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Intresset för insekter som mat är stort, inte minst därför att de anses vara både nyttiga och 
klimatsmarta. Trots dessa argument är de allra flesta, främst i västerländska kulturer, 
tveksamma till att stoppa dem i munnen. Enligt svensk lagstiftning är de hittills förbjudna att 
använda som mat, åtminstone kommersiellt. 
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Att äta insekter är i ett internationellt perspektiv inte märkligt. Det är fler människor i världen 
som inkluderar insekter i sin kost än de som inte gör det. Insekter är en stor djurgrupp inom 
gruppen leddjur, phylum Arthropoda. Leddjuren innefattar också bland annat spindeldjur, 
mångfotingar och kräftdjur. I ungefär 120 länder är det vanligt att konsumera insekter som mat 
och mer än 2000 insektsarter uppskattas vara ätbara (1). Historiskt, och även idag är det mest 
vanligt att äta vildfångade insekter. För att säkra en stabil tillgång till ätbara insekter arbetar 
organisationen ICIPE, International Center of Insect Physiology and Ecology, i Kenya, med att 
odla insekter på olika sätt (2). För att sprida intresset för att använda insekter som mat dyker 
det upp alltfler kokböcker inom området, till exempel har University of Columbia publicerat en 
kokbok med recept om hur olika insekter kan tillagas (3). Folk i branschen pratar om tre 
”gateway”-insekter som ska bana väg för ett ökat insektsätande i västerländska kulturer, dessa 
är mjölmask, syrsa och gräshoppa. Argument som framhålls för att äta insekter är att de är 
klimatsmarta och nyttiga. I en nyutkommen rapport konstaterar holländska 
handelskammaren ett ökat europeiskt intresse för att konsumera insekter och föreslår 
satsningar på storskalig produktion (4).

Behov av alternativa proteinkällor
Världens befolkning ökar och vi förväntas bli cirka elva miljarder människor 2050 (5). Därmed 
ökar också trycket på jordens resurser. Det är därför nödvändigt att vi ser över våra matvanor 
och konsumtionsmönster för att kunna säkerställa livsmedelsförsörjningen för hela världens 
befolkning (6). Med grund i befolkningsökningen uppskattar FAO att livsmedelsproduktionen 
måste öka 70 procent fram till 2050 (5). Vi står inför stora utmaningar och nya metoder och 
strategier är nödvändiga inom alla delar av livsmedelskedjan. Med en globalt ökande 
befolkning och konsumenternas efterfrågan av högkvalitativ mat är det nödvändigt att hitta 
och använda nya källor för produktion av viktiga näringsämnen, och att informera 
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konsumenterna om olika alternativ till kött och fisk, det vill säga alternativa proteiner (7). Ett 
alternativ skulle kunna vara att öka användningen av växtprotein, till exempel ärter och andra 
baljväxter. Ett annat att använda insektsprotein.

Effektiva proteinproducenter
Insekter bidrar inte i någon större utsträckning till växthusgaserna och uppfödning av insekter 
kräver färre resurser än boskapsuppfödning. Insekter som livsmedel lämnar mindre ekologiskt 
avtryck än konventionell boskap såsom nötkreatur, grisar och fjäderfä genom att de kräver 
mindre foder, mark och vatten (3,8,9,10,11,12,13). Dobermann med kollegor (14) menar vidare 
att det ekonomiska värdet av insektsproduktion kan vara högre än konventionell 
köttproduktion. Insekter omsätter effektivt det foder de äter och kan därför ses effektiva 
proteinproducenter. Det krävs till exempel cirka tio kilo foder för att producera ett kilo 
nötköttsprotein, medan det endast krävs två kilo foder för att producera ett kilo insektprotein. 
Dessutom lever insekter gärna på rest- och biprodukter, till exempel kli från vete- och 
rågkärnor. En annan fördel är att insekter gärna lever tätt inpå varandra, vilket kräver mindre 
produktionsyta och därmed ger en lägre belastning på naturen (3).

Det finns dock studier som menar att miljöpåverkan skiljer sig stort mellan olika insektsarter 
(15) och det råder en het debatt kring huruvida pressen på miljön kan lättas genom ökad 
produktion av insekter (14).

Stora variation i näringsinnehåll
Nutritionellt sett innehåller insekter proteiner, fetter, vitaminer och mineraler. Andelen vatten 
är vanligen hög i färska insekter. Näringsinnehållet i insekter varierar beroende på insektsart, 
insektens utvecklingsstadium och uppfödningsfaktorer såsom foder, värme, vatten och plats. 
Vilken diet insekterna har fötts upp på avspeglar sig tydligt i näringssammansättningen. Därför 
kan rapporterade värden skilja sig åt mellan olika studier och referenser. Rapporterat 
näringsinnehåll hos insekter kan också skilja sig beroende på olika analysmetoder och på om 
man gjort analyser på färsk eller torkad råvara (16,17,18,19,20). I tabell 1 visas näringsvärden 
för mjölmask, syrsa och gräshoppa som analyserats på samma sätt och därför är fullt 
jämförbara med varandra då de kommer från en och samma studie (18). I tabell 2 visas värden 
för mjölmask, den ena kolumnen visar analyserad färsk mjölmask och den andra kolumnen 
visar medelvärden baserade på totalt 5734 analysvärden för ätbar råvara (16,19,21). Som 
framgår av tabellerna finns för vissa näringsämnen stora skillnader mellan olika rapporter. 
Som nämnts ovan kan skillnaderna förklaras av olika utvecklingsstadier av insektsarten och de 
dieter som insekterna fötts upp på.



Protein- och fettkvalitet
Proteininnehållet är generellt högt hos ätbara insekter och varierar mellan 20 och 70 procent. 
Proteinkvaliteten bestäms både av ingående aminosyror och proteinets digererbarhet, det vill 
säga hur väl proteinet bryts ner i mag- och tarmkanalen. Proteinet innehåller generellt sett en 
hög andel essentiella aminosyror och så gott som samtliga aminosyror kan återfinnas i 
insektsprotein. Nämnas kan att tryptofan och lysin endast återfinns i begränsad mängd 
(3,19,22,23,24). Insektsprotein har visat sig hålla högre kvalitet än sojaprotein (25).

Fettinnehållet hos olika insektsarter varierar stort, men de innehåller alla en hög andel 
fleromättade fettsyror (tabell 1). Nivån n-6 (omega-6) fettsyror är hög jämfört med n-3 
(omega-3) (18,24,26).

Vitaminer och mineraler
Även innehållet av mineralämnen och vitaminer varierar stort mellan olika insektsarter, och 
beror av bland annat på miljön som insekterna befinner sig i, till exempel deras foder. 
Järnhalten är i jämförelse med andra insekter vanligen mycket låg hos myror, medan den är 
hög hos syrsor och gräshoppor. Till skillnad från vegetariska livsmedel är insekter en källa till 
vitamin B12 (18,27,28). Man kan även notera att innehållet av vitamin D kan variera beroende 
på insekternas exponering av sol eller UVB-bestrålning (29).

Sammanfattningsvis är insekter goda källor för energi, protein, fett, mineraler och vitaminer. 
De är oftast fullt jämförbara med andra proteinkällor såsom kött, fisk och sojabönor även om 
det förekommer en stor variation både mellan och inom olika insektsarter.



Hur smakar det?
De tre så kallade gateway-insekterna, mjölmask, syrsa och gräshoppa, har ord om sig att vara 
välsmakande. Mjölmaskens smak beskrivs vara nötig samt ha smak av umami och cerealier. 
Syrsans smak påminner om popcorn med en dragning mot kyckling och umami. Gräshoppa 
har smak av räka, nötter och vegetabilier (27,30,31). Man kan äta insekter råa eller tillagade på 
olika sätt (3).

Låg acceptans
Trots god smak och både miljömässiga och nutritionella fördelar är acceptansen att äta 
insekter mycket låg, åtminstone i västvärlden. Endast några få studier har nämnt positiva 
kulinariska aspekter och positiva konsumentattityder kring livsmedel baserat på insekter (32). 
Flera studier pekar på att det är lättare att acceptera insektsprodukter med smakmässigt 
neutrala och mindre framträdande, det vill säga malda eller hackade, insektsingredienser än 
maträtter där hela insekter ingår, till exempel insektsmjöl (33,34).

Bakomliggande orsaker till låg acceptans av insekter som mat kan till stor del tillskrivas 
aversion och negativa attityder mot insekter, som kan upplevas som något som kryper och 
krälar. Aversion, som ofta sammankopplas med känslor av äckel, är en mänsklig reaktion som 
anses vara en del av det så kallade beteendemässiga immunsystemet eftersom det utlöser 
handlingar som är avsedda för att undvika hälsorisker (35).

En negativ attityd gentemot ryggradslösa djur, både i allmänhet men i synnerhet som mat, är 
djupt rotad i den västerländska kulturen (36). Trots att det kan finnas flera rationella skäl att 
äta insekter ser många västerlänningar insekter i kosten som något främmande. Om man, till 
exempel genom olika policybeslut, vill främja insekter i kosten som en del av en hållbar 
utveckling bör man därför fundera på hur aversioner och negativa attityder kan bemötas och 
överbryggas. Det finns några olika nyckelaspekter att beakta för att åstadkomma en varaktig 
attitydförändring gentemot insekter (36). I ett sådant arbete måste det finnas en medvetenhet 
kring psykologiska och kulturella hinder mot en positiv attityd gentemot insekter samt en 
förståelse för de processer genom vilka dessa hinder har uppstått. Vidare krävs en tydlig 
kommunikation av insekter som en värdefull livsmedelsresurs.

Ett sätt att mäta aversion mot livsmedel kan vara att använda sig av den så kallade Food 
Disgust Scale (FDS) (37). Den har bland annat använts för att mäta graden av aversion mot 
olika typer av mat i olika populationer. I ett försök att besvara frågan vad som kan göras för att 
överbrygga aversionen mot insekter i västerländsk kultur har man sett att informations- och 
utbildningsinsatser kan vara av värde. Acceptansen för insekter som mat ses även öka när 
konsumenter ges möjlighet att på ett handfast sätt bekanta sig med denna nya råvara, till 
exempel genom att få smaka insektsprodukter eller tillaga en egen rätt i vilken insekter ingår 
(38).

Lagstiftning
Lagstiftningen kring insekter som livsmedel varierar mellan olika länder. Inom Europa 
betraktas insekter som ”nya livsmedel” (eng. Novel Foods) enligt Europaparlamentets och 
Rådets förordning (EU) 2015/2283, eftersom de inte har konsumerats i någon betydande 
utsträckning inom EU före den 15 maj 1997. Det innebär att insekter inte får födas upp för 
livsmedelsändamål eller säljas som livsmedel om inte just den specifika insektsarten har 
bedömts som säker efter granskning av Efsa (European Food Safety Authority) och godkänts av 
EU-kommissionen. Sedan den 1 januari 2018 regleras Novel Foods av förordning (EU) nr 
2015/2283, den bygger på samma principer som tidigare förordning (EG) nr 258/97, men man 
har lagt till förtydliganden och administrativa förfaranden har i viss mån ändrats.

Även om lagstiftningen är gemensam inom EU tillämpas den olika i olika länder. Vissa länder, 
till exempel Belgien, Nederländerna och Danmark har tolkat förordningen mindre strängt än 
andra länder, till exempel Sverige. I dessa länder har man tolkat reglerna så att hela djur inte 
kan räknas som nya livsmedel. Därför får hela insekter säljas utan särskilt godkännande. Från 
och med 1 januari 2018 säger regelverket att hela djur är nya livsmedel. Därför följer Sverige, 
och flera andra EU-länder, tolkningen att insekter måste undersökas och godkännas innan de 
får säljas som livsmedel.

Särskilda regler gäller för ”traditionella livsmedel från tredje land”, det vill säga livsmedel som 
bevisligen har konsumerats i länder utanför EU. Dessa regler kan förenkla processen för ett 
sådana insektsarter som konsumerats utan att människor tagit skada, ska få säljas inom EU. 



Detta enligt förordning EU 2015/2283För att säkerställa att denna typ av livsmedel inte är 
hälsofarliga krävs att det företag som vill sälja livsmedlet lägger fram bevis på att det har ätits 
som livsmedel (39):

Potentiella risker och kunskapsbehov
Från myndighetshåll menar man att risker för allergier, tungmetaller och naturligt giftiga 
ämnen i insekter måste undersökas vidare. Efsa har år 2015 beskrivit de risker som skulle 
kunna förknippas med insekter som mat, där det bland annat framgår att risken 
varierar mellan insektsarter och hygienen i produktionen. Mer forskning behövs kring insekter 
som livsmedel och livsmedelsingredienser samt kring säkerhetsaspekter av att använda 
insekter som mat. Det behövs mer kunskap om insektsprotein som ersättning av köttprotein 
och kring applikationer om hur man ersätter kött som råmaterial med insektråvara med 
avseende på smak och acceptans, men även kring aspekter som rör allergi, hälsa och 
näringsinnehåll. I dagsläget kan konstateras att insekter som mat inte tycks utgöra någon 
betydande mikrobiell risk. Dock verkar insekter kunna framkalla allergiska reaktioner hos 
personer med skaldjursallergi (14).

Potential men också utmaningar
Sammanfattningsvis kan konstateras att insekter har potential att utgöra en del i en hållbar, 
nyttig och god kost. Ett flertal forskningsartiklar pekar på att insekter har potential att spela en 
viktig roll för att täcka det framtida behovet av protein och andra näringsämnen. Huruvida de 
kan minska malnutrition globalt är däremot en fråga som debatteras (14,26,40).

Ur ett svenskt perspektiv är vår kultur med bristande acceptans för insekter som mat, 
regulatoriska frågor samt begränsad erfarenhet kring både produktion och konsumtion viktiga 
utmaningar att adressera för att i framtiden realisera insekter som mat.
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