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Abstract 

Klimatförändringen är en av vår tids viktigaste frågor. Lösningen på problemet är att 

människor i västvärlden måste börja äta insekter. Tidigare forskning visar däremot att det vid 

sidan av möjligheterna, även existerar problem med att introducera det. Syftet med studien är 

att ta reda på hur Sveriges största nyhetstidningar framställer insekter som livsmedel och hur 

detta bidrar till skapandet av gemensamma föreställningar. Detta görs genom en kvantitativ 

tematisk innehållsanalys och en kvalitativ innehållsanalys med utgångspunkt från teorin 

sociala representationer. Studiens resultat visar att det existerar skillnader mellan tidningarnas 

rapportering och att flertalet gemensamma föreställningar skapas. Framtid, organisation samt 

tycke och smak är de teman som mest frekvent förekommit i samband med insekter som 

livsmedel i tidningarnas rapportering. De sociala representationerna av insekter som 

livsmedel består av ett helt nätverk av föreställningar. De införlivas ständigt i redan kända 

kontexter såsom miljö, hälsa och skillnader mellan Europa och övriga världen. Det är omgivet 

av problem och möjligheter där insekter beskrivs som en lösning på problemen. 

 

 

Nyckelord: insekter, livsmedel, diskursanalys, tematisk innehållsanalys, sociala 

representationer, risksamhället, tidningar, nyhetstexter. 
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1. Inledning 

Klimatförändringar är ett ämne som diskuteras av både politiker och medier i Sverige. Ett av 

de största klimatproblemen är den ökade köttproduktionen. Det anses vara en stark 

bidragande faktor till klimatförändringar och det tillhörande hotet som dessa förändringar 

medför. Lösningen på problemet är att världens befolkning, särskilt människor i västvärlden, 

minskar sin köttkonsumtion (Jordbruksverket, 2016).  

 

Vi behöver rikta blickarna mot nya proteinkällor, men vad ska vi äta för mat istället? Det är 

antagligen en fråga som kräver flera svar. Ett av svaren är att insekter kommer att bli en del av 

våra framtida matvanor. Att äta insekter är ett ämne som växt fram i Sverige under de senaste 

åren. En Google-sökning på äta insekter resulterade i cirka 237 000 träffar, där majoriteten av 

träffarna var publicerade från år 2013 och framåt. Detta visar att intresset för ämnet har 

uppstått under de senaste åren. Det går att koppla till teorin om agenda setting. Med andra ord 

det som sätts på agendan av massmedier. I dagens informationssamhälle tillskansar vi oss 

information från en annan källa än ursprungskällan, det innebär att massmedier har en 

betydande roll. Agenda setting innebär därför att massmedier har makt att få allmänheten att 

reflektera kring de typer av problem och frågor som de anser bör lyftas fram (Williams 2003, 

181–183). 

 

FN publicerade år 2013 ett pressmeddelande där de uppmanade västvärlden att introducera 

insekter som mat till både människor och djur. Uppmaningen gjordes för att minska 

klimatpåverkan, men även för att bekämpa hungersnöden i världen. Det största hindret är 

enligt FN, attityden till insekter hos människor i västvärlden. Konsumenterna måste släppa sitt 

“äckel” gentemot insekter som livsmedel (FAO 2013). 

 

Denna studie ämnar undersöka vad nio av de tio största svenska tidningarna på nätet 

framställer insekter som livsmedel och hur detta bidrar till skapandet av gemensamma 

föreställningar. Studien är relevant då nyhetsmediernas rapportering är en del av de 

meningsskapande processer som kan styra allmänhetens vardagstänkande och handlande. 

Medierna har en avgörande roll i det svenska samhället eftersom de bidrar till att skapa 

kollektiva föreställningar. Studiens första steg är en kvantitativ tematisk innehållsanalys av 

nyhetsartiklar för att ta reda på vilka sammanhang ämnet insekter som livsmedel skildras i. I 

det andra steget ska kvalitativa diskursanalyser av utvalda artiklar och dess tillhörande bilder 



 
 

genomföras. Analysen görs utifrån teorin om sociala representationer med influenser från den 

närliggande teorin semiotik, för att studera meningsskapande processer och kollektiva 

föreställningar. Undersökningsmaterialet innefattar artiklar om insekter som livsmedel, 

publicerade på svenska tidningars hemsidor under en treårsperiod. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Insekter som livsmedel 

Enligt Baker, Jungyoung och Wook (2016) har debatten om ätbara insekter uppstått som en 

konsekvens av en ökad global population och köttproduktion som medfört förhöjda utsläpp av 

miljöfarliga gaser. År 2050 beräknas jordens invånarantal ha passerat 9 miljarder, vilket är en 

ökning med en tredjedel jämfört med dagens befolkningsantal. Enligt prognoser kommer 870 

miljoner människor år 2050 vara undernärda på grund av bristen på mat. För att säkra 

tillgången på mat diskuterar USA och länder i Europa hur de ska kunna öka 

livsmedelsproduktionen med upp till 60 procent och samtidigt minska klimatavtrycket. Av 

denna anledning undersöker de möjligheterna till att introducera insekter som livsmedel, just 

tack vare de miljö- och hälsomässiga fördelarna som insekterna innehar i jämförelse med kött. 

Tidigare forskning visar att människor, framför allt i västvärlden, uppfattar insekter som 

motbjudande och äckligt trots att över två miljarder människor runt om i världen äter insekter 

dagligen. Det finns en inbyggd rädsla och ovisshet för ätbara insekter hos många människor 

då det är främmande för dem (Baker, Jungyoung och Wook 2016). Det är ett problem som 

måste åtgärdas om insekter ska bli en del av våra matvanor. 

 

Den inbyggda rädslan och ovissheten kring insekter som livsmedel kan kopplas till begreppet 

neofobi. Begreppet betyder att en individ eller en grupp människor har en fobi för nya saker 

eller upplevelser. I vår studies kontext förvandlas begreppet i stället till matneofobi. Insekter 

som livsmedel är fortfarande nytt och främmande för majoriteten av den svenska 

befolkningen. Därför kan denna “äckel-känsla” som FN beskriver i deras pressmeddelande 

tolkas utifrån ett matneofobiskt perspektiv. Dovey et al. (2007) beskriver fenomenet som en 

“undvikande-mekanism” hos människan, då denne undviker livsmedel som hen inte har 

någon tidigare erfarenhet av. Den så kallade undvikande-mekanismen behöver nödvändigtvis 

inte uppstå när en person smakar på något, utan det kan även uppstå på grund av exponering 

för visuella element, dvs. hur maten ser ut och i vilket sammanhang det presenteras. Ting et 

al. (2016) har vidareutvecklat teorin om matneofobi och undersökt om det existerar någon 



 
 

form av korrelation mellan neofobi och etnisk mat. De menar att etnisk mat är sådan mat som 

direkt kan relateras till ett specifikt land eller region. Det kan exempelvis vara livsmedel som 

inte är tillgängligt i svenska matbutiker och som traditionellt inte ingår i vår matkultur. I 

Tings et al. (2016) studie presenteras tre huvudfaktorer som anses vara starkt bidragande till 

människans matneofobi. Det är den sensoriska kvaliteten i livsmedlet, den tillgängliga 

informationen och konsumentens egna uppfattning av livsmedlet. Sensorik är läran om vad 

människan kan uppleva med sina fem sinnen: syn, hörsel, känsel, smak och lukt. De menar att 

människor i västvärlden undviker etniskt främmande mat främst på grund av dess utseende 

och smak (ibid). 

 

Det finns även andra orsaker till att vi inte äter insekter i Sverige. Det är än så länge förbjudet 

att både sälja och marknadsföra livsmedlet, utifrån Livsmedelsverkets direktiv. Deras uppgift 

är att sprida information kring livsmedel, samt undersöka om det är säkert eller farligt för 

människan att konsumera. Det är också Livsmedelsverket som bär huvudansvaret för 

eventuella kriser som kan uppstå om farliga livsmedel godkänts för försäljning på den 

svenska marknaden. Insekter klassas som nya livsmedel eftersom det inte har ätits under en 

tillräckligt lång period i Europa, för att Livsmedelsverket ska kunna avgöra dess hälsoeffekter 

(Livsmedelsverket, 2016). 

 

1.1.2 Mediernas påverkan 

Tack vare mediernas stora spridning och stora publik kan de influera både makthavare och 

allmänheten i en mängd olika sakfrågor genom sin framställning av olika fenomen. 

Nyhetsmediernas rapportering en del av de meningsskapande processer som kan styra 

allmänhetens vardagstänkande och handlande. Medierna har därför en avgörande roll i det 

svenska samhället då de bidrar till att skapa gemensamma föreställningar av olika fenomen. 

Det kan exempelvis vara gemensamma föreställningar om vad ohälsa och hälsa innebär. Det 

kan även handla om klimatförändringar där vetenskap, politik och medier interagerar och 

skapar nya representationer och kollektiva föreställningar (Höijer 2008, 140–163). 

 

Williams (2003) förklarar agenda setting som det som sätts på agendan av massmedier, vilka 

ämnen som de anser är av vikt och vad som ska lyftas fram för debatt och diskussion. 

Mediernas redaktioner bestämmer vilken information som ska publiceras och hur mycket 

utrymme det ska få. De menar att individer som arbetar i redaktionen därigenom har en 



 
 

väsentlig roll i vad som lyfts fram på agendan. En viktig distinktion är att Williams (2003) 

påpekar att detta inte påverkar publikens åsikter utan snarare vilka ämnen som de har åsikter 

om. Agenda setting innebär därför att massmedier har makt att få allmänheten att reflektera 

kring de typer av problem och frågor som de anser bör lyftas fram. Det existerar mycket kritik 

mot makten som medierna får genom agenda setting då de exempelvis kan påverka utgången 

av politiska val genom att lyfta fram frågor som gynnar vissa parter (Williams 2003, 181–

183). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på hur Sveriges största nyhetstidningar framställer insekter 

som livsmedel och hur detta bidrar till skapandet av gemensamma föreställningar. Syftet 

preciseras sedan med hjälp av dessa frågeställningar: 

 

1. Vilka teman går att urskilja och hur frekvent förekommer de i tidningarnas rapportering 

om insekter som livsmedel? 

2. Skiljer sig de olika tidningarnas tematiska framställning gentemot varandra? 

3. På vilket eller vilka sätt representeras insekter som livsmedel i svenska tidningar? 

4. På vilka sätt kan tidningarnas representation påverka svenskarnas föreställningar om 

insekter som livsmedel? 

1.3 Avgränsningar 

Vår studie är avgränsad mot ett specifikt ämne, entomofagi. Med andra ord “att äta insekter”. 

Vi vill vara tydliga med att vi endast intresserar oss för insekter som livsmedel till människor, 

därför är djurliv såsom fåglar och andra insektsätande djur inte av relevans för studien. Vi 

avgränsade vår studie till en treårsperiod mellan 28 november 2013 och 28 november 2016. 

Vårt material har endast samlats in från svensk webbaserad press då vi var specifikt 

intresserade av den mediala representationen av insekter som livsmedel i Sverige.  

 

2. Tidigare forskning 

Studier presenterar problematiken med att introducera insekter som livsmedel då det existerar 

ett starkt motstånd och negativa attityder till det. Forskning som berör ämnet anser också att 

det krävs fler studier och mer engagemang i strävan mot nya kostvanor och dess acceptans. 



 
 

(Baker, Jungyoung och Wook 2016). Detta är en konsekvens av att ätbara insekter fortfarande 

är relativt nytt i västvärlden, vilket begränsar urvalet av tillgänglig forskning. 

 

2.1 Riskuppfattning och attityder till insekter som livsmedel 

I Deroy´s, Reade´s och Spence´s (2015) studie “The insectivore’s dilemma, and how to take 

the West out of it” beskrivs människors riskuppfattning och hur olika budskap mottages. 

Budskapen är kopplade till våra attityder, kulturer och förutfattade meningar. Deroy, Reade 

och Spence (2015) anser att kommunikationen om insekter kräver en utformning av budskap 

som motiverar mottagaren till handling. Det ska vara gott och spännande att äta insekter, inte 

bara miljövänligt eller hälsosamt. Insekter uppfattas som äckliga och främmande, när 

människor i stället borde se deras potential som livsmedel för att skapa nya attraktiva rätter. I 

andra länder äter människor inte insekter bara för att de måste, utan för att de vill. De väljer 

insekter före biffen, kycklingbröstet och sojaprodukten. Detta är något som missförstås av 

forskare, politiker och medier som ständigt använder sig av rationella argument för att 

motivera oss att äta insekter. Rationella argument är exempelvis sådana som fokuserar på 

miljö- och hälsoaspekter (Deroy, Reade och Spence 2015). 

 

Den ovannämnda studiens forskningsfråga är hur kan vi göra insekter till ett nöje att äta, eller 

snarare hur vi kan göra så västerlänningar inser hur gott insekter kan vara. Det är just detta 

som kallas för “insectivory dilemma”: alltså att vi blir tillsagda och påtvingade att vara 

förnuftiga nog att äta insekter för miljön och hälsans skull. Deras studie visar exempelvis att 

västerlänningar har en större acceptans att äta livsmedel baserade på insekter om de är dolda i 

produkten (ibid). Detta stämmer väl överens med Tings et al. (2016) studie om att människor i 

västvärlden främst undviker främmande mat på grund av dess utseende. Vi anser att “The 

insectivore’s dilemma, and how to take the West out of it” är relevant då den komprimerar det 

stora problemet och beskriver det väl. Användningen av tidigare studier om just attityder och 

riskuppfattning om insekter i västvärlden, ger oss en fingervisning om problemen som 

existerar. 

 

 

 

 



 
 

2.2 Riskuppfattning om mat 

Cope et al. (2010) skriver i “Consumer perceptions of best practice in food risk 

communication and management: Implications for risk analysis policy” om hur allmänheten 

upplever ett minskat förtroende för de instanser som hanterar riskbedömning av mat i Europa. 

De anser att det finns bevis som talar för att detta minskade förtroende är en konsekvens av 

tidigare incidenter kopplade till mat. De berörda forskarna i studien har framlagt ett förslag 

om att föra dialog med experter och konsumenter för att öka transparensen och 

tillförlitligheten i den framtida riskkommunikationen. Den beslutsfattande processen som 

omger risk kallas för riskanalys och består av tre steg: riskbedömning, riskhantering och 

riskkommunikation. Enligt studien appliceras denna modell på bedömningen och hanteringen 

av risker kopplade till mat (Cope et al. 2010). 

 

Via en studie undersöktes skillnaderna mellan hur experter och konsumenter upplever 

riskhanteringen om mat. Experterna hade ett högre förtroende för de institutioner som 

hanterar riskerna medan konsumenterna var mer misstänksamma och ansåg att säkerheten låg 

mer i deras egna händer. Även bedömningen av mediernas roll i skapandet av sociala 

förhållningssätt skiljer sig mellan grupperna. Experterna ansåg att det var medierna som var 

ansvarig för att skapa upprördhet i samhället, exempelvis med hjälp av ‘‘social amplification 

of risk”, vilket innebär att medier förstärker bilden av hotet som risken utgör. Som kontrast 

till detta värdesattes medier av konsumenterna som en källa till information om risker 

kopplade till mat. De ansåg sig även kunna skilja på mediernas förstärkta bild av riskerna och 

den faktiska risken (Cope et al. 2010). 

 

I förhållande till tidigare forskning kan vår studie bidra med nya insikter om insekter som 

livsmedel. Forskningen om fenomenet ur ett medie-kommunikationsvetenskapligt perspektiv 

är begränsat, på grund av att fenomenet fortfarande är relativt nytt. Vi anser att det saknas 

forskning som har utgångspunkt från medier och hur dessa i sin tur kan påverka omgivningen. 

Tidigare studier har ett tydligare fokus mot konsumenten, där attityder och riskuppfattning 

utgör en stor roll. I vår studie skiftar vi därför fokus mot svenska nyhetstidningar, som i 

relation till ämnet är ett outforskat område. Denna studie avser därför fylla igen de existerande 

kunskapsmässiga tomrummen mellan insekter som livsmedel och medie-

kommunikationsforskning. 

 



 
 

3. Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna analysera de specifika nyhetsartiklarna i det andra steget av analysen har vi valt 

att använda oss av en kvalitativ diskursanalys med utgångspunkt från teorin om sociala 

representationer med influenser från semiotiken. Teorin hjälper forskare att förstå hur 

gemensamma föreställningar i vårt samhälle skapas och kommuniceras i språk, text och bild. 

Kopplingen till medie- och kommunikationsforskning är tydlig då medierna tilldelas stor 

makt i skapandet av gemensamma föreställningar i samhället. En annan teoretisk 

utgångspunkt som kommer diskuteras härstammar från fältet riskkommunikation, nämligen 

Ulrich Becks (2000) teori om risksamhället. Med hjälp av hans teori kan vi utifrån ett 

makroperspektiv få en bättre förståelse för både uppkomsten och behovet av insekter som 

livsmedel.   

 3.1 Teori om sociala representationer 

Höijer (2008) beskriver att Moscovicis teori om sociala representationer är en kognitivt 

orienterad teori som hjälper forskaren att förstå hur gemensamma föreställningar i vårt 

samhälle skapas och kommuniceras i medietexter. Begreppet representation har många 

innebörder, men betyder i detta sammanhang representationer som sammanfogar språk, bild, 

kultur, mening och sin tur kommunikation genom kollektiva föreställningar. Alltså skapar 

kommunikationen representationer av verkligheten, inte den faktiska verkligheten. I stället är 

det samhällets kollektiva verklighet som representeras i kommunikationen (Höijer 2008, 140–

163). 

  

Allt som oftast fokuserar studier kring teorin på företeelser och fenomen som blir utsatta för 

starka känslor, polariserade åsikter eller ideologiska frågor. Det är framför allt fenomen som 

bryter mot traditionella uppfattningar och normer, som i sin tur skapar spänningar i samhället 

och utmanar människors bild av verkligheten. Det kan vara fenomen som klimatförändringar, 

genmodifierad mat eller fetma. Teorin används med hjälp av analyser som blottlägger olika 

dimensioner i texttyper och visuella samt språkliga diskurser. Sociala representationer hjälper 

forskaren att förstå mediernas avgörande roll i skapandet av gemensamma föreställningar och 

kollektivt vetande. Genom teorin kan forskaren både studera och förklara hur medierna och 

allmänheten representerar samhälleliga idéer och kunskaper. För att uppnå detta används en 

modell förankrad i teorin som går att applicera på olika typer av mediediskurser (Höijer 2008, 

140–163). 



 
 

Förankring 

Ett viktigt begrepp inom teorin är “förankring”. Det innebär att nya fenomen eller idéer 

appliceras i ett annat känt sammanhang. Denna process är nödvändig för att lyckas göra det 

som är okänt eller främmande till känt eller bekant. Höijer (2008) menar att Moscovici visar 

på flera typer av förankringar som går att urskilja i sociala representationer. Det första steget i 

den så kallade förankringsprocessen är på en semantisk nivå, där forskaren fokuserar på 

namngivning. Närmare bestämt handlar det om att medier gärna i rubrik och ingress försöker 

göra något känt genom att namnge och klassificera det. Ett exempel på en namngivning är 

mediernas rapportering om klimatförändringar, där de nämner det som “klimathotet”, 

“katastrof” och “larm” (Höijer 2008, 139–163). 

 

En annan typ av förankring är den emotionella som handlar om att känslor (positiv/negativ) 

tillskrivs det okända för att göra det mer igenkännbart. Emotioner hjälper oss människor att 

både tolka och bedöma sociala situationer i vår vardag. Det kan exempelvis vara nya och 

främmande situationer och fenomen som förankras i känslor av rädsla, risk eller hot. Däremot 

är det viktigt att tillägga att dessa emotionella förankringar inte alltid är enkla att identifiera. 

De kan vara språkligt inbäddade i valda ord, uttryck eller i bilder. Det går framför allt att 

urskilja i nyhetstexter då de gärna vädjar efter läsarens känslor och medlidande. Höijer (2008) 

visar att representationer har två huvudfunktioner. Den första är att det får människor att 

placera in nya fenomen i givna kategorier som på sikt bidrar till att skapa gemensamma 

föreställningar. Den andra funktionen är att representationer tvingar sig på oss med kulturella 

traditioner och föreställningar (Höijer 2008, 140–163). 

Teman 

Höijer (2008) förklarar att Moscovicis definition av teman är att de skapas av samhället och 

ständigt vidmakthålls genom kommunikativa processer. Teman kan exempelvis vara bundna 

till människors kunskaper, värderingar och föreställningar som anses vara självklara inom 

grupper och kulturer. Ett tema i Sverige kan exempelvis vara demokrati eller människors lika 

värde. Höijer menar däremot att det är viktigt att tillägga att Moscovici mottagit en hel del 

kritik för hans definition av vad teman innebär. Detta då han endast inriktat sig mot 

grundläggande ideologiska föreställningar, som ständigt förändras i samhället och kulturer 

över tid (Höijer 2008, 139–163). Av denna anledning anser vi att fler definitioner bör nämnas. 

Höijer förklarar även Markovas definition av teman, som menar att de först utvecklas när de 

blir en källa till konflikter och spänningar, som i sin tur uppmärksammas av medier. Det är 



 
 

inte förrän då som fenomenet börjar generera så kallade sociala representationer. För att 

förtydliga detta exemplifierar hon sjukdomen aids, som fick en enorm genomslagskraft i den 

offentliga debatten. Hon menar att sjukdomen inte bara blev bekant för gemene man, utan 

också förändrade människans syn på social tillhörighet och sexuell läggning. När detta sker 

skapas kollektiva föreställningar som tillsammans utgör de sociala representationerna av 

sjukdomen aids. Höijer lyfter även fram forskaren Billigs definition av begreppet tema. Hans 

definition bygger på möjligheten att negera ett fenomen, som utgör grunden för det mänskliga 

tänkandet. Att negera något kan kopplas till olika antonymer som exempelvis 

acceptera/motsäga, jag/du, vi/dom, frihet/förtryck, hopp/fruktan, liv/död, människa/natur, 

individ/samhälle och moral/omoral. Det är genom dessa distinktioner och spänningar som 

förändring och utveckling möjliggörs. Med andra ord utvecklas inte alla distinktioner till 

teman (Höijer 2008, 139–163). 

  

Metaforiska teman 

Tematisk förankring utmynnar i två huvudgrupper: metaforiska och oppositionella teman 

(Höijer 2008, 139–163). Tack vare metaforer kan vi begripliggöra ett fenomen genom att 

visualisera oss något annat, som exempelvis “jag är dödstrött” och “blod är tjockare än 

vatten”. När en person uttrycker att hen är “dödstrött” sätts ordet “trött” in i ett annat 

sammanhang. Det överförs från det ursprungliga begreppet till ett mer målande begrepp som 

väcker känslor hos mottagaren.  

Vetenskapliga studier har bevisat att människor använder språkliga metaforer från mediernas 

rapportering. I samband med klimatfrågor använder exempelvis nyhetsmedier ofta metaforer 

som “klimatbovar”, “planeten är sjuk” eller “vår jord dör” som i sin tur anammas i publikens 

språkbruk (Höijer 2008, 139–163). 

Oppositionella teman 

Oppositionella teman fokuserar på spänningar i sociala representationer av 

samhällsföreteelser (Höijer 2008, 139–163). Det är framför allt periodvisa spänningar som 

uppstått när sociala representationer av nya samhällsfenomen utvecklats. Ett utmärkt exempel 

på detta är representationerna av klimatförändringar som kan förändra föreställningarna om 

säkerhet/osäkerhet, hälsa/ohälsa och nutid/framtid. När föreställningar förändras innebär det 

alltid att nya sociala representationer skapas. På medeltiden förknippade människor oväder 

och naturkatastrofer med naturen eller högre makter, men idag betraktas det ofta i samband 



 
 

med koldioxidutsläpp och mänskliga faktorer. Höijer beskriver en intressant studie av Castro 

och Gomes som genomfördes 2005. Deras studie berörde oppositionella teman och visade att 

medierapportering om genmodifierade (GMO) grönsaker allt som oftast var fixerade kring 

antonymerna risk/säkerhet, ohälsa/hälsa, lokal/global, kultur/natur och då/nu (Höijer 2008, 

139–163). 

 

Objektifiering 

Objektifiering handlar om att något abstrakt framställs i form av något konkret, som i sin tur 

omvandlas till något existerade i den fysiska världen. Det går även att förklara som en 

materialisering av abstrakta idéer. I medier är det inte ovanligt att bilder både beskriver och 

ersätter det ursprungliga fenomenet. Med bilder kan medier förenkla komplexa vetenskapliga 

fenomen. Det är ofta bilder på smältande isberg, utsatta isbjörnar, översvämningar eller 

uttorkade sjöar som både illustrerar och förenklar det komplexa vetenskapliga fenomenet 

klimatförändringar. I stället förvandlas det till något bekant och vardagligt, som vi kan iaktta 

med våra egna sinnen (Höijer 2008, 139–163). 

 

Kognitiv polyfasia 

När det kommer till sociala representationer och dess olika former av kollektiva 

föreställningar, så fyller kognitiv polyfasia upp en viktig roll. Begreppet betyder att de 

kollektiva föreställningarna kan innehålla olika och motsägande kunskaper och tankesystem. 

Människor varken tänker eller kommunicerar likadant. Med andra ord rymmer kollektiva 

föreställningar flertalet diversifierade sociala representationer. För att konkretisera det 

ovannämnda beskriver Höijer en studie av Castro och Lima som genomfördes 2001. Den 

påvisar att olika föreställningar kan leva jämsides med varandra. Resultatet från studien visar 

att kinesiska immigranter i Storbritannien behöll sitt traditionella kinesiska tänkande om kost 

och hälsa, samtidigt som de anammade nya och motstridiga västerländska föreställningar 

(Höijer 2008, 139–163). 

Kritik mot teorin 

Höijer (2008) menar att de två forskarna Potter och Edwards kritiserat teorin om sociala 

representationer då de anser att den inte tar upp frågor som berör aktiviteterna samt 

praktikerna där sociala representationer produceras. Teorin tar inte upp hur språkliga 

yttranden konstruerar sociala representationer. Höijer menar att de även riktat kritik mot vad 



 
 

sociala representationer egentligen betyder då det inte finns någon tydlig definition av 

begreppet. Enligt Höijer använde Moscovici i stället flera olika definitioner för att förklara 

begreppet och det är på grund av det som kritiken existerar. Höijer skriver även att forskarna 

Voelklein och Howarth kritiserat sociala representationer då de anser att den brister i frågor 

som berör ideologier och makt. De anser att forskare behöver kunna analysera hur 

representationer kan vara laddade med ideologiska ståndpunkter som upprätthåller system av 

ojämlikheter och segregation. Som svar på denna kritik rekommenderas det att forskare 

kombinerar teorin om sociala representationer med en kritisk diskursanalys (CDA) för att 

kunna blottlägga maktstrukturer och ideologiska ståndpunkter (Höijer 2008, 139–163).  

 

Vi anser efter att ha tagit del av kritiken om bristen på entydig definition av sociala 

representationer, att detta är svårt att uppnå. Sociala representationer berör allt för många plan 

och kommunikativa mekanismer. Av denna anledning krävs flera definitioner av teorin och 

dess tolkning. Dock har vi tagit del av andra forskares definitioner om vad teman innebär, 

eftersom det är en av teorins grundstenar. Angående kritiken mot att teorin brister i frågor 

som berör ideologier och makt har vi tagit avstånd ifrån detta då vi inte är intresserade av 

sådana frågor i denna studie. Däremot anser vi att teorin brister i intresset för samspelet 

mellan tecknet och kontexten den presenteras i. Därför har vi valt att kombinera sociala 

representationer med delar från semiotiken för att kunna avkoda dolda meningar. 

 

3.2 Semiotik 

Avsaknaden av intresset för tecken och analysverktyg för visuella element gör att teorin om 

sociala representationer kan behöva influenser från närliggande teorier. Ett ord kan betyda så 

mycket mer än den faktiska innebörden av det specifika ordet, beroende på vilket kontext det 

presenteras i. Likaså med bilder. Därför ser vi goda möjligheter att komplettera analysen 

utifrån sociala representationer med delar från semiotiken. 

 

Precis som sociala representationer, ser semiotiken kommunikation som en meningsskapande 

process. Inom semiotiken ser teoretikerna verkligheten som en text, som går att läsas, tolkas 

och avkodas. Det gäller inte enbart texter, utan kan vara vad som helst. Ditt vardagsrum, 

matbutiken, en tv-serie eller Nyhetsmorgon på TV4. Semiotikens övergripande funktion är att 

tillhandahålla verktyg och metoder för tolkning av budskap och hur meningsskapande 



 
 

processer kommer till uttryck genom tecken och dess kombinationer. Två av semiotikens 

mest centrala och använda begrepp är denotation och konnotation. Denotation går att jämföra 

med den självklara och uppenbara betydelsen av en text, en bild eller ett ord Konnotationer 

står för de djupliggande associationer och betydelser som bilden kommunicerar. Uppkomsten 

av konnotationer grundar sig även på känslor, idéer och kulturellt betingade fenomen 

(Ekström & Moberg 2008, 19–27).  En bild på en myra betecknar exempelvis alltid en myra. 

Men det denotativa tecknet har nu skapat utrymme och möjlighet för konnotationer, en 

utveckling av både innehåll och innebörd. 

3.3 - Risksamhället 

Ulrich Beck (2000) menar att vi idag lever i det han benämner som ett risksamhälle. Han 

menar att vi lever i en värld där vår strävan efter ekonomisk tillväxt har skapat en situation 

där vi inte längre enbart står inför naturligt förekommande risker utan även inför de som vi 

själva har skapat. Detta är en form av moderniseringsbiprodukt. Människan hade tidigare 

kommit underfund med hur man bör förhålla sig till de risker som naturen innebär. De 

mänskligt skapade riskerna är däremot av en helt annan natur. Detta är ett globalt problem 

som inte beror på den mänskliga faktorn i form av enskilda individers misstag, utan på de 

system som vi har skapat. Han visar på fyra nya sorters risker: ekologiska risker 

(klimatförändringar), hälsorisker (allergi, fetma eller cancer), ekonomiska risker (arbetslöshet) 

och sociala risker (brottslighet och individens personliga säkerhet (Beck 2000). Att äta 

insekter är enligt oss en del av risksamhället. Behovet springer ur den ekologiska risken för 

irreversibel miljöförstörelse. 

 

Många av dessa nya risker är av en karaktär som gör att de undanhåller sig vår direkta 

varseblivningsförmåga och istället utgör ett hot för framtida generationer. Ett exempel på 

detta är långsiktig klimatförändring som en konsekvens av ökade utsläpp av växthusgaser. 

Konsekvenserna av detta är något som framtida människor kommer att märka av på ett 

mycket tydligare sätt. Dessa hot förutsätter allt som oftast forskning och expertkunskap för att 

kunna förutse. Hanteringen av risker förutsätter att samhället är enhälligt om dess existens. 

Eftersom risker upplevs som hot finns det en motvilja att acceptera dem. Deras icke-existens 

är underförstådd tills det att motsatsen bevisats. Beck (2000) talar om en så kallad 

bumerangeffekt som innebär att riskerna till slut hinner ikapp de som har skapat dem eller de 

som drar nytta av dem. 



 
 

Risksamhället tar inte hänsyn till mänskligt skapade företeelser såsom nationella gränser. 

Istället framkallar risksamhället en objektiv “hotgemenskap” som endast kan hanteras inom 

ramarna för det så kallade världssamhället. Exempelvis så fordrar lösningen på hotet om 

miljöförstörelse internationellt samarbete eftersom ett enskilt lands ansträngningar inte räcker 

till för att åtgärda problemet och för att klimatförändringar påverkar alla länder. Detta ställer 

nya krav på det internationella politiska samarbetet. Något som Beck (2000) menar återstår att 

se om det är möjligt. 

 

Genom vår kontakt med risker så växer många nya sociala differentieringar och konflikter 

fram. Riskerna i marknadssamhället beskrivs som “tveeggade”. Riskerna är mer än bara 

risker, de kan även vara en chans på den ekonomiska marknaden. Risksamhällets utveckling 

innebär ökade motsättningar mellan de som drabbas av riskerna och de som profiterar på de. 

På samma sätt så ökar betydelsen av den sociala och politiska betydelsen av kunskap, och i 

och med detta makten kopplad till denna kunskap. Kunskap och makt som ofta innehas av 

forskare men även av medier. Beck (2000) menar att risksamhället i den bemärkelsen även är 

ett vetenskaps-, medie- och informationssamhälle. Tack vare detta uppstår nya motsättningar 

mellan producenterna av riskdefinitionerna och de som sedan konsumerar dem. Spänningarna 

mellan riskbekämpning och affärer, och mellan produktionen och konsumtionen av 

riskdefinitioner genomsyrar alla samhällets nivåer (Beck 2000). 

 

4. Material 

Studien undersöker hur 9 av de 10 största tidningarna i Sverige skriver om insekter som 

livsmedel. Dessa nio tidningar på nätet är Aftonbladet, Expressen, Svenska dagbladet (SvD), 

Dagens nyheter (DN), Göteborgs posten (GP), Sydsvenskan, Dagens industri (DI), Nyheter24 

och Metro (Karlsson 2016). Vi undersöker artiklar publicerade under en treårsperiod mellan 

den 28 november 2013 till och med den 28 november 2016. Utifrån dessa tidningar samlade 

vi in artiklar som blev underlaget för både den kvantitativa tematiska analysen och den 

kvalitativa diskursanalysen. I detta avsnitt kommer undersökningens insamlings- och 

urvalsprocess beskrivas utifrån de två stegen. Den kvantitativa undersökningens material 

presenteras först, följt av den kvalitativt inriktade undersökningens material. 

 

 



 
 

De artiklar som ingår i undersökningen är publicerade av Sveriges nio av tio största tidningar. 

Artiklarna är publikationer med hög tillförlitlighet. De är producerade enligt god publicistisk 

sed, som är pressens egna riktlinjer för etik som ryms inom tryckfrihetsförordningen 

(Sveriges riksdag, 2016). Då texterna är producerade av anställda journalister hos respektive 

tidning förutsätter vi att detta efterföljs. Med andra ord kan vi förutsätta att det empiriska 

materialet är tillförlitlig och kan användas som studiematerial. 

4.1 Urval av tidningar 

Valet av vilka tidningar som skulle ingå i urvalet grundar sig på ett icke-sannolikhetsurval, 

mer specifikt ett målinriktat urval. Ett målstyrt urval valdes då vi behövde välja ut materialet 

utifrån vissa kriterier. Det är viktigt för forskare att vara medvetna om vilka kriterier som är 

relevanta för att antingen inkludera eller exkludera olika fall (Bryman 2011). Kriterierna i 

urvalsprocessen var att tidningarna ska tillhöra de tio största tidningarna på nätet, samt ha 

publicerat artiklar som berör området insekter som livsmedel. De tio största tidningarna på 

nätet är: Aftonbladet, Expressen, SvD, DN, IDG, GP, Sydsvenskan, DI, Nyheter24 och 

Metro. Av dessa tio tidningar mötte nio stycken båda de förutbestämda kriterierna. De valda 

tidningarnas bilagor inkluderas även i materialet. Anledningen till att vi utgick från dessa 

kriterier var att vi ville ha med tidningar med stor spridning och därmed inflytande. 

Möjligheten till att inkludera IDG undersöktes. Men då det inte fanns några artiklar som 

överensstämde med kriteriet om innehåll som berör insekter som livsmedel. Av denna 

anledning exkluderades IDG från studiematerialet.  

4.2 Insamling av artiklar 

Vid datainsamlingen av artiklar använde vi oss av Retrievers digitala plattform för medie- och 

nyhetsbevakning. Vi sökte efter artiklar som handlade om insekter som livsmedel. För att 

hitta dessa artiklar använde vi oss av sökorden insekt* och något av orden ät* och mat*. Valet 

av tidsperiod började med en granskning av varje nyhetssida och deras utbud av artiklar om 

insekter. Detta gjordes för att få en god översyn av hur frekvent och i vilken omfattning 

artiklar om insekter som livsmedel publicerats. Vi noterade även att insekter som livsmedel är 

ett relativt nytt fenomen i Sverige, vilket begränsar nyhetsutbudet. Vi ansåg att en tidsperiod 

på tre år var lämplig då det gav oss ett tillräckligt stort urval för att fortsätta med studien. 



 
 

 

 

Figur 1. Fördelningen av publicerade artiklar mellan 2013-11-28 och 2016-11-28. 

Vi kan med hjälp av ovanstående figur urskilja en skillnad i antalet relevanta artiklar mellan 

åren. Notera att år 2013 och 2016 inte representerar ett helt år. En ytterligare avgränsning var 

att endast material från webbaserad press från de tidigare nio valda tidningarna inkluderades i 

sökningen. Sökorden genererade endast träffar från vardera artikels rubrik och/eller ingress då 

det är dessa delar av artiklarna som ska analyseras kvantitativt. Under denna 

insamlingsprocess stötte vi på problem. Nyheter24 och Dagens industri var inte inkluderade i 

Retrievers databas vilket gjorde det omöjligt att finna deras artiklar. På grund av detta gjordes 

manuella sökningar på www.nyheter24.se och www.di.se med sökordet “insekt”. Ett 

ytterligare problem som uppstod var att sökresultatet på Nyheter24 inte gick att avgränsa 

utifrån vår valda tidsperiod, detta gick dock att göra på Dagens industris hemsida. För att hitta 

artiklar inom tidsramen från Nyheter24 var vi tvungna att manuellt se till att 

publiceringsdatumet föll innanför tidsramen. Sökningen på Nyheter24.se resulterade i totalt 

138 sökträffar (2016-11-28) och sökningen på Dagens industri resulterade i 57 träffar (2016-

11-28). Sökning genom Retriever resulterade i totalt 273 stycken artiklar fördelat bland de 

övriga sju tidningarna. Totalt resulterade det i 468 stycken artiklar. 
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4.3 Urval av artiklar till tematisk analys 

För att garantera varje artikels relevans för denna studie krävdes en genomgång av samtliga 

468 artiklar i det insamlade materialet. Som tidigare nämnts ämnar studien endast undersöka 

artiklar som handlar om insekter som livsmedel. Vi anser att en målinriktad urvalsmetod även 

här lämpar sig bäst för att uppfylla kriteriet på relevanta artiklar. Detta eftersom att det 

tillgängliga materialet är begränsat och för att majoriteten av det insamlade materialet berörde 

andra ämnen än insekter som livsmedel. Med ett målinriktat urval väljs exempelvis tidningar, 

artiklar eller andra fenomen ut som är av relevans för att förstå sociala företeelser. I vårt fall 

vill vi skapa en överensstämmelse mellan våra forskningsfrågor och vårt urval. Alltså att ta 

reda på vilka teman som presenteras i samband med rapportering om insekter som livsmedel. 

Av dessa 468 artiklar valdes 82 relevanta artiklar ut genom noggrann läsning av vardera 

artikels rubrik och ingress. De 386 artiklar som ej var av relevans berörde andra ämnen som 

exempelvis fågelliv, sjukdomar, djurliv, jordbruk eller liknelser kopplat till politiker. De 386 

artiklarna uppfyllde inte våra stratifieringskriterier vilket gjorde enheterna irrelevanta i 

förhållande till undersökningen. 

 

Urvalet av artiklar exklusive bortfall resulterade i 10 stycken från Aftonbladet, 6 stycken från 

Expressen, 21 stycken från SvD, 12 stycken från DN, 9 stycken från GP, 11 stycken från 

Sydsvenskan, 2 stycken från DI, 4 stycken från Nyheter24 och 7 stycken från Metro. 

Huruvida urvalsstorleken är för stor eller liten går att diskutera. Enligt Bryman (2011) är 

urvalsstorleken beroende av flera faktorer som handlar om tid, resurser, behov och precision. I 

förhållande till urvalsstorleken vill vi informera att samtliga relevanta publicerade artiklar 

under de senaste tre åren har inkluderats i urvalet, därför har vi i stort sett ett totalurval. Detta 

för att kunna få ett representativt urval som speglar vår population på ett adekvat vis som 

därmed minskar samplingsfelet. Ett samplingsfel är den skillnad som uppstår mellan ett urval 

och den population som urvalet baseras på (Bryman 2011). 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.4 Urval av artiklar till diskursanalys 

Genom ett målinriktat urval valdes de artiklar ut som ska analyseras genom en diskursanalys. 

Vi vill undersöka fenomen som är av relevans för att förstå de sociala företeelser som vi 

undersöker. 

 

För att garantera varje artikels relevans till vår studie tog vi fram olika kriterier. Materialet vi 

valde ut till diskursanalysen utgörs endast av nyhetsartiklar och reportage. Nyhetsartiklar 

består till största delen av en brödtext vilket innebär att det finns material utöver rubrik och 

ingress som kan bli objekt för analys. Reportage är oftare längre och erbjuder skribenten 

möjlighet att vara mer personlig i texten. Ett reportage kan vara en fortsättning på en 

nyhetsartikel eller vara fristående (Mediekompass, 2013). Även då notiser var den näst 

vanligaste förekommande texttypen (27 stycken) valde vi att inte inkludera dessa i denna 

kvalitativa studie. Notiser är oftast kortare texter, runt fem till sex meningar. Detta var ett 

alltför begränsat material för en djupgående textanalys. 

 

För att smalna av den kvalitativa studiens omfattning avgränsade vi undersökningen till att 

studera åtta artiklar från fyra tidningar. Detta beslut grundar sig främst utifrån ett 

tidsperspektiv, alltså hur många artiklar som vi anser är rimligt att undersöka under 

tidsperioden. Urvalsramen bestod av totalt 30 artiklar, fördelat mellan Svenska dagbladet 

(12), Sydsvenskan (10), Dagens nyheter (4) och Göteborgs-Posten (4). Med tanke på att 

tidningarna har olika antal representerade artiklar valde vi att studera tre stycken från SvD, två 

stycken från Sydsvenskan och en artikel vardera från GP och DN. Detta för att få ett så 

proportionerligt underlag som möjligt fördelat mellan tidningarna. Vi valde ut de artiklar som 

vi ansåg var intressanta för analys, utifrån forskningsfrågorna nummer tre och fyra. 

 

5. Metod 

Kortfattat bygger undersökningen på två steg. I första steget används en kvantitativ tematisk 

innehållsanalys för att ta reda på vilka teman som förekommer i tidningarnas rapportering om 

insekter som livsmedel, utifrån flertalet variabler (se avsnitt 5.4). I andra steget genomförs 

diskursanalyser av åtta artiklar från fyra utvalda tidningar. Diskursanalysen utgår från teorin 

om sociala representationer med inslag av verktyg från semiotiken. Med hjälp av denna metod 



 
 

ämnar vi analysera flera kommunikativa processer, allt ifrån ytskiktsnivå till djupgående och 

dolda nivåer (Höijer 2008, 139–163). 

 

Bryman (2011) menar att forskare kan kombinera dessa två forskningsmetoder för att få en 

mer heltäckande skildring av det studerade området, en så kallad fullständighet. Motivet 

bakom valet att kombinera en kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod i vår studie, var 

främst för att få en sådan fullständighet. Med hjälp av en kvantitativ metod kunde vi få en 

nödvändig överblick över samtliga artiklar som behandlar insekter som livsmedel och vilka 

teman som exponeras i rubrik och ingress. Resultatet från den kvantitativa metoden använder 

vi för att ta reda på förekomsten av teman och vilka de dominerande temana är. Med en 

kvalitativ metod kunde vi sedan göra djupgående diskursiva analyser av utvalda texter för att 

se hur mediernas rapportering påverkar och bidrar till gemensamma föreställningar. 

Förståelsen för relationen mellan vad medier lyfter fram och hur de lyfter fram det anser vi är 

av relevans för förståelsen av hur medierna skapar gemensamma föreställningar. Att medierna 

väljer att skriva om insekter som livsmedel i samband med olika teman, har alltså 

djupliggande betydelser och påverkansfaktorer som kräver diskursiva analyser för att förstå 

sig på. Därför menar vi att dessa två metodval kompletterar varandra på ett adekvat vis, i 

denna studie. 

 

5.1 Steg 1-kvantitativ tematisk innehållsanalys 

Det första steget i analysen är att få en övergripande bild av det insamlade materialet. Därför 

använder vi oss av en tematisk analys som är en form av innehållsanalys, för att ta reda på 

förekomsten av teman i respektive tidning. Detta visar oss vad som skrivits i samband med 

insekter som livsmedel. För att göra det kommer vi studera artiklarnas rubriker och ingresser.  

 

Bryman (2011) menar att forskare ofta med hjälp av en innehållsanalys vill identifiera olika 

teman och ämnesområden i en text. Vad forskaren väljer att leta efter beror på hens 

kategorisering av det som är av intresse för respektive studie. För att kunna identifiera och 

avgöra vilka teman som finns i en text är det nödvändigt att noggrant läsa igenom texten som 

utgör data. En faktor som kan styra hur man tolkar teman är ofta hur händelser, ord och fraser 

för ett tema presenteras (Bryman 2011). Detta kan exempelvis vara orden koldioxid, 

växthusgaser eller hållbart, som i sin tur kan representera temat miljö. 



 
 

Kodningsmanualen (se bilaga 1) kan ses som instruktioner och riktlinjer för hur forskare ska 

utföra kodningen. Det ska vara tydligt vad man undersöker hos sina analysenheter. 

Kodningsmanualen ska innehålla samtliga dimensioner och tillhörande kategorier som 

används i kodningsprocessen (Bryman 2011). En dimension kan exempelvis vara “Tema”, 

följt av kategorierna: miljö, hälsa, smak, lagar och regler. 

5.2 Varför studera rubrik och ingress? 

Bakgrunden till beslutet att studera rubrik samt ingress och därmed bortse från övrig text, 

grundar sig på att vi ville ta reda på de främst framstående temana. Med främst framstående 

teman menar vi de teman som artikeln i fråga fokuserar mest kring. Exempelvis om rubrik 

och ingress handlar om ett företag som arbetar för att starta försäljning av insekter inom två 

år. Då blir det temana organisation och framtid eftersom det handlar om ett företag som vill 

göra något i framtiden. Ett flertal andra teman kan förekomma i den tillhörande artikeln. Men 

eftersom rubrik samt ingressens syfte är att kortfattat lyfta fram huvudmeningen i texten är 

dessa teman sekundära till de teman som vi urskilt i rubrik och ingress. Därför ansåg vi att 

studera rubrik och ingress både var mer tidseffektivt och gav mer objektiva resultat. Annars 

hade vi själva behövt välja ut teman från hela texten och avgöra vilka teman som är primära. 

Kempe (2016) skriver att det viktigaste innehållet måste framgå först i texten när man skriver 

för publicering på nätet. Hon menar att skribenter bör ta upp de viktigaste upplysningarna från 

övrig text i ingressen för att visa vad fortsatt läsning innehåller. 

 

Vi utgår från att majoriteten av artiklarna är utformade utifrån en journalistisk disposition. 

Den journalistiska dispositionen kan enkelt beskrivas som en pyramid med spetsen uppåt, där 

den viktigaste informationen kommer först, sedan sker en fördjupning av ämnet och till sist en 

mer detaljrik och bakgrundsorienterad information. Journalister använder regelbundet denna 

disposition eftersom det fångar läsarens uppmärksamhet. För att direkt fånga deras 

uppmärksamhet behöver journalisten välja ut vad som är viktigast utifrån läsarens perspektiv. 

Därför finns det ett antal olika frågor som de kan utgå ifrån: 

1. vad är nyheten, förändringen eller händelsen? 

2. var, när, hur har det hänt? 

3. vem eller vilka är inblandade? 

4. varför har det skett? finns det motiv, bakgrund eller problem? 

5. finns det någon talesperson värt att lyfta fram? 



 
 

Alla dessa ovannämnda frågor tenderar journalisten besvara redan i rubriken och ingressen 

(Rosén 2012).                                                                                                                     

5.3 Kodningsinstruktioner 

Vi kodar artiklarna utifrån tidning, artikeltyp, tema och publikationsdatum. För att ta reda på 

vilket tema som presenteras har vi delat in dimensionen i olika kategorier. Analysenheterna är 

samtliga 82 artiklar och det som ska undersökas är endast deras rubriker och/eller ingresser. 

Vi får därför ej läsa övriga delar av artikeln, då det kan påverka vår kodning och vår 

interbedömarreliabilitet. Innan påbörjad kodning gjordes en pilotstudie av 10 artiklar för att 

säkerställa kodningsschemats kvalitet. Kodningen stämde väl överens mellan oss vilket 

innebär att vi har en god interbedömarreliabilitet (se bilaga 1). 

 

När du kategoriserar de olika temana i rubrik och ingress ska du tolka hur ett tema presenteras 

i form av händelser, ord och fraser (Bryman 2011). Nämns det exempelvis att insekter är 

hälsosamt, blir temat “hälsa”. Eller nämns det att insekter kommer bli en del av våra 

kostvanor inom 10 år? Då blir temat “framtiden”. Det kan även förekomma att flera teman 

presenteras i texten. Exempelvis att insekter kommer bli en del av våra kostvanor inom 10 år 

tack vare goda hälsoegenskaper och blygsamma avtryck på miljön. Om/när detta sker ska en 

kombination av kategorierna kodas, med andra ord ska alla teman noteras. Bryman (2011) 

menar att vissa händelser och fenomen kan inbegripa flera kategorier. Utifrån detta har vi 

bestämt att inte ha någon övre gräns för hur många teman som får registreras i varje enhet. 

Om artikeln ger uttryck för fem teman, skall fem teman kodas. 

5.4 Variabler 

Tabell 1-Variabler av teman inför den tematiska innehållsanalysen. 

Teman Exempel på relaterade ord (tolkning) 

Miljö Klimat, hållbarhet, koldioxidutsläpp 

Hälsa Nyttigt, farligt, ofarligt, hälsosamt, näringsrikt, träning. 

Lagar & regler Förbjudet, olagligt, lagligt, Livsmedelsverket. 

Tycke & smak gott, äckligt, skrämmande, ohyra, skadedjur och vid beskrivning av smak. 



 
 

Annan mat1 Fisk, gröt, hamburgare, tacos, sojabiffar, grönsaker. 

Svält Matbrist, undernärd, fattigdom. 

Framtiden Trend, kommer bli, kommande, efter dagens datum, om 10 år. 

Organisation2 Säljer, butik, FN, EU, näringsliv, innovation, entreprenörskap, affärsidé 

Internationellt3 Nederländerna, USA, Frankrike, Amsterdam, Kalifornien, Paris. 

 

5.4.1 Tidningar 

En ytterligare dimension i undersökningen är att studera varje specifik tidning för att kunna 

besvara en av våra forskningsfrågor: vilka teman går att urskilja i tidningarnas rapportering 

om insekter som livsmedel? För att kunna kartlägga de olika tidningarnas frekvens av teman 

behöver vi koda vilken tidning som skrivit respektive artikel. 

5.4.2 Texttyp 

Texttyp är en inkluderad variabel eftersom vi på ett enkelt sätt ville kunna sortera och filtrera 

nyhetsartiklarna respektive reportagen från de övriga texttyperna inför den kvalitativa 

analysen. 

5.5 Replikerbarhet, generaliserbarhet & internbedömarreliabilitet 

Inledningsvis är det viktigt att informera om att alla sökresultat, urvalsförfaranden och 

dokument finns tillgängliga för den som vill replikera vår studie. Vi anser att vi beskrivit 

studiens tillvägagångssätt på ett transparent och detaljerat vis, som gör det möjligt för andra 

att replikera vår studie. Trots att studier sällan replikeras inom samhällsvetenskapen ses det 

                                                           
1 Annan mat: När insekter benämns i samband med annan mat. 

 
2 Organisation: När rubrik och/eller ingress har ett fokus på bolag, entreprenörer, entreprenörskap eller föreningar. Det går även att beskriva 

som en individ eller grupp människor som arbetar tillsammans för att uppnå sina mål. Exempelvis om en grupp studenter försöker utveckla 

en livsmedelsprodukt i hopp om att sälja den. Eller om nyheten presenterar FN eller EU, faller det under teman organisation. 

 
3 Internationellt: När rubrik och/eller ingress har ett fokus på andra länder och platser än Sverige. Dvs att den specifika nyheten antingen 

utspelar sig eller handlar om någonting som är utanför Sveriges gränser. Exempelvis om människor i USA äter insekter. 

 



 
 

som ett ideal inom kvantitativ forskning (Bryman 2011). Ett ideal som vi i denna studie 

eftersträvat. 

 

Även om det är frestande att dra slutsatser om andra grupper och situationer menar Bryman 

(2011) att kvantitativa forskare bör vara försiktiga med detta. Å ena sidan anser vi oss ha ett 

representativt urval för den population som utgör urvalet. Detta tack vare att vi undersökte 

samtliga artiklar som berörde insekter som livsmedel från nio av de tio största tidningarna i 

Sverige. Å andra sidan kan resultaten från den tematiska analysen endast generaliseras till 

rubriker och ingresser. Det är omöjligt att dra slutsatser om rubrikerna och ingresserna speglar 

övrig text i nyhetsrapporteringen då vi inte undersöker hela texten. Detta även om vi utgår 

från att skribenterna bakom varje text använder sig av en journalistisk disposition där rubrik 

och ingress ska spegla innehållet. Enligt Bryman (2011) kan kvantitativa forskare inte 

generalisera sina forskningsresultat utöver situationen den produceras i. Det vi istället kan 

göra är att generalisera resultatet från undersökningen till samtliga svenska nyhetstidningars 

rubriker och ingresser kring ämnet. 

 

Ett annat problem som berör resultatens generaliserbarhet är den utformade 

kodningsmanualens variabler (se bilaga 1). Bryman (2011) menar att det är omöjligt att inte 

utforma en kodningsmanual som inbegriper någon form av tolkning från kodarna. När 

forskare utformar kodningsmanualens dimensioner och kategorier är det viktigt att de är väl 

åtskilda från varandra. Varken dimensionerna eller kategorierna får interagera med varandra 

på något sätt och vis. Säkerställer man inte detta kan en osäkerhet hos kodarna skapas som i 

tur kan leda till missvisande resultat. När det kommer till utformandet av kategorier är det 

viktigt att inkludera samtliga tänkbara kategorier för varje dimension (Bryman 2011). Därför 

behöver kodarna vara öppna för nya kategorier under processens gång, utöver de man bestämt 

i förväg (Jorgensen & Phillips 2000). Kodaren eller kodarna ska ha en gemensam uppfattning 

av varje dimension och hur man kategoriserar dessa, därför krävs ibland väldigt detaljerade 

instruktioner. Detta går hand i hand med interbedömarreliabiliteten, som syftar på att all 

kodning ska vara likartad mellan kodarna. (Bryman 2011). För att säkerställa att varje tänkbar 

kategori inkluderats i kodningsmanualen bestämde vi i förväg ut sex stycken teman. Därefter 

utförde vi en pilotstudie för att blottlägga eventuella brister bland variablerna. Det krävdes 

revidering av kodningsmanualen då vi ansåg att de sex förbestämda temana var ofullständiga. 

Detta resulterade i att vi adderade tre stycken nya kategorier (organisation, svält och 

internationellt). För att minimera tolkningsgraden i analysen skapade vi en förteckning på 



 
 

relaterade ord till varje tema för att underlätta tolkningen och ge stöd och riktlinjer inför 

kodningen. Detta för att på ett enklare och mer likartat sätt identifiera och avgöra vilket tema 

som kommer till uttryck i texterna. 

5.6 Steg 2-kvalitativ diskursanalys 

Det andra steget av undersökningen bygger på en diskursanalys, vilket möjliggör en 

situationsanpassad och djupgående analys lämplig för att studera meningsskapande processer. 

Diskursanalysen fokuserar på hur olika uppfattningar av världen, samhället och händelser 

framställs i den kommunikativa diskursen. Begreppet diskurs uppfattas vara ett sätt att 

förmedla mening och därför bryter användare av diskursanalysen ned texten i mindre delar för 

att analysera och tolka textens konstruktion. Diskursanalysen används för att förstå hur dessa 

delar tillsammans konstruerar en bild av verkligheten med hjälp av underliggande teman 

såsom metaforer och förankringar (Bryman 2011).  

 

Diskursanalys handlar om hur språket i en text skapar mening. Bryman (2011) skriver att en 

diskurs inte är ett neutralt verktyg för att förmedla mening. Den används för att förstå de olika 

tillvägagångssätten som människor använder sig av då de försöker uppnå olika syften. 

Kommunikation reflekterar inte enbart samhället utan ämnar också påverka och förändra det. 

En diskursanalys visar på viljan att något ska göras, en handling eller ett agerande uppmuntras 

i diskursen. När man genomför analysen bör man göra detta med en inställning av “skeptiska 

tolkningar”, detta innebär att man alltid ska leta efter syftet till att någonting sägs. Syftet kan 

ofta döljas bakom det sätt som någonting sägs på (ibid). 

 

Teorin om sociala representationer ger oss glasögon som skapar förutsättningar för flertalet 

ingångar till diskursanalysen. Styrkan med den teoretiska utgångspunkten är att forskaren 

själv kan anpassa vad som ska analyseras och att flera kommunikationsprocesser kan 

analyseras med hjälp av samma metod. Vid analys studeras flera dimensioner av 

studieobjektet, som tillsammans ger en helhetsbild av den sociala framställningen och de 

kommunikativa mekanismer som finns inbäddade i materialet. Den specificerar ett flertal 

olika socio kognitiva processer som förklarar hur allmänna föreställningar skapas och 

återskapas genom flertalet diskursiva processer, tex inom nyhetsrapportering (Höijer 2008, 

139–163). Förutom sociala representationer har vi använt oss av analysverktyg från 

semiotiken. Begreppen denotation och konnotation hjälper oss att förstå de djupliggande 



 
 

associationer och betydelser av ord och dess kontext. Ett exempel från analysen följer: ”Jag 

stoppar in två chokladdoppade syrsor i munnen och förvånas över den knapriga 

konsistensen.” (Gelin 2014). Ordvalet vi valt att fokusera på är "förvånas". Denotationen är 

endast "förvånas", men i den givna kontexten blir konnotationen att provsmakaren blev 

positivt överraskad att syrsorna var krispiga. Hen trodde inte att de skulle vara krispiga. 

 

I det första steget av den kvalitativa diskursanalysen analyserades varje artikel på samtliga 

nivåer som beskrivs under avsnitt 3.1 samt 3.2 och ett protokoll skapades. Genom noggrann 

läsning och djupgående analys bröt vi ned texten i mindre delar för att finna de 

kommunikativa mekanismerna. Upplägget för analysen var att analysera varje enskild nivå i 

taget, från början till slut. Exempelvis var namngivning alltid den första nivån för analys. På 

detta sätt så fick vi ett material som var enkelt att överskåda och tolka. Det lämpade sig även 

väl då vi vill se namngivningar utifrån ett större perspektiv som innefattar alla artiklar då vi 

enkelt kunde jämföra flera olika texter och nivåer (se bilaga 2). Analysen utfördes gemensamt 

mellan oss kodare för att få ett sådant överensstämmande resultat som möjligt och undvika 

skevheter. Det andra steget gick ut på att sammanfatta analysen i löpande text med stöd av 

citat från varje artikel. Enligt Höijer (2008) är det inte enskilda artiklar som ger den bästa 

analysen utan den samlade data från flera olika artiklar som visar hur medier skapar sociala 

representationer. Av denna anledning väljer vi att presentera resultatet utifrån den totala 

insamlade data från samtliga artiklar. 

5.7 Reliabilitet och generaliserbarhet 

Bryman (2011) skriver att extern reliabilitet handlar om huruvida en studie kan replikeras 

eller inte. Inom kvalitativ forskning är detta ofta svårt. Bryman (2011) förklarar 

fortsättningsvis att det är omöjligt att “frysa” en social miljö och de sociala villkoren som är 

gällande vid genomförandet av en studie. I denna studie har vi inkluderat alla artiklar under en 

treårsperiod och därefter valt ut material utifrån kriterier. Om framtida forskare avser 

replikera vår studie genom att studera exakt samma tidsperiod och material finns det goda 

möjligheter att de finner ett likvärdigt resultat. Problematiken uppstår då studien genomförs 

på ett annat material eller utifrån en annan tidsperiod eftersom detta kan påverka den 

tillgängliga data och därigenom generera ett annat resultat. 

 



 
 

Intern reliabilitet handlar i sin tur om hur medlemmarna i ett forskningslag kommer överens 

om hur det som de ser och hör ska tolkas i studien. Som ett förberedande steg till den 

kvalitativa analysen av det insamlade materialet gjordes en gemensam analys av en utvald 

text. På så sätt så kunde vi få en gemensam förståelse för hur materialet ska synas och tolkas 

inom ramen för studiens syfte. God samförståelse mellan studiens medlemmar rådde under 

detta moment. 

 

Vi har ställt oss kritiska till frågan rörande generaliserbarheten i vår kvalitativa studie. Kan 

åtta stycken fall vara representativa för alla andra fall? Bryman (2011) menar att en fallstudie 

inte utgör ett stickprov från en känd population. En fallstudie bör därför inte ha som avsikt att 

dra slutsatser om hela populationen, utan endast om de situationer som de har producerats i 

(Bryman 2011). Utifrån detta anser vi att resultaten från den kvalitativa studien inte kan 

generaliseras utöver det specifika undersökta materialet. Å andra sidan kan vi ge en 

fingervisning om nyhetstidningarnas representation av insekter som livsmedel. 

5.8 Fördelar och nackdelar med metodvalen 

5.8.1 Tematisk innehållsanalys 

Innehållsanalysen som metod har ett flertal fördelar. Det är relativt enkelt att beskriva hur 

man har utformat sitt kodningsschema och hur man har gjort sitt urval. Detta förenklar 

replikerbarheten och uppföljningsstudier. Innehållsanalysen är även en så kallad icke-reaktiv 

metod. Med detta menas att det som studeras inte påverkats av forskarens närvaro. 

Innehållsanalysen är ofta bred och anpassningsbar. Den kan användas för att analysera flera 

olika sorters ostrukturerad information, även om den primärt används för att analysera 

innehållet i massmedier. Den kan även ge information om grupper som är svåra att kontakta 

och utvinna data ifrån då den inte kräver att forskaren själv etablerar kontakt med en specifik 

social grupp och dess medlemmar (Bryman 2011).  

 

Innehållsanalysen är dock likt andra forskningstekniker begränsad. Exempelvis så kan en 

innehållsanalys endast vara så bra som det de dokument som de bygger på. Det fordras 

autenticitet, trovärdighet och representativitet. Om framtida forskare inte kan finna de 

dokument som forskningen analyserat kan detta påverka replikerbarheten (ibid). 

 



 
 

Kriterierna som används då man identifierar teman är ofta otydliga enligt Bryman (2011). 

Vidare så benämns problematiken i kodarnas tolkning vid framtagandet av 

kodningsmanualen. Det kan ifrågasättas ifall det existerar en tolkningsgrund gemensam för 

både de som producerat texten och de som analyserar den. Detta orsakar problem med den 

ovannämnda interbedömarreliabiliteten. Denna kritik om tolkning genomsyrar de flesta 

kvalitativa forskningsfälten då individers tolkning oftast är en väsentlig del i denna process 

(ibid). 

5.8.2 Diskursanalys 

Möllerström och Stenberg (2014) menar att det finns risk att snarare reproducera diskursen 

man analyserar, än att faktiskt dekonstruera den. Vill man som student eller forskare visa att 

en diskurs är konstruerad på ett sätt som påverkar samhället negativt, kan det få omvänd 

effekt. Nämligen att hen snarare befäster och reproducerar diskursen i fråga. Detta är viktigt 

att ha i åtanke vid diskursiva analyser för att undvika överdrivna resultat som berör makt eller 

hur diskurser skapar verkligheter. Möllerström och Stenberg (2014) rekommenderar istället 

att komplettera diskursanalysen med andra teoretiska utgångspunkter för att på bästa sätt tolka 

studiematerialet. 

 

Bryman (2011) menar att många diskursanalytiska praktiker visar på anti-realistiska tendenser 

vilket skapat oenighet. Vikten som läggs vid olika representationspraxis med hjälp av 

diskurser omintetgör uppfattningen av en redan existerande materiell verklighet som kan 

påverka individens förmåga att agera. Verkligheten är därför inte mer än det som kan utgöras 

av diskursen. På grund av detta så anser många forskare att diskursanalysen har blivit för 

abstrakt. Alvesson och Kärreman (2000) anser att begreppet diskursanalys är för generellt och 

att det därigenom saknar mening. Vidare anser de att allt för många behandlar begreppet som 

om det hade en entydig innebörd (Bryman 2011). 

6. Resultatredovisning 

Resultaten från de två analyserna kommer presenteras separat. I avsnitten 6.1, 6.2, och 6.3 

presenteras resultaten från den tematiska innehållsanalysen av de 82 nyhetsartiklarna. I 

avsnittet 6.4 till och med 6.13 presenteras resultaten från den kvalitativa diskursanalysen av 

de åtta utvalda artiklarna.  

 



 
 

6.1 Fördelningen av tidningarnas rapportering 

Ur resultatet nedanför kan vi urskilja stora klyftor i mediernas rapportering om insekter som 

livsmedel. Av de totalt 82 publicerade artiklarna inom tidsramen står Svenska dagbladet för 

drygt en fjärdedel (21 artiklar) av de publicerade artiklarna. De övriga tidningarnas 

rapportering ser ut som följer: Dagens nyheter (12 st.), Sydsvenskan (11 st.), Aftonbladet (10 

st.), Göteborgs-Posten (9 st.), Metro (7 st.), Expressen (6 st.), Nyheter24 (4 st.) och Dagens 

industri (2 st.). Slutsatsen vi kan dra utifrån detta resultat är att SvD är den tidning som mest 

frekvent rapporterade kring insekter som livsmedel. DI och Nyheter24 är de tidningar som 

rapporterade minst om ämnet.  

6.2 Frekvensen av teman för samtliga tidningar 

Nedanför beskrivs frekvensen av samtliga teman för respektive tidning. Ur figur 2 kan vi 

urskilja resultat och svara på forskningsfrågan: vilka teman är främst förekommande i 

mediernas rapportering om insekter som livsmedel? Med andra ord hur ofta ett tema uttrycks i 

de 82 artiklarna. För att förtydliga figuren nedanför rangordnar vi samtliga teman utifrån 

frekvensen i både antal (1.1) och procent (1.2). Tre teman dominerar tidningarnas 

rapportering, nämligen organisation, framtid samt tycke och smak. Dessa tre teman har 

förekommit 93 gånger av totalt 191 tematiska förekomster. Med andra ord förekommer någon 

av dessa tre teman i nästan varannan publicerad artikel. 

 

 

Figur 2- Figuren illustrerar hur ofta vardera tema förekommer i de 82 artiklarna. Totalt har 191 stycken teman identifierats. 



 
 

Procentuell fördelning mellan teman i samtliga artiklar- 1.2 

Diagrammet visar tydligt vilka teman som haft mest och minst utrymme i nyhetstidningarnas 

rapportering om insekter som livsmedel. Resultaten från figur 1.1 har omvandlats till procent 

för att kunna se fördelningen mellan temana i de 82 artiklarna. 

 

 

Figur 3- Cirkeldiagrammet ovanför beskriver den procentuella fördelningen mellan samtliga nio teman och dess 191 
förekomster i de 82 artiklarna. 

6.3 Teman för respektive tidning 

    Som forskningsfråga nummer två lyder: skiljer sig de olika tidningarnas tematiska 

framställning gentemot varandra? Det finns markanta skillnader i tidningarnas tematiska 

framställning av fenomenet. Se bilaga 1 för fullständig procentuell sammanställning av de 

mest förekommande temana i respektive tidning. 

6.4 Diskursanalys 

Under detta avsnitt presenteras resultatet av diskursanalysen. Här presenteras de olika 

nivåerna i diskursanalysen med utgångspunkt från sociala representationer. Den frilägger både 

kulturella tankesystem och föreställningar som gäller för ett samhälle och grupper. 

Tillsammans visar det hur de nio tidningarna bidrar till skapandet av sociala representationer 

och dess föreställningar. Den samlade data från flera olika artiklar, ger tillsammans tydligast 

resultat som visar hur medier bidrar till sociala representationer. Därför kommer vi inte att dra 

slutsatser om varje specifik tidnings sociala representation. Se fullständig analys av text och 

bild i bilaga 2.  



 
 

6.5 Namngivningar 

Namngivningar sker allt som oftast i antingen rubriken eller ingressen, men kan också 

förekomma i resterande text. Syftet med namngivningar är att underlätta begripligheten av det 

nya och främmande. Namngivningar kan även berika fenomenet och tillföra det nya 

dimensioner och kvaliteter (Höijer 2008, 139–163). Fenomenet som mest frekvent blivit 

förankrat med olika namngivningar är insekter som livsmedel. Tidningarna har valt att 

presentera fenomenet inom en välkänd ram som läsarna kan relatera till. Namngivningarna av 

just fenomenet insekter som livsmedel är: framtidens mat, klimatsmarta alternativ till protein, 

proteinrika livsmedlet och även som mänsklighetens räddning. Vi ser tydliga indikationer på 

att tidningarna väljer att berika insekterna som livsmedel genom att tillföra det nya 

dimensioner och kvaliteter. Det presenteras som både fördelaktigt för klimatet och 

människan. Men det presenteras även ur ett näringsinnehållsperspektiv, där livsmedlets 

innehållsmässiga kvaliteter lyfts fram. Exempelvis “Genom att mala syrsor till mjöl hoppas 

hon få fler att prova det proteinrika livsmedlet.” (Nordh 2015). Detta är ett tydligt exempel på 

när näringsmässiga kvaliteter lyfts fram och berikar fenomenet.  

6.6 Övergripande förankringar 

Artiklarna förankras ständigt i kända sammanhang. Det som innan var känt, förändras av det 

nya och okända fenomenet och vice versa. Vi har noterat tre förankringar som utgör 

majoriteten av fallen. Den första är att förankra insekter som livsmedel med annan mat. Den 

andra är att förankra insekter som livsmedel i internationella sammanhang, exempelvis med 

delar av världen där människor äter insekter till vardags. Det tredje är att förankra insekter 

som livsmedel utifrån dess näringsinnehåll. Förankringen i annan mat och näringsinnehåll 

interagerar dessutom ofta med varandra, där exempelvis insekternas näringsinnehåll jämförs 

med ryggbiffens. 

 

I artikeln Insekter på menyn ger EU-institutioner huvudbry skriver Kûchler (2015) “...i 

Bryssel säljs numera rykande varm, vitlöksdoftande insekts-wok jämte våfflor och 

chokladpraliner.”. Här förankras insekterna med hjälp av annan mat. Insekterna sätts in i ett 

sammanhang där de blir wok och säljs vid sidan av redan accepterade livsmedel, såsom 

våfflor och chokladpraliner. Ordet jämte beskriver insekterna som likvärdig denna mat, att 

också de numera har en plats i den belgiska matkulturen. Trots att insekter inte har varit en 



 
 

traditionell del av det europeiska köket blir de i och med denna förankring en del av en 

maträtt istället för en djurgrupp. 

 

För att exemplifiera den andra typen, att förankra insekter som livsmedel i internationella 

sammanhang lämpar sig ett citat från artikeln Insekterna har landat (Gelin 2014): ”Jag växte 

upp i México City och vi mexikaner har ätit insekter i flera tusen år. Jag växte upp med att äta 

gräshoppor, syrsor och agavemaskar. Och här har amerikanska indianer alltid ätit insekter, 

säger Monica Martinez.” Här förankras det främmande fenomenet att äta insekter i en annan 

kultur, på en annan plats i världen. Där är det en del av deras grundläggande värderingar och 

tankesystem att insekter är en del av deras kostvanor och mattradition, något som ätits i 

tusentals år. Förankringens funktion är att det avdramatiserar och normaliserar läsarnas syn på 

att äta insekter. Citatet uttrycker en mycket naturlig ståndpunkt och på så sätt förändrar det 

föreställningen om fenomenet.  

 

I artikeln Krypen som kan bli din middag skriver Gustafsson (2015) att: ”Insekter innehåller 

mycket protein samt mineraler som kalcium, järn och zink. De är lätta att odla och kräver inte 

mycket foder - syrsor, till exempel, behöver bara en tolftedel av vad en ko använder för att 

producera samma mängd protein.” Citatet är ett tydligt exempel på när insekter som livsmedel 

förankras i näringsinnehåll. Det ger livsmedlet igenkännbara dimensioner som vi kan relatera 

till. Å andra sidan jämförs dessutom syrsor med en ko. De visar på syrsornas fördelar 

gentemot en kossas vilket kan förändra våra föreställningar om nötkött. Ett ytterligare 

exempel som beskriver detta återfinns i artikel Nu finns det bara ett skäl att inte äta insekter 

skriver Rydén (2016) att: ”Insekterna vann i samtliga grenar. Den som vill få i sig så mycket 

järn och mineraler som möjligt per tugga bör spetsa en hop larver i stället för en köttbit på 

gaffel”. Precis som stycket ovanför förankras denna text i näringsinnehåll och kött. Insekter 

som livsmedel blir överlägset köttet i samtliga grenar. Det förbättrar föreställningen om att äta 

larver och försämrar föreställningen om köttbiten i relation till larverna.  

6.7 Emotionella förankringar 

Vi har noterat att de emotionella förankringsprocesserna främst är kopplade till tre teman: 

tycke och smak, lagar och regler och organisation. Inom temat lagar och regler förankras 

insekter i majoriteten av fallen i negativa känslor gentemot insekter som livsmedel, alltså att 

det är rättfärdigat att det bör vara ett fortsatt förbud att sälja insekter som livsmedel. Men till 



 
 

skillnad från lagar och regler, förmedlar de andra två temana i majoriteten av fallen positiva 

känslor. Det finns djupliggande förankringar i artiklarna som skapar rädsla för faran med att 

äta insekter. Det skapas känslor av både äckel och förtjusning gentemot smaken, glädjen över 

affärsmöjligheterna samt hopp för en miljövänlig och hälsosam framtid. Artiklarna 

representerar alltså blandade känslor som medierna appellerar till. 

 

Livsmedelsverket dyker ofta upp i artiklarna där de förklarar varför insekter som livsmedel är 

förbjudet att sälja i Sverige (lagar & regler). Ofta är det i en kontext där artikeln som helhet 

har en positiv ståndpunkt till insekter som livsmedel, eller att entreprenörer kritiserar 

Livsmedelsverket på grund av deras beslut rörande förbudet. Livsmedelsverket hamnar 

därmed i en obekväm sits där de behöver argumentera för sitt beslut. Exempelvis säger 

Livsmedelsverket: “...Sverige och EU följer lagen, för att skydda konsumenten.” (Augustsson 

2016). Här förankras insekter som livsmedel i en hotbild gentemot konsumenten. De menar 

att konsumenten behöver skyddas från livsmedlet, vilket konnoterar till att det är farligt. Med 

andra ord använder de distinktioner (ge skydd/utsättas för fara, skydda/hota) för att förklara 

varför det är förbjudet, i hopp om att nå läsarnas förståelse.  

 

Ett annat citat från Livsmedelsverket är: “Det handlar framför allt om uppfödarna. De blir 

mest utsatta om det här blir verklighet. Problemet är dels hygienen vid uppfödning, dels att 

insekter innehåller ämnet kitiner som också finns i skaldjur. Om du är skaldjursallergisk kan 

du reagera kraftigt.” (Gustafsson 2015). Livsmedelsverket väljer att enbart fokusera på faran 

med insekter som livsmedel. Det okända (risken) tillskrivs igenkännbara dimensioner. Det 

nya fenomenet tillskrivs hot och en negativ känsla till insekter som livsmedel skapas. Detta 

hjälper läsarna att bedöma situationen till Livsmedelsverkets fördel.  

 

De emotionella förankringarna kopplat till temat tycke och smak tillför både negativa och 

positiva känslor. Här är ett utdrag där det okända tillskrivs en negativ känsla: ”Men så börjar 

vi lite motvilligt snegla mot den tredje tallriken, där ett hundratal silkesmasklarver ligger lite 

förstrött utspridda. Det luktar, i brist på bättre ord, äckligt. Något unket och samtidigt djuriskt. 

Som att besöka en gammal övergiven sommarstuga och hitta en lampa där det har samlats ett 

par dussin döda flugor genom åren. Det luktar - insekt? Dessvärre smakar det också så.” 

(Gelin 2014). Här skapas en tydlig negativ känsla gentemot insekter som livsmedel. Stycket 

anspelar på våra tidigare erfarenheter av dålig lukt och död genom liknelser. Valen av ord och 

uttryck i stycket gör att läsare konnoterar insekter som livsmedel med något äckligt, unket och 



 
 

ohygieniskt, vilket skapar en förankring i fara och sjukdom. Det befäster det existerande 

“äcklet” mot livsmedlet. Ett tydligt exempel där insekter tillskrivs en positiv känsla är: “Jag 

stoppar in två chokladdoppade syrsor i munnen och förvånas över den knapriga konsistensen. 

Smaken påminner inte om något från djurvärlden, utan mer om valnötter eller mandlar, men 

där finns också ett inslag av något jag förknippar med sensommaren, den där lite torra doften 

man kan känna när man går över en sommaräng i slutet av augusti” (Gustafsson 2015). Att 

smaken påminner om sensommaren och en sommaräng bidrar till positiva känslor. 

 

Då det kommer till organisation och emotionella förändringar hörs många kritiska röster mot 

Livsmedelsverkets förordningar från organisationer. I artikeln Inga kryphål för kryp i maten 

skriver Augustsson (2016) att “Det skadar möjligheterna att bygga upp en industri kring det 

här...”. Uttalandet förankras i negativa känslor av ilska eller medlidande. Känslan av 

medlidande handlar om medvetenheten om den andres oförtjänta lidande (Höijer 2008, 139–

163). Ett annat exempel är: ”Insekterna löser inte bara problem, de utgör själva en lukrativ 

affärsidé…”. Detta uttalande är ytterst positivt till insekternas goda miljö- och 

hälsoegenskaper såväl som affärsmässiga. Här används “problemen” för att tilltala känslan av 

hot som finns inom klimatförändringarna och hoppet som insekter som livsmedel innebär. 

Insekterna löser dessa problem och därigenom vår oro. Utöver detta så finns det pengar att 

tjäna för företag och investerare. Fördelarna är ömsesidiga för både samhället och företagare. 

6.8 Metaforiska teman 

De metaforiska teman som återfinns i artiklarna har som funktion att bädda in abstrakta 

fenomen till något begripligt. Vi har noterat att de främst förekommande metaforerna handlar 

om att insekterna faktiskt kommer bli en del av våra matvanor. Det verkar vara en obekväm 

sanning som medierna istället beskriver metaforiskt så att läsarna kan föreställa sig det. 

Förutom detta berör många metaforiska teman allvaret och hotet i samband med 

klimatförändringar, för att uttrycka oro.  

I artikeln Urkfaktor enda stop för småkryp som mat (Ennart 2014) skrivs det ”Det är dags att 

se sanningen i fasettögat: vi kommer alla att förvandlas till entomofager = insektsätare”. Här 

har den gamla metaforen att se sanningen i vitögat skrivits om för att få en tydlig koppling till 

insekterna. De menar att det är dags att vi vågar se sanningen för vad den är. Även att de säger 

att vi kommer att förvandlas, är en metafor för den bredare acceptansen av att äta insekter.  



 
 

I artikeln Hon vill få svenskarna att äta malda insekter av Nordh (2015) används metaforer 

som: “Entreprenören Josefin Strömberg är en av de som hoppat på tåget.” Att hoppa på tåget 

är en gammal klassisk metafor för att vara med i en ny framåtgående rörelse. Här syftar 

artikelförfattaren på att entreprenören Josefine Strömberg är med i en ny form av rörelse som 

får henne att ligga i framkant i frågan om ätbara insekter. Det finns en tydlig koppling till 

organisationen, dvs hennes företag och deras pionjerande verksamhet. 

 

Ett metaforiskt tema som både vill understryka klimatförändringarnas allvar och insekternas 

fördelar är citatet från artikeln Här görs framtidens mat. ”Medicin mot miljöproblem eller 

hälsa, till exempel” (Larsson 2016). Detta är en så kallad sjukdomsmetafor som används för 

att vardagliggöra klimatförändringar, rikta anklagelser och oro. Den sätter både miljön och 

hälsa i ett mänskligt perspektiv. Miljön blir något som precis som oss människor kan drabbas 

av sjukdomar och dö. Man kan säga att metaforen sammankopplar den existerande oro vi 

människor har för sjukdom och död med miljöns nuvarande situation. Insekter blir medicinen 

för att läka och motverka sjukdomar. Insekter är med andra ord lösningen på problemet. 

6.9 Oppositionella teman 

Analysen påvisar att insekter som livsmedel är organiserade kring en rad olika distinktioner i 

tidningarnas rapportering. De är som följer: vi/dom, rätt/fel, accepterat/icke-accepterat, 

hopp/oro, lagligt/olagligt, lösning/problem, miljövänligt/miljöfarligt, liv/död, mätt/svält, 

gott/äckligt, insekt/kött och nutid/framtid. Artiklarna uttrycker vad man kan kalla för en sorts 

kamp mellan dessa. Flera olika sidor och perspektiv lyfts fram i texterna vilket sänder ut ett 

tvetydigt budskap om det nya fenomenet. Exempelvis kan läsare ställa sig frågan: är det vi 

som är konstiga som inte äter insekter, eller är det dom som äter insekter som är konstiga?  

 

En annan konflikt som återfinns i texterna är huruvida insekter är en lösning på olika problem, 

eller om insekter som livsmedel skapar problem. Livsmedelsverket är entydiga i deras 

budskap som är emot ett godkännande i dagsläget. I sin tur ställer sig motsatta sidan, de som 

vill ha ett godkännande, kritiska till Livsmedelsverkets tolkning av lagen. Hoppet för att 

insekter som livsmedel kommer godkännas uttrycks i samband med att miljön och människors 

hälsa skulle förbättras. Medan oron uttrycks i samband med att hälsan i stället skulle 

försämras och att insekter är äckligt. Det ovannämnda kan beskrivas utifrån detta stycke: 

“Livsmedelsverket tolkar reglerna extremt hårt jämfört med till exempel Danmark, 



 
 

Nederländerna och Storbritannien. Det skadar möjligheterna att bygga upp en industri kring 

det här, säger Sebastian Axelsson på Vinnova.” (Augustsson 2016). Det blir två tydliga 

oppositionella teman: vi/dom och rätt/fel. Ordvalet av “extremt hårt” har en kritisk underton. 

Det blir snarare som att Livsmedelsverket sätter käppar i hjulen för insekterna. Ordet extremt 

konnoterat till något överdrivet, att de likväl kan ha gjort en höna av en fjäder. 

 

Distinktionerna mellan gott/äckligt är allt som oftast korrelerat med vi/dom. Vi tycker det är 

äckligt, trots att de flesta människor i västvärlden inte ens har ätit insekter. Medan “dom 

andra” tycker det är gott. Här är två exempel på detta från samma text: ”Detta äckel mot 

insektsmat är utbrett i hela västvärlden” och ”Larver, gräshoppor och syrsor är en delikatess i 

stora delar av världen.” (Rydén 2016).   

 

Gelin (2014) skriver följande i artikeln Insekterna har landat: ”Men i resten av världen är 

insekter inget gourmetexperiment, utan en vardaglig självklarhet. 80 procent av världens 

befolkning äter insekter till vardags. De enda undantagen är Europa och Nordamerika, där 

man under de senaste århundradena slutat äta insekter”. Här återfinns en tydlig skillnad 

mellan västvärlden och resten av planeten. Resten av världen blir en enhet på samma sätt som 

Europa och Nordamerika, eller som det mer traditionellt kallas för västvärlden. Insekternas 

del i maten benämns som en vardaglig självklarhet för omvärlden medan vi i väst slutade äta 

det för länge sedan. Det blir en motsättning mellan vi och dom. Det finns även en motsättning 

mellan rätt och fel. Är det vi som är konstiga som inte äter insekter eller är det dom som gör 

det som är konstiga? Texten ger oss information som gör att vi tydligt kan ställa vårt tänkande 

i relation till resten av världen då 80 procent äter insekter till vardags. Detta innebär per 

automatik att vi som inte gör det är i minoritet, objektivt sett är det vi som är konstiga. Denna 

motsättning löper som en röd tråd genom alla artiklar, dom gör det fast vi gör det inte.  

6.10 Objektifiering 

Vi har kunnat urskilja en objektifiering i texterna, där insekterna tillskrivs en fysisk egenskap 

i form av att kunna “leta sig in”. Objektifiering innebär att något abstrakt blir till något 

konkret, något i vår fysiska värld. En mindre omtalade del av detta är ontologisering. Det är 

när en abstrakt företeelse förses med fysiska egenskaper (Höijer 2008, 139–163). När insekter 

letat sig in i kök konnoterar vi till skadedjur som exempelvis mjölbaggar och silverfiskar. Det 



 
 

är något människan självmant inte skulle ta in i sitt kök. 

 

I Insekter på menyn ger EU-institutionerna huvudbry av Kûchler (2015) beskrivs insekterna 

som en ny form av mat som har ”...letat sig in i våra kök och kylskåp”.  Istället för att de är vi 

som tagit in denna nya mat i våra kök så har den letat sig in. Detta kan ses som en form av 

ontologisering, i detta fall förmågan att leta sig in hos oss utan vår hjälp. 

6.11 Kognitiv polyfasia 

Sociala representationer rymmer som tidigare nämnt i avsnitt 3.1 flera alternativa och till och 

med motsägande tankesystem eller kunskaper. Det olika tänkandet samexisterar med varandra 

(Höijer 2008, 139–163). De främst förekommande motsägande tankesystem som artiklarna 

uttryckt är mellan Sveriges statliga myndigheter: Livsmedelsverket och Vinnova. I 

majoriteten av artiklarna presenteras dessutom både anledningar till varför vi ska äta insekter, 

likväl som varför vi inte ska äta det. Detta kan exempelvis vara att insekter framställts som 

nyttigt och hälsosamt, medan Livsmedelsverket menar att det är hälsofarligt.  

 

De statliga myndigheternas motsägande tankesystem beskrivs väl i artikeln Inga kryphål för 

kryp i maten: “Projekten i tävlingen finansieras av statliga Vinnova. Men Livsmedelsverket 

säger nej till samma projekt” (Augustsson 2016). Statliga myndigheter säger både ja och nej 

till samma sak. Med andra ord finansierar staten projekt som de själva har förbjudit. Här ryms 

två skilda tankesystem om samma fenomen. 

 

I artikeln Krypen som kan bli din middag av Gustafsson (2015) uttrycks en ytterligare 

kognitiv polyfasia: “Mat: Insekter är framtiden enligt FN - men myndigheterna tvekar”. Här 

möts vi direkt i ingressen av två olika tankesystem och uppfattningar. FN mot myndigheterna. 

Deras åtskilda åsikter om insekterna uttrycks som en "kamp" mellan dessa två. Detta går även 

att urskilja som oppositionella teman då det blir lagligt/olagligt. 

 

I Urk-faktorn enda stopp för småkryp i maten skriver Ennart (2014) att ”Redan nu 

konsumeras 1900 sorters insekter runt om i världen. Säkerheten med att äta 16 av dessa 

snabbutreds nu av EU”. Detta visar på skillnader i tankesystemet mellan EU och resten av 

världen. Att 16 stycken insekter utreds ställer frågan om de övriga är farliga trots att de redan 



 
 

äts på andra platser i världen. De som redan äter insekterna delar inte EU:s uppfattning om 

faran. 

 

I artikeln Insekterna har landat av Gustafsson (2015) representeras två olika tankesystem om 

både smak och smakupplevelsen vid förtäring av insekter. “Jag stoppar in två chokladdoppade 

syrsor i munnen och förvånas över den knapriga konsistensen. Smaken påminner inte om 

något från djurvärlden, utan mer om valnötter eller mandlar, men där finns också ett inslag av 

något jag förknippar med sensommaren, den där lite torra doften man kan känna när man går 

över en sommaräng i slutet av augusti”. Stycket är som tidigare nämnt starkt positivt till både 

smak och smakupplevelse. Detta leder oss in på nästa utdrag: ”Men så börjar vi lite motvilligt 

snegla mot den tredje tallriken, där ett hundratal silkesmasklarver ligger lite förstrött 

utspridda. Det luktar, i brist på bättre ord, äckligt. Något unket och samtidigt djuriskt. Som att 

besöka en gammal övergiven sommarstuga och hitta en lampa där det har samlats ett par 

dussin döda flugor genom åren. Det luktar - insekt? Dessvärre smakar det också så”. Här 

representeras ett motsägande tankesystem i jämförelse med tidigare text. Texten beskriver två 

föreställningar om insekter. Både den kulturella sanningen att många människor äter insekter, 

men den beskriver även rädslan och skepticismen mot den. Å andra sidan är syrsor och 

silkesmasklarver två olika arter, vilket såklart också kan innebära att det skiljer sig i smak och 

struktur. 

6.12 Tecken 

För att ta reda på ord och meningarnas underliggande betydelse har vi använt verktyg från 

semiotiken. Vi har noterat att skribenten ibland använder ord för att beskriva insekter som är 

negativt laddade. Det finns även exempel där skribenten använt ord för att stärka 

trovärdigheten i det som sagt. 

 

Ur artikeln Krypen som kan bli din middag (Gustafsson 2015) kan vi urskilja detta: ”Sedan 

har vi en del rackare som kan utveckla toxiner”. Ordet rackare används för att benämna 

insekterna. Konnotationen som ordet ger är däremot av något oreglerat och busigt. En 

synonym skulle kunna vara lymmel, bov eller skojare. Med andra ord någon som inte är fullt 

pålitlig. Insekterna tillskrivs en form av personlighetsdrag.  

 



 
 

Redan i rubriken i samma artikel som ovan återfinns ett ord med djupliggande mening. 

“Krypen som kan bli din middag”. Ordet krypen är en denotation av insekter, konnotationerna 

som ordvalet skapar ger en bild av någonting äckligt och motbjudande, något som krälar nära 

marken. Något djuriskt och oaptitligt. 

 

I Gelins artikel Insekterna har landat från år 2014 skriver han: ”Det är inte bara enstaka 

matpionjärer som tycker att vi måste ändra på det, utan även en i princip enväldig forskarkår i 

de frågor som rör hållbarhet och framtidens livsmedelsproduktion”. Här stärks argumenten för 

insekter som livsmedel. Tack vare ordvalen ”enväldig forskarkår” konnoterar det till 

trovärdighet och att det är sant. Att introducera insekter som livsmedel är alltså inte en fråga 

som berör om, utan snarare när. 

6.13 Bildanalys 

Bilder är mångtydiga, antydande och brukar ofta användas av medier för att nå ut med 

budskap. Bilder kan exempelvis ge uttryck för flera olika meningar, känslor och associationer. 

För att tolka de djupare lagren av vad en bild kommunicerar kan forskare urskilja vad bilden 

konnoterar. Det handlar inte om subjektiva konnotationer, utan om kulturens gemensamma 

föreställningar (Ekström & Moberg 2012, 17–40).  

 

Bilderna som tillhör artiklarna skiljer sig från varandra, men det finns några drag som delas av 

ett flertal. Flera av bilderna konnoterar till insekter i vår matlagning, där människor använder 

det som en ingrediens i matlagningen. Många konnotationer grundar sig i vårt kulturella 

motstånd gentemot insekter som livsmedel, vilket kan skapa starka känslor av äckel och 

förakt. Dessa känslor skapas framför allt i de bilder där insekter illustreras själva och i 

samband med matlagning. Å andra sidan skapas inte dessa känslor när bilderna presenterar 

mat där insekter dolt integrerats i maten. Alla bilder förutom en visar oss insekter i en 

mänsklig kontext, vare sig det är i ett kök eller en hand som håller i insekterna. Det visar på 

att bilderna representerar texternas inriktning mot insekter som livsmedel för oss människor. 

För fullständig analys av samtliga bilder, se bilaga 2. 

 

 

 

 



 
 

7. Diskussion 

Under detta avsnitt kommer diskussioner kring resultatet från den kvantitativa och kvalitativa 

analysen föras.  

 7.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Vi noterade en ojämn fördelning i tidningarnas rapportering om insekter som livsmedel. 

Svenska dagbladet var den tidning som överlägset rapporterade mest om ätbara insekter, hela 

21 artiklar hade publicerats. Detta betyder att SvD skrivit och publicerat nästan dubbelt så 

många artiklar jämfört med den näst mest frekventa tidningen. Dvs Dagens nyheter som 

publicerade 12 stycken artiklar under samma period. Vi kan använda oss av teorin om agenda 

setting som Williams (2003) skriver om i boken Understanding media theory, för att försöka 

förstå skillnaderna i kvantiteten av teman i tidningarnas material.  Den menar att det är 

medierna som bestämmer vad som sätts på agendan. Medierna presenterar nyheter som får 

allmänheten att reflektera kring olika typer av problem som de anser är av vikt (Williams 

2003, 181–183). Slutsatsen vi kan dra utifrån detta är att SvD prioriterar frågan kring insekter 

som livsmedel högst av samtliga nyhetstidningar i Sverige. Vi kan även med hjälp av tabell 2 

i bilaga 1 se vilka teman som gemensamt uppfattas som viktigast för tidningarna i frågan om 

insekter som livsmedel.  

 

De teman som framkom mest frekvent var organisation, framtid och tycke och smak (se tabell 

2 i bilaga 1). Utifrån Becks (2000) teori om risksamhället kan vi urskilja det han benämner 

som det “tveeggade” med riskerna i marknadssamhället. Riskerna är mer än bara risker, de 

kan även vara en chans på den ekonomiska marknaden. Detta är något som tydligt visats då 

olika företag och entreprenörer lyfts fram många gånger i artiklarna. Framtiden lyfts fram då 

man talar om varför insekterna bör bli en del av vår matkultur. Exempelvis som när FN 

skriver att insekter kan bli en del av våra matvanor i framtiden (FAO 2013). Anledningen till 

att framtiden spelar så stor roll här, är att det finns flera anledningar till att insekter inte redan 

nu är accepterade. Exempelvis Livsmedelsverkets bestämmelser kring hanteringen av dem. 

Därför förekommer begrepp som framtidens mat ofta i texterna. Att just tycke och smak var 

ett av de teman som medierna främst rapporterade kring är intressant. Tidigare forskning av 

Baker, Jungyoung och Wook (2016) visar att människor i västvärlden uppfattar insekter som 

motbjudande och äckligt. Trots att två miljarder människor utanför västvärlden äter det 

dagligen och tycker det är gott. De menar även att attityderna gentemot insekter måste 



 
 

åtgärdas om det ska bli en del av våra matvanor. Det är därför intressant att medierna tillägnar 

så mycket utrymme till detta tema, då det kan vara laddat med många känslor, både negativa 

och positiva. 

 

 Vilka teman som respektive tidning ger uttryck för ger oss indikationer på vilken inriktning 

tidningarna väljer att ta. Vi blev dock förvånade över att miljö och hälsa inte presenterades i 

större utsträckning i rubrikerna eller ingresserna, med tanke på hur stor del som de tillägnas i 

övrig text. Detta utifrån den kvalitativa analysen. Här kan vi se en tvivelaktig användning av 

den journalistiska dispositionen i rubrik och ingress då de inte alla gånger speglar texternas 

huvudsakliga innehåll.  

7.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Nu kommer vi diskutera studiens tredje och fjärde forskningsfråga utifrån vår kvalitativa 

undersökning: på vilket eller vilka sätt representeras insekter som livsmedel i svenska 

tidningar? samt på vilka sätt kan tidningarnas representation påverka svenskarnas 

föreställningar om insekter som livsmedel? 

 

Efter att vi genomfört den kvalitativa studien har vi kunnat urskilja att representationen av 

insekter som livsmedel är komplex då det rymmer flera olika representationer och 

föreställningar. Det är ständigt omgivet av problem och möjligheter där insekter lyfts fram 

som positivt i förhållande till det negativa. Därför kan de ha reviderat och förändrat läsarnas 

kunskaper och syn på miljöförändringar och kött. Insekterna blir alltså inte uppmärksammade 

i sig, utan de har blivit kända inom ett nätverk av föreställningar av flera fenomen såsom 

miljödebatten, utländsk matkultur och internationella lagar och förordningar.  

 

Denna analys av fenomenet överensstämmer i viss grad med Baker, Jungyoung och Wooks 

(2016) teori om att debatten om insekter som livsmedel uppstått som en konsekvens av 

köttproduktionen och klimatförändringar. Vi menar i förhållande till deras teori att medierna 

anser att insekter som livsmedel är av relevans då de presenteras som en lösning på viktiga 

problem och frågor. De sociala representationerna av insekter som livsmedel består alltså av 

ett helt nätverk av föreställningar. De skapar gemensamt sociala representationer om insekter 

som livsmedel. Exempelvis kan det handla om att köttproduktionen är missgynnsam för 

miljön och att insekter kan ses som en lösning på miljöproblemen. När insekter representeras 



 
 

utifrån detta skapas föreställningen om att insekter är en del av miljödebatten. Detta genom att 

ny information (insekter) har anpassats och tillförts till en existerande kontext (klimatfrågan). 

Ett annat exempel är när insekter benämns utifrån ett hälsoperspektiv, exempelvis om 

näringsvärdet tas upp i relation till kött så får det oss att inte bara reflektera över det nya 

(insekterna) utan även över det gamla (köttet). Det förändrar både det nya och det gamla på 

olika sätt. I dessa fall till insekternas favör. I många andra fall representerar medierna insekter 

som livsmedel i internationella sammanhang. De beskriver insekterna utifrån andra kulturers 

kunskaper och föreställning, där insekter som mat tas för givet. Artiklarna talar om för läsarna 

att nästan hela världen redan äter insekter och att det ses som en självklarhet i deras kultur. 

När detta sker tvingar representationer sig på oss med kulturella traditioner och 

föreställningar. När en påtvingande process sker förs deras traditioner och tankesystem in i 

representationen som skapar en länk mellan det okända och kända samt vi och dom. Det för 

oss närmare varandra (Höijer 2008, 139–163). 

 

I relation till tidigare forskning av Deroy, Reade och Spence (2015) och deras studie “The 

insectivore’s dilemma, and how to take the West out of it” noterar vi användandet av 

rationella argument i artiklarna. Det finns som ovan nämnt ett tydligt fokus på miljö- och 

hälsoaspekterna av att äta insekter. Deroy, Reade och Spence (2015) menar att 

kommunikationen om insekter bör lyfta fram andra aspekter än dessa för att motivera läsaren 

till handling. Det ska vara gott och spännande att äta insekter, inte bara miljövänligt eller 

hälsosamt. Exempelvis skulle det underlätta om medierna skrev det smakrika livsmedlet 

istället för klimatsmarta alternativ till protein. Detta är ett tydligt problem med 

namngivningen som medier använder sig av då de skriver om insekter som livsmedel. Deroy, 

Reade och Spence (2015) menar att medier missförstår hur man bör skriva för att uppmuntra 

mottagaren att anamma insekter som livsmedel. Insekterna förankras dessutom ofta i sitt 

näringsinnehåll. Medierna jämför det med kött och skriver om vilka mineraler som finns och 

hur nyttigt det är. Allt detta är i linje med hur Deroy, Reade och Spence (2015) menar att 

makthavare och medier missuppfattat hur människor ska uppmuntras till handling, något som 

tydligt illustreras av mediernas representation. 

Livsmedelsverket och EU lyfts ofta fram i artiklarna. Det visas på motsättningar mellan de 

regler som finns kring hanteringen av insekter och de som förespråkar för att det ska bli 

livsmedel. Cope et al. (2010) skriver om hur allmänheten upplever ett minskat förtroende för 

de instanser som hanterar riskbedömning av mat i Europa. Detta är en konsekvens av tidigare 



 
 

brister i hanteringen och kommunikationen av risker som har resulterat i ett minskat 

förtroende för EU:s förmåga att hantera dessa. Representationen av EU i artiklarna visar oss 

tydligt hur denna osäkerhet skapar spänningar. Oenigheten gör att vissa redan säljer insekter 

medans andra inte vet hur de ska förhålla sig till det. EU vill ha enade direktiv men även inom 

utvecklingen av detta återfinns motsättningar. Ulrich Becks (2000) teori om risksamhället 

menar att risker inte tar hänsyn till mänskligt skapade företeelser såsom nationella gränser. 

Exempelvis i frågan om klimatförändringar. Denna risk påverkar alla människor oavsett 

nationell tillhörighet. Att EU:s osäkerhet kring hanteringen av insekter blir så problematisk är 

en del av detta. Det finns en “hotgemenskap” som alla medlemsländer står inför, därför måste 

vi arbeta tillsammans för att lösa problemet. Medierna representerar frågan om insekter som 

livsmedel som något som splittrar EU då olika länder har olika förhållningssätt. Beck (2000) 

talar om världssamhället, en syn på världen där alla påverkas av risker och därför måste 

samarbeta för att lösa dem. Om EU skulle enas i denna fråga har vi kommit en bra bit på 

vägen. Detta är något som tas upp i artiklarna då Livsmedelsverkets förhållning till EU:s 

direktiv visar på viljan att stå enade i frågan.  

 

Det talas mycket om insekternas potential för att tjäna pengar, de beskrivs som en miljövänlig 

och lukrativ affärsidé. Vi kan utifrån denna representation även här se aspekter av Ulrich 

Becks (2000) teori om risksamhället. Det innebär att vi i vår strävan efter ekonomisk tillväxt 

har skapat nya risker. Riskerna beskrivs som “tveeggade” vilket innebär att de kan även vara 

en chans på den ekonomiska marknaden. Detta är något som vi tydligt kan urskilja i 

representationen av insekterna. De påtalas vara en lösning på ett flertal problem som innebär 

risker inom definitionen för risksamhället. Såsom exempelvis hungersnöd och 

miljöförstöring. Artiklarna visar att det finns många individer och organisationer som ämnar 

dra nytta av vår rädsla för dessa risker. De erbjuder oss en lösning på problemet i form av 

insekter som livsmedel, samtidigt som de vill tjäna pengar på detta. 

 

Föreställningarna kring insekter som livsmedel kretsar mestadels kring positiva aspekter. Det 

är även viktigt att diskutera de negativa aspekterna. De två främsta motstånden i texterna är 

det juridiska och det psykologiska. Med det psykologiska syftar vi på rädslan och äcklet 

gentemot fenomenet. Precis som FN uttryckte i deras pressmeddelande år 2013 är det just 

detta äckel som är problematisk för insekternas acceptans i västvärlden (FAO 2013). Även 

Baker, Jungyoung och Wook (2016) menar att det finns en rädsla och ovisshet gentemot 

insekter som livsmedel hos många människor i västvärlden då det är främmande för dem. 



 
 

Detta äckel kan kopplas till begreppet neofobi. Insekter som livsmedel är fortfarande nytt och 

främmande för majoriteten av den svenska befolkningen. Därför kan denna “äckel-känsla” 

som FN beskriver i deras pressmeddelande tolkas utifrån ett matneofobiskt perspektiv. Ting et 

al. (2016) menar att det finns en korrelation mellan matneofobin och mat som är främmande 

för oss. Ett exempel på detta är när en viss mat tillskrivs ett främmande ursprung, så kallad 

etnisk mat. Mat som direkt kan kopplas till ett specifikt land eller region (Ting et al. 2016). 

Insekter som livsmedel lyfts ofta fram i samband med andra länder. Tidningarna skriver att 

det är vanligt förekommande att äta insekter i stora delar av världen. Detta får oss att 

förknippa fenomenet med utländsk matkultur, något som spär på uppfattningen av att insekter 

är något främmande och förstärker får matneofobi. I Ting et al. (2016) studie presenteras tre 

huvudfaktorer som anses vara starkt bidragande till denna matneofobi för etnisk mat. Det är 

den sensoriska kvaliteten i livsmedlet, den tillgängliga informationen samt konsumentens 

egna uppfattning av livsmedlet (Ting et al. 2016).  

 

Vad vi har noterat utifrån diskursanalysen har väldigt lite information berört livsmedlet i 

fråga. Det presenteras i stället ur ett övergripande perspektiv som fråntar livsmedlets fokus. 

En anledning till detta kan vara att Livsmedelsverket ännu inte har godkänt insekter som 

livsmedel, vilket gör att medierna istället beskriver fenomenet ur ett bredare globalt 

perspektiv. Medierna kan nog heller inte uttala sig om hälsoeffekter, även då två miljarder 

människor äter det på daglig basis. Det är Livsmedelsverkets roll och ansvar att undersöka 

och sprida information kring livsmedel (Livsmedelsverket, 2016). Vi anser av denna 

anledning att matneofobin gentemot insekter kommer kvarstå hos människor i Sverige, fram 

tills dess att Livsmedelsverket godkänner det och tillhandahåller oss tillgänglig information 

om livsmedlet. Först när detta sker och vi tillåts att konsumera insekter, kan vi reducera den 

kollektiva matneofobin gentemot insekter. 

 

Analysen visar att insekter som livsmedel är organiserade kring en rad olika distinktioner i 

tidningarnas rapportering: vi/dom, rätt/fel, accepterat/avvisa, hopp/oro, lagligt/olagligt, 

lösning/problem, miljövänligt/miljöfarligt, liv/död, mätt/svält, gott/äckligt, insekt/kött och 

nutid/framtid. Men det är endast de distinktioner som blir källor till konflikter och spänningar 

som blir bas för ett tema (Höijer 2008, 139–163). De distinktioner som resulterat i spänning 

och konflikter i mediernas rapportering är enligt oss vi/dom, lösning/problem, lagligt/olagligt, 

insekt/kött och gott/äckligt. Dessa har blivit bas till teman som medierna utgår ifrån vid 

rapportering om insekter som livsmedel. Tack vare dessa spänningar som uppstår genom 



 
 

texterna ges det utrymme för meningsskapande processer, eftersom dessa processer påbörjas i 

förmågan att tänka i motsatser och polaritet. Höijer (2008) menar att det är dessa spänningar 

och dynamik i ett samhälle som ger utrymme för förändring och utveckling.  

7.3 Bilder 

När det kommer till artiklarnas tillhörande bilder har vi sett att de skiljer sig ifrån varandra, 

men vissa saker förenar dem. Exempelvis att insekterna presenteras i mänskliga sammanhang 

och i miljöer som anspelar på deras roll i maten. Insekter konnoterar vanligtvis till flera andra 

saker än mat, ur ett västerländskt perspektiv. Det kan exempelvis vara skadedjursbekämpning, 

fobier, sjukdomar och fara. Genom att förankra insekterna i en mänsklig miljö fråntas de sina 

“traditionella” konnotationer och placeras i en för oss bekant och rogivande kontext. 

 

Många av de konnotationer som bilderna ger grundar sig i vårt kulturella motstånd gentemot 

insekter som livsmedel, vilket kan skapa starka känslor av äckel och förakt. Vi har noterat att 

det finns olika sätt att presentera insekterna visuellt. I vissa artiklar visas bilder på hela 

insekter, såväl döda som levande. I andra bilder döljs insekterna i någon form av maträtt. Om 

vi endast ser på dessa bilder är det egentligen omöjligt att veta att det innehåller insekter. Med 

andra ord blir inte konnotationerna desamma. Studien The insectivore’s dilemma, and how to 

take the West out of it av Deroy, Reade och Spence (2015) visar att västerlänningar har en 

större acceptans att äta livsmedel baserade på insekter om de är dolda i produkten. Detta 

stämmer väl överens med Tings et al. (2016) studie om matneofobi, att människor i 

västvärlden främst undviker främmande mat på grund av dess utseende. 

 

8. Sammanfattning & slutsats 

Syftet med studien var att undersöka hur svenska tidningar framställer insekter som 

livsmedel. Detta gjordes med hjälp av både en kvantitativ innehållsanalys såväl som en 

kvalitativ diskursanalys. Teorierna som ligger till grund för studien teorin om sociala 

representationer med influenser från den närliggande teorin semiotik. För att förstå 

insekternas roll i samhället använde vi oss av Becks (2000) teori om risksamhället. 

 

Med hjälp av studien har vi tagit reda på hur ofta tidningarna publicerar innehåll som berör 

insekter som livsmedel och i vilka sammanhang som tidningarna väljer att presentera de i 



 
 

samband med i rubrik och ingress (se tabell 2 i bilaga 1). Vi har lärt oss att det skiljer sig hur 

ofta olika tidningar skriver om insekter, men att de liknar varandra i vad de väljer att fokusera 

på. Framtiden, organisation och tycke och smak var de viktigaste ämnena som insekterna 

berörde i tidningarnas rapportering. Med hjälp av den kvalitativa studien har vi frilagt 

kulturella tankesystem och kollektiva föreställningar och hur detta återspeglas i mediernas 

rapportering. Vi har även sett hur dessa sociala representationer genererat flera föreställningar 

om insekter som livsmedel. De införlivas ständigt i redan kända kontexter såsom frågor om 

miljö, hälsa och skillnader mellan Europa och övriga världen. Vi har även kunnat urskilja att 

insekterna ständigt är omgivna av problem och möjligheter där insekter lyfts fram som 

positivt i förhållande till det negativa. Det handlar framförallt om frågor som kretsar kring 

distinktionerna: vi/dom, lösning/problem, lagligt/olagligt, insekt/kött och gott/äckligt. Dessa 

har blivit bas för teman som medierna utgår ifrån vid rapportering om insekter som livsmedel. 

Sättet som medierna rapporterar om insekter påverkar de kollektiva föreställningarna. Om 

insekter ständigt införlivas i en viss fråga, tex miljödebatten, så kommer det att upplevas som 

just en miljöfråga. Detta i sin tur påverkar hur allmänheten ser på insekterna. 

Representationerna påverkar även svenskarna eftersom det förändrar både det nya fenomenet 

om insekter då det sätts in tidigare kända kontexter, såsom kött, miljö, hälsa och andra 

kulturer. Men det påverkar även föreställningarna om de tidigare kända fenomenen. 

Insekterna lyfts exempelvis fram som både mer miljövänligt och hälsosamt än köttbiten, 

vilket förändrar vår syn och föreställning av kött.  

 

Resultatet från den kvantitativa undersökningen har gett upphov till vissa problem. Ett av 

problemen är huruvida journalister använder sig av en journalistisk disposition eller inte i 

deras nyhetsrapportering. Utifrån resultatet av den tematiska analysen har vi noterat att de 

skiljer sig i användandet. Detta genom en jämförelse med den kvalitativa analysen. I relation 

till detta är ett ytterligare problem i fall resultaten hade varit annorlunda om vi valt att 

kvantifiera hela texterna. Detta är något som skulle kunna undersökas i en framtida studie, 

dels för att se om journalisterna använder dispositionen och dels för att se vilka teman 

insekter som livsmedel rapporteras i samband med. En annan framtida studie skulle kunna 

vara att göra en liknande kvalitativ studie av publiken för att ta reda på de allmänna rådande 

föreställningarna hos svenskarna. Detta skulle exempelvis kunnat genomföras med hjälp av 

fokusgruppsintervjuer, enkätundersökningar eller analys av sociala medier.  
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Bilaga 1 

 

1. Kodningsmanual 

Teman   Publiceringsdatum  Kombination av teman(II)    

1 Miljö   

Skriv in datum 

(ååmmdd)  

Om mer än ett tema lyfts fram i rubrik och 

ingress, ange respektive tilldelat nummer för 

temat.  

2 Hälsa  (0=okänt)  Exempelvis både miljö (1) och hälsa (2) = 1, 2. 

3 Lagar & regler    Obegränsat antal teman per artikel 

4 Tycke & smak  Texttyp       

5 Annan mat  1 
Insändare, debatt, 

ledare       

6 Svält  2 Krönika       

7 Framtiden 3 Nyhetsartikel       

8 Internationellt  4 Reportage       

9 Organisation  5 Intervju       

10 
Kombination av 

teman (I)  6 Notis       

   7 Kåseri       

   8 Recension     

   9 Personporträtt       

 Tidning  10 Enkät/frågeformulär       

1 Aftonbladet          

2 Expressen          

3 Dagens nyheter          

4 Svenska dagbladet          

5 Göteborgs-posten          

6 Metro          

7 Nyheter 24          

8 Dagens Industri          

9 Sydsvenskan          

 

 

 

 

 

 

Pilotstudie 



 
 

En pilotstudie av sju artiklar, utifrån kodningsmanualen. 

 
1. Göteborgs-Posten, s. 55,  2016-03-26, reportage.  
 
Teman: Framtid (7) & svält (6). 

 
 
2.) Sydsvenskan, s. 59, 2016-02-12, reportage. 

 Teman: Framtid, svält, annan mat. 

 
 
 
3.) Göteborgs-Posten, 2016-02-10, s. 61, notis.  

Teman: Framtid & organisation 

 
 
 
 
4.) Sydsvenskan, 2016-01-26, s.62, nyhetsartikel.  

Teman: Organisation  
 



 
 

 
 
5.) Svenska Dagbladet, 2015-11-28, s.81, nyhetsartikel.  

Teman: Miljö  & organisation  

 
 
 
6.) GP, 2015-10-21, s. 84, notis.  

Teman: Lagar och regler, annan mat, miljö & framtid. 
 

 
 
 
7.) SvD, 2015-10-10, s. 85, notis.  

Teman: Lagar/regler, organisation, framtid & hälsa . 

 



 
 

 

Organisation, hälsa. 

 

Procentuell fördelning mellan varje tidnings representerade 

teman 

Beräkningsexempel: SvD har publicerat 21 stycken artiklar och i dessa artiklar uttrycks något av våra 

nio teman 53 gånger. Temat framtid har uttryckts 10 gånger i totalt 21 artiklar, det vill säga  48 % 

(10/21=0,476). Vi avrundar till närmaste heltal. 

 

 Svenska dagbladet rapporterar främst om insekter som livsmedel i samband med framtid (48 

%), organisation (43 %) och hälsa (33 %). I totalt 21 artiklar. 

 Dagens nyheter rapporterar främst om insekter som livsmedel i samband med framtid (67 %), 

internationellt (50 %) och tycke & smak (42 %). I totalt 12 artiklar. 

 Sydsvenskan rapporterar främst om insekter som livsmedel i samband med annan mat (54 %), 

organisation (36 %) och tycke & smak (36 %). I totalt 11 artiklar. 

 Aftonbladet rapporterar främst om insekter som livsmedel i samband med tycke & smak (60 

%) och hälsa (40 %). I totalt 10 artiklar. 

 Göteborgs-Posten rapporterar främst om insekter som livsmedel i samband med organisation 

(67 %), framtid (67 %) och lagar & regler (44 %). I totalt 9 artiklar. 

 Metro rapporterar främst om insekter som livsmedel i samband med organisation (57 %). I 

totalt 7 artiklar. 

 Expressen rapporterar främst om insekter som livsmedel i samband med internationellt (67 

%), organisation (50 %) och tycke & smak (50 %). I totalt 6 artiklar. 

 Nyheter24 rapporterar främst om insekter som livsmedel i samband med annan mat (75  % 

)och tycke & smak (50 %). Av totalt 4 artiklar. 

 Dagens industri  rapporterar främst om insekter som livsmedel i samband med lagar & regler 

(50 %), annan mat (50 %), svält (50 %), framtid (50 %), internationellt (50 %) och 

organisation (50 %). I totalt 2 artiklar. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. Fördelning mellan varje tidnings representerade teman 

Tabell 2 visar de 191 tematiska förekomsternas fördelning i 82 artiklar från samtliga nio tidningar. 

Tidning*$Teman Crosstabulation- figur 1.3 

  

$Temana 

To
tal 

MI
LJÖ 

HÄ
LSA 

LAGAR_R
EGLER 

TYCKE_
SMAK 

ANNAN
_MAT 

SV

ÄL
T 

FRAMT
IDEN 

INTERNATI
ONELLT 

ORGANIS
ATION 

Tidn
ing 

Aftonbl
adet 

Co
unt 1 4 0 6 2 0 3 3 3 10 

Expres
sen 

Co
unt 1 0 0 3 1 1 0 4 3 6 

Dagens 

nyheter 
Co

unt 4 1 0 5 1 2 8 6 1 12 

Svensk

a 
dagbla

det 

Co

unt 
6 7 6 6 4 0 10 5 9 21 

Götebo

rgs-

Posten 

Co

unt 1 2 4 1 2 0 6 0 6 9 

Metro Co

unt 1 2 2 2 1 2 2 0 4 7 

Nyhete

r24 
Co

unt 
 
    0 

0 0 2 3 0 0 0 1 4 

Dagen 
industri 

Co
unt 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 

Sydsve
nskan 

Co
unt 1 2 2 4 6 1 2 3 4 11 

Total Co
unt 15 18 15 29 21 7 32 22 32 82 

Percentages and totals are based on respondents. 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. Förhållande mellan texttyp och tema 

Tabell 3 visar förhållandet mellan de 191 tematiska förekomsterna och de åtta texttyperna- fördelat över 82 

artiklar. 

Texttyp*$Teman Crosstabulation- figur 1.4 

  

$Temana 

To

tal 
MI

LJÖ 
HÄ

LSA 
LAGAR_R

EGLER 
TYCKE_

SMAK 
ANNAN

_MAT 

SV
ÄL

T 
FRAMT

IDEN 
INTERNATI

ONELLT 
ORGANIS

ATION 

Text

typ 
insända

re, 

debatt, 
ledare 

Co

unt 
0 0 1 1 1 0 2 1 0 5 

Nyhetsa
rtikel 

Co
unt 7 9 8 13 14 2 12 9 14 36 

Reporta
ge 

Co
unt 4 2 1 3 4 1 1 3 4 7 

Intervju Co

unt 1 1 0 3 0 0 1 2 1 4 

Notis Co

unt 3 5 5 7 2 4 15 6 13 27 

Recensi

on 
Co

unt 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Personp

orträtt 
Co

unt 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 

Enkätfr

ågor, 
formulä

r 

Co

unt 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Total Co
unt 15 18 15 29 21 7 32 22 32 82 

Percentages and totals are based on respondents. 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

Diskursanalys av åtta utvalda artiklar. 

 

Inga kryphål för kryp i maten 

Sydsvenskan. Publicerat i print 2016-11-20. 
ANNIKA AUGUSTSSON. Sektion: Nyheter. 
Sida: 24. 
Del: 1. 

 

Namngivning 
 
“Mat lagad på mask, insekter och lupiner stod på menyn i Grythyttan när klimatsmarta 

alternativ till protein skulle provas. “ I ingressen sker en namngivningsprocess där insekter går 

under “samlingsordet” klimatsmarta alternativ till protein. 

 

Förankring 

 
“Spaghetti Bolognese med färs baserad på mjölmask.” 

Insekternas och deras potential i matlagning sätts in i ett redan bekant sammanhang och en bekant 

maträtt. 

 

“... prototyper till framtida alternativ till kött provsmakades.”  

Insekter förankras i relation till kött. 

 

“...men det är inget konstigt i en annan del av världen, säger Lina Gebäck, dietist och 
matkreatör.” 
 
Här sker en förankring genom att jämföra insektsätande med resten av världen. Det handlar om 
attityderna till att äta. “Inget konstigt i en annan del av världen” vill normalisera det. 
 

Oppositionella teman 

 
“Regelverket säger nämligen att livsmedel som traditionellt inte har ätits i Europa inte får 

serveras.”  

Här så finns en aspekt av “vi och dom” där EU blir en separat del som skiljs från övriga världen tack 

vare sina traditioner. 

 



 
 

- Livsmedelsverket tolkar reglerna extremt hårt jämfört med till exempel Danmark, 

Nederländerna och Storbritannien. Det skadar möjligheterna att bygga upp en industri kring 

det här, säger Sebastian Axelsson på Vinnova. 

Detta stycke är intressant. Det blir två tydliga oppositionella teman. Vi/dom, rätt/fel. Två myndigheter 

kampas om vem som har rätt. Det blir en binär konflikt där Vinnova även använder emotionella 

faktorer. 

 

“- Sverige och EU följer lagen”  

Eu sägs följa lagen trots att Danmark och Nederländerna inte sägs göra det i texten. Följer 

lagen/följer inte lagen. 

 

Emotionella teman 

 
“Det skadar möjligheterna att bygga upp en industri kring det här” 

Ordet ”skadar”appilerar tilllvåra känslor och får oss att tänka på en levande varelse trotts att texten talar om en 

industri.  

 

“- Sverige och EU följer lagen, för att skydda konsumenten”  

Att konsumenten (vi) behöver skyddas innebär att det finns en hotbild kopplat till insekter enligt 

sverige och EU 

 

Kognitiv polyfasia 

 
“- Vi äter kräftor och krabbor i Sverige men absolut inte spindlar och insekter…” 

Här visar skribenten på två olika tankesystem om mer eller mindre samma sak. Kräftor och krabbor 

är nära besläktade med insekter, men trots det äter vi det inte. Vi är det, men inte det. 

 

“Projekten i tävlingen finansieras av statliga Vinnova (verket för innovationssystem). Men 

Livsmedelsverket säger nej till samma projekt.” 

 

Statliga myndigheter säger både ja och nej till samma sak. Med andra ord finansieras förbjudna 

projekt. Här ryms två skilda tankesystem om samma fenomen. 

 

Tecken 
“Livsmedelsverket tolkar reglerna extremt hårt jämfört med till exempel Danmark, 

Nederländerna och Storbritannien.” 

Ordvalet av “extremt hårt” har en kritisk underton. Det blir snarare som att Livsmedelsverket sätter 

käppar i hjulen för insekterna. Ordet extremt konnoterat till något överdrivet, att det likväl kan vara 

en fel tolkning. 



 
 

 

Texten uttrycker en kamp mellan rätt och fel, mellan två myndigheter. Talespersonerna i texten har 

bra ethos. 

 

Bildanalys 

 
 

 

Nu finns det bara ett skäl att inte äta 

insekter 

Sydsvenskan. Publicerat i print 2016-10-30. 
DANIEL RYDÉN. - daniel.ryden@sydsvenskan.se. Sektion: Nyheter. 
Sida: 9. 
Del: 1. 

 
FORSKNING · ÄCKEL 

 

Namngivning 
 

Temat för artikeln är forskning, men inte vilken forskning som helst. I artikelns ämnesrad så står det ” 

FORSKNING · ÄCKEL”. Det är alltså en artikel som handlar om det emotionella motståndet till att äta 

insekter. 

 

”Så resonerar den amerikanske psykologen Paul Rozin, en av världens mest framstående 

äckelforskare.” Att Paul Rozin inte enbart benämns som forskare utan istället benämns som 

”äckelforskare” är intressant. Det kan både anses tillskriva honom ethos inom det specifika ämnet som 

diskuteras men även upplevas som en förenkling och objektivisering av hans faktiska forskning och 

arbete. 

 

Förankring 
 



 
 

”Nu är det hög tid att Sverige kommer igång och att alla matälskare, träningsintresserade och 

miljömedvetna får testa hur gott, nyttigt och enkelt det är med insekter”.  

Att sverige tas upp här ger en koppling till vår direkta omvärld och säger oss att entreprenörer som 

kämpar för insekternas framtid finns i vår direkta närhet. både geografisk förankring samt förankring i 

intressen 

” Insekterna vann i samtliga grenar. Den som vill få i sig så mycket järn och mineraler som möjligt per 

tugga bör spetsa en hop larver i stället för en köttbit på gaffel”  

Här förklarar författaren att insekter inte bara är jämförbara med kött utan till och med fördelaktigt. 

”Syrsan är lika järnrik som ryggbiffen. Mjölmasken innehåller lika mycket mineraler som oxsteken.”  

För att öka mottagarens förståelse för insekternas näringsvärde så jämförs dem med redan 

accepterade maträtter. Detta benämns inom teorin sociala representationer som förankring, detta är 

en kulturell process där det nya införlivas i det kända. Näringen i insekterna och näringen i nötköttet. 

 

”konsumenten kan tillgodogöra sig nyttigheterna i en mjölmask, gräshoppa eller syrsa. Sedan 

jämförde de sina mätvärden med en vanlig ryggbiff från oxe”  

Här återfinns en del av skapandet av genererade mekanismer, kött är en vedertagen animalisk 

produkt som här jämförs direkt med insekter vilket ämnar öka acceptansen för dess potential som 

föda. 

” Ändå finns det många som inte vill smaka. Som blir äcklade av tanken att stoppa en mjölmask eller 

gräshoppa i munnen”  

Här lyfter artikeln fram ett problem med insekternas framtid, äcklet. Ordvalet i denna mening är av 

intresse då författaren valt att förankra i en handling och valt orden ”stoppa” och I munnen” istället för 

att äta. Detta skapar direkta bilder av processen bakom att äta. Att stoppa något i munnen. Detta är 

för att väcka tanken som författaren påstår ”äcklar”. 

 

”Hur mycket järn och mineraler de ätliga insekterna innehåller har däremot inte varit känt förrän nu”.  

Här visas att forskningen gjort nya upptäckter. upptäckten förankrar insekterna inom ramarna för 

näringslära. Vad är det då detta säger oss? Enligt artikeln så fyller forskningsrapporten ett specifikt 

syfte, ”Rapporten stärker bilden av insekter som framtidens föda”. 

 

Metaforiska teman 
 
Texten ställer läsaren en retorisk fråga: ” Vattnas det i munnen?”, denna fråga följer direkt efter vi som 

läser införlivats i vetskapen om att insekter är minst lika nyttiga som traditionellt kött. Denna frågan 

engagerar läsaren och får dem att reflektera över sin egen attityd gentemot att äta insekter. 

 

“Och det är mycket svårare att övervinna…” ordet övervinna visar på att det är ett motstånd som ska 

besegras, en kamp. 

 



 
 

Oppositionella teman 
 

”Larver, gräshoppor och syrsor är en delikatess i stora delar av världen”.  

Detta visar på att det är äckligt att äta insekter i vår kultur men på andra platser är det inte bara 

accepterat utan rent utav en delikatess. Äckligt/gott, vi/dom, oaccepterat/accepterat. 

”...eftersom det krävs åtta kilo foder för att producera ett kilo oxkött, men bara två kilo foder för 

motsvarande mängd insektsmassa. Om köttätare går över till insekter räcker maten bättre till 

framtidens växande mänsklighet.”  

Här introduceras ytterligare ett element som talar för insekterna. Nämligen den miljömässiga 

aspekten. Även detta gör med en jämförelse mellan andra maktkällor och insekter. Den benämner 

även framtidsperspektivet och benämner insekterna som ett positivt och nödvändigt alternativ till kött 

för en framtida växande population. Oxkött/insektsmassa, nutid/framtid, liv/död, svält/mätt. 

 

”Detta äckel mot insektsmat är utbrett i hela västvärlden”.  

Här används vi och dom. Vi i Sverige blir här en del av västvärlden och delar därmed detta äckel.    

 

” Mjölmaskar och syrsor borde därför vara lättare att få aptit på. Men larvens väg till lunchbuffén blir 

ändå lång och svår.” Författaren menar att acceptansen av insekter som mat inte borde vara så 

problematisk som den är. Lunchbuffén blir en metafor för insekternas eventuella och 

bekymmersamma väg till vida acceptans. 

 

Emotionell förankring 
 

”Äckel är en genuint mänsklig känsla. Den är mycket starkare än andra grundläggande känslor (som 

skam, skuld och förlägenhet)”.  

Här illustreras utmaningen med att förändra människors bild av insekter. Äcklet beskrivs nästan som 

en primal instinkt som styr oss på ett sätt som gör det svårt att ta på. Läsarens känslor tillkallas då vi 

förväntas förstå känslorna som tas upp. 

 

”Allra mest äcklade blir vi av tanken på att anrätta huskatten eller knähunden. De står oss alldeles för 

nära.”  

Detta är exempel på de djur som vi blir allra mest upprörda av tanken på att äta. Det ålderdomliga 

språket sticker ut då det inte är en del av hur vi är vana att benämna våra husdjur. Även ordet anrätta 

har en gammalmodig klang. Detta är en emotionell förankring som ska få oss att förstå problematiken i 

de inneboende konnotationerna som vissa djur har för oss.  

 

Tecken 
 

”FN:s livsmedelsorgan FAO listar 1 900 insektsarter som går utmärkt att äta”. Här påvisas det med 

hjälp utav en högt uppsatt organisation med stort förtroendekapital (ethos) att insekter går att äta. De 

tillför ny information till det redan existerande. Detta legitimerar artikelns budskap om ätbara insekters 



 
 

möjliga framtid. Ordet “utmärkt” legitimerar inte bara insekter som mat utan uppmuntrar även till 

konsumtion av dem.  

 

 

Bildanalys 
 

 
 

I Nu finns det bara ett skäl att inte äta insekter (Rydén 2016) finner vi en bild av två kup 

ade händer som håller fram en mängd larver. Den denotativa aspekten av bilden visar oss en stor 

mängd larver som verkar vara vid liv och komma direkt från jorden. Händerna är smutsiga och 

larverna ligger ihopklumpade på varandra vilket skapar bilden av smuts och ohygieniska förhållanden. 

Ur ett västerländskt perspektiv kan en konnotation exempelvis vara när man gräver efter metmask till 

fiske. 
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Namngivning 

Då insekterna först nämns så används ordet ”flygfän”, detta kan ses som en form av namngivning då 

vi inte informeras om vilka insekter det gäller utan istället får den vidare och mindre tydligt definierade 

benämningen ”flygfän”. Namngivning är ofta förknippat med stereotypisering, då artikeln nämner att 

insekterna importerats av en restaurang i syfte att tillredas som mat så kan man se en  viss form av 

exotifiering kring ämnet. Att kalla insekterna enbart för flygfän är en del av de genererande 

mekanismer som förstärker vår bild av insekter som något som surrar och stör snarare än en maträtt. 

 

Förankring 
 
Det står även att importen kom från “Afrika” men ett specifikt land nämns inte. Detta är en förankring, 

mer specifikt en geografisk förankring. Något som ytterligare exotifierar insekterna och deras 

ursprung.  

 

“...i Bryssel säljs numera rykande varm, vitlöksdoftande insekts-wok jämte våfflor och chokladpraliner”  

Artikeln fortskrider sedan med ett stycke om en belgisk matvarukedja som har introducerat insekts 

baserade livsmedel. Här talas det om insekter samband med andra mer traditionella maträtter. Detta 

är förankring. Att ta något nytt och sätta in det i en redan accepterad och familjär kontext. 

Beggreppet ”ny mat” innehåller ett flertal andra kategorier av livsmedel som på något sätt producerats 

på ett sätt som eu upplever som nytt. ” Det kan alltså handla om insekter men också om svampar, 

alger och färgämnen”. Här förankras insekterna i ett större sammanhang där även mer traditionella 

matprodukter såsom svamp inkluderas. 

 

Även inom grupperna som ska ta fram det nya lagförslaget existerar det oenighet ”EU-parlamentet vill 

utesluta produkter från kloning och nanomat ur det nya matpaketet, medan flera EU-länder och EU-

kommissionen vill ha med dessa i texten.”  

Dessa motsättningar som existerar är artikelns huvudsakliga budskap och visar på problematiken i 

insekternas framtid. Eu ska vävas samman på ett nytt plan, men det existerar osäkerhet om vad detta 

ska innebära. Behovet springer ur en samhällsbild av där eu medlemmarna ska stå varandra närmare 

för att göra detta arbete enklare, men motsättningar till detta existerar på flera plan. 



 
 

 

Oppositionella teman 
 

”...var det en djurimport, matimport eller kanske skadedjur som borde gasas ihjäl direkt? EU:s nya mat 

förvirrar”  

Med hjälp av exempel och ”regeln om tre” visar man på svårigheterna med att tolka insekterna i 

västvärlden. Att det är just ”Eu:s” Nya mat som skapar förvirring visar oss att det är just västvärlden 

som har problem med att föra in det nya. 

  

”EU-institutionerna håller därför just nu på med att försöka klassificera nya, eller på vår kontinent 

tidigare okända, matprodukter”  

På vår kontinent är ett exempel på ”vi och dom” där vi blir en del av Eu och kontinenten medan dom 

andra är resten av världen. 

 

”Mat som traditionellt äts i länder utanför EU klassificeras också som "nya", som till exempel chiafrön, 

som bara nyligen tagits från Centralamerika till europeiska hälsokostbutiker.”  

Här visar de på att även insekternas exotiska ursprung är en del av problemet då det existerar en ”vi 

och dom ” mentalitet kring synen på nya livsmedel, där allt som produceras utomlands och som 

nyligen fått fäste i västvärlden ses som nya och därför utreds. Det är också en del av samhällets 

föreställningar som visas här, en föreställning om att ny mat från utlandet på nått sätt skulle vara mer 

komplex än den vi äter här. 

 

”Mat som traditionellt äts i länder utanför EU klassificeras också som "nya", som till exempel chiafrön, 

som bara nyligen tagits från Centralamerika till europeiska hälsokostbutiker.”  

Här visar de på att även insekternas exotiska ursprung är en del av problemet då det existerar en ”vi 

och dom ” mentalitet kring synen på nya livsmedel, där allt som produceras utomlands och som 

nyligen fått fäste i västvärlden ses som nya och därför utreds. Det är också en del av samhällets 

föreställningar som visas här, en föreställning om att ny mat från utlandet på nått sätt skulle vara mer 

komplex än den vi äter här. 

 

”EU:s livsmedelsmyndighet Efsa ska enligt förslaget testa om en ny matprodukt är ofarlig för hälsan. 

Är den det får den ett försäljningsgodkännande för hela EU.”  

Eu har tagit fram ett nytt förslag för att förenkla hanteringen som orsakade problem i artikelns 

inledning. Återigen målas Eu upp som en enhetlig marknad där samma förordningar kring hanteringen 

av insekter ska råda.  

 

”Detta görs redan i dag på nationell nivå i EU och, om det behövs”, vi ser här att Eu anser att behovet 

av gemensamma riktlinjer är stort och att de enskilda medlemsländerna inte bör ha fortsatt ansvar för 

detta. Att Eu ska vara förenat i introduktionen av den nya maten beskrivs tydligt med denna mening: 

”matprodukter ska komma ut på hyllorna i hela EU på en gång.”  



 
 

Eu beskrivs som både enat och splitrat, som en plats med gemensamt styre och sen plats som är 

oense om hur de ska förhålla sig till den nya maten. 

Alla är dock inte överens om att denna nya EU satsning är av godo. Det talas om problematiken med 

att många varor idag skulle påverkas. ”…exempelvis en rad "exotiska" frukter, som redan i dag säljs i 

butiker i Europa plötsligt kommer att EU-klassificeras som nya livsmedel och då istället måste dras 

tillbaka från hyllorna för att hamna i dyra testomgångar och certifieringsprocedurer.”  

Att ordet exotiska används inom citattecken ämnar få oss att förstå att dessa varor egentligen inte alls 

är något som vi skulle tycka var exotiskt idag. Det är ””exotiskt” men ändå inte då vi har integrerat dem 

i vårt västerländska leverne. Detta uppges tidigare ha skett med en produkt” men försäljarna fick stora 

skälvan.” Försäljarnas reaktion visar på motsättningar till Eu:s förslag. 

 

Objektifiering 
 
Insekterna beskrivs som en ny form av mat som har ”letat sig in i våra kök och kylskåp”.  Istället för att 

de är vi som tagit in denna nya mat i våra kök så har den letat sig in. Detta kan ses som en form av 

ontoligisering där en abstrakt företeelse förses med fysiska egenskaper, i detta fall förmågan att leta 

sig in hos oss utan vår hjälp. 

 

Kognitiv polyfasia 
 
Efter flera dagars tvekan kring pappersarbetet och vilka importtullar som skulle gälla - de är olika för 

mat och andra varor - så dog till slut flygfäna i containern i Rotterdam. Osäkerheten kring hur 

hanteringen skulle fortskrida ledde så småningom till att lasten avled. Här visar artikeln på 

problematiken med att placera insekterna i en kategori för import. Kognitiv polyfasia handlar om att 

föreställningar kan innehålla olika och motsägande kunskaper och tankesystem. De är inte självklart 

för de som arbetar att insekterna ska klacifieras som import av mat trots att det var det som de faktiskt 

var. 

 

”Långt mer kontroversiellt är mat som innehåller nanopartiklar - "nanomat" - och mat från klonade djur 

eller GMO-grödor.”  

Att denna form av livsmedelsproduktion ses som ”långt mer kontroversiellt” är ett tecken på att 

artificiellt framställd mat är mindre accepterad än tanken på att äta insekter trots den underliggande 

problematiken med osäkerhet kring klassificering. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bildanalys 
 

 
 
I Insekter på menyn ger EU-institutioner huvudbry (Kûchler 2015) finns en urklippt bild av en levande 

gräshoppa mot en vit bakgrund. Bilden denoterar en gräshoppa, att den är frilagd gör att det är 

omöjligt att koppla den till en specifik miljö. Gräshoppan är förstorad vilket ger en känsla av intimitet, vi 

brukar inte få iaktta insekterna på så nära håll. Eftersom vi inte har så stora gräshoppor i Sverige så 

konnoterar bilden till utlandet och även skadedjur som förstör skördar.  
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Namngivning  
 

Inledningsvis så har skribenten försökt mynta ett nytt uttryck gentemot attityderna till insekterna med 

hjälp av namngivning ”urk-faktorn”. Vi förstår att det handlar om ett äckel och en motvilja till att äta 

insekter, ”det enda som sätter stopp för småkryp som mat”. 

 

Förankring 
 

”En branschanalys från företaget New nutrition business (NNB) spår att världsmarknaden för insekter 

växer makligt till 3 miljarder kronor år 2020, för att sedan öka snabbt. Det som hindrar en snabbare 

utveckling är, enligt rapporten, just urkfaktorn” 

Fenomenet insekter som livsmedel förankras i affärsvärlden. Här så tillskrivs påståendet legitimitet 

med hjälp utav det etos som NNB besitter i frågan. Här lyfts ”urkfaktorn” fram snarare som en broms 

än som ett oöverkomligt hinder. Urkfaktorn i denna mening är med andra ord inte lika laddad som i 

ingressen. 

Ytterligare förankring sker då exempel på hur insekter kan integreras i rådande matkultur ges. 

”…insekter lättast accepteras i energidrycker, proteinbars och snacks”. 

 

Texten fortskrider med att informera om fördelarna med insekter som mat, allt ifrån utsläpp till 

sparandet av vatten lyfts fram. ”Om vi skiftar bara en bråkdel av vår proteinkonsumtion till miljövänliga 

och hälsosamma insekter kan vi minska de enorma mängder vatten som används för att 

konstbevattna de väldiga, mekaniserade jordbruk som existerar enbart för att föda de 300 miljoner 

nötdjur och 1,4 miljarder svin…”  

Här förankras insekterna genom benämnas som ett alternativ till andra näringskällor. Det bör tilläggas 

att detta görs på ett sätt som framhåller insekternas positiva egenskaper. 

 

” Inte undra på att insekter blivit en viktig del i EU:s strategi för att minska importberoendet av 

djurfoder”.  

Detta är ett konstaterande och beskriver det som en självklarhet att insekterna ska anammas i EU, 

nästan som att det inte existerar några alternativ. Det förankras i vårt ”importberoende av djurfoder” 

 

Metaforiska teman 
 



 
 

”Det är dags att se sanningen i fasettögat: vi kommer alla att förvandlas till entomofager = 

insektsätare”. Skribenten använder sig av ett metaforiskt tema som hen förvränger för att passa in på 

insektena. Att vi ”alla” kommer att ”Förvandlas ” menar på att det är allmängiltigt och att förändring 

kommer att ske för oss alla. 

” Nya trender brukar debutera enligt samma mönster: en snabb entré följt av en tillfällig rekyl, och 

därefter det breda genombrottet.” insekterna sätts in i ett sammanhang av trender. Det likställs vid 

andra nya företeelser och förutspås genomgå samma väg som tidigare trender till vedertagen 

acceptans. 

 

”För att övervinna konsumenternas motvilja…” ordet övervinna visar på en form av kamp, något som 

måste besegras. I detta fall ”urk-faktorn”. Tillverkarna uppmuntras tona ner råvaran och låta 

konsumenterna uppleva den goda smaken. Att skribenten uppmärksammar smak är intressant då det 

är enhälligt positivt. Smaken är inte problemet, urk-faktorn är det enda som står i vägen. 

”Flera företag har redan hoppat på tåget, som brittiska Ento och i USA: Don Bugito, Six foods och 

Chapul.”  

Här kan vi tydligt se hur en metafor används för att illustrera intresset från affärsvärlden globalt. 

 

Emotionell förankring 
 
”Insekterna har kommit till köket för att stanna. Det kryllar av miljö, hälso- och hållbarhetsskäl som 

talar för, bara en sak talar emot: att många får kväljningar av blotta tanken att sätta tänderna i ett 

bröstpansar.” Skribenten talar varmt om insekternas fördelar. Att det ”kryllar” av dem är både en 

referens till insekternas rörelsemönster likväl som mängden fördelar. Att bara en sak talar emot ger 

initialt bilden av att fördelarna väger tyngre än motståndet. Men de starka orden” kväljningar vid blotta 

tanken” visar på ett mycket större problem. Valet av ordet bröstpansar är också intressant, det är ett 

ord som sällan används i samband med mat och ett tämligen unikt attribut för insekts släktet och 

innehåller en mängd konnotationer. Det distanserar insekterna från rollen som maträtt. Det förstärker 

den allmänna bilden av insekter som någonting obehagligt i sammanhanget. 

 

”Insekterna löser inte bara problem, de utgör själva en lukrativ affärsidé…”. Insekterna blir här den 

direkta lösningen på ett problem. Insekternas fördelar blir bara fler och fler ju längre texten löper. ” 

Varje ton larvprotein gör att 5 ton fisk kan stanna kvar i de utfiskade haven.” här tilltalas våra känslor 

genom att vi ska tänka på alla djur som kommer att kunna leva vidare om vi anammar 

insektsbaserade livsmedel. 

 

”NNB-rapporten påminner om hur kött från gulliga djur marknadsförs. På samma sätt "vill 

konsumenterna inte påminnas om att de äter en söt och kramgo varelse när de plockar åt sig…”  

Här sker en förankring av insekterna genom att sätta in dem i en tydlig kontext som underlättar 

läsarens förståelse och acceptans. Med hjälp utav emotionell förankring så tilltalas vi att föreställa oss 

det inneboende motståndet vi har till att konsumera det som är ”sött och kramgo”. 



 
 

” Förutom protein utvinns olja som kan användas som biodiesel och chitin, ett dyrbart och mycket 

användbart enzym som i dag hämtas från skaldjursskal. Av chitin går det att göra nedbrytningsbara 

förpackningar, medicin, kosmetika och självförintande operationstråd med läkande egenskaper”.  

Insekterna har igenom detta tillskrivits egenskaper som ligger bortom ett alternativ till kött. De beskrivs 

som en del av en helande process för många av de mänskligt skapade systemen vi har satt på platts. 

”operationstråd med läkande egenskaper” är en beskrivning av insekternas framtida applicering som 

lyfter fram den som en frälsare. 

 

Kognitiv polyfasia 
 

”Redan nu konsumeras 1900 sorters insekter runt om i världen. Säkerheten med att äta 16 av dessa 

snabbutreds nu av EU.”  

Detta visar på skillnader mellan Eu och resten av världen och en form av kognitiv polyfasia där 

tankesystemen kring insekter skiljer sig mellan Eu och resten av världen. En form av ”vi och dom” där 

EU och därigenom vi i Sverige är en och de samma. 

Artikeln avslutas med att konstatera att fördelarna med insekterna är det som driver på politikernas 

initiativ att skapa förändring.  Fördelarna är otarliga, men motståndet är kraftigt. Det är bara vi och vårt 

motstånd som står i vägen. Vår ”urk-faktor” Vill vi få ta del av dessa gynnsamma aspekter av 

insektsbaserad mat så måste vi ta tag i ”urk-faktorn” 
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Namngivning 
 

I ingressen sker en namngivning av insekter som “mänsklighetens räddning” för att göra det okända 

mer känt och begripligt. Det skapar vidarevis en känsla som kan kopplas till emotionell förankring, då 

insekter som livsmedel tillskrivs en positiv känsla. 

”När Mowgli i "Djungelboken utbrister "Äta myror?" varje julafton bör vi inte se honom som en skrämd 

liten pojke, utan snarare som en blivande liten mathipster som precis är på väg att lära sig om det 

kulinariska värdet i insekter.”  

Just ordvalet ”mathipster” kan ses som en namnsättning av en person som äter insekter. 

 

Förankring 
 



 
 

”Insekter är västvärldens nya matfluga. Nu serveras de både på lyxkrogar och som godis”.   

Det främmande beskrivs som bekant och helt normalt. Det är nytt, men världens bästa kockar lagar 

mat med det och folk äter det som godis för det är så gott. 

 

”-Jag växte upp i Mexico City och vi mexikaner har ätit insekter i flera tusen år. Jag växte upp med att 

äta gräshoppor, syrsor och agavemaskar. Och här har amerikanska indianer alltid ätit insekter, säger 

Monica Martinez.”  

Mexikaner och indianer har alltid ätit insekter. Grundläggande värdering i deras samhälle och kultur då 

de växt upp med det. Inget konstigt. Avdramatiserande. 

 

”På flera av världens mest ivrigt framåtblickande restauranger, som Noma i Danmark och Fat Duck i 

England, har man sedan ett par år tillbaka integrerat insekter som en naturlig del av menyn.”  

Några av världens bästa restauranger använder insekter- det måste ju vara gott? Just att dessa 

restauranger använder insekter som en naturlig del av menyn avdramatiserar insekter som livsmedel 

och sätter in det i en känd kontext. 

 

”…en sashimi på makrill ackompanjerad av fermenterade syrsor, som väl balanserar den råa fisken.” 

Förankrar syrsor tillsammans med en världskänd rätt. Syrsorna fungerar i kontexten som en sensorisk 

förstärkare. 

 

Metaforiska teman 
 

Rubriken ”Insekterna har landat” kan ses som en ordvits. Men det är även ett metaforiskt tema som 

antyder att insekter faktiskt är här. Dels har många insekter vingar och kan därmed flyga, vilket kan 

skapa en bild av en flygande insekt i våra huvuden. 

 

Oppositionella teman 

”Men i resten av världen är insekter inget gourmetexperiment, utan en vardaglig självklarhet. 80 

procent av världens befolkning äter insekter till vardags. De enda undantagen är Europa och 

Nordamerika, där man under de senaste århundradena slutat äta insekter.” 

Tematisk förankring i motsatser. Dom äter, vi äter inte. Vi är annorlunda. Vi/dom, naturligt/onaturligt är 

oppositionella teman i texten. 

 

”Människor har ätit detta i 8 000 år, och i dag äter 8 av 10 människor på jorden insekter, men vi tycker 

det är märkligt? Jag tror att insekter strax kommer gå från att anses vara en märklig och frånstötande 

matvara till att bli helt mainstream, säger hon.” 

Sätter i det okända i en naturlig och välbekant sfär så vi kan tolka och jämföra det. Det blir vi/dom, 

normal/onormal och främmande/bekant. Ordvalet ”märkligt?” konnoterar snarare att det är vi som 

lever i västvärlden som är märkligt, att det är oss det är fel på. 



 
 

Emotionell förankring 
Denna artikel har flertalet emotionella förankringar löpande genom hela texten. Som nämndes under 

rubriken ”Namnsättning” uppstår en emotionell förankring redan i ingressen. ”Är krypen rent av 

mänsklighetens räddning?” Det ger upphov till en positiv känsla gentemot insekter som livsmedel och 

skapar dessutom en känsla av hopp. Å andra sidan rymmer citatet en annan sida också, nämligen oro 

och förtvivlan. Kommer mänskligheten gå under om vi inte äter insekter? Distinktionerna här är 

grundläggande genom att använda liv/död för att väcka känslor hos läsaren. 

 

”Smaken påminner inte om något från djurvärlden, utan mer om valnötter eller mandlar, men där finns 

också ett inslag av något jag förknippar med sensommaren, den där lite torra doften man kan känna 

när man går över en sommaräng i slutet av augusti.”  

Här sker en tydlig förankring som direkt anspelar sig på våra sinnen. Känslan och smaken tillskrivs 

igenkännbara dimensioner. ”Knaprigt”, ”choklad”, ”nötter”, ”sensommaren”, ”sommaräng” konnoterar 

till en positiv känsla till smaken. 

 

”Man känner ett ögonblick av lite banal, djurisk triumf när man tuggar i sig skorpionen, som många av 

oss sedan barnsben förknippat med ond, bråd död. Ett kort adrenalinrus ersätts med ett litet 

antiklimax, då man inser att skorpionen intekommer att bli det sista man någonsin äter. Tillagade på 

rätt sätt kan säkert även skorpioner integreras i en västerländsk diet utan större trösklar. Deras lätt 

skräckinjagande utseende kan bli en del av attraktionskraften på restauranger, precis som med 

hummer och bläckfisk genom århundradena.” Här beskrivs känslorna när hen äter skorpioner och får 

oss läsare att nästan själva uppleva händelsen. Skribenten skapar känslor av spänning och rädsla för 

livsmedlet som förankras i känslor av fara och hot. Däremot avtar denna förankring till en mer 

vardaglig och normal känsla. 

 

”Men så börjar vi lite motvilligt snegla mot den tredje tallriken, där ett hundratal silkesmasklarver ligger 

lite förstrött utspridda. Det luktar, i brist på bättre ord, äckligt. Något unket och samtidigt djuriskt. Som 

att besöka en gammal övergiven sommarstuga och hitta en lampa där det har samlats ett par dussin 

döda flugor genom åren. Det luktar - insekt? Dessvärre smakar det också så.” 

Här skapas en negativ känsla. Stycket anspelar på våra tidigare erfarenheter av dålig lukt och död. 

Insekter jämförs indirekt med äckligt, döda flugor och unket vilket skapar en förankring i fara, sjukdom 

och hot. 

Kognitiv polyfasia 
”De enda anledningarna till att fler inte äter insekter i USA i dag är psykologiska. Folk tycker att det är 

lite otäckt, eller slemmigt med insekter.” 

Här presenteras ett annat synsätt är tidigare, nämligen att människor i USA är kritiska pga. 

psykologiska aspekter. Detta är första gången i texten som problemen med insekter som livsmedel tas 

upp. Tidigare har endast information om människor som faktiskt älskar insekter och som äter det i sin 

naturliga kost tagits upp. Nu blir vi presenterade för ett annat perspektiv. Texten tar vändning. 



 
 

 

”Men så börjar vi lite motvilligt snegla mot den tredje tallriken, där ett hundratal silkesmasklarver ligger 

lite förstrött utspridda. Det luktar, i brist på bättre ord, äckligt. Något unket och samtidigt djuriskt. Som 

att besöka en gammal övergiven sommarstuga och hitta en lampa där det har samlats ett par dussin 

döda flugor genom åren. Det luktar - insekt? Dessvärre smakar det också så.” 

Här representeras en kognitiv polyfasia där motsägande tankesystem beskrivs i jämförelse med övrig 

text. Äckligt, död, insekter, maskar. Texten beskriver två sanningar kring insekter. Både den kulturella 

sanningen att många människor äter insekter, men den beskriver även rädslan och skeptisimen mot 

den, samtidigt som den stödjer den. 

Tecken 
”Jag stoppar in två chokladdoppade syrsor i munnen och förvånas över den knapriga konsistensen.” 

Ordvalet "förvånas". Denotationen är endast "förvånas", men konnotationen är att provsmakaren blev 

positivt överraskad att syrsorna var krispiga. Hen trodde inte att de skulle vara det. 

”I vintras blev det klart att Nomas experimentlabb, Nordic Food Lab, fick ett anslag på drygt fyra 

miljoner kronor från en dansk stiftelse för att utforska hur insekter kan integreras i vårt vardagliga 

ätande.”Ordvalet ”experimentlabb” konnoterar till något outforskat, medicinskt, djurförsök eller riskfyllt. 

Det hade varit annorlunda om de försökte skapa rätter i ett vanligt kök. 

 

”Det är inte bara enstaka matpionjärer som tycker att vi måste ändra på det, utan även en i princip 

enväldig forskarkår i de frågor som rör hållbarhet och framtidens livsmedelsproduktion.” 

Argumenten för insekter stärks. Ordvalen ”enväldig forskarkår” konnoterar till trovärdighet och något 

som är sant. Att introducera insekter som livsmedel är alltså inte en fråga som berör OM, utan NÄR. 

”Enligt Michael Bom Frøst, som är direktör för labbet, är det som saknas i dag "ett fokus på utsökt 

smak". I ett pressmeddelande i samband med att stipendiet tillkännagavs skrev Frøst: "Det är vårt mål 

att se till att insekter inte bara blir enätbar gimmick, utan en uppskattad ingrediens” 

Ordet ”direktör” konnoterar till någon kunnig person värt att lita på. Retorikens ethos används då och 

då i texten vilket ger texten mer trovärdighet och pålitlighet om en så pass nytt fenomen. 

 

Bildanalys 



 
 

 

I Insekterna har landat ( Gelin 2014) dennoterar bilden en kvinna i en köksmiljö, någon form av 

industrikök. Djupet i bilden gör det svårt att urskilja det hon har på bordet framför sig. Kvinnan har 

ett öppet kroppsspråk vilket konnoterar en öppen känsla och ett välkomnande. Att insekterna på 

bordet är så suddiga ger en känsla av en form av censur, fotografen vill inte visa oss insekterna 

trots att de är i bild. Bilden konnoterar dessutom något aktivt, att något händer eller görs.  

 

 

 

 



 
 

HÄR GÖRS FRAMTIDENS MAT 

Göteborgs-Posten - Två Dagar. Publicerat i print 2016-11-12. 
MAJA LARSSON. Sektion: Reportage. 
Sida: 8-13. 
Del: 1. 

 

Namngivning 
 

”Här görs framtidens mat” 

Den ovanstående meningen är artikelns rubrik där en namngivning utspelar sig. Insekter benämns här 

som ”framtidens mat”. 

 

”Forskar-Sverige storsatsar nu på att plocka fram proteinstinna alternativ, och mycket av framtidens 

mat görs här i Göteborg” I ingressen kan identifiera ytterligare namngivningar, nämligen proteinstinna 

alternativ. 

 

Förankring 
 

”Den färdiga färsen kan sedan användas som nästan vilken färs som helst. Burgare, köttbullar, 

köttfärssås eller tacos. Ellen visar hur färsen ser ut ostekt. Den är ljusbrun till färgen, men på toppen 

är den mörk, nästan svart.” 

Använder tidigare kända maträtter för att placera insekter i en känd kontext. Det nämns i samband 

med annan populär mat. 

 

”- Det räcker inte att vara påhittig för att nå en bred massa. Det måste smaka gott. Ta kvargen som 

exempel. Den har funnits sedan 80-talet, men inte förrän nu har man gjort något åt smaken och 

känslan i munnen. Och nu är det en jättestor produkt.” Här jämförs två olika livsmedel med fokus på   

smak och popularitet. Kvarg som är bekant och som de flesta människor antagligen smakat beskrivs 

ha varit i samma stadie som insekter är idag. 

 

”Väntar på insektssmaken. Men det smakar som tacofärs gör mest. Kanske med en liten, liten ovan 

eftersmak.” Jämförs med något välbekant. 

 

Metaforiska teman 
 

”Medicin mot miljöproblem eller hälsa, till exempel.” 

Detta sätter miljön och hälsa i ett mänskligt perspektiv. Medicin är till för att läka och motverka 

sjukdomar. Insekter är lösningen på problemet med andra ord. 

 

Oppositionellt tema 



 
 

”Jämfört med kött är insekter nämligen extremt resurssnåla att föda upp. De kräver mindre mat, vatten 

och yta än andra djur och producerar mycket låga nivåer av växthusgaser. Samtidigt har de ett 

proteininnehåll på runt 50 procent när de är torkade.” Här presenteras vi för flera olika oppositionella 

teman. De teman vi identifierar är kött/insekter, miljöfarligt/miljövänligt, resurskrävande/resurssnåla. 

Här sker det en förankring som jämför de två olika proteinerna. Jämförelsen sker mellan det tidigare 

kända och det ännu okända. 

 

”En julidag 2015 ringde Miljöförvaltningen. De hänvisade till EU:s förordning om novel food, eller nya 

livsmedel som det heter på svenska, och sa att tills EU utrett om insekter ska räknas som livsmedel är 

det förbjudet att sälja dem i Sverige. Och dagen innan vi ses har de fått ännu sämre nyheter. 

 

- Tidigare har vi kunnat hålla intresset för insekter uppe genom att ordna provsmakningsevent. Men i 

går ringde de och sa att vi inte ens får servera insekter i slutna sällskap.” 

Finns spänningar kring det nya fenomenet. Gott, nyttigt och bra, men trots det olagligt? EU beskrivs 

här med en negativ ton. Detta stycke är ett oppositionellt tema i förhållande till övrig text. 

Det finns ett antal oppositionella teman i texten. De fokuserar kring temana miljö, hälsa/ohälsa, 

gott/äckligt, företag/privat och framtid/nutid. 

 

Emotionell förankring 
 

”Insektsfärs, guacamole och ett par tomattärningar på ett nachochips. Det både luktar och ser gott ut.” 

Ger en känsla av välbehag. Positiv känsla till sensoriska sinnena lukt och utseende. 

  

Objektifiering 
 

”Spiskummin, vitlök, koriander. Det doftar texmex i köket hemma hos Emma Aspholmer i Munkebäck. 

På bordet står redan tomater, fint strimlad gurka och morot, solrosskott, stark salsa, nachos och 

guacamole. Vid spisen lägger Ellen Gellerbrant sista handen vid tacofärsen. Hon pudrar över 

kryddmix och fräser på lite till, sedan öser hon ner färsen i en skål och ställer den på bordet med en 

liten duns. Därefter slår hon sig ner vid bordet. Maten är klar. Men varför är färsen så mörk?” 

Något abstrakt framställs i form av något konkret. Här beskrivs en helt vanlig process som de flesta 

människor kan relatera till, men i samband med ett nytt fenomen, mjölmask. 

 

Kognitiv polyfasia 
 
”Vi har kämpat hårt för att kunna fortsätta utveckla vår vision, säger Emma. Nu har de också fått stöd 

från innovationsmyndigheten Vinnova för att få jobba med produktutveckling på heltid.” 

Stöd från myndighet. Två olika tankesystem inom statliga myndigheter? Förbjudet av lag, men ändå 

vill de bidra till produktutveckling? 

 

Tecken 



 
 

Kanske med en liten, liten ovan eftersmak.” 

Liten, liten ovan eftersmak. Konnoterar till att eftersmaken inte var så bra. 

 

Bildanalys 

 
I Här görs framtidens mat (Larsson 2016) finns en bild som visar en man i en kockkläder som arbetar i 

en industriell miljö. Bilden ger många konnotationer, denna hade lika gärna kunna utspela sig i en 

slöjdsal eller en obduktionssal med sina kalla metalliska bord. Att framtidens mat görs här skapar 

snarare en negativ känsla än positiv. Sladdar hänger från taket, borrar längst väggarna, rost på 

verktygen ger en tvivelaktig hygienaspekt. Mannen på bilden i fråga, har däremot kökskläder och 

utstrålar professionalism. Å andra sidan konnoterar bilden inte på något sätt till insekter då mannen 

lika gärna kan göra något annat. 

 

Krypen som kan bli din middag 

Mat: Insekter är framtiden enligt FN - men myndigheterna tvekar 
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Namngivning 
”Insekter är framtidens mat, enligt många experter. Men går det att komma över 

äckelfaktorn? Vi har tittat närmare på de sexbenta munsbitarna.” 

Framtidens mat och sexbenta munsbitar är namngivningar i stället för att använda ordet insekt. 

Äckelfaktorn är också en namngivning, men av attityderna gentemot insekter. Skribenten har myntat 

ett nytt uttryck. 

 

Förankring 

 
”Man vänjer sig väldigt snabbt vid att äta insekter om man ger det en chans. Det luriga är att få det till 

en integrerad del av maträtten, det blir lätt att man bara tillsätter insekter i ett recept man redan har. 

Vårrullar med mjölmask är en av mina favoriter, säger hon” Insekter förankras med annan mat. Mer 

som ett komplement till annan bekant mat. 

 

”I Holland ligger de redan långt framme, där säljs det i matbutiker.” 

Jämför med Holland. Som ett föredöme och att Sverige ligger efter rent utvecklings- och lagmässigt. 

 

”Det är förbjudet att sälja insekter som mat i vårt land. Detsamma gäller de flesta EU-stater.” 

Olagligt i Sverige, likt övriga Europa. Sverige är alltså inte så konstigt. Jämför med de flesta EU-stater 

för att argumentera för att Sverige inte godkänt insekter som livsmedel. 

 

”Insekter innehåller mycket protein samt mineraler som kalcium, järn och zink. De är lätta att odla och 

kräver inte mycket foder - syrsor, till exempel, behöver bara en tolftedel av vad en ko använder för att 

producera samma mängd protein.” Jämförs med kossor för att sätta in det i en känd kontext. 

 

Emotionell förankring 
 
”Förhoppningsvis blir det tillåtet inom en snar framtid, säger Ellen Gellerbrant. 

Bakgrunden till förbudet står att finna på 1990-talet, när galna kosjukan härjade. Då införde 

EU regler som innebar att alla nya matvaror ska undergå en sträng kontroll innan de får säljas.” 

Detta ger oss en känsla av förstånd och förståelse för beslutet. Blir liv/död, frisk/sjuk. 

Det handlar framför allt om uppfödarna. De blir mest utsatta om det här blir verklighet. Problemet är 

dels hygienen vid uppfödning, dels att insekter innehåller ämnet kitiner som också finns i skaldjur. Om 

du är skaldjursallergisk kan du reagera kraftigt. 

Det okända (riskerna) tillskrivs igenkännbara dimensioner. Det nya fenomenet tillskrivs hot och känsla 

av fara. Ger oss en känsla för att bedöma situationen. 

 

 

 

 

 



 
 

Oppositionellt teman 
 

”Insekter innehåller mycket protein samt mineraler som kalcium, järn och zink. De är lätta att odla och 

kräver inte mycket foder - syrsor, till exempel, behöver bara en tolftedel av vad en ko använder för att 

producera samma mängd protein.” 

Nötkött/syrsor 

 

Kognitiv polyfasia 
 

Mat: Insekter är framtiden enligt FN - men myndigheterna tvekar 

Här möts vi direkt i ingressen av två olika tankesystem och uppfattningar. FN vs myndigheterna. 

Uttrycks som en "kamp" mellan dessa två. Detta går även att urskilja som oppositionella teman då det 

blir lagligt/olagligt. 

  

Tecken 
 

”Krypen som kan bli din middag” 

Ordvalet av ”krypen” i rubriken kryp associeras ofta med äckligt, skadedjur eller något man inte vill äta. 

 

”Sedan har vi en del rackare som kan utveckla toxiner.” 

Ordval-  en del rackare. Konnoterar till något negativt. Motstånd finns. 

   

Bildanalys 

 

I Krypen som kan bli din middag (Gustafsson 2015) denoterar bilden döda upplagda insekter 

bredvid en måltidsbar. Insekterna ligger mot en vit bakgrund, möjligen en duk av något slag.  Trots 

att bilder inte kan illustrera rörelser så förstår vi att alla är döda. En vinge verkar ha fallit av en 

gräshoppa vilket befäster känslan av att djuren inte är vid liv. Denna bild konnoterar att 

måltidsbaren innehåller de presenterade insekterna. Måltidsbaren ser aptitlig ut, men insekter ger 

en motsatt effekt.  



 
 

 

Hon vill få svenskarna att äta malda 
insekter 
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Namngivning 
 
“Hon vill få svenskarna att äta malda insekter” 
Namngivning- här äter man malda insekter och inte "insekter". Namnet ger uttryck för att det är 
behandlat, menat för att äta. 
 
“Genom att mala syrsor till mjöl hoppas hon få fler att prova det proteinrika livsmedlet.” 
Proteinrika livsmedlet är en namnsättning. 
 

Förankring 
“Genom att mala syrsor till mjöl hoppas hon få fler att prova det proteinrika livsmedlet.” 

Att mala syrsor till mjöl, är en förankring. Mjöl är känt och det gör insekter mer bekant. 

 

“Efter att Josefin Strömberg och två kolleger uppmärksammat en växande insektstrend i USA föddes 

idén om att ta hem modet till Sverige.” 

Det finns i USA och därför tar de det till Sverige. Blir ett skäl till att Sverige också ska få "modet". Det 

finns där och det en trend, vi ska också ha det. 

 

“Insekter har identifierats som en både näringsrik och miljövänlig föda.” 

Insekterna blir i och med detta insatta i ett sammanhang, nämligen som en form av mat, näringsrik 

mat. 

 

“Folk vet vad mjöl är och då är det enklare att testa det.” 

Mjöl är känt. Sätter främmande fenomen i tidigare känd kontext. 

 

“- Det finns en väldigt stor hälsotrend som växer för varje år och i den finns ett stort socialt 

medvetande där fler och fler konsumenter ställer krav på att livsmedel ska vara miljövänligt, säger 

hon.” 

Förankrar insekter till hälsa och miljö. 

 

”..som säljer mjöl gjort på syrsor.” 

Produkten liknas vid och förankras vid en redan existerande livsmedelsprodukt, “Mjöl”.  



 
 

 

Metaforiska teman 

 
“Entreprenören Josefin Strömberg är en av de som hoppat på tåget.” 

Här används en gammal och vedertagen metafor för att vara med i utvecklingen 

 

“...bland annat att det är bra att snabbt sätta bollen i rullning.” 

Här används en metafor med ursprung från sporten, innebörden är att det är bra att börja snabbt. 

 

Oppositionella teman 
 

”Men i västvärlden är det långt ifrån självklart att stoppa krypen i munnen.”  

Vi och dom, västvärlden blir skild från resten av världen, vi tillskrivs även ett motstånd gentemot att äta 

insekter. 

 

“...insekter kommer att få en betydande roll som livsmedel i vår del av världen framöver.”  

I vår del av världen skiljer oss från den övriga världen. Vi och dom.  

 

Hur kommer man runt utmaningarna? - Genom att fråga alla man känner. Det är det som gör en 

entreprenör till en bra entreprenör. Våga be om hjälp och råd, säger Josefin Strömberg. 

Problem/lösning, företag/privat 

 

Emotionella teman 
 

“Att det blev just ett mjöl beror på att det är en bra instegsprodukt för konsumenter som är skeptiska till 

att äta insekter, enligt Josefin Strömberg.” Möter konsumentens skepticism mot insekter. De möts 

halvvägs genom förståelse vilket gör det enklare att tolka.  

 

Objektifiering 
 
Genom att vara entreprenör kan man förändra. Att driva företag är väldigt konkret och det blir direkta 

följder av det man gör. Förenklar en komplex process. Att starta företag är inget svårt menar hon. 

 

Tecken 
 

“Insekter som livsmedel.” 

Intressant ur namngivningssynpunkt. Jämför man med nötkött säger man inte "kossor som livsmedel" 

eller "grisar som livsmedel". 

 

 

 



 
 

 

Bildanalys 

 
I Hon vill få svenskarna att äta malda insekter (Nordh 2015) denoterar  bilden en kvinna som häller 

upp någonting i en skål i en hemmamiljö. Bilden konnoterar till frukost med en kaffekopp i bakgrunden 

och upphällningen av något som kan liknas vid flingor. Utöver det så får Josefin Strömberg mycket 

utrymme i bilden.Hon är centrerad och bilden är tagen underifrån vilket ger henne en maktposition. 

Bilden har dessutom ett tydligt produktfokus som återspeglar textens innehåll. Det finns rörelse i 

bilden, en aktiv handling. Josefin serverar oss som läser en skål av hennes produkt. 

 


