kan vara helt slumpmässig (21). Med ett större urval hade jämförelserna 

mellan enkätsvar och observationer också kunnat göras med en kappa-analys, som tar hänsyn 

till slumpmässiga överensstämmelser och används vid både test av reliabilitet (22) och av 

validitet (23,24).  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Studie utfördes i syfte att validera SkolmatSverige. Verktyget ska kvalitetssäkra skolmaten på 

flera områden, men i denna studie ingår endast en validering av de frågor som berör 

näringsaspekten i verktyget. Detta på grund av att det ansågs som det primära eftersom en ny 

skollag som kräver att skolmaten är näringsriktig (1) ska tillämpas från och med juli 2011.    

 

I nuläget är verktyget konstruerat så att skolorna ska besvara enkäten tillsammans med 

skolköket. Mottagningsköken tillagar inte maten själva och kan därmed inte besvara frågor 

om det. För dessa skolkök mäter verktyget inte hur maten som serveras tillagas samt vilka 

livsmedel som använts vid tillagningen, vilket begränsar verktygets validitet. För att höja 

validiteten bör verktyget omstruktureras för att mäta utbud och livsmedelsval för samtliga 

typer av skolkök.  

 

För de frågor med god samt acceptabel validitet kan det spela in att dessa frågor handlade om 

livsmedel som serveras varje dag eller aldrig och därmed inte påverkas i så hög grad av 

exempelvis minnet eller graden av ansträngning (25). Troligtvis är det lättare att svara på 

frågor som berör sådant som dagligen eller aldrig ingår i serveringen. 

 

För tio av rätterna och tillbehören i matsedelsanalysen var validiteten acceptabel och i vissa 

fall god. För de rätter/tillbehör som inte stämde överens kan det finnas flera möjliga 

anledningar. Tolv av skolköken hade räknat med den vegetariska rätten i matsedelsanalysen 

trots att endast sex av skolköken serverade den vegetariska rätten som huvudrätt, en rätt som 

alla skolelever fick ta av. De återstående av dessa skolkök, sex stycken, serverade endast en 

huvudrätt men hade i matsedelsanalysen ändå räknat med de vegetariska rätterna, som endast 
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en del av eleverna fick ta av. Detta kan tyda på att instruktionerna kring frågorna om de 

vegetariska rätterna inte var tillräckligt tydliga och därmed tolkades fel (25). En annan 

anledning till avvikelserna mellan enkätsvar och observation kan vara tiden och graden av 

ansträngning som krävs för att svara på frågan (25). Ju högre ansträngning som krävs desto 

större risk för mätfel. Bland de vanligaste orsakerna till mätfel är när respondenten måste få 

fram svaret genom en egen beräkning, vilket behövs för att svara på ovanstående fråga. En bra 

enkät ska, enligt Statistiska Centralbyrån utgå ifrån att ”uppgiftslämnaren med minsta 

ansträngning och tillräcklig noggrannhet kan lämna de uppgifter som statistiken behöver” 

(25, s. 7 ). 

 

Även frågan om minuter mellan tillagning och servering av lunchen kräver en hög 

ansträngning från respondenten genom att frågan kräver en egen beräkning. En 

omkonstruktion av frågan kan göra den lättare att besvara. Istället för att respondenten ska 

beräkna antal minuter själv så kan endast klockslagen efterfrågas: När är maten klar? Vilken 

tid kommer de första eleverna? Vilken tid kommer de sista eleverna? Detta skulle minska 

uppgiftslämnarbördan. Dock kommer svårigheten med att kalkylera fram ett tillförlitligt svar 

för tiden mellan tillagning och sista servering för de kök som tillagar maten kontinuerligt 

under lunchserveringen att kvarstå. För mottagningsköken samt de kök som lagar färdigt all 

mat samtidigt bör det gå att få tillförlitliga svar genom den ovan förslagna förändringen.  

 

En annan möjlig förklaring till avvikelser i frågan om tiden mellan tillagning och servering är 

att det kan vara svårt att ge ett exakt svar eftersom tiden skiljer sig beroende på vilken maträtt 

som tillagas. Vissa maträtter tillagas kontinuerligt under hela lunchtiden, medan andra lagas 

färdigt på morgonen och varmhålls under hela lunchserveringen. Detsamma gäller tillbehören. 

Då är det svårt att bedöma exakta minuter mellan tillagning och servering. Dock uppgav 

köken att de hade maten färdig för första servering ungefär vid samma tidpunkt varje dag, 

samt att de första skoleleverna kom för att äta vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Detta 

innebär att åtminstone den beräknade tiden mellan tillagning och första servering borde 

stämma. För mottagningsköken borde enkätsvaren överensstämma med observationerna då de 

får maten nästan samma tid varje dag och första och sista serveringen är ungefär vid samma 

tidpunkt varje dag.  

 

När det gäller frågan om helfabrikat produkter så serverade skolköken inte samma produkt 

varje gång utan varierade mellan olika sorter, vilket gör det svårt att veta om observationen 

gjordes på exakt samma produkt som användes vid enkätbesvarandet, exempelvis samma typ 

av panerad fisk eller pannbiff. Att flera skolkök valde att svara vet ej eller att inte svara alls på 

frågan kan bero på att uppgiftslämnarbördan är för hög samt att det kan vara något problem 

med frågan (25). För att svara på frågan om helfabrikat produkters köttmängd krävs att 

respondenten vet var och hur denna information kan fås. Detta underlättas om respondenten 

har produkten i lager, om inte måste respondenten få denna information genom leverantören. 

För att minska uppgiftslämnarbördan kan exempelvis kontaktuppgifter till skolkökens vanliga 

leverantörer inkluderas i enkäten.  

 

Ännu en orsak till att frågan om köttmängd i helfabrikat produkter är problematisk är att det 

kan vara en känslig fråga att svara på (21, 26). Skolköken har inte alltid möjlighet att välja 

fritt bland alternativen, på grund av bland annat begränsningar i sortiment hos leverantören 

samt ekonomiska begränsningar. Det kan finnas en ovilja att bli bedömd för något som de 
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känner att de inte kan påverka. Ett sätt att minska problemet med känsliga frågor är placera 

dem i slutet av enkäten samt att ge en förklaring i samband med frågan om varför den ställs, 

för att på så vis minska det interna bortfallet (21). 

 

 

6. Slutsats 

Studien visar en acceptabel överensstämmelse mellan de flesta av kökens svar på verktygets 

frågor om skolmåltidernas livsmedelsval och utbud, och observationsstudien. För de tre 

frågeområden i enkäten med låg validitet krävdes relativt hög grad av ansträngning för att 

besvara frågorna och en av frågorna kunde uppfattas som känslig. Dessa frågor skulle kunna 

förbättras genom att förtydliga frågan, förklara frågans syfte samt genom att göra det mindre 

krävande att besvara frågan. Vidare begränsas verktygets validitet av att det inte mäter hur 

skolmåltiden som serveras i mottagningsköken har tillagats.  

 

Slutligen bör en upprepning av studien göras efter omkonstruktionen för att återigen validera 

frågorna.  

 

 

7. Författarens bidrag till arbetet 

Arbetet utfördes som ett uppdrag för Karolinska Institutet, som tog fram verktyget och 

utformade enkäten som validerades. Uppdragsgivaren tillhandahöll namn och 

kontaktuppgifter till skolorna som deltog i pilottestet av verktyget samt hjälpte till vid urvalet 

av skolkök. Uppdragsgivaren hjälpte även till att informera skolorna om valideringsstudien i 

samband med att information om pilottestet av verktyget spreds. Författaren utformade 

observationsprotokollet, kontaktade skolorna och skolköken innan besöken samt utförde 

samtliga observationer och analyser.  

 

 

8. Tack 

Vill rikta ett stort tack skolorna, skolköken och dess köksansvariga som deltog i studien och 

öppnade upp sina matsalar och kök för att observeras, och dessutom tog sig tid att besvara alla 

mina frågor och funderingar. 

 

Ett varmt tack till alla som engagerat sig för studien och bidragit med synpunkter och 

värdefull respons under arbetets gång. 



 

17 
 

9. Referenser 

1. Skollag (SFS 2010:800). Stockholm: Utbildningsdepartementet 

 

2. Skollunchen: igår, idag, imorgon. Halling B, Jacobson T, Nordlund Gerhard. 

Lantbrukarnas riksförbund. Stockholm: 1990. 

 

3. Livsmedelsverket. Svenska näringsrekommendationer. Uppsala: Livsmedelsverket; 

2005. 

 

4. Livsmedelsverket. Bra mat i skolan. Uppsala: Livsmedelsverket, 2007. Även 

tillgänglig från: 

http://www.slv.se/upload/dokument/mat/mat_skola/Bra_mat_i_skolan_2007.pdf 

 

5. Livsmedelsverket. Riksmaten – barn 2003. Livsmedels- och näringsintag bland barn i 

Sverige. Uppsala: Livsmedelsverket, 2003. Även tillgänglig från: 

http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/kostundersokningar/riksmaten%20_%2

0barn_2003_livsmedels_och_naringsintag_bland_barn_i_sverige.pdf  

 

6. Livsmedelsverket och Centrum för Tillämpad Näringslära/Hälsomålet. Riktlinjer för 

skolluncher. Uppsala: Livsmedelsverket och Centrum för Tillämpad 

Näringslära/Hälsomålet, 2001. Även tillgänglig från: 

http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Mat/Riktlinjer%20skolluncher.pdf  

 

7. Centrum för folkhälsa. Skolluncher i Stockholms län före och efter introduktionen av 

Riktlinjerna för skolluncher. Stockholm: Centrum för folkhälsa, 2005.  

 

8. Crepinsek MK, Gordon AR, McKinney PM, Condon EM, Wilson A. Meals offered 

and served in US public schools: Do they meet nutrient standards? J Am Diet Assoc 

2009; 109:31-41.  

 

9. Dubuisson C, Lioret S, Calamassi-Tran G, Volatier JL, Lafay L. School meals in 

French secondary state schools with regards to the national recommendations. Br J 

Nutr 2009; 102:293-301. 

 

10. Gatenby LA. Nutritional content of school meals in Hull and the East Riding of 

Yorkshire: a comparison of two schools. J Hum Nutr Diet 2007; 20:538-48. 

 

11. Nelson M, Badbury J, Poulter J, Mcgee A, Mseble S, Jarvis L. School Meals in 

Secondary Schools in England. London: Department for Education and Skills, 2004. 

Även tillgänglig från: http://www.dfes.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR557.pdf  

 

http://www.slv.se/upload/dokument/mat/mat_skola/Bra_mat_i_skolan_2007.pdf
http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/kostundersokningar/riksmaten%20_%20barn_2003_livsmedels_och_naringsintag_bland_barn_i_sverige.pdf
http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/kostundersokningar/riksmaten%20_%20barn_2003_livsmedels_och_naringsintag_bland_barn_i_sverige.pdf
http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Mat/Riktlinjer%20skolluncher.pdf
http://www.dfes.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR557.pdf


 

18 
 

12. Nelson M, Nicholas J, Suleiman S, Davies O, Prior G, Hall L, et al. School Meals in 

Primary Schools in England. London: Department for Education and Skills, 2006. 

Även tillgänglig från: http://www.dfes.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR753.pdf    

 

13. Nelson M, Lowes K, Hwang V. The contribution of school meals to food consumption 

and nutrient intakes of young people aged 4–18 years in England. Public Health Nutr 

2007; 10:652–62  

 

14. Clark MA, Fox MK. Nutritional Quality of the Diets of US Public School Children 

and the Role of the School Meal Programs. J Am Diet Assoc 2009; 109:44-56. 

 

15. Golley R, Pearce J, Nelson M. Children’s lunchtime food choices following the 

introduction of food-based standards for school meals: observations from six primary 

schools in Sheffield. Public Health Nutr 2010; 24:1-8. 

 

16. Rees GA, Richards CJ, Gregory J. Food and nutrient intakes of primary school 

children: a comparison of school meals and packed lunches. J Hum Nutr Diet 2008; 

21:420–7. 

 

17. Lag om grundläggande utbildning (1998/628). Helsingfors: Opetusministeriö. Även 

tillgänglig från: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628  

 

18. Statens näringsdelegation. Rekommendation för skolbespisningen. Helsingfors: 

Statens näringsdelegation, 2008. Även tillgänglig från: 

http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/kouluruokailu_2008_kevyt_

swe_2.pdf  

 

19. Kungliga skogs- och lantbruksakademien. Kvalitetsmärkning av skolmat. Stockholm: 

Kungliga skogs- och lantbruksakademien, 2005. 

 

20. Centrum för folkhälsa. Kvalitetsmärkning av skolluncher – en utvärdering av ett 

webbaserat verktyg. Stockholm: Centrum för folkhälsa, 2004. 

 

21. Ejlertsson G. Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik. 2 uppl. Lund: 

Studentlitteratur, 2005. 

 

22. Oppenheim, A.N. Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. 

London: Pinter, 1992. 

 

23. Marsh T, Weber Cullen K, Tom Baranowski. Validation of a Fruit, Juice, and 

Vegetable Availability Questionnaire. J Nutr Educ Behav 2003;35: 100-4 

http://www.dfes.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR753.pdf
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/kouluruokailu_2008_kevyt_swe_2.pdf
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/kouluruokailu_2008_kevyt_swe_2.pdf


 

19 
 

 

24. Roumelioti M, Leotsinidis M. Relative validity of a semiquantitative food frequency 

questionnaire designed for schoolchildren in western Greece. Nutr J 2009; 8:8 

 

25. Statistiska centralbyrån. Fråga rätt! Utveckla, testa, utvärdera och förbättra blanketter.  

Stockholm: Statistiska centralbyrån, 2001. Även tillgänglig från: 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV9999_2000I02_BR_X97%C3%96P0101

.pdf  

 

26. Trost J. Enkätboken. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2007. 

 

 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV9999_2000I02_BR_X97%C3%96P0101.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV9999_2000I02_BR_X97%C3%96P0101.pdf


  Bilaga 1 (1/6) 

 
 

 

Observationsprotokoll & Intervjuguide 
 
 
Skola:______________________________________________ Datum:____________ Tid:_____ 

Skolkök:    Mottagning, liten 

 

   Tillagning, liten 

    Mottagning, stor    Tillagning, stor 

 
Befattning på kökspersonal som svarat på enkäten:__________________________________________ 
 
 

Matsalen 
 
Observation 
Ta bilder! 
 

 Presenteras lunchen upplagd enligt tallriksmodellen___________________________ 

o Vanligtvis så? 
 

 Dagens meny eller information om maten presenteras: 

o På tavla utanför matsalen    

o I matsedel på skolans hemsida    

o På informationsskyltar om innehållet där man tar mat 
o Annat__________________________________ 

 

 Antal huvudrätter som serveras som alla får ta av (inkl soppa): … … 
 

 Vilka specialkoster serveras? 

o Kosher 

o Halal 

o Vegansk 

o Komjölkfri 

o Äggfri 

o Glutenfri 

o Vegetarisk 
 

o Vanligtvis så? 
 

 Vilka drycker serveras vid lunch:  

o Mini/Lättmjölk (<0.5 % fett) 

o Mellanmjölk (1.5 % fett) 

o Standardmjölk (3 % fett)
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o Vatten 

o Juice 

o Läsk/Saft 

o Lättdryck/Måltidsdryck 
 

o Vanligtvis så? 
 

 Vilken typ av bröd serveras: 

o Hårt 

o Mjukt 

o Hembakat  
 

o Vanligtvis så? 
 

 Vilka typer av matfett serveras: 

o Lättmargarin (max 41 % fett) 

o Margarin (> 41 % fett) 

o Smör/Bregott (60-80 % fett) 
 

o Vanligtvis så? 
 

 Vilka typer av pålägg serveras till lunch: ________________________________ 

o Ost  

o Korv 

o Skinka  
 

o Vanligtvis så? 
 

 Hur är salladsbordet placerat? 

o Före lagad huvudrätt 

o Efter lagad huvudrätt 

o Både före och efter 
 

 Salladsbordet besår av: 

o  … … sorter (grönsaker/ fruktbitar/ grönsaksblandningar/ röror, men ej 
dressing) 

 

o … … sorter baserade på grova grönsaker (rotfrukter, vitkål, broccoli, gröna 
bönor) 

 

o … … sorter baserade på baljväxter (bönor, linser, kikärtor, hummus) 
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o Vanligtvis så? 
 

 På salladsbordet finns salladsdressing: 

o Olje- och vinägerbaserad 
 

o Grädde, crème fraiche? 

o Fil, gräddfil, matlagningsyoghurt, lätt crème fraiche, lätt majonnäs? 
 

o Vanligtvis så? 
 

 Finns salt tillgängligt för eleverna?  

o Ja, vid matbordet 

o Ja, vid servering 

o Ja både vid servering och vid matbordet 

o Nej  
 
 

 

Köket 
 
Skafferiet 
Kolla förpackningar och ta bilder! 
 
 Serveras nyckelhålsmärkta pålägg 

o Lättmargarin  

o Ost  

o Korv   
 

 Väljer ni nyckelhålsmärkt: 
 

o Köttfärs (nyckelhålsmärkt har max 10 % fett) 
 

o Korv (nyckelhålsmärkt har max 10 % fett) 
 

o Mejeriprodukter (nyckelhålsmärkt har max 5 % fett) 
 

Ta bilder på förpackningar! 
Fråga efter inköpslista! 

 

 Hur stor del av brödet som serveras är nyckelhålsmärkt? 

o Hårt_________________________________________________ 

o Mjukt________________________________________________

nyckelhålet 
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(Hälften, mer än hälften, större delen) 

 

 Finns pasta i skafferi/inköpslista  

o ”Vanlig” 

o Fullkorn 

o Vit fiber 

o ____________ 
 

 

 Hur ofta används fullkornsris i skafferi/inköpslista 

o ”Vanlig” 

o Fullkorn 
 

 Hur ofta används fullkornscouscous 

o ”Vanlig” 

o Fullkorn 
 

 Finns ___i skafferi: 

o Grädde, crème fraiche, ost crème 
 

o Smör, hårt margarin 
 

o Flytande margarin eller olja 
 

Ta bilder på förpackningar! 
 

 Kött- eller fiskinnehållet på de helfabrikat produkterna skolan använder ligger på: 
 % kött eller 

fiskinnehåll 
(g/100g) 

Köttbullar 
  
Pannbiffar 
  
Panerad fisk 
  
Kyckling nuggets 
  
Lasagne 
  
Korv (den vanligaste sorten som serveras) 
  
Pytt i panna 
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Ta bild på förpackningar! Fråga efter märke/leverantör/tillverkare! 
Be om inköpslista! 
 
 Finns det stekbord i köket? 

o Ja 

o Nej 
 

o Hur ofta används det i matlagningen_____________________________________________ 
 

 Vilken tid kommer de första matgästerna en vanlig dag:_______________________________ 

 Vilken tid kommer de sista matgästerna en vanlig dag:_________________________________ 

 När är maten färdig en vanlig dag:________________________________________________________ 
 
 
Matsedel  
Ta med matsedel (förhoppningsvis sparad från när de svarade på enkäten)! 
 
Frågor till kökspersonal  
 

 Har ni en sparad matsedel för 4 veckor från v______till_____som jag kan få/ få en kopia 
av? 

 

 För hur lång tid framåt planeras lunchmåltiderna? 

o Mindre än en vecka i taget? Hur många dagar___________________ 

o En vecka i taget? 

o Flera veckor i taget? Hur många veckor__________________________ 

 

 Vem tar fram skolans matsedel___________________________________________ 

o Skolan 

o Kostchef 

o Tillagningskök 

o Entreprenör  
 

 Följs den aktuella matsedeln______________________________________________ 

o Ja 

o Delvis 

o Nej  
 

(Jämför matsedeln med rapporterad serveringsfrekvens) 
 

 Är matsedeln näringsberäknad______________________________________________________
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(Alla rätter? Näringsberäknade recept? )  
 

 Har skolan en skriftlig policy om skolmaten________________________________________ 
Ta kopia! 

 
 
Verktyget 

 Hur har det gått att svara på enkäten? 

 Synpunkter på verktyget? 
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Exempel på frågor från Verktyget SkolmatSverige: 
 

 Till lunch finns följande drycker tillgängliga 

 

varje 
dag 

3-4 ggr i 
veckan 

1-2 ggr i 
veckan 

1-3 ggr i 
månaden 

vid 
enstaka 
tillfällen aldrig 

vet 
ej 

mini/lättmjölk (<0.5% fett) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

mellanmjölk (1.5% fett) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

standardmjölk (3% fett) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

vatten  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

juice  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

läsk/saft ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

lättdryck/måltidsdryck ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

 Nyckelhålsmärkta produkter 
 

alltid eller 
nästan alltid ibland 

sällan 
eller 

aldrig vet ej 

Lättmargarinet är nyckelhålsmärkt ○ ○ ○ ○ 
All ost som pålägg är nyckelhålsmärkt 
(högst 17% fetthalt) ○ ○ ○ ○ 

All korv som pålägg är 
nyckelhålsmärkt (högst 10% fetthalt) ○ ○ ○ ○ 

 

 

 Salladsbordet 
Antal olika sorter (grönsaker/fruktbitar/grönsaksblandningar/röror, men ej  
dressing) som salladsbordet består av en vanlig dag? 0 - 10 
 

Antal sorter som är baserade på grova grönsaker (t.ex. rotfrukter, vitkål, 
broccoli, gröna bönor) en vanlig dag 0 - 10 

 
Antal sorter som är baserade på baljväxter (t.ex. bönor, linser, kikärtor inkl 
hummus) en vanlig dag 0 - 10 

 

 

 Antal minuter mellan tillagning (oavsett var) och servering av varmrätten på vår 
skola 

o Mellan tillagning och första serveringen antal minuter 

o Mellan tillagning och sista serveringen antal minuter 

nyckelhålet 
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Hej! 
Mitt namn är Marit Simma och jag skriver en masteruppsats i Kostvetenskap vid 

Umeå Universitet i samarbete med Karolinska Institutet. 

Studien är en del av utvecklingen av Skolmat Sveriges verktyg. Er skola deltar i 

ett pilottest av verktyget och är en av 15 skolor som blivit slumpmässigt utvalda 

att delta i en valideringsstudie.  

Er skola har nyligen svarat på en Skolmat Sverige enkät om skolmaten. Mitt 

uppdrag är att följa upp enkäten och utvärdera hur frågorna i enkäten fungerar i 

verksamheten och i vilken utsträckning enkäten mäter det den avser att mäta. 

Detta innebär att jag vid ett tillfälle under lunchtid kommer att besöka er skola 

och vistas i elevernas matsal och i köket. Jag kommer även att prata med 

köksansvarig om det är möjligt vid denna tidpunkt. 

En kamera kommer att användas under besöket, för att ta bilder på maten som 

serveras. Inga elever eller personal kommer att fotograferas. 

Er skola, och andra skolor som deltar i studien, kommer inte att nämnas i 

uppsatsen utan skolorna behandlas konfidentiellt.  

Tack! 

 

Kontaktuppgifter:  

Marit Simma, 070-280 43 53, masi0013@student.umu.se  

Karolinska Institutet:  

Emma Patterson 08-524 82389 

Anna-Karin Jälminger 08-524 88887 

…kör igång i Stockholms stad! 

Bild av författare 

mailto:masi0013@student.umu.se
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Matsedelsanalys 

 

Livsmedelsfrekvens och val 

För att svara på dessa frågor behövs skolans matsedlar för FYRA veckor. 

 

 Antal gånger under de senaste veckorna samtliga elever erbjöds 

 Antal rätter 

en köttfärsrätt … 

en kyckling rätt … 

fisk (alla sorter) … 

fet fisk … 

soppa … 

en vegetarisk rätt tillagade MED 

bönor/linser/tofu/kikärter/quorn/soyprotein 

… 

en vegetarisk rätt tillagade UTAN 

bönor/linser/tofu/kikärter/quorn/soyprotein 

… 

blodpudding/lever … 

en korvrätt … 

fil/gröt … 

 

 Under den senaste fyra veckorna serverades som tillbehör 

    antal gånger  

potatismos/kokt potatis/ugnsstekt potatis  … 

stekt potatis/pommes frites   … 

quinoa   … 

bulgar/matvete/korngryn   … 

pasta   … 

ris   … 

couscous   … 

 

 


