
För framtida utveckling inom måltidsservice- Uppdatera människans 

urminneshjärna till nutidshjärna

Under de senaste åren har antalet måltider som konsumeras utanför hemmet ökat, samtidigt som 

energiinnehållet i dessa har blivit allt högre. Denna utveckling har uppmärksammats i hela världen, 

inte minst i USA,  och sker parallellt med att antalet överviktiga bland världens befolkning blir allt 

fler. För att bromsa denna utveckling har ett flertal strategier arbetats fram där införande av mindre 

portionsstorlekar inom området måltidsservice framförts som en betydelsefull metod. Dock 

innefattas denna förändring av ett flertal faktorer, vilket innebär både möjligheter och svårigheter 

för såväl konsumenter som aktörer inom området måltidsservice. 

Människans agerande i samband med matsituationen styrs utifrån vad som inom den 

beteendeekonomiska diciplinen benämns som ”thinking fast and slow”. Vårt sätt att resonera är ett 

resultat av en lång evolutionär utveckling vilket innebär att ett flertal egenskaper från långt tillbaka i

tiden lever kvar och är automatiska mekanismer, såsom att ta emotionella och snabba beslut. Andra 

mekanismer har utvecklats under senare tid och innebär att människan kan ta beslut som grundas på

självmedvetenhet och kontroll genom långsamt beslutstagande. Beslut kring vilka mängder och 

vilken typ av mat som intas grundas dock på den uråldriga och snabba automatiska mekanismen. 

För att kunna införa mindre portionsstorlekar inom området måltidsservice bör dessa snabba 

mekanismer kringgås genom att lura hjärnans automatiska inställning med hjälp av ett flertal 

särskilt utformade strategier, bl.a.; Förändra standardalternativet till en mindre portion eller ett 

hälsosammare alternativ, användning av linjär prissättning och användning av tidsmässiga 

milstolpar för att uppmuntra till mindre portionsstorlekar. Den första strategin baseras på att dra 

nytta av att de flesta konsumenter inte registrerar när utformningen av standrardalternativet ändras, 

såsom mindre portionsstorlek. Problematiken kring denna strategi är att vissa konsumenter kan 

upptäcka förändringen, direkt eller gradvis, och reagera med ilska, något som kan påverka 

verksamhetens rykte och förtjänst. Strategin kan utifrån detta införas i cafeterior i skolor och på 

arbetsplatser då värderingar hos konsumenten som ”valuta för pengarna” är mindre centrala. Den 

andra strategin belyser dagens förekomst av stora prisskillnader per enhet beroende på varans 

kvantitet. Genom att införa en linjär prissättning skulle konsumenters inköp av exempelvis 

omotiverat stora portionsstorlekar kunna minska. Dock skulle en sådan förändring vara svår att 

genomföra för en enskild organisation eller företag inom området måltidsservice, detta då 

konsumenter är så vana vid dessa typer av prissättningsstrategier och utifrån detta har skapat ett 

djupt inlärt beteende.



Den sista strategin bygger på att det finns tidsperioder då hjärnan har en större förmåga att utlösa 

och använda det ”långsamma” systemet som exempelvis inkluderar förmåga till kontroll. Studier 

har visat att denna förmåga och konsumenters engagemang för det egna hälsorelaterade beteendet är

som störst i samband med särskilda ”brytpunktsdagar”, såsom under den första dagen på en månad, 

på måndagar, eller direkt efter födelsedagar och nationella helgdagar. Utifrån detta kan konsumenter

vara mer benägna att äta mindre portioner under dessa dagar. En sådan insats skulle dock innebära 

kostnader för de företag som utför detta, bl.a. i form av marknadsföringinsatser för att göra 

konsumenterna medvetna om förändringen. 

Området måltidsservice är multifaktoriellt och innefattas av en mängd utvecklingsmöjligheter som 

kan möjliggöras genom de yrkesgrupper som är verksamma inom området. För att lyckaas med 

detta är studier som denna användbara för att se vilka strategier som finns att tillgå och vilka 

investeringar som krävs för att ge resultat, dels för verksamma aktörer men framförallt för den 

framtida folkhälsan. 
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