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Påverkar placering av salladsbarer i skolkafeterior mellanstadieelevers konsumtion av 
frukt och grönsaker? 

Barn och ungdomar behöver äta mer frukt och grönsaker. I skolan kan placering av 
salladsbarer ge barnens konsumtion en knuff i rätt riktning. 

I USA är konsumtionen av färsk frukt och grönsaker bland barn lågt och under tonåren tycks 
konsumtionen minska än mer. Det amerikanska jordbruksdepartementet har nyligen kommit 
med rekommendationer om att öka utbudet av färsk frukt och grönsaker i amerikanska 
skolkafeterior. Skolor uppmuntras till att ha salladsbarer vid lunchserveringen för att få 
eleverna att äta mer frukt och grönsaker. Det är få vetenskapliga studier som gjorts för att 
undersöka om salladsbord påverkar barn till att ta frukt och grönsaker och om de faktiskt äter 
upp det de själva lägger på tallriken vid lunchen. Det saknas även underlag för att avgöra var 
en salladsbar bör placeras i en lunchservering för att utnyttjas optimalt av barnen.  

Med detta som grund genomfördes en studie med 6 skolor i USA i syfte att jämföra hur 
placering av salladsbaren i lunchserveringen påverkar mängden självserverad, konsumerad 
och slängd färsk frukt och grönsaker hos eleverna. Hälften av skolorna hade salladsbaren 
placerad på samma plats där lunchrätterna serverades, alltså i matkön. Den andra hälften av 
skolorna hade salladsbaren placerad utanför matkön, det vill säga en bit ifrån platsen där 
maten serverades. 

Studien visade att av de deltagande elever som åt lunch där salladsbaren var placerad i 
anknytning till matkön lade nästan alla upp färsk frukt eller grönsaker, närmare 99 % av 
barnen. I de skolor där salladsbaren var placerad utanför matkön lade endast en fjärdedel av 
eleverna upp frukt och grönsaker på tallriken. När det kom till konsumtion tenderade eleverna 
med salladsbaren i matkön att äta mer av det de lagt upp, men de slängde också mer än vad 
eleverna med salladsbaren utanför kön gjorde. 

Studien visar att placering av salladsbaren har en viktig och praktisk påverkan i elevers val av 
att faktiskt lägga upp grönsaker på tallriken. Det finns flera potentiella anledningar till varför 
och några av dem är att salladsbaren inom matkön kan ha presenterats på ett bättre sätt och att 
det finns personal som kan uppmuntra till att lägga upp frukt och grönsaker. En salladsbar 
som är placerad en bit ifrån matkön kan innebära att elever riskerar att komma ifrån sina 
vänner och detta kan vara viktigare att undvika än att gå och lägga upp sallad. I en full 
kafeteria är det mycket barn i rörelse och det kan vara svårt att hitta eller komma fram till 
salladsbaren. I många fall är tiden för att äta lunch begränsad och risken finns att många barn 
känner sig stressade över att hinna äta och då prioriterar bort att söka sig till salladsbaren om 
den är en bit ifrån matkön.  

Svinnet var mycket större bland eleverna med salladsbaren placerad inom matkön än bland 
eleverna med salladsbaren utanför matkön. Olika förklaringar kan tänkas finnas till detta och 
en av dem är att eleverna i serveringen med salladsbordet utanför kön lade upp en mindre 
mängd av frukt och grönsaker än vad de andra eleverna i studien gjorde, vilket innebär att de 
inte hade lika mycket att äta upp vilket i sin tur leder till mindre svinn. I liknande studier har 
resultatet av svinn varit högt, vilket denna studie motsätter sig då det totala svinnet av frukt 
och grönsaker varit lågt.  

Det finns alltså faktorer som tyder på att placeringen av salladsbaren faktiskt har en betydelse 
i om eleverna lägger upp färsk frukt och grönsaker eller inte och mycket tyder på att en 
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placering av salladsbaren i anslutning till matkön både kan öka elevernas självservering och 
konsumtion av grönsaker. Att göra frukt och grönsaker mer synligt i skolserveringen är viktigt 
och att optimera serveringen av frukt och grönsaker i skolan genom relativt enkla medel så 
som placering av salladsbord och salladsbarer skulle kunna ge goda effekter på barns intag.  
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Att äta frukt och grönsaker har så många goda effekter på hälsan men idag är det många som 
inte äter tillräckligt av detta och går miste om mycket näring. Skolan har en stor möjlighet till 
att påverka barns matvanor och jag tycker att det är intressant och viktigt att undersöka vilka 
enkla medel skolor kan använda sig av för att uppmuntra och hjälpa barn till sundare 
matvanor. Mina ambitioner är att dela den kunskap om kost och hälsa jag har med andra. 
Skolmåltiden är förhoppningsvis ett framtida yrkesområde där jag kan bidra till goda 
matvanor. 
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