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Sammanfattning  

Inledning: Idag äter mer än 2 miljarder människor i världen insekter regelbundet. I västvärlden finns det 

dock ingen tradition av att äta insekter och i Sverige är det ännu så länge inte lagligt att producera och 

sälja insekter som mänsklig föda.  De studier som genomförts kring attityder till att äta insekter har varit 

inriktade på vuxna konsumenter, medan endast ett fåtal studier varit fokuserade på att undersöka barns 

uppfattningar, och inte heller där man undersökt olika åldersgrupper av barn. 

Syfte: Syftet är därmed att utforska uppfattningar om att äta insekter bland lågstadiebarn (6 år) och 

mellanstadiebarn (12 år). 

Bakgrund: Barn skapar tidigt i livet preferenser för smak men även uppfattningar om mat. Barns 

inställning till ny mat präglas ofta av en rädsla och osäkerhet inför det okända, men även en nyfikenhet. 

Denna dubbelhet brukar beskrivas genom termerna neofobi och neofili, där neofobi är vanligt hos yngre 

barn.  

Material och metod: I denna studie har totalt fyra semistrukturerade fokusgrupper genomförts med 17 

barn i två olika åldrar på en låg- och mellanstadieskola. 

Resultat: Analysen genererade fem teman, vilka var insekter som farliga, insekter som äckliga, insekter 

som nyttiga och bra för miljön, insekter som goda och insekter som annorlunda.  

Diskussion: Barnens uppfattningar kring mat grundar sig ofta i tidigare erfarenheter och att inte ha ätit 

insekter eller att ha tänkt på insekter som mat påverkar uppfattningen om dem. Båda åldersgrupperna 

gav uttryck för hur utseendet hade betydelse för uppfattningar om insekter som äckliga och farliga. Synliga 

vingar och huvud bidrog till en negativ uppfattning till att äta insekter men även om insekterna var tillagade 

eller inte, allt detta kretsar kring neofobin.  

Slutsats: Studien visade att barns villighet att prova insekter var liten. Studien visade även på att de 

yngre barnen kände ett starkare obehag emot insekterna än de äldre men båda målgrupperna kunde 

tänka sig att smaka på insekterna om de inte syntes. 

 

Ämnesord  
Insekter, barn, fokusgrupper, uppfattningar, mat  



 

 

 

 

Author  
Sandra Franzén  

Title  
The future of food - a qualitative study of children´s perceptions of eating insects  

Supervisor  
Maria Nyberg  

Examiner  
Karin Höijer 

Abstract  

Introduction: More than 2 billion people eat insects regularly, but this is something we in the west 

generally not do. Previous studies conducted on attitudes to eating insects have been aimed at adult 

consumers, it would be interesting to examine children’s perceptions of insects.  

Aim: The purpose is to explore perceptions of eating insects among primary school children (6 years) 

and secondary school children (12 years). 

Background: Children create preferences for taste early in life, but also perceptions about food. This 

ambiguity is usually described by the terms neophobia and neophilia that are common in young age. 

Materials and method: This study involved four semi-structured focus groups with 17 children of two 

different ages,  

Result:  The analysis generated five themes which were insects as dangerous, insects as disgusting, 

insects as healthy and good for the environment, insects as tasty and insects as different. 

Discussion: Children’s opinions about food are often based on past experiences and that they not have 

eaten insects or thought about insects as food affect their perceptions about them. Both target groups 

showed signs of disgust due to the appearance of the insects. The children also mentioned the wings 

and the head as contributing factors to not wanting to eat the insects. They also talked about the cooked 

and the uncooked insects as negative factors to not eat the insects, all this is about neophobia.  

Conclusion: The study showed that children's willingness to try insects was small. The study also 

showed that the younger children felt a stronger discomfort with the insects than the older ones, but 

both target groups could consider tasting the insects if they could not see the insects. 
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Förord  

Denna studie är en kandidatuppsats på Gastronomiprogrammet vid Högskolan i 

Kristianstad. Ämnet insekter som mat har väckt intresset hos mig under min studietid då 

vi har haft många lärare som har forskat kring ämnet. Att jobba med just barn har dock 

inte varit en självklarhet för mig men utifrån tidigare forskning har det visat sig att barn 

är en intressant och relevant åldersgrupp. 

Jag vill tacka min handledare Maria Nyberg, universitetslektor i Mat- och 

måltidsvetenskap för gott stöd och en god handledning. Jag vill även tacka Eskilstuna 

kommun för att jag fick chansen att genomföra min studie hos er men även alla som 

medverkade i fokusgrupperna och alla pedagoger. Ett extra tack till alla föräldrar som 

gav sitt samtycke till att era barn fick medverka i min studie. 

- Sandra Franzén      
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Inledning  

Idag har vi en befolkningsmängd på 7,6 miljarder människor i världen som ständigt ökar 

(Förenta Nationerna, 2017). Detta leder till en ökad matkonsumtion och därigenom ett 

ökat behov av att finna alternativa proteinkällor (Huis, Itterbeck, Klunder, Mertens, 

Halloran, Muir & Vantomme, 2013). Med den ökade befolkningsmängden ökar också 

bristen på jordens resurser (Halloran & Vantomme, 2013). Idag äter mer än 2 miljarder 

människor insekter regelbundet och det finns över 2000 olika sorters ätbara insekter i 

världen. Det är främst i delar av Asien, Afrika och Sydamerika som insekter konsumeras, 

medan det i andra delar av världen fortfarande är okänt och där insekter inte anses vara 

mat (Romos-Elorduy, 1997, refererat i Geertsen, 2019). Enligt Geertsen (2019) finns flera 

studier som visar att det finns en rad förutfattade meningar om insekter som leder till 

känslan av olust och avsky inför att konsumera dessa. Föreställningen att äta hela insekter 

bidrar till exempel ofta till en stark obehagskänsla (Hartmann, Shi, Giusto & Siegrist, 

2015). I flera europeiska länder, däribland Sverige, är det dock fortfarande olagligt att 

producera och sälja insekter som livsmedel (Livsmedelsverket, 2020). 

Flera av de studier som genomförts kring attityder till att äta insekter har varit inriktade 

på vuxna konsumenter (Looy, Dunkel & Wood, 2013). I några få studier har fokus varit 

på hur barn upplever att äta insekter (Geertsen, 2019;  Durst &  Shono, 2010). Barn är 

framtidens konsumenter och det har även visats i studier att barn ofta är mer benägna att 

ändra sina kostvanor och bli introducerade till ny mat än vuxna (World Health 

Organization, 2005). Forskning har även visat att barn i tidig ålder inte har utvecklat sina 

preferenser helt, liksom smaksinnet utvecklas och förändras med åldern (Schwartz et al., 

2011, refererat i Frommelin & Rosendahl, 2018). Detta gör att det kan vara mer 

framgångsrikt att utforska ny mat just hos barn (Geertsen, 2019). Samtidigt är barn ofta 

mer neofobiska än vuxna (Park & Cho, 2016), vilket innebär att de kan känna rädsla och 

osäkerhet för att prova det som är nytt och okänt. Graden av neofobi varierar dock ofta 

under barnaåren och minskar generellt ju äldre barnet blir (Tuorila, Pohjalainen, Lotti & 

Lähteenmäki, 2000). Detta gör att det är intressant att utforska uppfattningar om och 

förhållningssätt till att äta insekter bland barn i olika åldrar och på vilka sätt som dessa 

skiljer sig åt. 
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Syfte 

Syftet är därmed att utforska uppfattningar om att äta insekter bland lågstadiebarn (6 år) 

och mellanstadiebarn (12 år). 

Frågeställningar  

• Vilka uppfattningar finns kring insekter som mat i de olika åldersgrupperna? 

• Vad beskrivs som viktigt för huruvida en insekt anses vara ätlig eller inte? 

Bakgrund  

I detta avsnitt kommer det redogöras för barnens delaktighet till mat och måltider, med 

fokus på introduktion till nya livsmedel. Kapitlet inleds med barnens perspektiv till mat 

och sedan fokuserar kapitlet på insekter som ett nytt livsmedel och uppfattningarna kring 

det.   

Barn som matkonsumenter 

Barns uppfattningar om mat och hur man förväntas bete sig kring mat grundläggs redan 

vid tidig ålder. Barn skapar tidigt i livet preferenser för smak men även uppfattningar om 

mat (Sepp, Abrahamsson & Fjellström, 2005). Enligt Dial och Musher-Eizenman (2019) 

börjar barn att kategorisera livsmedel, vad som är ätbart och inte ätbart redan vid 4 års 

ålder, deras preferenser utvecklas under de tidiga levnadsåren. Barn kategoriserar även 

livsmedel från tidigare erfarenheter och gör därför utifrån detta bedömningar över vad 

som skulle vara aptitligt att äta och inte (Dial & Musher-Eizenman, 2019). Barn tar efter 

mycket av sina beteende från vuxna när det gäller matkonsumtionen (Spånberg, 2016). 

Redan från födseln finns olika typer av preferenser, där sött är något som föredras medan 

sura och bittra smaker oftare avisas. Detta tros uppkomma från urminnes tider när vi var 

beroende av naturen där söta livsmedel var säkra att äta och gav energi, medan bittra 

livsmedel riskerade att vara giftiga (Bergström, Brembeck, Jonsson & Shanahan, 2012). 

Söt och fet mat är något som barn vanligen associerar med god mat, medan grönsaker och 

frukt oftare associeras till något som är mindre aptitligt (Gavin et al., 2005, refererat i 

Spånberg, 2016). Enligt Bergström et al. (2012) kommer de sensoriska impulserna tidigt, 

och genom att barnen stoppar allt i munnen bidrar också dessa impulser till att skapa 

barnens första intryck till både smak och lukt (Brembeck, et al 2013). Barns starka 
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dragning till söta livsmedel och ogillande av bittra livsmedel förändras dock ofta ju äldre 

de blir och då förändras ofta även preferenserna till olika livsmedel (Brembeck, et al 

2013). 

När ny mat och nya livsmedel ska introduceras till barn kan matens färg, form och doft 

ha betydelse för om barnen vågar prova, men också hur de bedömer maten. Enligt 

Bezbaruah och Brunt (2012, refererat i Spånberg, 2016) visar barn ofta tydligt vad de 

tycker om vissa livsmedel och ofta spelar utseendet på maten en viktig roll. I de tidiga 

åren av ett barns liv ser barn upp till de vuxna, vilket kan påverka barnens intresse och 

vilja att smaka på ett livsmedel. Även vuxnas attityder till att berömma barnen med 

”vad duktig du va” när barnen smakar på ny mat kan påverka barnen på olika sätt 

(Spånberg, 2016). 

Barns inställningar till ny mat – om begreppen neofobi och 

neofili 

Barns inställning till ny mat präglas ofta av å ena sidan en rädsla och osäkerhet inför det 

okända, å andra sidan nyfikenhet. Denna dubbelhet brukar beskrivas genom termerna 

neofobi och neofili. Matneofobi innebär rädsla för ny och främmande mat (Dovey, 

Staples, Gibson & Halford, 2007; Dial & Musher-Eizenman, 2019) och återfinns hos 

människor i alla åldrar men med olika grad (Park & Cho, 2016). Neofili är motsatsen till 

neofobi och innebär en nyfikenhet att prova nya livsmedel (Verbeke, 2015). Neofobi 

beskrivs som ett biologiskt fenomen som finns hos många arter och som skyddar 

individen från att äta potentiellt giftiga livsmedel (Tuorila, Pohjalainen, Lotti & 

Lähteenmäki, 2000). Enligt Veeck (2010) associerar neofobiska människor ovanliga och 

okända livsmedel med sjukdomar, fara och risk, medan neofili istället innebär att man 

kan se ett nytt livsmedel som något spännande. 

Neofobi är vanligast hos just barn i åldern 2–6 år för att därefter ofta minska till sena 

tonåren (Dovey, Staples, Gibson & Halford, 2007). Neofobi finns dock inte hos spädbarn 

då de blir matade av vuxna (Bergström, Brembeck, Jonsson & Shanahan, 2012), däremot 

kan det finnas hos småbarn som upptäcker nya livsmedel på egen hand och då inte har 

någon förståelse för vad som är säkert att äta. Då neofobi ofta utvecklas i tidig ålder, 

delvis beroende på bristande erfarenhet av nya livsmedel (Park & Cho, 2016), anses det 

därför vara viktigt att tidigt introducera nya livsmedel för att utveckla barns 
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matpreferenser (Bergström, Brembeck, Jonsson & Shanahan, 2012). Studier har också 

visat på att det är viktigt att låta barn utforska olika livsmedel och bli introducerade till 

dem i skolan för att utveckla smaksinnena och även motverka neofobin (Park & Cho, 

2016). När skolbarn blir introducerade till nya livsmedel finns också möjligheten att de 

kan utveckla en nyfikenhet inför dessa livsmedel (Park & Cho, 2016), och därmed minska 

neofobin (Tuorila, Laähteenmaäki, Pohjalainen & Lotti, 2000).  Det kan dock finnas 

problem när barnen kommer in i förskoleåldern, då barnen ofta börjar anse sig själva som 

mer självständiga och då väljer vad som ska ätas och inte. Detta gör att barnen äter maten 

som de vet att de tycker om och då är det lätt att neofobin hänger kvar. Att exponera nya 

livsmedel ett flertal gånger för barnen kan göra att barnen väljer att smaka på det (Sepp, 

Höijer & Wendin, 2016).  

Insekter som (ny) föda 

Varför ska man då äta insekter? Insekter lyfts ofta fram som en alternativ proteinkälla i 

en tallriksmodellskost utifrån både ett hållbarhets- och ett näringsperspektiv. Insekter kan 

ofta odlas på liten yta och bidrar även till ett minskat växthusgasutsläpp (Halloran & 

Vantomme, 2013). Utöver det finns även flera näringsmässiga vinster med att konsumera 

insekter då de är rika på aminosyror och vitaminer.  Som tidigare nämnts har insekter 

konsumerats som föda i flera tusentals år av över 2 miljarder människor i de afrikanska 

länderna samt södra och östra Asien, men även i Syd- och Mellanamerika äts insekter 

regelbundet.  Det finns 2000 olika ätbara insekter för människor att förtära (Looy, Dunkel 

& Wood, 2013), däribland mjölmask och hussyrsor (SLU, 2019; Livsmedelsverket, 

2020). Idag konsumerar vi inte insekter i Sverige på grund av en EU lagstiftning. Denna 

lagstiftning handlar om novel food och innebär att all mat som människor i EU inte har 

konsumerat innan 1997 måste granskas och godkännas. Lagstiftningen har dock tolkats 

olika i olika länder, vilket har gjort att vissa andra länder i Europa väjer att både odla och 

konsumera insekter (SLU, 2019).  

Konsumenternas inställning till att äta insekter 

I västvärlden associeras ofta insektsätande med något motbjudande, smutsigt och farligt 

(Looy, Dunkel & Wood, 2013). Enligt Tan, Fischer, Tinchan, Stieger, Steenbekkers och 

Trijpet (2015) grundar sig konsumtionen av ett främmande livsmedel i psykologiska och 

biologiska faktorer som styr vårt val men även tidigare erfarenheter. Studier har också 
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visat att människor i västvärlden ofta är mer negativa till konsumtion av insekter i 

livsmedel där insekterna syns (Hartmann et al., 2015). Enligt Tan et al., (2015) kan ett 

livsmedels acceptans öka om det tillagas på ett accepterat sätt som till exempel när 

slaktprodukter konsumeras som korv. Ofta anses ätande av insekter som något primitivt 

(Hartmann et al., 2015). Att äta livsmedel som innehåller insekter kan innebära en negativ 

föreställning om att det ska smaka dåligt på grund av att det är insekter. Detta gör att 

människor i västvärlden ofta upplever en större acceptans för att äta insekter i livsmedel 

med smakprofiler som de känner igen sedan tidigare (Hartmann et al., 2015). 

Inställningen till insekter är däremot ofta mer positiv i de länder där man under lång tid 

konsumerat insekter. I till exempel Kina och Thailand är acceptansen ofta större till att 

äta insekter i alla former på grund av en större vana och tradition. Här upplevs inte heller 

samma obehag av att se och äta insekterna hela (Hartmann et al., 2015). I Thailand är 

insektsätandet något som många är uppväxta med och man lär sig tidigt om både sorter 

och tillagning av insekterna (Tan et al., 2015).  

Flertalet studier om inställningar till att äta insekter har gjorts på vuxna och barns tankar 

om konsumtion av insekter är knapphändig (Geertsen, 2019). Dagens barn är framtidens 

konsumenter och därför är det viktigt att undersöka barnens attityder till framtidens 

proteinkällor. Det har visat sig att yngre barn ofta är mer positiva till att äta insekter 

(Geertsen, 2019), däremot har det också visat sig att barn kan vara negativa till att äta 

insekter på grund av att de har varit utomhus och då anses som smutsiga. Utseendet på 

insekterna och tanken på att äta hela insekter har lyfts som bidragande faktorer till avsky, 

men även grupptryck och samhällsinflytande då andra anser det som oaptitligt (Geertsen, 

2019).  

Metod och tillvägagångsätt  

Litteraturgenomgång 

Allt material som har används i studien i form av vetenskapliga artiklar och böcker har 

varit relevanta för studiens syfte. Både skolans databas, Summon, och Google Scholar 

har använts för att hitta relevant litteratur. Det har även hämtats litteratur från artiklars 

referenslistor. Även organisationer och myndigheter har använts till studien för att stärka 
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kunskap. Sökord/sökfraser som har använts är: insects, childrens perceptions, focus 

groups, children attitudes to insects och neofobi.          

Metodval  

I denna kvalitativa studie har fyra semistrukturerade fokusgrupper i två olika 

åldersgrupper genomförts på en låg- och mellanstadieskola i Sörmland. Två av 

fokusgrupperna gjordes med barn som var sex år. I den ena fokusgruppen deltog fem barn 

och i den andra fyra barn. Det gjordes även två fokusgrupper med barn som är 12 år där 

båda fokusgrupperna innehöll fyra barn. Fokusgrupperna varade i cirka 30 minuter 

vardera. Det gjordes även inledningsvis en pilotstudie där tre vuxna personer har 

medverkat för att testa intervjuguiden och upplägget av fokusgrupperna. Valet av att 

genomföra fokusgrupper gjordes för att barn ofta är mer benägna att öppna upp sig i grupp 

(Geertsen, 2019). Enligt Hennessy och Heary (2005) skapar fokusgrupper en bekväm 

miljö för barnen att öppna upp sig till klasskompisarna. Metoden är även givande för att 

barnen ska känna att de delar med sig av något till alla i gruppen och inte blir förhörda av 

en vuxen som det lätt kan bli i individuella intervjuer (Hennessy & Heary, 2005) Enligt 

Bryman (2016) så är också fokusgrupper en bra metod att använda sig av för att fånga 

deltagarnas synsätt och tankegångar. Fokusgrupperna är även bra då intervjupersonernas 

ställningstagande och diskussion med varandra tydliggörs i grupp, något som inte 

framkommer på samma sätt i individuella intervjuer (Bryman, 2016). Det valdes även att 

styrka fokusgrupperna med bilder, något som hjälper barnen att fokusera på något under 

intervjuerna men även för att det underlättar vid diskussion (Brembeck, et al., 2013).  

Hennessy och Heary (2005) poängterar också hur det kan vara viktigt att underhålla 

barnen i fokusgrupperna då det hjälper dem att hålla koncentrationen längre. I boken 

Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman, 2016) beskrivs också hur visuellt material kan 

hjälpa till att skapa en diskussion hos de medverkade i fokusgrupperna. (Hennessy & 

Heary, 2005) 

Urval  

Kontakten med kommunen gjordes med en mail-konversation med måltidschefen. 

Urvalet av skola i studien gjordes tillsammans med en representant för Eskilstuna 

kommun. Urvalet av personer till fokusgrupperna gjordes genom ett bekvämlighetsurval 

av pedagogerna i de klasser som var relevanta för åldersgrupperna i studien, och även för 
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bästa gruppdynamik. Bekvämlighets- eller tillfällighetsurval innebär att man använder 

personer som finns tillhands så länge de uppfyllda kriterierna av att vara barn i den 

åldersgrupp som avsågs  (Bryman, 2016).  

Genomförande av fokusgrupper med visuellt material 

Till fokusgrupperna användes sex bilder, både på hela insekter och på livsmedel som 

innehåller insekter (se bilaga 3). Dessa valdes ut för att barnen lätt skulle förstå vilken typ 

av insekter som studien skulle handla om och att dom inte alltid syns, därav bilder på 

livsmedel där insekterna inte syntes. Därutöver användes även ett motiv föreställande ett 

ofullständigt ansiktsuttryck som barnen själva fick rita till en mun på (bilaga 2). 

Forskarens roll i detta var att medverka som moderator under fokusgrupperna och skapa 

en diskussion mellan de medverkande. Fokusgrupperna genomfördes i ett grupprum på 

skolan och det var endast en vuxen som medverkade, intervjuerna inleddes med ett antal 

övergripande frågor om ämnet. Sedan presenterades bilderna på insekterna en i taget och 

barnen fick ett motiv med en gubbe utan mun på. Varje barn skulle sedan rita en mun på 

gubbarna som representerar om de skulle våga smaka på livsmedlet eller inte. Barnen fick 

sedan skriva ner något ord som de tänkte på när de såg bilden. Därefter ställdes ett antal 

frågor angående bilden och om varför de valde att göra den munnen till den valda bilden. 

Detta upprepas sedan med alla bilder som var påtänkta. På detta sätt fångades 

uppfattningar om att äta insekter. Under fokusgruppen användes en intervjuguide med 

frågor (se bilaga 2).  

Databearbetning och analys 

Fokusgruppsintervjuerna ljudinspelades med hjälp av en diktafon. Efter genomförandet 

av fokusgrupperna transkriberades allt material ordagrant. Materialet lästes sedan igenom 

noggrant och kodningen av materialet inleddes. Koder sattes ihop som handlade om 

samma sak och teman utvecklades med hjälp av en tematisk analysmetod (Bryman, 

2016). 
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Tabell 1: Exempel på kodning 

Koder  Tema 

Vingarna 

Ögonen 

Vart dom lever 

 
Insekter som 

äckliga 

 

Avslutningsvis jämfördes de två olika åldersgrupperna för att se på likheter och skillnader  

(Bryman, 2016). De teman som studien genererade var insekter som farliga, insekter som 

äckliga, insekter som nyttiga och bra för miljön, insekter som goda och insekter som 

annorlunda.  

Etiska överväganden 

Med hjälp av Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer att utföra studier som 

involverar barn har de etiska överväganden tagits i beaktande. De forskningsetiska 

principerna är uppdelade i fyra underkategorier, informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet, vilka kommer att presenteras nedan 

(Vetenskapsrådet, 2017).  

Informationskravet 

Det är viktigt att forskaren ger bra och tydlig information om studiens syfte. Det ska även 

vara lättförståeligt vad medverkan innebär och vilka krav som ställts på deltagarna. 

Deltagarna i studien har rätt att avbryta sin medverkan utan att förklara varför  

(Vetenskaprådet, 2017). I studien har föräldrarna också informerats om syftet och har gett 

sitt skriftliga samtycke till barnens medverkan. Barnen fick därefter, muntligt, tydlig och 

lättförståelig information om fokusgrupperna och syftet med studien. Barnen 

informerades också om att de kunde avbryta om de inte ville vara med längre.  

Samtyckeskravet 

Det innebär att ett samtycke från vårdnadshavaren behövs eftersom studien involverar 

barn som är under 15 år. Samtycke behövs även för att det är ett etiskt känsligt ämne som 
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berörs i studien (Vetenskapsrådet, 2017).  Innan fokusgrupperna genomfördes delades ett 

samtyckesbrev (finns i bilaga 1) ut till alla föräldrarna att skriva på.  

Konfidentialitetskravet 

Uppgifter från de medverkande i fokusgrupperna ska under alla omständigheter innebära 

tystnadsplikt så att obehöriga inte kan komma åt personliga uppgifter. Personer som 

användes i undersökningen ska inte kunna gå att identifiera för utomstående utan 

personerna identifieras med kodnamn i studien (Vetenskapsrådet, 2017). Alla personer 

som medverkade i studien fick siffror från de olika fokusgrupperna som representerade 

en persons identitet.  

Nyttjandekravet 

Detta innebär att insamlat material under inga omständigheter får användas utanför denna 

studie. Det innebär även en försäkran om att all insamlad information från 

fokusgruppsdeltagarna inte får brukas av andra studier utan endast i denna undersökning 

(Vetenskapsrådet, 2017). Efter genomförd studie kommer allt insamlat material till 

fokusgrupperna att kasseras.           

Resultat 

Resultatet presenteras utifrån de fyra teman som framkommit av analysen av materialet. 

I texten används följande förkortningar vid citat från fokusgrupperna: IP: intervjuperson 

samt I: intervjuare  

Insekter som farliga 

Uppfattningar om att insekter är farliga är något som de yngre barnen gav uttryck för och 

flera av dem visade tydligt obehag emot insekterna. Även tidigare erfarenheter av att bli 

biten av insekter var bidragande faktorer till uppfattningarna om insekter som farliga 

IP1: Jag ska inte äta gräshoppan, man kan inte äta dom, den är giftig 

(barn 6 år) 

IP2: Jag har blivit biten av pissmyror två gånger (barn 6 år)   

De flesta av de äldre barnen däremot visade inga större tecken på rädsla till insekterna 

förutom någon enstaka.    
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IP4:  Jag tycker inte om dom jag är rädd för alla (barn 12 år) 

I: Vad är det som gör att dom blir äckliga?  

IP4: Dom är bara små och flyger där (barn 12 år) 

Att barnen uppfattade insekterna som farliga grundade sig även i utseendet på insekterna 

som många av barnen påpekade som läskigt. Även insekternas levnadssätt och storleken 

på insekterna gjorde att de uppfattades ett obehag emot dom.  

Insekter som äckliga 

Både de yngre och de äldre barnen gav uttryck för en motbjudande känsla när insekterna 

visades. Det som de hade gemensamt var att utseendet på insekterna, inklusive färgen och 

formen, var det som gjorde att de upplevdes som äckliga. De yngre barnens acceptans var 

mycket lägre till insekterna än vad 12-åringarnas var.    

IP1: Om det skulle vara något som skulle vara äckligt på den så skulle 

det vara vingarna (barn 12 år) 

IP2: Jag skulle säga ansiktet (barn 12 år) 

IP1: Eller antennerna (barn 12 år) 

IP1: Dom ser äckliga ut för att det är maskar (barn 6 år)  

Många av de yngre barnen visade starkt obehag mot både vingarna och antennerna/ 

spröten på insekterna, vilket var en bidragande faktor till att de inte skulle vilja äta dem.   

IP4: Jag gillar inte dom här (pekar på spröten på syrsan (barn 6 år) 

De äldre barnen påpekade också vingarna och antennerna, men de tog även upp huvudet 

och benen som synliga som bidragande faktorer till att inte vilja konsumera insekterna. 

Om dessa inte fanns skulle det vara mindre äckligt.    

 I: Finns det något som skulle göra att du skulle kunna ändra dig? 

 IP3: Ta bort benen och huvudet ( barn 12år) 

 IP1: Och vingarna ( barn 12år)  
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En stor bidragande faktor till uppfattningen att insekterna var äckliga var även 

konsistensen. Både de yngre och äldre barnen beskrev detta även om de inte hade kommit 

i fysisk kontakt med insekterna. Det starka obehaget och känslan av äckel som uppkom 

minskade dock drastiskt när insekterna inte syntes i maten. 

IP2: Det känns inte lika äckligt med insekter i mjöl (barn 12 år) 

I: Varför inte det? 

IP1: För att dom inte syns, inte deras äckliga ansikten och slingriga 

kroppar och benen på utsidan (barn 12år) 

IP2: Man tänker inte på vad det är då (barn 12 år)  

Insekter som nyttiga och bra för miljön 

De äldre barnen uttryckte en större förståelse för varför insekter konsumeras och kopplade 

det snabbt till att det skulle vara bra för miljön och att det var mer hållbart att konsumera 

insekter. Detta var något som de yngre barnen inte alls reflekterade över. 

IP1: Vi är jättemånga människor och till slut kommer det inte finnas 

tillräckligt med kött och då kommer vi behöva äta insekter (barn 12år) 

IP2: Och det är ganska bra för planeten, för det får inte ut koldioxid 

(barn 12 år)  

De anmärkte även att insekter kunde anses som en alternativ proteinkälla istället för kött 

från djur.  

I: Tror ni att det finns något annat positivt med att äta insekter? 

IP1: Det finns många av dom (barn 12år) 

IP2: Man räddar ju mer miljön och sånt (barn 12år)  

I: På vilket sätt? 

IP2: Man behöver inte slakta lika mycket kor och sånt (barn 12 år)  
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Insekter som goda 

Utöver att insekter ansågs som farliga och äckliga och att det fanns en osäkerhet kring 

huruvida de levde eller inte när man skulle äta dem, så visades också en stor nyfikenhet 

hos både de yngre och äldre barnen. De äldre barnens vilja att äta insekterna var betydligt 

större än hos de yngre barnen. Det skapades även en diskussion om vad insekterna 

smakade i de olika fokusgrupperna. Hos de yngre barnen trodde de att smaken skulle var 

”blää” och ”kräk” bland annat. De äldre barnen gissade på smaker som ”jord” och ”gräs” 

på grund av var insekterna hade befunnit sig. De äldre barnen visade tecken på större 

acceptans till insekter beroende på var de lever.      

IP2: För att syrsor känns typ mindre äckliga på något sätt (barn 12 år) 

I: Varför det? 

IP1: Nej men dom hoppar inte runt sådär vid allt skräp och är inte vid    

döda djur och liknande (barn 12 år) 

De yngre barnen visade även att insekter inte behöver vara mat utan att man även kan ta 

hand om dem och titta på dem.  

I: Varför har du gjort det? 

IP2: För att den är så fin att titta på (barn 6 år ) 

Båda åldersgrupperna visade tecken på att de tillagade insekterna såg godare ut vilket ofta 

hade med kryddningen att göra och att konsistensen på insekterna hade blivit påverkad. 

En insekt som var krispig var något som båda åldersgrupperna föredrog.  

I: Okej då gör vi det igen, här har vi då tillagade mjölmaskar 

IP2: Tycker det ser ganska gott ut (barn 12 år)  

IP: Är det själva rätten eller är det maskarna i sig?  

IP1: Det är rätten (barn 12 år) 

I: Tycker ni att dom tillagade med krydda ser godare ut än dom som är 

kokta?  

IP2: Definitivt (barn 12år) 
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I: Vad är det som gör att dom tillagade ser bättre ut? 

IP2: Dom är döda först och främst, och det är kryddor och sånt där (barn 

12 år)  

Insekter som annorlunda  

De äldre barnen diskuterade inte bara insekter som äckliga, farliga eller goda, utan också 

att insekterna kan smaka annorlunda. Här pratade de om att ursprunget och uppväxten har 

stor betydelse för acceptansen till konsumtion av insekter.  Detta var något som de yngre 

barnen inte diskuterade. 

IP2: Jag tror att dom är ganska knapriga, jag tror inte att dom smakar 

eller konsistensen är så där jättedålig utan jag tror att det är tanken på att 

man äter en insekt. Man har ju vuxit upp med att man inte ska äta dom 

(barn 12 år) 

Många av barnens uppfattningar om hur insekterna skulle smaka i livsmedel associerade 

de till ’annorlunda’. På vilket sätt smaken skulle bli annorlunda tydliggjordes aldrig av 

barnen.   

I: Vad tror du att den kommer att smaka? 

IP3: Aa, den kommer ju smaka annorlunda (barn 12 år) 

Barnen visade även en vilja att prova ett främmande livsmedel i smaker som de kände 

igen sedan tidigare. 

IP2: Aa jag tycker att det ser ganska gott ut, jag skulle smaka det även 

fast jag visste att den innehöll insekter (barn 12år) 

IP1: Ja, jag skulle kunna äta det. Tror att det skulle smaka lite 

annorlunda (barn 12 år.) 

Diskussion  

Det material som studien grundar sig på är kvalitativa semistrukturerade fokusgrupper 

med mellanstadiebarn.  Kapitlet inleds med att redogöra och diskutera barnens uttalanden 
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om insekter som föda genom de fem rubrikerna som resultatet genererade och sedan 

diskuteras metodvalen.  

Sammanfattning 

Studien syftade till att studera uppfattningar till att äta insekter bland barn i två 

åldersgrupper, de som var 6 år och de som var 12 år. I studien framkom att barnen dels 

uppfattade insekter som farliga och äckliga att äta, men även som goda, nyttiga och bra 

för miljön. Dessutom beskrevs de som annorlunda mat. Studien visade på bristande 

erfarenhet av att kunna äta insekter, vilket även framkom i Geertsens (2019) studie.  

Studien visade att barns villighet att prova insekter generellt var liten, där de yngre barnen 

kände ett starkare obehag emot insekterna än de äldre. Båda åldersgrupperna kunde ändå 

tänka sig att smaka på insekterna om de inte syntes i maten.  

Insekter som farliga 

Många av de yngre barnen visade på rädsla när det gällde insekterna och detta förekom 

även hos vissa av de äldre barnen. Det kan förklaras med att barn ofta tidigt i livet skapar 

sig preferenser för vad som anses som mat och inte (Sepp, Abrahamsson & Fjellström, 

2005). Detta gör att insekterna som är något nytt inte får samma acceptans som andra 

livsmedel eftersom det blir introducerat för sent i livet. Som Dial och Musher-Eizenman 

(2019) nämner så grundar sig barnens åsikter kring mat ofta i tidigare erfarenheter och att 

inte ha ätit insekter eller att ha tänkt på insekter som mat påverkar också uppfattningen 

om dem.  Barnens uppfattningar om insekter som farliga kopplades även till deras tidigare 

erfarenheter av att till exempel ha blivit bitna av insekter. Detta kan kopplas till det som 

Brembeck et al. (2013) beskriver, att barn stoppar allt i munnen och kan på sådana sätt ha 

kommit i kontakt med insekterna. Det kan även kopplas till det som Spånberg (2016) 

skriver att barn tar efter mycket av vuxna människors åsikter. Detta kan ha format 

uppfattningen hos dem att insekter är något man ska vara rädd för.  

Insekter som äckliga 

En annan faktor som kan ha skapat en motvilja till att smaka på insekter är utseendet på 

dem. Båda åldersgrupperna visade tecken på en äckelkänsla på grund utav utseendet på 

insekterna. Barnen nämnde även vingarna och huvudet som bidragande faktorer till att de 

inte ville äta insekterna och till varför de uppfattades som äckliga. Som Spånberg (2016) 
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nämner är utseendet på livsmedlet ofta avgörande för om barnen ens ska våga smaka på 

det. Ju mer tilltalande färger som förekommer desto mer intresse väcks hos den yngre 

målgruppen. Därför kan färgen vara en faktor som bidrar till avsky till insekterna. Studien 

visade dock att detta kan motverkas om insekterna serveras nermalda som mjöl eller inte 

är synliga i maten. De äldre barnen gav även en annan synvinkel på varför insekterna var 

motbjudande, där levnadsätt på dom ryggradslösa djuren beskrevs vara betydelsefullt för 

om insekterna gick att äta eller inte. De äldre barnen fann en större acceptans till att äta 

insekter om insekterna inte hade befunnit sig kring döda kroppar. Detta visar på liknade 

resultat som i Geertsens (2019) studie och i Looy, Dunkel och Woods ( 2013) studie att  

många människor i västvärlden associerar insekter till smutsigt. Ofta finns bristande 

vetskap om odling av insekter i Europa men även som Hartmann et al. (2015) nämner, att 

insekter kan anses som primitiva djur som äter andra döda djur.  

Insekter som goda 

I tidigare studier nämns att människor i västvärlden finner större acceptans till insekter 

som mat när de inte syns, vilket är något som även framkom i denna studie. Barnen tyckte 

att livsmedel som innehöll insekter i form av mjöl var mer accepterat att äta, och till och 

med kunde ses som goda. Hartmann et al. (2015) nämner också hur människor ofta tycker 

det är mer accepterat att äta insekter när de inte syns och att man ofta föredrar att äta ett 

främmande livsmedel i smakprofiler som man känner igen. Detta var även något som 

framkom i denna studie. Hartmann et al. (2015) skriver även att vi kan föreställa oss att 

insekter kommer att smaka dåligt, men att genom att använda välkända smaker som vi 

känner igen sedan innan så kan uppfattningen om att äta insekter också bli mer positiv. 

Detta kan även kopplas till det som Dial och Musher-Eizenman (2019) nämner att barn 

tidigt i livet börjar kategorisera livsmedel och då inte har kategoriserat insekter som något 

ätbart. Det gör att barnen ser en större acceptans till att äta insekter om de inte syns. Det 

starka obehaget som barnen hade till insekter kan som Tan et al. (2015) skriver handla 

om psykologiska och biologiska faktorer som gör att barnen inte anser det som ett 

livsmedel. Många av barnen påpekade även konsistensen som en negativ faktor och ansåg 

att de tillagade maskarna var mer aptitliga på grund av bättre och förändrad konsistens. I 

denna studie såg till exempel inte barnen de råa maskarna som ett livsmedel, medan de 

tillagde maskarna oftare ansågs som mat. Detta kan även kopplas till Lévi-Strauss teori 

om den kulinariska tringeln, och om relationen mellan det råa, det ruttna och det tillagade 
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(Lévi-Strauss, 1969, refererat i Siewicz, 2011).  Här står det råa för det obehandlade och 

för ”natur”, medan det tillagade står för ”kultur”. Lévi-Strauss menade att genom 

tillagning så omvandlas natur till kultur. I det här fallet omvandlas den råa insekten, och 

det tillsynes oätliga, till något ätligt genom tillagning. Genom att tillaga insekten blir både 

smak och konsistens mer välkänt. Barnen ansåg också att om insekterna hade ett knaprigt 

yttre så blev de mer aptitliga. Detta kan kopplas till Bergström et al. (2012) som skriver 

att barn associerar söt och fet mat med något som är mer aptitligt. Detta kan grunda sig i 

att barnen anser dom knapriga maskarna som något mer fettigt och även en konsistens 

som de känner igen sedan tidigare. Många av de som medverkade i studien visade på 

neofobiska reaktioner när bilderna på insekterna visades, det vill säga en rädsla för ett 

nytt och främmande livsmedel (Dovey, Staples, Gibson & Halford, 2008). Som skrivs i 

Verbeke (2015) så innebär neofili en nyfikenhet till nya livsmedl, något som många av 

barnen visade. Denna studie visade att många av barnen pendlade mellan neofobi och 

neofili (Veeck, 2010). Att barn utvecklar en rädsla kan som Park & Cho (2016) skriver 

bero på bristande erfarenhet. Barnens uttryck för neofobi beror troligen på att insekter 

som mat inte introducerats tidigare för barnen (Bergström et al., 2012). Barnens acceptans 

till nya livsmedel grundar sig också i vad vuxna människor runt om kring dem tycker. 

Detta kan också ha medfört en starkare neofobisk upplevelse hos barnen. Enligt Sepp et 

al. (2016) är det viktigt att introducera nya livsmedel flera gånger för att motverka 

neofobin, detta kan även vara relevant med insekterna. 

Insekter som bra för miljön 

I studien pratade de äldre barnen också om insekter som annorlunda, det vill säga utan 

att de var vare sig äckliga eller goda, men bara annorlunda. De visade också på en 

förståelse för att insekter är något som konsumeras i andra länder, och att det där kan vara 

vanligt att insekter konsumeras som en del av ens vanliga kost (Hartmann et al., 2015). 

De äldre barnen reflekterade också över att äta insekter som något som kunde vara bra 

för miljön och som hade näringsmässiga vinster. Därmed fanns en tydlig skillnad i 

relation till de yngre barnen, där de äldre barnen kunde se nyttan med att äta insekter, 

men också förstå att insekter redan var mat i vissa delar av världen och skulle kunna vara 

framtida föda även i denna del av världen. I studien uttryckte också de äldre barnen lägre 

grad av neofobi i relation till insektsätande än vad de yngre barnen gjorde.  
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Metoddiskussion 

På grund av studiens syfte att utforska uppfattningar om att äta insekter användes 

kvalitativ metod. Enligt Bryman (2016) fungerar kvalitativa metoder bra för att få fram 

personers åsikter och uppfattningar om ett fenomen. I studien gjordes ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att barnen som fanns till hands i åldersgrupperna och 

som var intresserade av att delta användes i fokusgrupperna. Om en annan urvalsmetod 

hade använts, som till exempel randomiserat urval, hade det gett en större blandning av 

deltagare. Dock hade detta kunnat göra att barnen hade pratat mindre på grund av deras 

personligheter eller att inte känner varandra.  

I studien gjordes fokusgrupper, vilket har både har för- och nackdelar. Många av barnen 

gjorde samma sak som sina gruppmedlemmar för att inte sticka ut ur mängden, vilket kan 

ha gjort att alla barnens tankar och åsikter inte kommit fram. Fokusgrupperna innehöll 

även vissa barn som pratade mer och tog mycket mer plats, medan andra var mer tysta 

och inte framförde sin åsikt lika mycket. Detta fenomen hade inte förekommit i 

individuella intervjuer med barnen, men å andra sidan har barn lättare att föra fram sina 

åsikter när de känner sig trygga med varandra (Geertsen, 2019). Nackdelar med att 

genomföra fokusgrupper är att det kan vara svårt att organisera dem (Bryman, 2016). 

Detta uppstod i fokusgrupperna när barnens diskussion snabbt svävade iväg i andra 

irrelevanta ämnen. 

En annan nackdel var att förståelsen för vad rituppgiften gick ut på var lite knapphändig 

hos barnen. Detta kunde ha beskrivits ytterligare samt att en övningsuppgift kunde ha 

använts innan. Fler frågor hade också kunnat ställas för att få igång barnen att diskutera 

med varandra. Detta resulterade i att intervjuerna blev kortare än vad som var tänkt. En 

ökad erfarenhet av barns samspel och pedagogik, samt träning i att inte ställa ledande 

frågor, hade naturligtvis underlättat. 

Relevans inom ämnet Mat- och måltidsvetenskap 

Denna studie har undersökt barns uppfattningar om att konsumera insekter. Resultatet 

kan vara intressant och användas som kunskapsunderlag för fortsatta studier inom 

ämnet insekter men även uppfattningar och attityder kring det. Att insekter inom det 

närmaste året kommer bli godkänt i Sverige (SLU, 2019) gör studien högst relevant.  
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Förslag på fortsatt forskning 

Studien kan även vara användbar inom fortsatt forskning om hur neofobi förändras med 

åldern. Det skulle behövas fortsatt forskning inom ämnet attityder kring insekter i 

västvärlden för att få en större förståelse för hur människor ställer sig kring ämnet. Det 

skulle även vara relevant att undersöka hur barn ställer sig till ämnet under en längre tid, 

till exempel för att se om återupprepade diskussioner i skolan skulle förändra deras 

tankesätt och uppfattningar om att äta insekter.   

Slutsats  

Studien visade att barnen uppfattade insekter som farliga och äckliga, men också som 

goda, nyttiga och annorlunda. De yngre barnen uttryckte större rädsla för att äta insekter 

medan de äldre barnen oftare betonade insekternas levnadssätt som en bidragande faktor 

till varför de inte vill smaka på dem. Det var viktigt att insekterna inte syntes i maten och 

att de var en del i mat som var välkänd i smak och konsistens. De äldre barnen i studien 

hade en stor förståelse för de närings- och miljömässiga vinsterna som fanns med 

insekterna. Studien visade att de yngre barnen ofta var mindre villiga än de äldre barnen 

att prova insekter, vilket också uttrycker en skillnad i neofobi mellan åldersgrupperna.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Informationsbrev till vårdnadshavarna.                                                     

Hej!  

Jag heter Sandra Franzén och jag läser Gastronomiprogrammet på Högskolan 

Kristianstad. Jag ska göra ett examensarbete som handlar om framtidens mat och om 

barns attityder och till och uppfattningar om att äta insekter. Jag vill vara tydlig med att 

det inte kommer att förekomma några insekter utan diskussioner runt ämnet.  

Min undersökning kommer ske på̊ er skola och kommer att bestå̊ av fyra fokusgrupp två 

fokusgrupper med barn i 6 årsåldern och 2 fokusgrupper med barn i 12 årsåldern där 

barnen ska diskutera ämnet med hjälp utav bilder  både på insekter och på produkter där 

insekter använts som en ingrediens. Jag kommer också̊ använda en skala där barnen 

kommer kunna rangordna bilderna efter vad de skulle kunna  tänka sig att smaka på . 

Samtalen i fokusgrupperna kommer att spelas in med ljud för att jag ska kunna analysera 

materialet. Fokusgrupperna kommer att ske på Tegelvikensskolan under skoltid och dom 

kommer att pågå under cirka 30-40 min. 

Deltagandet är frivilligt och går att avbryta när som helst under tiden som studien pågår. 

Inga fokusgrupper kommer ske utan ert samtycke. Jag kommer endast att använda 

materialet till att färdigställa min studie och därefter förstörs allt insamlat datamaterial. 

Inga namn på̊ personer kommer att anges.  

För att  kunna genomföra studien ber jag om ert skriftliga samtycke till att ert/era barn 

deltar i studien. Efter ert skriftliga samtycke kommer barnen att tillfrågas om de vill delta 

genom att de också̊ ger sitt muntliga samtycke.  

Min studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete i ämnet Mat- och 

måltidsvetenskap vid Högskolan Kristianstad och finnas tillgänglig vid högskolans 

bibliotek samt DiVA (http://www.diva-portal.org/).  

OBS!! Samtyckesblanketten lämnas snarast 13/4 
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Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar.  

Sandra Franzén Telefon:  0767636323Mail: sandra.franzen98@hotmailcom  

Medgivande  

Jag/vi har fått tagit del av information om examensarbetet om barns attityder till att äta 

insekter  

      

                   Jag/vi ger medgivande till att mitt/mina barn får delta i ovanstående studie. 

Jag är införstådd med vad studien innebär och att deltagandet när som helst kan avbrytas. 

Uppgifter som framkommer skyddas och är sekretessbelagda. All information kommer 

förstöras efter att examinationsarbetet är avslutat.  

 

                 Jag/vi ger inte medgivande till att mitt/mina barn deltar i studien  

Barnets/barnens,namn 

________________________________________________________  

Samtliga vårdnadshavarnas:  

Underskrift: 

________________________________________________________________  

Namnförtydligande: 

_________________________________________________________  

Underskrift: 

________________________________________________________________  

Namnförtydligande: 

_________________________________________________________  

Ort: _________________________ Datum: ________________________  
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Bilaga 2 

Fokusgrupp material 

Rita mun på gubbar: 

Varje barn blir tilldelad ett antal papper med gubbar utan mun på. Sedan kommer det att 

visas ett antal bilder på livsmedel. Varje barn ska sedan rita en mun på gubbarna som 

representerar  om de skulle våga smaka på livsmedlet eller inte.  Barnen kan sedan  skriva 

ner något ord som de tänker på när de ser bilden. Sedan kommer ett antal frågor att ställas 

rörande bilden och om varför de valde att göra den munnen till den valda bilden och 

förhoppningsvis leder detta till en diskussion hos barnen om deras olikheter kring 

bilderna    

Detta kommer sedan att upprepas med alla bilder som är påtänkta  

Huvudfrågor att få svar på:  

Frågor som ställs innan bilderna  

Vad tycker ni om insekter? 

Kan man äta insekter?, Är insekter mat? 

Frågor som ställs till bilderna 

Du har ritat den här munnen varför har du gjort det? 

Tycker du att detta ser aptitligt? Varför/ varför inte?  

Skulle du våga smaka på maten? Vad skulle behövas för att du skulle våga smaka på 

detta?, varför ser den inte god ut?  Vad är det som gör att du inte vill smaka på den? 

Vad tror du den smakar? 

Kan man äta det här livsmedlet? 

Finns det andra länder där man äter insekter tror ni? 

Varför skulle man äta insekter?  Finns det något positivt/ negativt med det med det?  

Vilka insekter kan man äta?  

 

Varför ska man äta insekter? 
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Bilaga 3 källa: Pixibay 
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