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Sammanfattning  
Nuvarande matkonsumtion världen över bidrar till den globala miljöförstöringen. 

För att kunna främja en hållbar utveckling behöver alternativa näringskällor 

nyttjas och insekter är ett näringsriktigt livsmedel med hög proteinkvalitet som 

kan ersätta andra traditionella animaliska produkter. Insekter som mat är i 

västvärlden vanligen förknippat med negativa attityder som avsky och neofobi 

vilket förhindrar en global kosthållning som innefattar insekter. Fysiskt aktiva 

konsumenter har ofta ett engagemang i att uppnå en balanserad kost med 

tillräckligt med energi och näring. Syftet med studien är att undersöka fysiskt 

aktiva konsumenter och deras attityder till insekter som mat och jämföra om dessa 

påverkas av information om näringsinnehåll och ekologisk hållbarhet. Studien 

syftar också till att ta reda på hur deras attityder kan användas för att kunna 

presentera insekter som mat på ett attraktivt sätt. Studien är genomförd som en 

webbaserad enkätundersökning. Enkäten föregicks, för hälften av deltagarna, av 

information om insekter som mat utifrån ekologisk hållbarhet och näringsinnehåll. 
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Studien, i en jämförelse mellan de båda grupperna att den typ av information som 

deltagarna erhöll, inte gav någon signifikant inverkan på fysiskt aktiva 

konsumenters attityder till insekter som mat. Acceptans av mat är ett komplext 

fenomen och kräver att konsumenterna får tid att vänja sig ex vid att äta insekter 

genom att minska avskyn successivt. Resultatet visar att det kan göras genom att 

servera malda insekter i en välkänd livsmedelsprodukt.  

Ämnesord  

Insekter, mat, enkätundersökning, attityder, nutrition, ekologisk hållbarhet 
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Abstract  

Current food consumption worldwide contributes to global environmental 

degradation. In order to promote sustainable development, alternative nutritional 

sources need to be used and insects are a nutritious food with high protein quality 

that can replace other traditional animal products. Insects as food are in the 

western world usually associated with negative attitudes such as disgust and 

neophobia, which prevents a global diet that includes insects. Physically active 

consumers are often dedicated to a balanced diet with enough energy and 

nutrition. The aim of this study is to analyze physically active consumers and their 

attitudes to insects as food and compare whether these are affected by information 

on nutritional content and ecological sustainability. The study also aims to find 

out how their attitudes can be used to present insects as food in an attractive way. 

The study was conducted as a web-based survey. The survey was preceded, for 

half of the participants, by information about insects as food based on ecological 

sustainability and nutritional content. The study, in a comparison between the two 

groups, found that the type of information the participants received did not have a 

significant impact on physically active consumers' attitudes towards insects as 

food. Acceptance of food is a complex phenomena and requires consumers to 



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

have time to get used to eating insects, for example, by gradually reducing 

disgust. The results show that this can be done by serving ground insects in a 

well-known food product. 
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Insects, food, survey, attitudes, nutrition, ecological sustainability 
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Förord  
Denna studie är en kandidatuppsats på Gastronomiprogrammet vid Högskolan 

Kristianstad. Ett stort intresse av miljö och en hållbar matkonsumtion i 

kombination med ett engagemang i träning och näringslära har inspirerat till 

denna studie.  

Jag vill tacka min handledare Karin Wendin för god handledning, för att du alltid 

stöttat när slutdestinationen upplevts vara långt borta och för ditt otroliga 

engagemang i ämnet. Tack till gastronomiprogrammet för tre utmanande men 

lärorika år. Jag även vill rikta ett extra stort tack till alla respondenter som ställde 

upp och besvarade mina enkäter, utan er hade denna studie aldrig kunnat slutföras.  

- Julia Bengtsson 
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Inledning 
En ständigt växande befolkning i kombination med människans sätt att konsumera 

mat är ett stort hot för vår planet och bidrar till den globala miljöförstöringen 

(Willet et al., 2019). Därför krävs det att livsmedelsproduktionen och kosten 

förbättras för såväl planeten som för vår framtida hälsa (Willet et al., 2019). I 

västvärlden konsumeras mer animaliska produkter än vad som rekommenderas. 

Livsmedelsverket (2021) förespråkar max 500 gram rött kött och chark i veckan 

dock konsumeras cirka 775 gram per person och vecka (Jordbruksverket, 2021). 

Ett för stort intag av animaliska produkter och främst rött kött och charkuterier 

påverkar klimatet negativt såväl med uppfödning sam utsläpp av växthusgaser. 

Risken för hälsoproblem som hjärt- och kärlsjukdomar samt tjock- och 

ändtarmscancer ökar vid ett större intag av rött kött och charkuterier än 

rekommenderat (De Smet & Vossen, 2016; Foley et al., 2011).   

Fysisk aktivitet och en balanserad kost med tillräckligt innehåll av energi och 

näring är viktigt för flertalet träningsintresserade människor (Rodriguez et al., 

2013). Traditionella animaliska produkter, som kött, ägg och mjölkprodukter 

värdesätts ofta som proteinkälla för fysiskt aktiva på grund av att de innehåller 

alla essentiella aminosyror samt flertalet viktiga mikronäringsämnen (Alparslan et 

al., 2020; Bianco et al., 2011; Placentiono et al., 2021). I en växande befolkning 

behöver alternativa proteinkällor nyttjas. Dessa bör ha jämförbart näringsinnehåll 

som traditionella animaliska produkter och samtidigt en lägre påverkan på miljön 

(Meyer & Reguant-Closa, 2017).  

Insekter ingår i flertalet kulturers kosthållning och befolkningen i cirka 120 länder 

i världen äter insekter regelbundet (Gedrovica, 2019; Berg, et.al., 2019). I 

västvärlden är det dock mer sällan insekter accepteras som mat, trots att de flesta 

insekter som kan nyttjas som mat har ett bra näringsinnehåll och ger en begränsad 

belastning på miljön (Gedrovica, 2019). Många ätbara insekter innehåller 

omättade fetter, vitaminer och mineraler och anses fungera som en alternativ 

proteinkälla (Astuti & Komalasari, 2020; Wendin & Nyberg, 2021). De största 
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anledningarna till att människor inte vill äta insekter är sociala och kulturella 

aspekter som exempel avsky och neofobi som innebär att ha en stark rädsla mot 

det som är nytt (Wilkinson et al., 2018; Wendin & Nyberg 2021). De svenska 

konsumenter som kan tänka sig äta insekter ser miljö, hälsa och att prova 

spännande livsmedel som en bidragande orsak till detta ställningstagande (Nyberg 

et al., 2020). En del forskare menar att ökad information och utbildning om 

insekters näringsinnehåll och deras begränsade effekter på miljön kan ändra 

människans uppfattning om insekter som mat till det positiva (Gedrovica, 2019), 

medan andra forskare i sina studier visar att kunskap inte leder till någon 

signifikant skillnad för just avsky och neofobi (Hartmann, et.al., 2015; Verbeke, 

2015). 

Denna studie undersöker om information om näringsinnehåll och ekologisk 

hållbarhet kan förändra attityder till insekter som mat. Studien undersöker också 

hur förståelse för fysiskt aktiva konsumenters attityder kan användas för att 

presentera insekter som mat på ett attraktivt sätt. Eftersom fysiskt aktiva 

konsumenter ofta värnar om bra näringsinnehåll och god proteinkvalitet i sin kost 

för att främja resultat av deras aktivitet är det denna grupp som studeras.  

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka fysiskt aktiva konsumenter och deras attityder 

till insekter som mat och jämföra om dessa påverkas av information om 

näringsinnehåll och ekologisk hållbarhet. Studien syftar också till att ta reda på 

hur deras attityder kan användas för att kunna presentera insekter som mat på ett 

attraktivt sätt.  

Frågeställningar 

• Vilken attityd har fysiskt aktiva konsumenter till insekter som mat?  
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• Påverkar information om insekters näringsinnehåll fysiskt aktiva 

konsumenters attityder till insekter som mat? 

• Påverkar information om ekologisk hållbarhet fysiskt aktiva konsumenters 

attityder till insekter som mat?  

• Hur kan förståelse för fysiskt aktiva konsumenternas attityder användas 

för att kunna presentera insekter som mat på ett attraktivt sätt? 

Bakgrund 
Insekter som mat 

Insekter nyttjas som mat i en stor del av världen, mestadels i Latinamerika, Afrika 

och i Asien och i dessa delar av världen betraktas insekter ofta som en delikatess 

(Raheem et al., 2018). De studier som belyser den sensoriska upplevelsen av att 

äta insekter visar att olika insektsarter har sina specifika egenskaper vilket betyder 

att smak, arom och textur kan skilja sig markant beroende på art (Mishyna et al., 

2020). Vissa arter som exempelvis mjölmask har en tydligt nötig smak med 

umamitoner medan andra arter, t ex syrsa upplevs vara milda med smak som kan 

jämföras med popcorn. (Elhassan et al., 2019).  

Insekter har visat sig ha högt näringsvärde, ätbara insekter innehåller proteiner, 

fetter, vitaminer och mineraler. Dock varierar näringsinnehållet beroende på art 

och på grund av faktorer vid uppfödning som exempelvis foder, värme och plats 

(Nowak et al., 2016). Näringsinnehållet skiljer sig också åt beroende på 

analysmetod och om det är färsk eller torkad vikt som analyseras (Nowak et al., 

2016; Zielińska et al., 2015). Insekter har ett högt proteininnehåll och en del arter 

som syrsa och gräshoppa har en proteinmängd mellan 70 och 76 gram per 100 

gram torkad vikt (Zielińska et al., 2015). Dessutom finns det studier på att 

proteinet är högkvalitativt vilket innebär att nästan alla essentiella aminosyror kan 

erhållas från insekter (Zielińska et al., 2015, Elhassan et al., 2019). Kvalitén på 

proteinet mäts också genom digerbarhet som innebär hur proteinet bryts ner i 
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mag-tarmkanalen och insekters digerbarhet varierar mellan 76 och 98% 

(Andersson, 2013, Ramos-Elorduy et al., 1997).  

Studier har dock visat att individer med allergier mot skaldjur och blötdjur bör 

vara försiktiga vid intag av vissa insektsarter då allergi och korsallergi har 

påvisats (Livsmedelsverket, 2020). Framförallt berör det mjölmask och syrsor, 

men även andra insektsarter kan framkalla allergiska reaktioner. Det beror på att 

insekter består av liknande proteiner som skaldjur och blötdjur (Verhoeckx et al., 

2014; Astma och allergiförbundet, 2020). 

Konsumenters attityder till insekter som mat 

Attityder innefattar en individs uppfattning och inställning till ett objekt eller 

produkt (Fishbein & Ajzen, 1975). Dessa kan anses spela en grundläggande roll för 

att förklara en individs konsumentbeteende, alltså hur, var och varför individer 

väljer varor eller produkter. En positiv attityd kan antas leda till ett positivt beteende 

exempelvis att en produkt köps och en negativ attityd till att produkten inte köps. 

Den sociala omgivningen anses vara det som påverkar attityder mest och det är en 

ständigt pågående process att forma attityder (Fishbein & Ajzen, 1975).  

I västvärlden och i kulturer där insekter inte är en del av befolkningens matvanor 

förknippas insekter som mat oftare med avsky och neofobi (Mota de Carvalho 

et.al., 2019). Främsta anledningen till att insekter inte accepteras som mat är 

sociala eller kulturella anledningar (Nyberg et al., 2020). Trots de 2 miljarder 

människor som redan har insekter som en del av sin kosthållning skapar avskyn 

och neofobin i resterande kulturer och befolkningar ett hinder för en bredare 

introduktion till insekter som föda som en del av en regelbunden kost (Wilson 

Bessa et al., 2017; Mishyna et al., 2020). Däremot visar resultat från Nyberg et al. 

(2020) att omsorg om miljön och den egna hälsan och viljan att prova spännande 

livsmedel är viktiga orsaker till att svenska konsumenter kan tänka sig att äta 

insekter.  
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I en studie om den lettiska befolkningens inställning till insekter som mat visar 

resultaten att konsumenterna har svårt att acceptera att insekter ska värderas som 

mat och detta är största anledningen till varför de inte vill äta insekter (Gedrovica, 

2019). Samtidigt visar studien att det finns en större chans att konsumenterna äter 

insekter om de inte syns till exempel om de är malda till mjöl (Gedrovica, 2019). 

Textur, smak och arom är viktiga faktorer för konsumenter när det rör val av 

livsmedel och produkter, detta har visat sig även ha stor betydelse vid konsumtion 

av insekter (Mishyna et al., 2020). Gedrovicas (2019) studie visar att det går 

genom att informera om fördelarna med en kost som innefattar insekter att 

förändra människors acceptans till livsmedlet. Placentino et al (2021) visar att 

acceptansen till att äta energibarer tillverkade av syrsmjöl ökar bland 

professionella idrottare efter att de tagit del av information om fördelarna med 

insekter som mat. Samtidigt visar Hartman et al (2015) att information inte ger 

någon skillnad för hur människor speciellt i västvärlden uppfattar insekter som 

mat.  

Insekter som mat ur ett hållbarhetsperspektiv 

Vi har aldrig tidigare behövt förändra produktion och konsumtion av mat i den 

utsträckning som nu krävs för att åstadkomma en hållbar framtid (Willet et al., 

2019). Flertalet områden i världen har en högre matkonsumtion och äter mer 

animaliska livsmedel än rekommenderat vilket innebär stora utmaningar för 

miljön och framtidens matförsörjning (Naturvårdsverket, 2015). Vår höga 

konsumtion av animaliska produkter påskyndar klimatförändringarna med tanke 

på att uppfödning samt produktion av vissa livsmedel är resurskrävande med 

faktorer som foderproduktion, markresurser, hög vatten- och energianvändning 

samt utsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverket, 2015). Köttproduktionen står för 

ungefär 15% av världens totala utsläpp av växthusgaser och av denna anledning 

behöver ett alternativt högkvalitativt protein nyttjas istället för traditionella 

animaliska produkter (Livsmedelsverket, 2021). Att introducera insekter i maten i 
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en större del av världen kan vara en av lösningarna för en mer hållbar 

matkonsumtion vilket kan vara ett steg mot en mer hållbar planet.  

Det pågår dock en debatt om insektsindustrin är positivt ur ett 

hållbarhetsperspektiv eller inte. Mer kunskap behövs för att ta reda på vilka 

insektsarter som främst lämpas för uppfödning ur miljösynpunkt 

(Livsmedelsverket, 2021). De etiska aspekterna för djurens livskvalitet behöver 

värderas. För att insektsuppfödning ska gynna miljön är det en fördel om 

insekterna kan livnära sig på sådant som vi människor inte äter och som även 

främjar den biologiska mångfalden. Trots brist på kunskap finns det stora 

förhoppningar att kunna använda insekter som ett miljömässigt hållbart protein i 

framtiden (Berggren et al., 2019; Dobermann et al., 2017).  

Träning och nutrition  

Det krävs ett tillräckligt energi- och näringsintag för att kunna prestera under 

träning men även för att kunna återhämta sig optimalt och bibehålla kroppsvikt 

under perioder med högintensiv träning (Rodriguez et al., 2013). En balanserad 

kost med kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer och mineraler är viktig vid 

regelbunden fysiskt aktivet. Dels för energin och för att hämma 

muskelnedbrytning men även för att kunna bygga upp och reparera celler 

(Andersson, 2013). Energiförbrukningen under träning påverkas av ålder, kön, 

kroppssammansättning, typ av aktivitet, träningsfrekvens samt vikt och därför är 

energiintaget och näringsbehovet olika beroende på individ (Rodriguez et al., 

2013). Studier visar att kosttillskott som exempelvis proteinpulver, proteinbars, 

keratin och aminosyror är vanligt och efterfrågan på dessa produkter ökar bland 

fysiskt aktiva, speciellt för muskelbyggare (Bianco et al., 2011; Childs et al., 

2008; Placentino et al., 2021). Ökad efterfrågan på kosttillskott stärker antagandet 

att det är viktigt och av intresse för fysiskt aktiva konsumenter att uppnå ett 

tillräckligt energi- och näringsintag. 
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Material och metod 

Litteratursökning 

Databaserna’’Summon’’ och’’google scholar’’ har nyttjats för att hitta relevant 

litteratur till studien. Sökord som används är: Entomofagi, insekter, föda, insects, 

diets, meat consumption, insects nutrition, exercise, nutrition, attitudes, 

knowledge, information. Vidare har även tryckt litteratur och vetenskapliga 

artiklar från handledare behandlats.  

Metodval 

Studien är genomförd som en webbaserad enkätundersökning. Två enkäter 

skapades, en av enkäterna inleddes med att respondenten fick ta del av 

information om och fördelarna med insekter som mat kopplat till näringsinnehåll 

och ekologisk hållbarhet. Därefter fick respondenten besvara frågor och instämma 

i påståenden kopplat till ämnet. Den andra enkäten omfattades endast av frågorna 

och påståendena kopplat till ämnet, information om insekter som mat uteslöts. 

Enkäterna distribuerades via e-mail och sociala medier. Metodvalet grundar sig i 

fördelarna med att nå ut till målgruppen som urvalet riktar sig mot samt att 

webbenkäten kan anpassas och utformas efter respondenterna. Det finns flertalet 

fördelar med webbenkäter som design, utformning och automatisk organisering av 

svar (Bryman, 2018). Alla frågor och de flesta påståenden i enkäten var slutna för 

att underlätta bearbetning av svaren. Två av påståendena var dock öppna för att 

respondenten skulle kunna utveckla sitt svar med egna ord (Bryman, 2018). Att 

studera attityder med en webbaserad enkätundersökning har inspirerats av Wendin 

och Undelands (2020) och Verbekes (2015) studier.  

Genomförandet 

Enkätutformning 
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Båda enkäterna skapades och besvarades i det webbaserade mjukvaruprogrammet 

Eye Question (version: 4:11:62, Holland). Enkäterna omfattade tre respektive fyra 

avsnitt. Det som skiljde enkäterna åt var att den ena inleddes med en 

informationssida som respondenterna fick läsa innan frågorna besvarades. Denna 

studie är inspirerad av Verbekes (2015) enkätundersökning som är strukturerad på 

liknande sätt där respondenterna blev informerade om fördelarna med insekter 

som mat med fokus på näringsinnehåll och ekologisk hållbarhet. Informationen 

belyste fördelarna med att äta insekter utifrån dess näringsinnehåll och ekologisk 

hållbarhet se bilaga 1. Den andra enkäten omfattar endast frågorna utan 

informationssidan. Enkäterna inleddes med fyra demografiska frågor om kön, 

ålder, kosthållning och träningsmängd. Efter demografifrågorna fick 

respondenterna ange hur väl de instämde i fyra påståenden om ekologisk 

hållbarhet och respondenterna fick ange sina svar på en femgradig skala från 

”Instämmer inte alls” till ”Instämmer helt”. Respondenterna fick även instämma i 

fem påståenden om kosthållning som besvarades utifrån en niogradig skala. 

Påståendena som ställdes kan ses i tabell 1. 

Tabell 1: Påstående som ställdes i enkäten om nutrition och ekologisk hållbarhet 

Fråga nr Påstående 

 Hållbarhet 

I vilken grad instämmer du i följande... 

5. För mig är det viktigt att maten jag äter är ekologisk 

6. För mig är det viktigt att maten jag äter har korta transportsträckor 

7. Jag väljer mer eller helt växtbaserad mat för miljöns skull 

8. För mig är det viktigt att mitt hushålls matsvinn är så liten som 

möjligt 

 Kosthållning och nutrition 

I vilken grad instämmer du i följande… 

9.  För mig är det viktigt att min kost är proteinrik 
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10.  För mig är det viktigt att min kost innehåller de vitaminer och 

mineraler kroppen behöver 

11. För mig är det viktigt att de fetter jag får i mig är av god kvalitet 

12.  Jag lägger stort engagemang i planering av mina måltider 

13. För mig är kosten viktig för att uppnå mina mål med min träning 

 

I sista delen av enkäten fick respondenterna besvara 13 påståenden om insekter 

som mat med hjälp av en femgradig skala från ’’Instämmer inte alls’’ till 

’’Instämmer helt’’. Följande frågor och påståenden kan ses i tabell 2. 

Tabell 2: frågor och påståenden som ställdes i tredje delen av enkäten 
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Urval  

Fråga nr Fråga Svarsalternativ 
14.  Har du tidigare ätit insekter? (ex. hela rostade, malda i 

livsmedel som bröd etc.) 
• Ja  
• Nej  
• Kanske  

15.  Ser du insekter som en möjlig proteinkälla för dig i 
framtiden? 

• Ja 
• Nej  
• Kanske 

 Påstående: 
I vilken grad instämmer du i följande… 

 

16.  Jag hade kunnat köpa en produkt i en livsmedelsbutik 
som innehåller insekter 

 

17.  Jag hade kunnat äta hela rostade insekter  

18.  Jag hade kunnat insekter malda i ett livsmedel 
(ex.proteinbar/pulver, i bröd, granola, brownie, korv 
etc.) 

 

19.  Jag hade kunnat äta insekter mixade i en måltid (ex. i 
en gryta eller soppa) 

 

20.  Jag hade kunnat förtära en dryck med nermalda 
insekter (ex. smoothie eller jucie) 

 

21.  Jag hade kunnat äta insekter som snacks (ex. chips 
eller kex) 

 

22.  Jag kan inte tänka mig att förtära insekter  

23.  Jag hade kunnat tänka mig äta insekter i en annan form  

24. Om du valde alternativet instämmer helt eller 
instämmer delvis på föregående fråga ge gärna ett 
exempel i textrutan nedan 

 

25.  Jag kan tänka mig att nyttja insekter som proteinkälla 
om det är bra för min hälsa 

 

26.  Jag kan tänka mig att nyttja insekter som proteinkälla 
om det gynnar miljön 

 

27.  Jag kan tänka mig att nyttja insekter som proteinkälla 
om jag uppskattar smaken 

 

28. Jag kan inte tänka mig att nyttja insekter som 
proteinkälla 

 

29.  Jag kan tänka mig nyttja insekter som föda av annan 
orsak 

 

30. Om du valde alternativet instämmer helt eller 
instämmer delvis på föregående fråga ge gärna ett 
exempel i textrutan nedan 
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Inklusionskriterierna för deltagande i studien var att respondenterna regelbundet 

utövar valfri form av fysisk aktivitet. Rekryteringen gjordes genom 

bekvämlighetsurval med ett visst snöbollsurval (Bryman, 2018).  Information om 

studien distribuerades till idrottsföreningar och gymanläggningar där konsumenter 

som var intresserade av att delta i studien fick kontakta författaren via exempelvis 

e-mail för vidare information och för att få tillgång till enkäten. Flertalet 

respondenter distribuerade därefter vidare information om studien till personer i 

deras omgivning som passade in i kriterierna för att delta i studien. Enkäten 

distribuerades även på sociala medier som Facebook och Instagram. Enkäten och 

information om studien delades i Facebookgruppen Högskolan Kristianstads 

gastronomer samt på författarens Facebookvägg och Instagram. Enkäten fanns 

tillgänglig för respondenter att besvara under 13 dagar och målet var att rekrytera 

totalt 200 personer i åldrarna 16 år och uppåt. 

Insamling av data och databearbetning 

Resultat av enkäter samlades in med hjälp av EyeQuestion (version: 4:11:62, 

Holland) och exporterades sedan till Excel (version 16.41) för vidare bearbetning. 

Deskriptiv statistik i form av beräkning av medelvärden och standardavvikelser har 

använts, för vidare analys och beräkning av signifikans har students’ t-test använts 

(Eljertsson, 2019), där gränsen för signifikant sattes vid p<0,05. För att bestämma 

minsta antal svar som är nödvändiga för att fastställa signifikans för enkätens 

bakgrundsfrågor har Roesslers et al (1978) ekvation för parvis jämförelse (ja/nej) 

använts. Resultaten redovisas i diagram och tabeller.	  

Etiska överväganden 
Studien är ett självständigt arbete som följer riktlinjerna om god forskningssed. 

Vetenskapsrådets God forskningssed (2017) bygger på grundläggande principer. 

Dessa principer innefattar exempelvis att forskningen ska hålla hög kvalitet och 

att metod och resultat har redovisat sanningsenligt. God forskningssed innebär 
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även att forskningen ska utföras med respekt för alla medverkande. De 

personuppgifter som använts från de medverkande i studien är namn och email. 

Personuppgifterna har behandlats konfidentiellt och deras identitet har 

anonymiserats. Alla personuppgifter har efter avslutad studie raderats. Tydlig 

information om studien och hur resultat behandlas tilldelades deltagarna innan 

studien påbörjades. Deltagarna fick därefter ge sitt medgivande till att de tagit del 

av informationen som utlämnas samt om deras medverkande och rättigheter. 

Studieresultaten har behandlats så att det inte kan härledas till deltagaren, därför 

har alla resultat anonymiserats.   

Relevans för ämnet mat- och 
måltidsvetenskap 
Att studera fysiskt aktiva konsumenters uppfattning om insekter som mat är 

intressant och resultatet kan möjligtvis användas som kunskapsunderlag i framtida 

studier angående insekter som mat och konsumenters attityder. Nyligen blev det 

accepterat att sälja vissa insekter som mat (Livsmedelsverket, 2020) vilket gör att 

ämnet är högst relevant för mat- och måltidsvetenskap, samtidigt belyser studien 

en hållbar utveckling och näringslära vilket även är betydelsefullt för ämnet mat- 

och måltidsvetenskap.  

Resultat 
Enkätundersökning 

Totalt deltog 123 konsumenter i enkätundersökningen, 67 personer deltog i 

enkäten utan information och 56 personer deltog i enkäten med information. 

Målet med att rekrytera 200 respondenter fullbordades inte. De flesta 

respondenterna som besvarade enkäterna var mellan 18–30 år och det var 

huvudsakligen kvinnor som deltog. Blandkost, som innebär att man inkluderar 

råvaror så som kött, fisk, fågel, grönsaker i sitt matval övervägde respondenternas 

kosthållning.  Enkätundersökningen visade också att flest respondenter tränade 1–
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3 gånger i veckan, även detta resultat var lika i båda enkäterna, dessa resultat kan 

ses i figur 1.  

  

  

  

 
Figur 1 Resultat av demografiska frågor som kön, 
ålder, kosthållning och träningsmängd. En 
jämförelse mellan personer som deltog i enkäten 
utan information och dem som deltog i enkäten 
med information. 

 

 

 

Kön utan information 

Kvinna Man

Kön med information 

Kvinna Man Annat

Ålder utan information 

Under 18 år 18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61 eller äldre

Ålder med information

18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år

Kosthållning utan information

Blandkost Vegetarisk Vegansk Annat

Kosthållning med information  

Blandkost Vegetarisk

Träningsmängd utan information 

Varje dag 4-6 gånger/v 1-3 gånger/v 1-3 gånger/m Mer sällan

Träningsmängd med information

Varje dag 4-6 dagar/v 1-3 dagar/v 1-3 ggr/m Mer sällan
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Resultat påståenden om ekologisk hållbarhet och nutrition   

Resultat från påståendena om ekologisk hållbarhet visade att det fanns en 

signifikant skillnad på hur viktigt man ansåg det vara att maten är ekologisk  där 

respondenter som besvarat enkäten med information angav att de tyckte att det är 

viktigare än respondenterna utan information, vilket tabell 3 visar.  Det fanns inga 

signifikanta skillnader i synen på hur viktigt man ansåg det vara med korta 

transportsträckor vid val av livsmedel, växtbaserad mat och lågt matsvinn. Tabell 

4 visade att det fanns signifikanta skillnader på vikten av en hälsosam kost. 

Respondenterna i enkäten med information visade sig lägga större vikt vid 

planering av sina måltider samt att kosten har ett bra näringsinnehåll. 

Tabell 3: Medelvärde, standardavvikelse och signifikans av resultat från påståendena om ekologisk 
hållbarhet 

Fråga  Utan 
information 
m + std 

Med 
information 
m + std 

Signifikans 
p< 0,05 

För mig är det viktigt att maten jag äter 

är ekologisk 

2,8 + 1,3 3,3 + 1,2  0,049* 

För mig är det viktigt att maten jag äter 

har korta transportsträckor 

3,8 + 1,3 3,5 + 1,2 0,299ns 

Jag väljer mer eller helt växtbaserat för 

miljöns skull 

2,6 + 1,4 2,7 + 1,4 0,556 ns 

För mig är det viktigt att mitt hushålls 

matsvinn är så liten som möjligt 

4,0 + 1,4 4,1 + 1,1 0,624 ns 

ns = Ingen signifikans, högre än 0,05, * = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001 

 

Tabell 4: Medelvärde, standardavvikelse och signifikans av resultat från påståendena om nutrition 

Fråga   Utan 

information 

m + std 

Med 

information 

m + std 

Signifikans 

p<0,05 

För mig är det viktigt att min kost är 

proteinrik 

3,7 + 1,2 5,6 + 2,4 <0,000*** 
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För mig är det viktigt att min kost 

innehåller de vitaminer och mineraler 

kroppen behöver 

4,3 +1,1 

 

5,6 + 2,4 0,000*** 

För mig är det viktigt att de fetter jag får i 

mig är av god kvalitet 

4,0 +1,2 5,1 + 2,4 0,004** 

Jag lägger stort engagemang i planering 

av mina måltider 

3,1 + 1,2 4,0 + 2,2 0,016* 

För mig är kosten viktigt för att uppnå 

mina mål med min träning 

3,3 + 1,3 4,4 + 2,2 0,002** 

ns = Ingen signifikans, högre än 0,05, * =p <0,05, ** = p<0,01, *** = p< 0,001 

 

Resultat av attityder till insekter som mat 

Majoriteten (p<0,05) av respondenterna har inte tidigare smakat insekter och kan 

inte tänka sig att nyttja insekter som en proteinkälla i framtiden, detta oberoende 

på om de har fått information eller inte se figur 2.  

  

 
Figur 2 Resultat av frågor om respondenterna 
tidigare smakat insekter och om de ser insekter 
som en möjlig proteinkälla  

 

Tabell 5 visar att respondenterna har en allmän negativ inställning till insekter 

som mat i olika former, oberoende om de fått ta del av information eller inte.  

44%

48%

8%

TIDIGARE SMAKAT INSEKTER
UTAN INFORMATION

Ja Nej Kanske

24%

65%

11%

TIDIGARE SMAKAT INSEKTER 
MED INFORMATION

Ja Nej Kanske

39%

28%

33%

INSEKTER SOM MÖJLIG PROTEINKÄLLA
UTAN INFORMATION

Ja Nej Kanske

36%

26%

38%

INSEKTER SOM MÖJLIG PROTEINKÄLLA
MED INFORMATION

Ja Nej Kanske
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Tabell 5: Medelvärde, standardavvikelse och signifikans av resultat från påståenden om hur respondenterna 
kan tänka sig eller inte tänka sig att äta insekter. 

Fråga    Utan 

information 

m + std 

Med information 

m + std 

Signifikans 

p<0,05 

Jag hade kunnat köpa en produkt i en 

livsmedelsbutik som innehåller insekter 

3,1 + 1,6 2,9 + 1,6 0,464ns 

Jag hade kunnat äta hela rostade 

insekter 

2,4 + 1,5 2,0 + 1,5 0,249ns 

Jag hade kunnat äta insekter malda i ett 

livsmedel 

3,4 + 1,6 3,3 + 1,6 0,651ns 

Jag hade kunnat äta insekter mixade i en 

måltid 

2,9 + 1,6 2,6 + 1,5 0,233ns 

Jag hade kunnat förtära en dryck med 

nermalda insekter 

2,7 + 1,5 2,3 + 1,6 0,230ns 

Jag hade kunnat tänka mig att äta 

insekter som snacks 

2,5 + 1,6 2,0 + 1,5  0,071ns 

Jag kan inte tänka mig att förära insekter 2,2 + 1,5 2,3 + 1,5 0,701ns 

Jag hade kunnat äta insekter i en annan 

form 

2,8 + 1,5 2,6 + 1,4 0,475ns 

ns = Ingen signifikans, högre än 0,05, * = p <0,05, ** =p <0,01, *** = p<0,001 

Tabell 6 visar att respondenterna är allmänt positiva till att nyttja insekter som 

proteinkälla om det är bra för hälsan, miljön och om respondenten uppskattar 

smaken.  

Tabell 6: Medelvärde, Standardavvikelse och signifikans av resultat från påståenden om vilka anledningar 
som gör att respondenterna kan tänka sig att använda insekter som proteinkälla. 

Fråga    Utan 

information 

m + std 

Med information 

m + std 

Signifikans 

p <0,05 

Jag kan tänka mig nyttja insekter 

som proteinkälla om det är bra för 

min hälsa 

3,3 + 1,6 3,3 + 1,5 0,743ns 
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Jag kan tänka mig att nyttja insekter 

som proteinkälla om den gynnar 

miljön 

3,3 + 1,6 3,2 + 1,4 0,592ns 

Jag kan tänka mig att nyttja insekter 

som proteinkälla om jag uppskattar 

smaken 

3,6 + 1,5 3,3 + 1,5 0,221ns 

Jag kan inte tänka mig att nyttja 

insekter som proteinkälla 

2,0 + 1,4 2,4 + 1,5 0,132ns 

Jag kan tänka mig att nyttja insekter 

som proteinkälla av annan orsak.. 

2,4 + 1,2 2,5 + 1,3 0,697ns 

ns = Ingen signifikans, högre än 0,05, * = p<0,05, ** =p <0,01, *** =p <0,001 

 

Kommentarer från enkäten 

Två av påståendena var öppna och respondenterna kunde frivilligt kommentera. 

Ett av påståenden var om respondenterna hade kunnat tänka sig äta insekter i en 

annan form än de som angavs i resterande påstående. Totalt var det 18% av 

enkäterna som hade kommentarer på detta påstående. De flesta kommentarerna i 

anslutning till det påståendet visade att respondenterna var positiva till att äta 

alternativt smaka insekter såvida insekten inte var synlig. Enstaka kommentarer 

indikerade att respondenten inte ville äta insekter på grund av avsky eller neofobi. 

På det sista öppna påståendet fick respondenten kommentera om de kan tänka sig 

att nyttja insekter som proteinkälla av annan orsak än de som redan nämnts i 

enkäten. Totalt var det 7,3% av enkäterna som hade kommentarer på detta 

påstående. Dessa kommentarer visar en negativ inställning till att nyttja insekter 

som proteinkälla. En del av respondenterna beskriver att de kan tänka sig nyttja 

insekter som proteinkälla för att det är nytt, spännande och av nyfikenhet medan 

andra respondenter menar att de inte hade kunnat äta insekter om annan mer 

bekant proteinkälla tills tillgänglig. Alla kommentarerna finns under bilaga 2.  

Diskussion 
Demografi  
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Resultatet visade att ålder, kosthållning och träningsmängd var likvärdigt i båda 

enkätundersökningar. Det innebär att respondenterna i de båda grupperna har 

likvärdiga preferenser till kosthållning och fysisk aktivitet. Det innebär att en 

jämförelse mellan gruppernas attityder är mer trovärdig än om kosthållning och 

fysisk aktivitet avsevärt hade skiljt sig. Enkätundersökningarna visade att det var 

ungefär lika stora andelar kvinnor och män i de bägge grupperna som deltog i 

enkäterna. Övervägande andel respondenter var kvinnor, och andra studier visar 

att det är vanligt att ett större antal kvinnor deltar i konsumentundersökningar 

(Wendin & Undeland, 2020; Fibri & FrØst, 2019; Gedrovica, 2019). Eftersom 

studien inte behandlar skillnader på svar mellan olika kön har det inte någon 

större betydelse att andelen kvinnor som svara var större. Dock hade det varit av 

intresse att veta om svaren hade varit annorlunda om könsfördelningen varit jämn.  

Påstående om hållbarhet och nutrition  

Höga medelvärden av påståenden om nutrition visade att majoriteten i bägge 

grupper har ett engagemang i deras kostvanor genom relativt höga medelvärden i 

tabell 4. Tidigare studier (Rodriguez et al., 2009; Bianco et al., 2011) visar vikten 

av hälsosamma kostvanor för fysiskt aktiva människor vilket resultat också visar i 

denna studie. Eftersom resultat visar att respondenterna värnar om en hälsosam 

kosthållning och goda tränings vanor kan det innebära att enkäten besvarats av 

den tänka målgruppen Utifrån resultatet hade respondenterna ett större 

engagemang i nutrition än i hållbarhetsfrågor vilket även kan jämföras med 

tidigare studier om matval hos konsumenter (Wendin och Nyberg, 2021; 

Rodriguez et al 2009)  

Attityder till insekter som mat 

Det är av intresse att studera konsumenters attityder inom ämnet eftersom dessa 

påverkas av den sociala omgivningen och förändras och formas konstant 

(Fishbein &Ajzen, 1975). Av denna anledning kan det finnas en möjlighet att 
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genom information och erfarenheter förändra de negativa attityder som flertalet 

fysiskt aktiva konsumenter enligt den här studien har om insekter som mat. Att 

förstå fysiskt aktiva konsumenters attityder till insekter som mat kan också 

underlätta processen att utveckla insektsbaserade produkter som lämpar sig och 

kan vara attraktiva för målgruppen (Fishbein &Ajzen, 1975).  

Resultaten i den här studien visar att insekter som mat förknippas med viss avsky 

och neofobi och det kan enligt Gedrovica, (2019) bero på att konsumenterna inte 

förknippar insekter som mat. Studien pekar på att det trots avsky och neofobi 

finns en viss möjlighet att en del av respondenterna kan tänka sig nyttja insekter 

som proteinkälla i framtiden, så länge insekterna inte syns i produkten eller 

måltiden. Fysiskt aktiva konsumenter har en relativt positiv attityd och en 

minskad avsky till insekter som mat om de serveras i livsmedelsprodukter som 

bröd, proteinbars/pulver, gröt, snacks etc. Det visar även studien med Hartmann et 

al. (2015) att neofobi och avsky mot insekter som mat minskar hos västerländska 

konsumenter om insekterna integreras i välbekanta livsmedel.  

En del respondenter i studien kan tänka sig att äta insekter om de inte är medvetna 

om att produkten eller måltiden innehåller dessa, vilket tyder på både avsky och 

neofobi. Dock är det ett problem eftersom Livsmedelsverket (2021) kräver att det 

tydligt framgår på produkten att den innehåller insekter, främst för risken för 

korsallergi men även för att konsumenten ska kunna göra ett medvetet val.  

Insekter som mat är ett komplext ämne som resultat från studien Wendin och 

Nyberg (2021) också visar. Fastän att flertalet konsumenter kan tänka sig nyttja 

insekter som proteinkälla i framtiden behöver konsumenter bli vana och erfarna 

för att minska negativa attityder och neofobi innan insekter kan accepteras som 

mat. Det finns idag inget tydligt svar på hur insekter kan bli accepterade av 

konsumenterna men Hartmann et al (2015) menar att konsumenterna behöver 

prova på att äta insektsbaserade produkter på exempelvis restauranger eller caféer 

för att neofobin och negativa attityder ska minska. Det kan vara betydande för att 
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introducera insekter för konsumenterna, som i sin tur leder till erfarenheter. 

Erfarenheterna och att introducera insektsbaserade produkter där konsumenten 

befinner sig i en social omgivning, exempelvis på ett café kan leda till att 

konsumenternas attityder förändras (Fischbein & Ajzen, 1975).  

Resultat i studien indikerar att information om insekter som mat utifrån 

näringsinnehåll och ekologiskt hållbarhetsperspektiv inte ger fysiskt aktiva 

konsumenter förändrade attityder till ämnet. Studien visar att det inte finns några 

signifikanta skillnader på om respondenterna tagit del av information om 

näringsinnehåll och ekologisk hållbarhet eller inte, avseende attityder till insekter 

som mat. Resultat från studier som Cristino et al. (2021) och Gedrovica (2019) 

visar att konsumenter har brist på information om insekter som mat och att 

erfarenheter har stor betydelse för att minska avsky. Resultaten i studien kan av 

den orsaken tyda på att respondenterna behöver ytterligare information och 

möjligtvis över en längre tid för att kunna ta den till sig. Sannolikt tolkas dock 

resultaten gå i samma linje som Hartmann et al. (2015) och Verbeke (2015) som 

menar att information inte har någon större inverkan på konsumenterna i ämnet, 

utan att det istället handlar om mer djupliggande neofobi, kulturella normer och 

avsaknad av erfarenheter. Fysiskt aktiva konsumenter har vanligtvis ett 

engagemang i sin kosthållning, vilket resultat från denna studie indikerar på 

utifrån medelvärdena i tabell 4.  Trots det, och en ökad medvetenhet om 

näringsinnehåll och proteinkvalitet i insekter, är de respondenter som besvarade 

enkäten med information inte mer benägna att äta insekter än de som inte fick ta 

del av informationen.  

Resultat i Wendin och Nybergs (2021) studie pekar på att miljö och hållbarhet 

inte är den främsta orsaken till att konsumenter väljer att äta insekter, även om 

dessa faktorer har betydelse. Vilket även framgår i resultat av denna studie 

eftersom det är en lägre andel respondenter som kan tänka sig att äta insekter för 

miljöns skull än de respondenter som kan tänka sig att äta insekter för dess 

positiva näringsinnehåll.  
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Kommentarer från enkäten 

Eftersom det är en liten procentandel av respondenterna som besvarat enkäten 

med kommentarer bör dessa tolkas med försiktighet. Kommentarerna från båda 

enkäterna var övervägande positiva till att äta insekter. Gedrovica (2019) och 

Mishyna et al. (2020) är två av flertalet studier som indikerar att människor i 

västvärlden finner det mer tilltalande att äta insekter i mald form då de inte vill se 

insekterna. Kommentarerna från studien styrker detta, eftersom flertalet 

kommentarer nämner att de kan tänka sig äta insekter i vissa livsmedel som 

burgare, gröt, bröd, proteinbars etc.  

Nybergs et al. (2020) studie om svenska konsumenters motiv till att äta insekter 

pekar på fördelarna med proteininnehållet, miljöfördelarna samt intresset att prova 

något nytt. Kommentarerna från respondenterna i denna studie instämmer till 

proteininnehållet och miljöfördelarna. Dock instämmer respondenterna i denna 

studie bara till viss del till intresset att prova något nytt. Det finns ett fåtal 

respondenter som kan tänka sig äta insekter för de vill prova något nytt och 

intressant, men det finns fler kommentarer som ger intrycket av avsky och 

neofobi. I ett exempel från kommentarerna som tyder på avsky och neofobi 

förklarar respondenten att det är positivt med insekter som mat men att hen blir 

äcklad av tanken utan att kunna motivera varför. Respondenten menar också att i 

Sverige värderas inte insekter som mat vilket resultat av Gedrovicas (2019) studie 

visar är en bidragande orsak till neofobi och avsky mot insekter som mat. Resultat 

från Wilkinson et al. (2018) och Wilsson et al., (2017) visar att avsky och till viss 

del neofobi är betydande i konsumenters negativa attityder till insekter som mat.   

Metoddiskussion  

I rådande situation med Covid-19 var en webbaserad enkätundersökning ett 

lämpligt metodval eftersom respondenterna kunde delta i studien utan att behöva 

träffa människor utanför sitt hushåll. Dock hade andra metodval kunnat anpassas 
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efter pandemin via exempelvis digitala plattformar. Det finns flertalet studier som 

dock visar att webbaserade enkäter är ett metodval som lämpar sig för att 

undersöka attityder och uppfattningar (Wendin & Undelands, 2020; Fibri och 

FrØst, 2019; Wilkinsson et al., 2018). Med avseende till dessa studier valdes 

metoden.  

Det finns studier som också undersökt om information kan förändra attityder och 

acceptans av insekter som mat (Verbeke, 2015; Gedrovica, 2019). Denna studie är 

inspirerad av Verbekes (2015) enkätundersökning som är strukturerad på liknande 

sätt där respondenterna blev informerade om fördelarna med insekter som mat 

med fokus på näringsinnehåll och ekologisk hållbarhet. Även 

enkätundersökningens frågor är uppbyggda snarlikt. Det som skiljer studierna åt 

är att denna studie är baserad på två olika enkäter för att kunna jämföra svaren 

från respondenterna.  

Metoden skulle kunna utvecklas genom att komplettera enkäten med exempelvis 

bilder på olika insektsbaserade produkter som i studien av Wendin et al. (2019). 

Det kan vara en fördel med bilder för att respondenten inte ska behöva visualisera 

hur produkterna ska se ut. Respondenterna kan utifrån bilderna fastlägga om 

produkten ser aptitlig ut och om de kan tänka sig att äta den eller inte. Metoden 

hade också kunnat kompletterats med strukturerade intervjuer och fokusgrupper 

för att kunna ställa mer öppna frågor och för att samla in tilläggsinformation från 

en andel av respondenterna (Bryman, 2018). Genom strukturerade intervjuer kan 

attityder till en produkt eller ett livsmedel nås på ett djupare plan jämfört med 

enkätundersökning. Det ger respondenter mer utrymme att besvara frågorna och 

intervjuaren hade haft bättre kontroll över frågorna och haft möjlighet ställa 

följdfrågor som varit intressanta för resultatet i studien.   

Rekrytering och bortfall  
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Målet var att 200 respondenter skulle delta till studien vilket inte uppnåddes. 123 

deltog totalt i undersökningarna och det kan finnas flertalet anledningar till 

bortfallet. En anledning kan vara att respondenten ser enkätundersökningen som 

tidskrävande och av den orsaken väljer att inte delta (Eljertsson, 2019). Bryman 

(2018) menar att det genomförs allt fler surveyundersökningar vilket har resulterat 

i ett minskat antal människor som kan tänka sig delta i studier. Dessutom är 

svarsfrekvensen för webbaserade enkäter vanligtvis lägre än för postenkäter vilket 

kan vara en orsak till bortfallet (Bryman, 2018). Det kan finnas en risk att ordvalet 

fysiskt aktiva uppfattats olika, vilket gjort att den intresserade inte upplevt att de 

tillhör målgruppen och därav valt att inte genomföra enkäten. Bortfallet var till 

viss del större i enkätundersökningen som inleddes med information om insekter 

som föda, orsaken kan vara att respondenterna inte väntade sig informationsbladet 

och ansåg denna vara för omfattande och därför valde att hoppa av studien 

(Bryman, 2018). Eftersom enkäten besvarades anonymt var det inte möjligt att 

veta vilka individer som inte besvarat enkäten, om svaren inte behandlats anonymt 

hade påminnelser kunnat skickas ut för att minska risken för bortfall. Det finns 

dock en risk att respondenterna inte hade besvarat enkäten om svaren inte 

behandlats anonymt (Eljertsson, 2019; Bryman, 2018).  

Förslag på framtida studier 

Framtida studier i ämnet insekter som mat är av betydelse. Det finns fortfarande 

mycket att studera i ett i hög grad komplext ämne. Det kan vara av intresse att 

studera om attityder påverkas av kön, ålder, träningsmängd etc för att kunna 

anpassa utveckling av insektsprodukter till möjliga framtida konsumenter. 

Fortsatta studier om att introducera insekter i olika livsmedelsprodukter för att 

inverka på konsumenters erfarenhet om att äta insekter kan vara intressant. Att 

studera om information om nutrition och hållbarhet på längre sikt kan påverka 

fysiskt aktiva konsumenters attityder till insekter som mat kan bidra med 
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relevanta resultat. Det finns också ett behov att studera riskerna med insekter som 

mat för att uppnå en djupare kunskap.  

Slutsats 
Studien visade att en del av konsumenterna trots att de delgivits information om 

näringsinnehåll och ekologisk hållbarhet kan känna avsky och neofobi vid 

föreställningen att äta insekter. Vare sig information om insekters näringsinnehåll 

eller ekologisk hållbarhet påverkade fysiskt aktiva konsumenters attityder till 

insekter som mat. Resultat visade också att fysiskt aktiva konsumenter kan tänka 

sig att nyttja insekter som en framtida proteinkälla om de serveras i mald form i 

ett bekant livsmedel som exempelvis bröd, proteinbars och i bakverk. Resultatet 

visade att ämnet är komplext och att det krävs tid för att vänja de fysiskt aktiva 

konsumenterna att nyttja insekter som en del av sin kost.  
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Bilagor  
Bilaga 1 

Jorden har en ständigt växande befolkning vilket innebär ett ökat tryck på miljön 

och jordens markresurser. I västvärlden finns en stor efterfrågan på högkvalitativ 
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mat och kosten baseras främst på rött kött och andra animaliska produkter 1. Kött 

är den del av maten som har störst negativ påverkan på klimatet. 

Djuruppfödningen är resurskrävande med faktorer som foderproduktion vilket 

kräver enorma markresurser, djuruppfödning kräver också en stor mängd vatten, 

energi samt djurens utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet negativt eftersom 

dessa utsläpp bidrar till den globala uppvärmningen 2. 
 

För att kunna försörja en växande befolkning utan att miljön ska ta ytterligare 

skada behöver alternativa källor för livsnödvändiga näringsämnen konsumeras 1.  

Idag har redan 2 miljarder människor i exempelvis Latinamerika, Asien och 

Afrika insekter som en del av sin kost eftersom insekter anses vara välsmakande, 

mer hållbara och dessutom mycket näringsrika 3. Vissa insekter har en mild, nötig 

umamismak medans andra insekters smaker kan liknas vid popcorn. Det krävs 

mindre resurser som foder, mark och vatten vid uppfödning av insekter jämfört 

med exempelvis nötkreatur, grisar och fjäderfän. Insekter äter gärna restprodukter 

som exempelvis kli från vetekärnan vilket gör att vi inte behöver producera foder 

till insekterna 1. 

 
Bilden visar bröd bakat med syrsmjöl 
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Näringsinnehåll hos olika insektsarter kan variera beroende på bl a faktorer vid 

uppfödning, foder, värme etc. Dock innehåller i stort sett alla insekter sådana 

proteiner, fetter, vitaminer och mineraler vilket vi behöver få i oss varje dag. 

Proteinet i insekter är högkvalitativt vilket innebär att vi kan få i oss nästan 

samtliga essentiella aminosyror genom att äta insekter samt att det är relativt 

enkelt att bryta ned proteinerna i mag-tarmkanalen 4. Essentiella aminosyror är 

livsnödvändiga för kroppen och dessa måste vi få i oss genom de proteiner i 

maten vi äter eftersom kroppen inte själv kan tillverka dessa 5. Insektsprotein har 

högre kvalitet än exempelvis sojaprotein och i vissa fall kan insektsarter även ha 

högre proteinkvalitet än exempelvis nötkött 4. 
 

Insekter är också en källa till fleromättade och essentiella fetter som är viktiga för 

att kroppen ska kunna bygga och reparera celler  6. Vitaminer och mineraler 

varierar mellan de olika insektsarterna med flertalet ätbara insekter innehåller 

mineraler som järn, kalium, kalcium, magnesium och zink samt nödvändiga 

vitaminer som A och B . 

    
 
Första bilden visar en brownie bakad med insektsmjöl. Andra bilden visar ett proteinpulver med protein 
från syrsor.  
 
  
1 Wendin, K., Birch, K., Olsson, V. Äta insekter – nyttigt och hållbart, eller? (Nutritionsfakta, 2018).  
2 Livsmedelsverket. Kött och chark. (Livsmedelsverket, 2020). 
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3 Wicklén, J. I Danmark äter man insekter – varför gör inte vi det? (SVT, u.å) 
4 Mota De Carvalho, N., Raquel Madureira, A., Pintado Estevez, M. The potential of insects as food sources – a 
review. (Food, Science and nutrition, vol 60 (60), 2019).  
5 Livsmedelsverket. Protein. (Livsmedelsverket, 2021). 
6 Elhassan, M., Wendin, K., Olsson, V., Langton, M. Quality aspects of insects as food – nutritional, sensory and 
related concepts. (Foods, vol 8(3), 95 (2019).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2  

Kan du tänka dig att äta insekter i en annan 

form än de alternativ som nämnts? 
 

Kommentarer från enkäten utan 

information: 

Kommentarer från enkäten med 

information  

T.ex att ersätta något animaliskt protein Det handlar om livsmedel där insekter 

ingår i tillverkningen/framställningen 

av livsmedlet men att man inte ser 

självaste insekten. Folk vet inte vad de 
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får i sig idag via powerbars, korv, 

proteinpulver. Nog inga vackra saker 

där. 

Malda insekter men inte hela Kan inte tänka mig hela insekter men 

förm malda. Lite hackade möjligt vis, 

som pynt på rätt. Som crunch på 

toppen (tänk knaperstekt bacon) :) 

Säkert kunnat äta insekter om jag inte visste 

om var det var, ett E-nummer kanske 

Jag har redan ätit en del insekter. Bra 

proteinkälla. 

Ska jag äta insekter vill jag inte se att det är 

insekter jag äter. Det får i så fall vara i 

malen form 

Jag skulle ha svårt att äta insekter om 

jag ser att det är insekter. Malda i 

matlagning och bakverk skulle gå. 

Bröd, gröt Hela insekter i grytor. Doppade i 

choklad. Marinerade och stekta. 

Soppa borde ju funka med? Sen är ju frågan 

hur de är processade. Det är en liten 

uppförsbacke att få människor att äta det 

Bröd, kakor, bars, pulver 

Bar, fingerfood, med choklad Tex i mjöl/pulverform 

Det är viktigt att det ser aptitligt ut. Mjöl 

och bröd är ett exempel på en annan form 

Processat i form av kanske korv eller 

biff 

Fördomar jag vet! Jag är ännu inte där. Jag 

äter gärna helt växtbaserad kost 

Generellt mot insekter som föda och 

ute i naturen. Vore det dock nermalt 

till oigenkännelighet/proteinpulver och 

fått ett namn som inte direkt kan 

härledas till insekt, så ser jag absolut 
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inga problem. Ex "Insektsmjöl" hade 

skrämt väck mig. 

Jag hade kunnat äta insekter ifall om dom 

hade varit helt nermalda och blandade med 

annan mat 

 

Om jag hade något bra recept där det ingick 

så man bara inte ska trycka i sig en larv 

 

För att jag inte vill se insekten som helhet 

när jag ska äta den 

 

Insektsburgare  

 

 

 

Kan du tänka dig att nyttja insekter som 

proteinkälla av annan orsak än de 

alternativ som redan nämnts? 

 

Kommentarer från enkäten utan 

information: 

Kommentarer från enkäten med 

information: 

Hade nog inte valt insekter om 

likvärdigt alternativ fanns då de ofta 

har mycket bismak 

Om priset är lägre i förhållande till 

andra livsmedel. 

Lättare att producera insekter än 

kossor och grisar. Det avlastar miljön. 

Väldigt svårt att sätta fingret på, men 

känns som en väldigt fastetsad "norm" 
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i den svenska kulturen att insekter inte 

är mat. Tycker det är en mycket bra 

grej men samtidigt lite äcklad av 

tanken, utan att egentligen kunna 

motivera varför 

Jag kan sluta äta kött idag och äta 

växtbaserad protein men jag kan inte 

förmå mig att äta insekter. Inte ännu. 

Spännande och annorlunda 

Om det visar sig att de är nyttiga Ren nyfikenhet 

 Återigen. Genomtänkt namn, lömsk 

produktbeskrivning och pulverform 

hade sannolikt fått mig att köpa det 

om det ansetts vara bra. Jag begrundar 

inte något nämnvärt vad Whey 

proteinpulver egentligen innehåller. 

  

 


