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Sammanfattning   

Introduktion: Produktionen av proteinrik föda är idag främst inriktad mot kött. Forskarsamhället 

varnar för att den modellen kommer bli ohållbar. Alternativa proteinkällor behövs. Föreliggande 

uppsats behandlar en av dem, insekter. Att äta insekter, entomofagi, praktiseras i större delen av 

världen men inte i Nordamerika och Europa. I dessa världsdelar blir en av de stora utmaningarna 

för de som vill införa entomofagi att övervinna neofobi och negativa kulturella associationer där 

insekter förknippas med sjukdomar och smuts. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om acceptansen för insekter som mat kan ökas 

genom att insekternas synlighet minskar.  

 

Metod/material: Genom att använda två fokusgrupper med totalt elva personer med koppling till 

restaurangbranschen har attityder diskuterats kring visuella och gastronomiska attribut. Olika 

grad av bearbetning av insekter presenterades för fokusgrupperna där deltagarna fick ta ställning 

genom att fylla i hedonistiska tabeller samt diskutera kring varandras åsikter. 

 

Resultat & Slutsats: Studien som genomförts för uppsatsen indikerar att acceptansen för 

entomofagi ökar när insekternas synlighet minskar. Dock har studien genomförts på ett litet antal 

deltagare som demografiskt sett är väldigt lika. Därför kan ingen generell slutsats dras utifrån 

materialet. 

 

Nyckelord: entomofagi, alternativa proteinkällor, neofobi, fokusgrupp      
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Introduktion 

En fullvärdig måltid ska innehålla protein. I de flesta fallen i Sverige betyder det nöt, fläsk eller 

fågel (Kjærnes, 2001). Konsumtionen av dessa djur har också ökat stadigt under de senaste 50 

åren på en global nivå (Recanati, Allievi, Scaccabarozzi, Espinosa, Dotelli & Saini, 2015). I sken 

av att den globala befolkningen fortsätter öka befarar flera forskarlag att mänsklighetens hunger 

efter kött kommer bli ohållbar inom en nära framtid (Recanati et al., 2015; Megido, Sablon, 

Geuens, Brostaux, Alabi, Blecker, Drugmand, Haubruge & Francis, 2014; Zielińska, Baraniak, 

Karaś, Rybczyńska, Jakubczyk, 2015). Dagens köttproduktion skadar miljön på flera sätt, bland 

annat genom att orsaka nedhuggning av regnskog för att skapa betesmark och odla foder åt 

köttboskapen (Naturvårdsverket, 2011). Kött är den livsmedelsgrupp som står för störst mängd 

utsläpp bland all livsmedelsrelaterad klimatpåverkan, cirka 0,7 ton koldioxid-ekvivalenter per 

person och år (Ibid.). Dessutom hotar köttproduktionen att bli ohållbar på grund av rent fysiska 

begränsningar då mängden jordbruksmark är begränsad medan jordens befolkning växer 

(Zielińska et al., 2015). Det finns idag ett flertal idéer kring olika alternativa proteinkällor som 

kan tänkas lösa eller minska de nämnda problemen med köttkonsumtion. Den här uppsatsen går 

närmare in på en av dessa föreslagna alternativ: Att äta insekter, även kallat entomofagi. 

  

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

På grund av växande befolkning och därmed ökat behov av mat kommer tidigare 

konsumtionsparadigm att utmanas av avantgardistiska produkter som ämnar besvara en ökande 

efterfrågan på ett mer hållbart jordbruk (Recanati et al., 2015). Insekter är ett potentiellt substitut 

till traditionell köttkonsumtion och därmed finns relevansen till att attityder kring detta belyses.   

FAMM, eller the five aspect meal model är en grundstomme som lärs ut vid Restaurang- och 

hotellhögskolan, campus Grythyttan (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Den 

innefattar styrsystemet, produkten, stämningen, rummet och mötet (Ibid.). Insekter ses som en 

råvara i länder där entomofagi, alltså att äta insekter, utövas och klassas således som produkten 

inom FAMM. Produkten påverkas av tidigare erfarenheter, minnen och kunskap när den 

inmundigas (Ibid.). Insekter är föremål för neofobi i den västerländska världen och anledningen 

till att detta sker och huruvida neofobin kan påverkas är ett intressant område att belysa.   
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Teoretisk bakgrund  

Den här delen av uppsatsen behandlar bakgrunden till entomofagi och varför insekter kan ses 

som ett bra substitut till vanligt protein. I teoretiska bakgrunden behandlas även neofobi och dess 

inverkan på andra produkter än insekter. Avslutningsvis belyses vad tidigare forskning lägger 

fram för hypoteser kring att öka acceptansen för entomofagi. 

 

Varför behövs alternativa proteinkällor? 

Mänskligheten kommer inom ett par decennium att konfronteras med global brist på mat (Megido 

et al., 2014). Detta eftersom befolkningen ökar på jorden och år 2050 kommer vi troligtvis vara 

runt 9 miljarder människor. En sådan tillväxt uppskattas leda till att efterfrågan på mat stiger med 

70 procent mellan år 2015 och år 2050 (Zielińska et al., 2015). Problemet med detta är att om 

matproduktionen globalt skulle intensifieras för att svara mot en så stor efterfrågan skulle vattnet 

ta slut. Detta eftersom jordbrukssektorn, på det sätt jordbruk bedrivs idag, använder 70 procent av 

det tillgängliga vattnet på planeten (Baker, Shin & Kim, 2016). Befolkningen i västvärlden 

kommer märka av detta då alldagliga proteinkällor som exempelvis nötkreatur, fläsk och fågel 

gradvis kommer bli ohållbara (Megido et al., 2014). De metoder som existerar och tillämpas för 

matproduktion idag kommer inte räcka till för att möta detta växande behov och alternativa 

metoder kommer behöva implementeras (Zielińska, et al., 2015). Lösningar som föreslagits är 

bland andra hybridkött: Där delar av proteinet i kött byts ut mot vegetabiliska ingredienser, helt 

vegetabiliska köttsubstitut, avhållsamhet i köttkonsumtionen och att äta insekter (Vanhonacker, 

Van Loo, Gellynck, & Verbeke, 2013).  

 

Insekter som proteinkälla  

Insekter äts idag i stora delar av världen, faktiskt i samtliga världsdelar förutom i de som ingår i 

vad vi kallar västvärlden (FAO, 2013). Mänsklig entomofagi utövas vardagligen i 113 länder och 

vid en mätning år 2012 så fanns fler än 2000 ätbara insekter dokumenterade (Rumpold & 

Schlüter, 2013). Hädanefter kommer entomofagi användas i syftning på mänsklig entomofagi, till 

skillnad från entomofagi som utförs av andra djur.  

 

Insekter definieras som leddjur med ett hudskelett av kitin, tredelad kropp, tre ledade benpar, 

fasett- eller punktögon och två antenner (FAO, 2013). Vid entomofagi äts insekter i samtliga 
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utvecklingsstadier; ägg, larver, puppor och som fullvuxna (Baker et al., 2016). Insekter tillhör 

Arthropoda, samma djurstam som krabbor, humrar och räkor (Rumpold, Schlüter, 2013). Detta 

innebär att personer med skaldjursallergi kan reagera även när de äter insekter (Belluco, Losasso, 

Maggioletti, Alonzi, Paoletti & Ricci, 2013). De patogena bakterier och virus som angriper 

insekter ses inom forskningen inte vara en risk för människor som äter insekter eftersom vi, 

genetiskt sett, är så långt ifrån varandra som arter (EFSA, 2015). Bakterier som innebär en risk 

för människor skulle dock kunna smitta insekterna via maten de får under uppfödningen eller 

under hanterings-, berednings- och förvaringsstegen då de ska göras om till människoföda (Ibid.). 

Detta kan naturligtvis undvikas genom korrekt hygien och via arbetsrutiner (EFSA, 2015). 

 

Fördelarna som brukar framhållas när det gäller att föda upp insekter som föda eller foder är 

flera. Vad gäller näring innehåller de insekter som brukar ätas en stor mängd protein, minst 50 

procent, fett, fibrer och betydande mängder järn, zink och kalcium (Zielińska et al., 2015). En 

följd blir att insekter som kan innehålla upp till 75 procent högkvalitativt protein dödas inom 

jordbruket för att rädda grödor som innehåller 14 procent protein (Ramos, 1997). Kalorimässigt 

är matinsekter jämförbara med nötkött och fisk (Zielińska et al., 2015). Fläsk har i allmänhet 

högre kaloriinnehåll på grund av sin höga fetthalt (Ibid.). Proteinerna som finns i ätbara insekter 

är av god kvalitet och innehåller tillräckliga mängder essentiella aminosyror (Ibid.). Vad gäller 

påverkan på miljön behöver insekter mindre mat än alla köttdjur som föds upp idag för att 

producera samma mängd ätbart protein. Som ett exempel kan syrsor nämnas som behöver en 

tolftedel så mycket foder som nötboskap, och hälften så mycket som kycklingar för att producera 

samma mängd ätbart protein (FAO, 2013). Insektsuppfödning orsakar också betydligt lägre 

utsläpp av växthusgaser än traditionell djuruppfödning, kräver ingen nedhuggning av skog och 

insekterna kan utfodras med produkter som i nuläget klassas som avföring (FAO, 2013). 

Uppfödning av insekter kräver heller inte stora investeringar av kapital eller avancerad teknologi 

(Baker et al., 2016). 

 

Inom den västerländska kulturen finns ingen erfarenhet av ätbara insekter.  De kopplas snarare 

ihop med avsmak och har således en lägre acceptansgrad (Jansson & Berggren, 2015). I nuläget 

är insekter en “mycket liten nischmarknad” i EU:s medlemsländer (EFSA, 2015). I dagsläget är 

insekter inte livsmedelsklassade inom EU och riktlinjer för beredning av insekter som föda 

saknas (Ibid.). Endast fyra av medlemsländerna inom EU har gjort en nationell riskbedömning 

kring entomofagi: Belgien, Frankrike, Island och Nederländerna (EFSA, 2015). Dock finns ett 

växande intresse för att använda insekter både som mat till människor och som djurfoder inom 
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EU. Därför har EU-kommissionen under 2015 inlett ett arbete som ska kunna leda till att insekter 

blir klassade som livsmedel inom unionen (EFSA, 2015).    

               

Att införa ny mat: Smakpreferenser och neofobi 

Lagstiftning och regelverk är således en del i att föra ätbara insekter till en bredare publik inom 

EU, men finns andra tänkbara problem? Vad bestämmer vad vi människor tycker om att äta och 

hur ställer vi oss generellt till helt ny mat? Vad vi som personer föredrar att äta, våra 

smakpreferenser, skapas redan under våra första år i livet och skapandet sker i ett samspel mellan 

våra genetiska predispositioner och den miljö vi befinner oss i (Birch, 1999). Tre genetiska 

faktorer som spelar in i början av våra liv är: att föredra sött och salt medan man avvisar det som 

är surt och bittert; att avvisa ny mat och föredra det som är bekant, även kallat neofobi; och att 

skapa preferenser som bygger på associationer kring kontexten och konsekvenserna av att äta 

specifik mat (Birch, 1999). Detta stämmer för människor som följer den normala 

utvecklingskurvan, men avvikelser finns på individnivå (Ibid.).  

 

Neofobi vad gäller mat återfinns inte bara hos människor utan även andra djur som är allätare 

(Birch, 1999). Orsaken tros vara att neofobi kan gynna överlevnaden för vilda varelser då ny mat 

kan vara giftig eller på annat sätt farlig och denna predisposition lever kvar som en påminnelse 

om den tid då mänskligheten levde som de andra djuren (Birch, 1999). Neofobin vi som individer 

upplever inför mat varierar i styrka och är till viss del personlig. Dessutom minskar neofobin i 

allmänhet med stigande ålder (Birch, 1999). Studier har visat att individer ur samma familj har 

liknande grad av neofobi för mat och att män i alla åldrar är mer neofobiska kring ny föda än 

kvinnor (Birch, 1999). Det råder dock inte konsensus vad gäller skillnaden i neofobi mellan 

könen. Nyare studier än de som Birch (1999) tar upp menar att någon relevant skillnad mellan 

könen inte finns vad gäller neofobi (Megido et al. 2014). Enligt studier som gjorts på barn kan 

neofobi minskas genom att servera den nya maten vid upprepade tillfällen och får man barnet att 

provsmaka en enda gång så minskar nivån av neofobi dramatiskt (Birch, 1999). En hjälphypotes i 

föreliggande uppsats är att samma förhållande gäller även för vuxna. 

 

Förutom personlig predisposition för neofobi spelar även kulturen in när våra smakpreferenser 

skapas (Tan, Fischer, Tinchan, Stieger, Steenbekkers & van Trijp, 2015). Insekter ses som 

delikatesser i vissa kulturer, bland annat inom asiatiska sådana, men i västvärlden får tanken på 

att äta insekter de flesta att känna äckel (Tan et al., 2015). Ett belysande exempel är en 
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enkätstudie som gjordes i Belgien kring alternativa proteinkällor där samtliga 221 deltagare sade 

absolut nej till att äta produkter innehållande insekter (Vanhonacker et al., 2013). En hypotes som 

framförs i samtida forskning är att insekter skapar motvilja som mat i väst av två anledningar: 

vad insekterna har för ursprung och levnadsmiljö och förväntningar på att må illa efter att ha ätit 

dem (Megido et al., 2014). Om råvaror misstänks ha negativa sensoriska egenskaper eller vara 

kända för att ge skadliga konsekvenser så har de en stor risk att utsättas för neofobi av eventuella 

matgäster (Balzan, Fasolato, Maniero, & Novelli, 2015). Förväntningar på hur mat kommer 

smaka är också kända för att påverka perceptionen av maten och studier visar att konsumenter 

utvärderar maten i den riktningen som stämmer överens med deras förväntningar (Tan, Fischer, 

Trijp, Stieger, 2016). Eftersom vi i väst oftast saknar personlig erfarenhet av att äta insekter, 

påverkas vi mycket starkare av ytliga intryck och kulturellt betingade uppfattningar. Det 

kulturella stigmat insekter har i västvärlden som skadedjur och sjukdomskällor kan därmed vara 

nog för att få någon att inte provsmaka (Tan et al., 2015). Det finns även andra faktorer som är 

kända för att skapa äckel eller avsmak inför mat. Tydliga visuella påminnelser om en maträtts 

djuriska ursprung kan utlösa äckel, till exempel en syrsas långa ben eller en mjölmasks slemmiga 

hud (Hartman, Shi, Giusto & Siegrist, 2015). Förutom utseende och kulturella associationer är 

upplevd munkänsla och texturegenskaper klart avgörande för om mat skapar äckelkänslor (Ibid.). 

Kundacceptans för entomofagi i västvärlden är en av de stora frågorna som kommer behöva 

studeras om vi västerlänningar ska öka vår konsumtion av insekter (Baker et al, 2016).  

 

Hur acceptansen för entomofagi kan ökas i väst 

En studie utförd i Botswana tyder på att insekter bör kunna bli accepterade om neofobin kan 

undanröjas (Obopile & Seeletso 2013). Studien visade att 95 % av de som åt insekter gjorde det 

tack vare den goda smaken och inte för näringsinnehållet. Ett faktum som indikerar att insekter 

har ett gastronomiskt värde (Ibid.). Som visats tidigare i uppsatsen dras insekter med negativa 

associationer i västvärlden som bygger på kulturella föreställningar och neofobin vi känner inför 

ny mat. Det finns emellertid studier som indikerar att negativa associationer kring mat kan gå att 

vända på. Studier kring att använda inälvor, som också dras med äckelproblem och negativa 

associationer, i matlagningen visar att presentationen spelar roll för villigheten att äta något 

oprövat (Tan et al., 2015). En ny råvara som presenteras i en välbekant form, exempelvis 

inblandad i en korv, eller på ett visuellt tilltalande sätt ökar acceptansen (Ibid.). Detta får stöd av 

Dual coding-teorin inom psykologin som bland annat visar att visuella stimuli i allmänhet ger 

starkare effekt än verbala stimuli (Baker, 2016). Ytterligare stöd fås från forskning som visar att 



11 
 

när konsumenter ska köpa eller prova för dem okända matprodukter är utseendet en kritisk faktor 

som avgör konsumenternas beteende (Ibid.). Hartman et al., (2015) tänker i samma banor i sin 

studie. De menar att då utseendet eller texturen hos insekter riskerar att väcka avsmak bör de bli 

mer accepterade som mat om de först bearbetats för att få ett attraktivt utseende och behaglig 

textur. Även andra lösningar för att få västerlänningar mer villiga att äta insekter framförs i 

forskningen. Ett exempel är att sprida information om insekter som mat för att normalisera 

entomofagi (Shelomi, 2015). Ett annat exempel är att vara lokalt medveten i marknadsföringen så 

man i första hand försöker sälja in insekter som finns naturligt i landet och inte de som upplevs 

helt främmande (Ibid.). Vi har dock valt att avgränsa oss till att undersöka en fysisk bearbetning 

av insekter för att öka acceptansen för entomofagi. Detta eftersom tidsramarna för studien inte 

tillåter att flera aspekter undersöks och för att bearbetning av råvaran och presentation av 

densamma ligger närmast ämnet måltidskunskap och värdskap. 

    

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om acceptansen för entomofagi kan ökas genom 

bearbetning av insekternas synlighet i maten.  

 

Metod och material 

Den här delen av uppsatsen behandlar litteratur- och databasinsamlingen följt av metodval och 

rekrytering av panel. Slutligen kommer pilotstudien och de två fokusgrupperna förklaras.    

 

Litteratur- och databasinsamling 

Då entomofagi är ett relativt nytt forskingsämne inom det språkområde vi uppsatsförfattare kan ta 

till oss, svenska och engelska, har vi inte tvingats gallra bort material på grund av tidsbrist.  Allt 

som bedömts vara relevant för vårt syfte har hämtats ner och åtminstone lästs igenom. Det mesta 

är inkluderat som referenser i uppsatsen. Vi har använt databaserna FSTA, DiVa, Google, Google 

Scholar, Leisure Tourism och Web of Science (Bilaga 1). Vi hittade snabbt gott om 

internationellt material men inget svenskt. DiVa, Google och Google Scholar användes därför i 

hopp om att hitta svensk forskning i ämnet. Eftersom Google presenterar sökresultatet med det 

mest relevanta först både i huvudsökmotorn och underliggande verktyget Google Scholar kunde 
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vi få en överblick trots många träffar. I Google Scholar fick vi 302 stycken träffar. Resultatlistan 

lästes igenom tills sökträffarna inte längre uppvisade någon relevans alls till vårt syfte. Vid en 

Google-sökning blev antalet träffar 6750 och då lästes endast de sex första sidorna träffar 

igenom. Vi hittade två svenska kandidatuppsatser om entomofagi varav endast en, från Göteborgs 

universitet, fanns tillgänglig som fulltext. Den andra uppsatsen, från Linnéuniversitet, har vi inte 

lyckats komma över trots kontaktförsök med examinatorn och författaren till uppsatsen. 

 

Metodval 

Vi valde att genomföra vår undersökning med hjälp av fokusgrupper. Enligt Hylander (1998) är 

fokusgrupper en passande metod när syftet är att studera attityder eller värderingar. Acceptans, 

som ligger i fokus för vår studie, menar vi i högsta grad är knutet till värderingar. 

Fokusgruppsintervjuer som metod är lämplig när lite är känt om ett ämne och ger i bästa fall svar 

på varför något upplevs på ett visst sätt av människor (Tan et al., 2015). Att lite är känt på 

akademisk nivå kring acceptansen för entomofagi i Sverige anser vi är belagt av det faktum att vi 

trots idogt sökande endast hittat två vetenskapliga texter i ämnet, bägge kandidatuppsatser.  

   

Fokusgrupp som metod   

Syftet med en fokusgrupp är att samla in data av en grupp människor med något de alla kan 

relatera till och sedan diskutera detta ur en speciell synvinkel (Hylander, 1998). Fokusgrupper är 

utformade så att en ostrukturerad intervju genomförs med hela gruppen samtidigt. Detta har till 

fördel att bättre fånga deltagarnas synsätt än vid vanliga, strukturerade, enskilda intervjuer 

(Bryman, 2011). En moderator leder fokusgruppen i syfte att hålla gruppen inom området utan att 

vara alldeles ledande (Bryman, 2011). Moderatorn bör inte ha någon tidigare relation till 

deltagarna då de kan påverkas av att känna till moderatorns åsikter kopplade till studien 

(Hylander, 1998). Till skillnad från en vanlig intervju där det blir en upprepning av fråga-svar-

fråga-svar så har fokusgrupper det attributet att deltagarna kan ta del av varandras åsikter och på 

så vis utforska deras skäl till synsätt och därigenom ge mer intressanta svar (Bryman, 2011). Att 

gruppen fyller i med frågor och kommentarer minskar effekten av forskarens subjektivitet på 

studien (Hylander, 1998). Initialt behöver moderatorn ofta vara med och styra gruppen i rätt 

riktning men när diskussionen sedan är igång kan forskaren inta en mer observerande roll 

(Hylander, 1998).  
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Att göra sin undersökning med hjälp av en fokusgrupp tillåter insamling av en mängd olika data. 

Vi valde att spela in hela diskussionen i våra fokusgrupper och transkribera inspelningen i 

efterhand för vår kvalitativa datainsamling. Gruppdeltagarna fick också fylla i betyg i en 

hedonistisk tabell. Detta gjordes inte i syfte att samla in ett kvantitativt material utan gjordes för 

att ge ett diskussionsunderlag inom grupperna. Tabellerna kommer ändå att presenteras i 

resultatdelen då de ger en tydlig bild av gruppens åsikter. I valet av hur många fokusgrupper som 

användes valdes en pilotstudie samt två huvudstudier. Bryman (2011) talar om mättnad av 

information inom fokusgrupper. Han pekar på att man kan ha fokusgrupper kontinuerligt ända 

tills ingen ny information uppdagas och mönster upprepas. Hylander (1998) menar att man bör 

analysera inhämtat underlag från fokusgruppdiskussionerna vartefter de genomförts för att se om 

mättnad av information har uppnåtts. Vi valde att dra gränsen vid två studier på grund av att detta 

är en C-uppsats och vi inte har tid att bearbeta enorma mängder information. Vid successivt 

större och fler grupper blir ökningen av material kraftig (Bryman, 2011). En forskare vid namn 

Schlesinger utförde en studie med 14 inspelade fokusgrupper och fick ett material att arbeta med 

på 1400 sidor (Bryman, 2011).  Efter att ha genomfört två fokusgrupper upplevde vi också att 

ingen ny information tillkom. Den uttrycktes bara på nya sätt av deltagarna.  

 

Rekrytering av panel 

Det är viktigt att alla vågar uttrycka sig inom en fokusgrupp och en gemensam tidigare utbildning 

inom gruppen kan vara en stor bidragande faktor till att detta sker (Hylander, 1998). Vi 

genomförde ett strategiskt urval bland studenterna på Campus Grythyttan vid Örebro universitet 

för rekrytering av deltagare (Wibeck, 2012). Ett strategiskt urval innebär att deltagare väljs 

utifrån studiens syfte (Ibid.). Då studentgruppen är förhållandevis liten var det inte möjligt att 

sätta ihop grupper där samtliga deltagare var okända för varandra. Vid valet av deltagare så finns 

både fördelar och nackdelar med att personerna känner varandra eller är vänner innan de blir 

medlemmar i gruppen (Wibeck, 2012). När deltagarna känner varandra är ingen blyg, eller rädd 

för att falla in i diskussionen och rekryteringen underlättas (Ibid.). Det finns dock också 

potentiella problem. Om gruppen känner vandra väl sedan innan kan vissa saker anses som givna 

inom gruppen och därför inte kommenteras eller tas upp vid diskussioner (Wibeck, 2012). 

Gruppen kan dessutom använda sig av intern jargong som blir svår för försöksledarna att tyda 

och existerande konflikter inom gruppen kan påverka diskussionen (Ibid.). Det enda vi som 

försöksledare kunde göra för att minimera dessa risker var att vara noga med att ställa följdfrågor 

och be deltagare utveckla sina resonemang så allt blev tydligt för oss och vi fick ett utförligt 
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material att använda vid efterkommande analys. Till pilotstudien valdes tre personer ut, och vid 

de två huvudstudierna deltog fem personer i första gruppen och sex i den andra. Detta eftersom 

Bryman (2011) rekommenderar mindre grupper när frågan har viss komplexitet. Då kommer 

personliga åsikter lättare fram. Vid en fokusgrupp där antalet överstiger sex deltagare så 

föreligger det en risk att subgrupper bildas där medlemmar snarare diskuterar sinsemellan än med 

övriga personer (Wibeck 2010). 

 

Rekrytering av personer som upplever problemet intressant ska enligt Bryman (2011) vara 

lämpligt och därför var det största faktorn till rekrytering av panelen. Alla personer med allergi 

mot skaldjur valdes bort under rekryteringsprocessen då denna allergi kan vara snarlik mot 

insektsallergi. Megido et al., (2014) tar upp att ålder och kön inte spelar någon signifikant roll 

vad gäller neofobi och grupperna kommer därmed vara blandade vad gäller dessa två parametrar.  

 

Pilotstudie 

Vår pilotstudie genomfördes under ett tillfälle med tre personer utvalda från campus Grythyttan. 

Personerna hade valts ut för att vi vet att de är seriösa med sina studier och inte rädda för att 

framföra åsikter, även kritiska sådana. Studien tog 45 minuter. Efter att öppningsfrågor kring 

deltagarnas erfarenhet av ätbara insekter ställts hölls en gruppdiskussion om fördelar och 

nackdelar med entomofagi. Sedan fick deltagarna se sex prover där synligheten av ätbara insekter 

varierats och bedöma deras visuella attraktionskraft som mat. De sex proverna var: hela stora 

syrsor, hela svartmyror (Polyrhachis), isglass på fläderblomssaft med svartmyror (Polyrhachis) 

infrusna i glassen, syrsmjöl (Acheta domesticus), knäckebröd bakat med syrsmjöl (Acheta 

domesticus) och mjukt vetebröd med tillsats av syrsmjöl (Acheta domesticus). Vetebrödet 

serverades med olivolja och flingsalt. Vår bakomliggande tanke var att proverna skulle gå från 

minst till mest acceptabla som mat. Efter den visuella bedömningen erbjöds deltagarna att 

provsmaka. Vi betonade frivilligheten. Oavsett om de provsmakade eller inte ställde vi frågor 

kring beslutet. 

 

Pilotstudien medförde följande förändringar i vår metod: Syrsmjölet togs bort som ett smakprov 

och de övriga fem behölls (Bild 1). Detta eftersom deltagarna inte såg mjöl som något man vill 

äta, oavsett om det är gjort av insekter eller inte. Vi bestämde oss för att fortsättningsvis 

presentera proverna ett i taget vid den visuella bedömningen. Deltagarna vid pilotstudien fick se 

alla prover samtidigt och kände att det försvårade bedömningen. På deltagarnas inrådan beslutade 
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vi också att dela ut personliga prover för bedömning istället för att alla fick se varje prov på en 

stor tallrik. 

 

 

Bild 1. De fem prover vi delade ut till fokusgrupperna. Från vänster till höger är det hela, 

torkade syrsor, torkade svartmyror, fläderglass med svartmyror, knäcke- och mjukbröd med 

syrsmjöl. 

 

Fokusgrupperna 

Vi genomförde gruppintervjuer med två olika fokusgrupper. Totalt deltog elva personer varav tre 

män och åtta kvinnor. Samtliga deltagare studerade vid Örebro Universitet och var 19 — 30 år 

gamla. Fokusgrupperna gick igenom samma moment som deltagarna i pilotstudien förutom de 

ändringar som vi nyss nämnt. Fokusgruppen utfördes enligt en ostrukturerad modell där det fanns 

en intervjuguide (Bilaga 4) men huvudfokus låg i att lyssna på vad deltagarna sa inom ämnet och 

skapa diskussion kring detta (Wibeck, 2012). Stort fokus lades således på deltagarnas egna 

åsikter och diskussioner skapades utifrån dessa. Därför användes öppningsfrågor, 

introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och slutligen avslutningsfrågor som var 

utformade för att uppfylla detta syfte. Vid starten av fokusgrupperna så beskrevs de etiska 

principer som gällde. Syftet med undersökningen och allmänna regler för fokusgrupper togs upp 

och informationsblad delades ut (Bilaga 2). När mötena med fokusgrupperna utfördes så valde vi 

att spela in dessa med ljud och inte med video. Detta för att enbart ljudinspelning till skillnad från 

videoinspelning kan hålla nere nivån på det som kallas the participant-observer’s paradox där 

inspelningsutrustning kan påverka deltagarnas interaktion och därmed påverka resultatet 

(Wibeck, 2012). 

 

Huvudstudierna genomfördes på samma sätt som pilotstudien. Deltagarna ombads skriva ner 

fördelar och nackdelar med entomofagi enligt deras åsikt. Vad som skrivits ner användes sedan 

som underlag för en gemensam diskussion. Därefter följde en bedömning av fem prover där 
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insekter ingick i samtliga men dess synlighet varierats (se bild 1). Deltagarna ombads att först 

visuellt bedöma proverna enligt en hedonistisk tabell för att sedan göra en gastronomisk 

bedömning enligt samma tabell (Se bilaga 3). Provernas attraktion som mat bedömdes på en 

hedonistisk skala i fem steg (se bilaga 3) som gick från “ogillar mycket” till “gillar mycket”. I 

denna skala så representerar Gillar mycket 5 poäng, Gillar lite 4 poäng, Varken eller 3 poäng, 

Ogillar lite 2 poäng samt Ogillar mycket 1 poäng. Mötena med fokusgrupperna pågick i ungefär 

45 minuter och rundades av med avslutande frågor om deltagarna ansåg att någon intressant 

aspekt missats.  

 

Etisk planering för studiens genomförande 

Under fokusgrupperna så informerades respondenterna om att det som sägs under mötet kommer 

anonymiseras och behandlas konfidentiellt. Innan fokusgruppen startade så informerades 

deltagarna explicit om syftet med studien och att deltagandet var frivilligt samt de etiska 

principer som gäller vid forskning enligt Bryman (2011). Dessa är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Informationskravet 

handlar om att deltagarna ska bli upplysta om studiens syfte och deltagandets frivillighet (Ibid.). 

Samtyckeskravet behandlar deltagarens egna bestämmelse över deltagandet (Ibid.). 

Konfidentialitetskravet behandlar att studien utförs med konfidentialitet och obehöriga personer 

inte ska få till gång till exempelvis personuppgifter (Ibid.). Nyttjandekravet innebär att 

forskningsstudiens insamlade uppgifter bara används till forskningsändamålet (Bryman, 2011). 

Under studien informeras deltagarna att den gastronomiska bedömningen är frivillig. De 

informerades även om att insekter i Sverige inte är klassade som föda för människor när studien 

genomfördes. Deltagarnas informerades om att de har möjlighet att ta del av resultatet när studien 

är sammanställd. När materialet transkriberas kommer allas namn att bytas ut, det inspelade 

materialet kommer förvaras säkert samt att uppgifter som kan röja deltagarnas identitet kommer 

ändras. 

 

Metod för analys av data 

Detta stycke kommer behandla hur analysen gick till, hur transkribering utfördes samt hur 

kodningen upprättades.  
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Transkribering av materialet  

Uppsatsförfattarna transkriberade en intervju var genom att avlyssna materialet och överföra detta 

till textformat. I vissa fall är ofta stora delar av intervjuer inte användbara med tanke på studiens 

syfte och därför har vissa delar inte transkriberats (Bryman 2011). Irrelevanta kommentarer togs 

bort och talspråk gjordes om till skriftspråk. Då anonymitet utlovats åt deltagarna har de tilldelats 

ett unikt kodnamn mellan D1 och D11 i transkriptionen. Detta för att säkerställa anonymitet men 

fortfarande ge oss möjlighet att enkelt skilja dem åt vid analysen. 

 

Kodning och analys av materialet 

Vilken metod som bör användas för analys av fokusgrupp är upp till den som utför denna 

eftersom det inte finns några stipulerade metoder som absolut måste användas (Wibeck, 2012). 

Vi utgick från en metod för intervjuanalys som ställts upp av Hällgren Graneheim & Lundman 

(2004). I första steget tas svaren från intervjun och minskas från meningsenheter, utdrag direkt ur 

transkriptionen, till kondenserade meningsenheter till koder (Hällgren Graneheim & Lundman, 

2004). Meningarna blir kortare och mer sammanfattade för varje steg tills man i sektionen som 

heter koder fått fram ett nyckelord eller ett par som beskriver vad den ursprungliga meningen 

säger om ämnet som intervjun handlar om (Hällgren Graneheim & Lundman, 2004). Vi använde 

metoden på följande sätt: Deltagarnas utsagor bröts ut ur den hela transkriberade texten och 

förkortades genom att talspråkliga hjälpfraser som “Ju” “väl” “Jomen, jag tänker nog att” och 

liknande togs bort. Målet var att få fram endast vilken åsikt, eller kunskap deltagaren uttryckte. 

Meningarna såg efter detta steg ut så här: D2: Insekter är proteinrikt, D9: Det känns som en trend 

som är på gång, och så vidare. Enligt Wibeck (2012) ska de kodade meningarna sedan delas upp i 

enheter så att de som genomför analysen kan söka mönster eller trender i materialet. Så gjorde vi 

och förde in våra nedkortade meningar under gemensamma teman för att få ytterligare översikt 

och bättre kunna förstå materialet. Vi hittade teman som: Entomofagi och miljön, Attityder till 

entomofagi, Entomofagi är nytt i Sverige. Utifrån detta preciserade vi våra teman ytterligare till 

att bestå av helst ett eller ett fåtal ord och räknade även hur många unika deltagare som uttryckt 

åsikter som kunde hänföras till de kodorden.  

Resultat 

I följande stycke kommer resultatet presenteras sammanfattat i en tabell och även mer ingående. 

Vi utgår från kodorden och utvecklar vad deltagarna sagt kopplat till dem. 
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Efter att kodningen avslutats och vi lyckats sammanföra alla utsagor deltagarna framförde vid 

gruppintervjuerna till kodord började vi med att sammanställa allt i en tabell. 

 

Tabell 1. Våra deltagares åsikter om entomofagi kan förkortas till dessa kodord. Tabellen visar 

också hur många unika deltagare av totalt elva som tagit upp ett visst kodord. 

Kodord: Unika deltagare: 

Bra proteinkälla 4 

Trendigt 6 

Miljövänligt 5 

Okunskap 5 

Kulturella associationer 5 

Oaptitligt utseende 9 

Gastronomiskt värde 7 

 

Tidigare erfarenhet av entomofagi 

Sju av elva deltagare sade sig helt sakna personlig erfarenhet av entomofagi. Två stycken hade 

smakat insekter men bara vid något enstaka tillfälle och de sade sig inte minnas mycket av 

upplevelsen. Två deltagare gick in i studien med erfarenhet av och en positiv inställning till 

entomofagi, D9 och D10. Vad gäller D10 växte hen upp i ett asiatiskt land och insekter var en del 

av vardagsmaten. D9 hade däremot spontant utövat entomofagi under sin barndom i Sverige: 

— När jag var liten så åt jag ju myror för att jag tyckte det var gott. Jag slickade på 

stjärten. De smakar syrligt, jättegoda. De här rödsvarta. (D9) 

 

Insekter som mat — åsikter och kunskap 

Fem av kodorden vi använder togs fram ur gruppdiskussionen som hölls innan deltagarna fick se 

våra fem prover: Bra proteinkälla, trendigt, miljövänligt, okunskap och kulturella associationer. 

Fyra deltagare visste att insekter är en bra källa till protein och innehåller höga mängder av 

näringsämnet. En deltagare, D1, nämnde att insekter även innehåller signifikanta mängder av 

mineraler som järn och zink och att vissa insektsarter också har hög fetthalt. D2 spekulerade i att 
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insekter kanske inte har samma hälsorisker som rött kött utan istället kan ha positiva effekter på 

hälsan.  

Fem av deltagarna tog upp att entomofagi är miljövänligt. Argument som framfördes var att 

insekter kräver färre resurser för att bli ätbart protein för människor än kor och grisar, 

biodiversiteten gynnas och att om fler delar av ekosystemet används som proteinkälla minskar 

risken för överexploatering.  

Fem av deltagarna tog upp kulturella associationer till insekter i Sverige som de är medvetna om 

även om de personligen inte nödvändigtvis delar dem. De tog upp att insekter i kulturen har 

associationer som leder till motvilja och äckel. D4 kopplade antipatin till gamla testamentet där 

insekter spelar en roll i att bringa farsoter till Egypten och ser det som ett tecken på hur djupt 

rotad vår negativa inställning till insekter är. Insekter som föremål för fobier, användning i 

skräckfilmer och som källa till sjukdomar och nära koppling till smuts togs också upp.    

— Det finns en stark tradition av insekter som skadedjur. Vet man att någons hem är 

äckligt så finns där silverfiskar och mjölbaggar som visar på att: Du är inte renlig av dig. 

Då har du skadedjur också. (D5) 

Vad gäller deltagarnas egna inställning till entomofagi uttryckte de snarare entusiasm. Sex 

deltagare upplevde att insekter som mat är en växande trend och att framför allt unga 

matintresserade har en positiv inställning. Deltagarna använde ord som “spännande”, “häftigt”, 

“roligt” och “coolt” för att beskriva sin egen och andra ungas inställning till entomofagi. 

Själva det faktum att insekter i matlagningen är något nytt i Sverige upplevs dock också som ett 

problem. Fem av deltagarna uttrycker oro inför att vi saknar kunskap om entomofagi och att det 

kan vara riskabelt. Fyra av de fem oroar sig för att ökad konsumtion av insekter kan leda till nya 

sjukdomar, eller negativa följder för ekosystemet som vi inte kan se idag på grund av bristande 

kunskap. Till exempel överexploatering av insekter som orsakar brist och obalans i naturen eller 

att importerade insektsarter rymmer från farmer och stör vårt ekosystem. En av de fem kopplar 

snarare problemet med okunskap till det kulinariska området. D9 menar att det blir svårt att 

introducera insekter i de svenska köken då ingen vet hur de ska användas och kokböcker och 

recept saknas. 
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Bedömningen av proverna 

Efter gruppdiskussionen presenterades fem prover för grupperna (Bild 1). Proverna hade 

utarbetats för att gå från högst synlighet av insekter som ingrediens i prov ett till lägst synlighet i 

prov fyra och fem.  

 

Oaptitligt utseende 

Att se hela stora insekter i första provet uttryckte nio av elva deltagare som oaptitligt. Syrsornas 

utseende beskrevs med ord som “läskigt”, “motvillig till att smaka”, “illa till mods”, “inte 

aptitligt” och “illamående”. Deltagarna hade störst problem med att kroppsdelarna var tydligt 

synliga och uppgav att de kände avsmak inför vingarna, benen och spröten. Redan vid prov två, 

som var hela myror, började betydligt mer positiva ord användas. Deltagarna uppgav att eftersom 

myrorna var så små kunde inte de fysiska attributen urskiljas lika tydligt och var därmed inte ett 

problem. Tre deltagare uppgav att de associerade myrornas utseende till andra, välbekanta 

livsmedel och jämförde dem med svartpeppar, muscovadosocker och kiwikärnor. Inga negativa 

uttryck användes om myrorna och deltagarna började fokusera på andra saker än utseendet, två 

stycken uppgav att de tyckte om myrornas doft och D9 som uppgett att hen ätit myror i sin 

barndom blev märkbart upprymd. De efterföljande proverna fick färre kommentarer från 

deltagarna då deras utseende inte alls var lika exotiskt. Glassen sades se “aptitlig” och “rolig” ut. 

Vad gäller bröden trodde deltagarna att dessa skulle bli lättast att introducera på marknaden. 

Mjukbrödet sades se “nyttigt” ut. D7 associerade lukten på mjukbrödet till “mormors 

stekpannebröd” Den hedonistiska bedömning som deltagarna fyllde i visar på samma tendenser 

som deras kommentarer (Tabell 2).  

Tabell 2. Frekvensfördelningstabell för betyget på de fem proverna efter den visuella 

bedömningen. 

Prov/Betyg 1 2 3 4 5 

Syrsor 0 5 2 4 0 

Myror 0 0 0 6 5 

Glass 0 0 0 1 10 

Knäckebröd 0 0 0 1 10 

Mjukbröd 0 0 0 1 10 
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Svaren visar att glassen och båda bröden bedömdes som lika acceptabla av gruppen. Myrorna är 

sämre men får fortfarande högt gillande och syrsorna bedöms som klart minst acceptabla. 

Syrsorna var det enda provet som inte får någon femma och som har en majoritet av betygen 

under fyra. 

 

Gastronomiskt värde 

När det visuella hade bedömts var nästa steg ett smaktest. Deltagarna informerades att de fick 

smaka på de olika proverna, och att det var helt frivilligt. Om de provsmakade ombads de göra en 

ny hedonistisk bedömning efteråt i en identisk tabell. För prover de inte ville smaka på ombads 

de att lämna det fältet i tabellen tomt. En majoritet av deltagarna var väldigt nyfikna på att få 

prova. Flera ville smaka redan under den visuella bedömningen och vi försöksledare fick hindra 

dem. 

Trots att syrsorna bedömdes i enbart negativa ordalag vad gäller utseendet hade de som vågade 

prova en helt annan bild av smaken. Nio av elva deltagare valde att provsmaka syrsorna. D10 

hade ätit syrsor tidigare under sin uppväxt i ett asiatiskt land och var mest positiv till dem som 

mat. Hen beskrev det som en minnessmak från hemlandet och var den enda deltagare som åt 

samtliga syrsor som lagts fram på tallriken. D9 upplevde att syrsorna smakade som 

grönkålschips. D11 upplevde smaken så god att hen åt en till syrsa efter första provsmakningen. 

D7 tyckte om att syrsorna var krispiga men upplevde smaken som “inte jättegod”. Endast D6 var 

negativ till smaken av de som provade. Hen tyckte att syrsorna “inte var goda” och hade “en 

konstig bismak”. Myrorna växte i gillande efter provsmakningen. D4 utsåg myrorna till hens 

favorit av samtliga prover. D6 blev inspirerad och sade sig vilja laga mat med dem. D6 började 

omedelbart tänka högt om vilken sorts rätt myrorna skulle ingå i och vilka smaker som skulle var 

med i rätten förutom myror. Endast D7 var ambivalent till myrornas smak. Hen sade sig tycka om 

den syrliga smaken men inte de “stalliga” tonerna hen tyckte sig uppfatta. Glassens smak var 

universellt uppskattad. Deltagarna upplevde att smaken av myror tillförde något till glassen. 

Bröden trodde alla skulle bli lättast att introducera till oerfarna entomofager och de tyckte att 

bröden var goda men anmärkte på att de saknade någon karaktär av insekter. De upplevdes som 

“vanligt bröd”. Bedömningen som utfördes efter provsmakningen visade intressanta förändringar 

i gillandet (se tabell 3). 

Tabell 3. Frekvensfördelningstabell för betyget på de fem proverna efter att deltagarna 

provsmakat. 
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Prov/Betyg 1 2 3 4 5 

Syrsor 1 0 4 1 3 

Myror 0 0 1 5 5 

Glass 0 0 0 0 11 

Knäckebröd 0 0 0 1 10 

Mjukbröd 0 0 0 5 6 

 

Syrsorna hade nu bara en person som satte lägre betyg än tre på dem i gillande jämfört med fem 

stycken före provsmakningen. Syrsorna fick nu också tre femmor i betyg jämfört med inga före 

provsmakningen. Den enda förändringen för myrorna var att en deltagare sänkte betyget från fyra 

till tre efter att ha provsmakat. Glassen höjde sitt betyg och fick högsta poäng av alla deltagare. 

Knäckebrödet var oförändrat och fyra stycken sänkte betyget på mjukbrödet från fem till fyra. De 

som uppgav en orsak sade sig vara besvikna på att mjukbrödet såg mörkare ut på grund av 

syrsmjölet men inte smakade annorlunda. 

Efter provsmakningen sade sig deltagarna vara positivt överraskade. D1 trodde att insekter kan 

bli “väldigt gott” om vi i väst kommer fram till passande kulinariska koncept för dem. D7 kunde 

“absolut tänka sig att prova mer”. D5 vågade inte prova syrsorna men såg det inte som omöjligt 

att vänja sig vid entomofagi om det blev mer vanligt i samhället. D9 såg entomofagi som “klart 

användbart” i matlagningen. 

—  Så länge man kom över det här att ”Jag stoppar en insekt i min mun” så var det 

väldigt gott. Om man som konsument tränas till att inte tycka att det är äckligt, alltså 

själva idén, för smaken är absolut inte äcklig utan det är vad vi lärt oss. Insekter är 

smutsiga. Insekter bär på sjukdomar. (D11) 

Diskussion  

I den här delen diskuteras innebörden av vår insamlade data närmare och även hur den metod vi 

använt påverkat resultatet. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet indikerar ett samband mellan synligheten av insekter och hur positiv den hedonistiska 

bedömningen blir. Deltagarna i fokusgrupperna ansåg att de torkade syrsorna var svårast att 

acceptera som mat och anledningen var att råvarans animaliska ursprung blev så tydligt. Detta 

faktum förvärrades av att råvaran inte endast var tydligt animalisk utan tydligt tillhörande en art 

vi i väst inte ser som föda. Dessa åsikter kan kopplas ihop med vad Hartman et al., (2015) 

påpekar att utseende hos insekter riskerar väcka avsmak och de istället bör bearbetas för att få ett 

mer attraktivt utseende. Detta argument kan styrkas av att alla produkter provsmakades av alla 

deltagare förutom syrsorna där två stycken deltagare valde att inte provsmaka. 

Trots att prov två var hela myror bedömdes detta med högt gillande trots att de fortfarande hade 

tydliga drag av insekter som exempelvis ben vilket borde skapat avsmak enligt Hartman, Shi, 

Giusto & Siegrist (2015). Motiveringen från gruppdeltagarna var att även om inga försök gjorts 

att dölja insekternas utseende var de så små att utseendet inte kunde uppfattas tydligt. Detta tyder 

på att bearbetning inte nödvändigtvis behövs för att öka acceptansen så länge djurets lemmar och 

övriga kroppsliga attribut inte tydligt kan urskiljas. Som Shelomi (2015) tar upp kan det också 

spela roll att vi här jämför en insektsart vi mycket sällan ser i Sverige, syrsa, och en som är högst 

alldaglig, svartmyra. Två av paneldeltagarna uttryckte också sådana tankar, att känslan av 

igenkännande de fick från myrorna gjorde dem mer acceptabla. 

Att erbjuda en ny råvara i en gammal, välbekant form har fungerat för att öka acceptansen vid 

införande av andra exotiska kulinariska produkter, såsom inälvor (Tan et al., 2015). Vår studie 

tyder på att detta fungerar även med insekter då deltagarna inte upplevde några problem med 

acceptansen då proverna hade de trygga formerna av glass eller bröd. I glassen var myrorna 

visserligen fortfarande hela men deltagarna ansåg inte att det såg ut som djur utan som 

kiwikärnor eller chiafrön. 

De flesta källor kring entomofagi och västvärlden vi tagit del av tar upp det negativa kulturella 

stigma insekter dras med i vår del av världen (Tan et al., 2015; Tan et al., 2016; Vanhonacker et 

al., 2013; Megido et al., 2014; Balzan et al., 2015; Hartman et al., 2015). Samtliga av våra 

deltagare känner till denna aversion mot insekter även om de inte uppvisar den i högre grad 

själva. Insekter som föremål för fobier, som ingredienser i skräckfilmer, pestbringare inom 

kristendomen och fysisk manifestation av dålig hygien och ett klandervärt leverne avhandlades 

alla spontant under gruppdiskussionerna. 
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Som Birch (1999) tar upp minskar neofobin hos barn drastiskt redan efter att ny mat smakats en 

enda gång. Vår hjälphypotes var att samma sak rimligtvis borde gälla även för vuxna som 

upplever neofobi. Resultatet av vår studie tyder på att detta stämmer då syrsornas hedonistiska 

bedömning ökade mest av alla prover efter en enda provsmakning, vilket sammanfaller med vad 

Obopile & Seeletso (2013) kommer fram till om att insekter äts för deras smak och att de således 

har ett gastronomiskt värde. Dessa syrsor upplevdes även som mest främmande och obehagliga 

och hade i särklass lägst betyg efter den visuella bedömningen. Alltså var syrsorna provet som 

kraftigast var belastat av neofobi. Enligt vår teoretiska bakgrund kunde en ny råvara som 

presenteras i en välbekant form och därmed mer visuellt tilltalande öka acceptansen (Tan et al., 

2015). Deltagarna indikerade att detta bar syn för sägen när de såg en potential för entomofagi i 

Sverige under förbehåll att den visuella exponeringen hölls till ett minimum. Detta förstärks av 

hedonistiska tabellen där de råvaror som hade lägst visuell koppling till insekter också hade högst 

hedonistiskt visuellt betyg (se Tabell 2; Tabell 3). 

  

Metod- och materialdiskussion 

Moderatorn bör inte ha tidigare relation till deltagarna på grund av redan kända åsikter av studien 

kan överföras till deltagarna och därigenom påverka slutliga resultatet (Hylander, 1998). Nu 

skedde ett strategiskt urval på Grythyttan Campus och uppsatsförfattarna hade en viss tidigare 

relation med deltagarna men en handplockning av så okända deltagare som möjligt genomfördes 

vid urvalet. Som nämnts i metodavsnittet var det inte möjligt att finna deltagare helt utan redan 

existerande personlig anknytning till varandra. Ifall deltagarna känner varandra eller inte 

påverkar resultatet, enligt metodlitteraturen (Wibeck, 2012). Exakt hur vår studie påverkats går 

inte att med säkerhet uttala sig kring utan att ha grupper där inga deltagare känner varandra att 

jämföra med. Vi läste på om potentiella problem med fokusgrupper bestående av bekanta eller 

vänner och har försökt minimera riskerna så gott vi kunnat, vilket också tas upp i metodavsnittet.  

Inom forskningsvärlden finns det delade åsikter om hur själva dokumentationen av inhämtad data 

ska ske (Hylander, 1998). Vissa menar att en sammanfattning av diskussionen är tillräcklig 

samtidigt som andra menar att ord för ord bör skrivas ner (Hylander, 1998). Vilken metod som 

ger mest validitet är således en definitionsfråga grundat på vad syftet är med det projekt som 

utförs. Inom dessa fokusgrupper så valdes en transkribering av hela intervjuerna där dessa senare 

kortades ner där genom att irrelevant information sållades bort.  
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Urval 

Ett urval av deltagare gjordes inom det lokala geografiska området av folk som var kopplade till 

Örebro universitet. Vi valde att använda oss av ett strategiskt urval då deltagare väljs i enlighet 

med vårt syfte och har en koppling till ämnet (Wibeck, 2012). Vid fokusgrupper finns det alltid 

en risk att deltagare inte dyker upp (Wibeck, 2012) och då vi valt att ha minst fyra personer per 

fokusgrupp rekryterades således minst fem personer till respektive grupp ifall någon skulle hoppa 

av. Trots att vi rekryterat fler personer än vad som behövdes så var det stora avhopp i båda 

grupperna vilket Wibeck (2012) påpekat och detta gjorde att vi fick rekrytera ytterligare nya 

personer. Vad detta beror på är inte helt klarlagt. En möjlig idé var att många var väldigt 

neofobiska av sig gällande insekter och därför inte ville ställa upp överhuvudtaget. Vilket 

resulterade i att de deltagare som till slut ställde upp var bland de minst neofobiska i närheten och 

hade högst acceptans mot insekter. Detta torde med alla sannolikhet ha lett till att resultatet vi 

presenterat är vinklat. Vi tänkte redan under arbetet på att det skulle bli svårt att locka deltagare 

som var negativa till entomofagi. Ett sätt att försöka få en mer varierad panelsammansättning 

hade varit att inte informera om studiens syfte och innehåll i förväg. Vi hade kunnat annonsera 

studien som en fokusgrupp som diskuterar alternativa proteinkällor för att först upplysa 

deltagarna om att det handlade om insekter då de var på plats. Vi gick tyvärr snabbt ut med 

information om våra fokusgrupper där vi nämnde att entomofagi skulle diskuteras. Eftersom 

studentpopulationen är liten och lever nära varandra i Grythyttan spreds informationen om att vi 

arbetade med insekter bland potentiella medlemmar och många såg oss arbeta med proverna på 

skolan och ställde nyfikna frågor. Vid den händelse att vi skulle genomföra en liknande studie i 

framtiden skulle vi dock avslöja så få detaljer som möjligt för deltagarna i förväg och inte låta 

dem veta att provsmakning av insekter ingick i studien. Ett ytterligare sätt att locka personer med 

aversion mot entomofagi hade kunnat vara att erbjuda attraktiva belöningar för deltagande, som 

exempelvis signifikanta summor pengar. 

 

Frågekonstruktion 

För att skapa relevanta frågor till studien så genomfördes en pilotstudie där vi kunde prova ut 

frågor och metoder för att se vilka som var mest relevanta för vårt syfte. Pilotstudien gav oss 

tillfälle att reflektera och diskutera med gruppmedlemmar som hade ekvivalent bakgrund med de 

som senare intervjuades vilket gav en stadigare bas för den riktiga studien. Bryman (2011) 

skriver att man bör reflektera över frågorna för att de ska vara relevanta till syftet. Vi upptäckte 

att diskutera kring deltagarnas egna synpunkter på de prover vi presenterade och jämföra dessa 
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skapade mest relevant information för att uppfylla vårt syfte. Detta resulterade i att vi utvecklade 

metoden på så vis att deltagarna styrde fokusgruppen mer utifrån sina egna tankar istället för att 

moderatorn styrde utifrån en intervjuguide. Således utvecklades fokusgrupperna från att vara mer 

strukturerad i pilotstudien och planeringsstadiet till att bli mer ostrukturerade i de skarpa 

studierna.  

 

Intervjugenomförande 

Inom ostrukturerade fokusgrupper bör moderatorn inta en mer passiv roll för att inte påverka 

resultatet för mycket (Wibeck, 2012). Genom att låta medlemmarna enskilt skriva ner sina tankar 

på papper om entomofagi hölls antagligen bias från övriga deltagare och moderator nere gällande 

positiva och negativa egenskaper kopplat till ämnet. Detta gav förhoppningsvis mer genuina 

tankar kring entomofagi och ett mindre färgat resultat än om det hade varit en mer öppen 

diskussion när deltagarna redovisade sina tankar utan att ha det nedskrivet. Utifrån deltagarnas 

synpunkter skapade vi uppföljningsfrågor och bad deltagarna att förklara vidare samt att skapa en 

diskussion genom detta för att locka fram oväntad information (Bryman, 2011).  

 

Under den andra fokusgruppen där vi hade en deltagare fler än i den föregående gruppen så var 

en deltagare väldigt entusiastisk och redan insatt i ämnet. Detta är något som Hylander (1998) har 

påpekat att det finns risk för när det är många deltagare. Detta ledde till att fokus flyttades från 

huvudspåret under några minuter vilket fick oss att ingripa genom att avbryta och ställa frågor 

riktade mot syftet för att gå vidare med undersökningen.  

Analysgenomförande 

Vid tolkning av kvalitativ data kan det ibland vara svårt att se hur slutsatserna har formats av 

forskaren (Bryman, 2011). Av ett material kan flera olika tolkningar göras och det är forskarens 

uppgift att förmedla en så trovärdig analys som möjligt (Bryman, 2011). Vår ambition har varit 

att arbeta med materialets delar under flera tillfällen och återkoppla till samma information under 

processens gång. Detta har gjorts för att skapa en trovärdig bild av det insamlade materialet och 

för att bearbetningen av detta ska stämma överens med vad deltagarna förmedlade under 

fokusgrupperna.  
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Etisk reflektion om studiens genomförande 

Åtgärder för att ge deltagarna hög grad av anonymitet vidtogs från vår del men trots detta finns 

det självklart alltid en risk att deltagarna kan ge ut information om varandra till en tredje part 

själva. Detta var något vi informerade deltagarna om och därmed hoppas att den faktorn 

minskades så mycket som möjligt. Även om det finns en risk för detta så var det ingen etisk 

tvivelaktig information som skulle skada någon som framkom under undersökningen. Detta leder 

till att om någon information skulle läcka ut skulle troligen inte komma någon till skada baserat 

på vad undersökningen faktiskt handlade om. Samtliga respondenter godkände att intervjun 

spelades in samt att delta frivilligt enligt samtyckeskravet.  

 

Slutsats 

Studien som genomförts för uppsatsen indikerar att acceptansen för entomofagi ökar när 

insekternas synlighet minskar. Dock har studien genomförts på ett litet antal deltagare som 

demografiskt sett är väldigt lika. Därför kan ingen generell slutsats dras utifrån materialet. Mer 

forskning behövs innan en hypotes kan upprättas eller en korrelation kan påvisas. 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Denna studie har utförts på studenter som har en stark koppling till måltidsvetenskap och är i hög 

grad insatta i faktorer som påverkar vårt beteende i hur vi uppfattar mat. Det skulle vara av 

intresse att undersöka dessa frågor vi gjort på personer som har en annan bakgrund och 

demografisk profil än det vi riktade in oss på. I denna studie var samtliga personer mellan 19 - 30 

år gamla och med all sannolikhet med ett större matintresse än genomsnittet. En undersökning av 

personer som är både yngre och äldre skulle kunna ge en bredare syn på vår frågeställning och 

mer representera vad befolkningen i övrigt anser i denna fråga. En av de viktigaste aspekterna att 

få med vore att utföra fokusgrupper på folk som inte visste att det var insekter som skulle 

undersökas och därigenom få med både folk som är villiga att acceptera insekter som föda 

tillsammans med de som inte alls delar samma perspektiv. 

 

Även om det kanske dröjer några år innan större glassföretag möjligen börjar producera glass 

som innehåller myror så finns det troligen en marknad mot mer insektsbaserade produkter i 

Sverige. Matvaror där synligheten av insekter hålls lågt som exempelvis bröd bakat med delvis 
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insekter har troligen en potential att få en del av marknaden när det framtida proteinbehovet mer 

och mer blir en realitet. Därför tror vi att företag inom branschen som vill börja implementera 

insekter som råvara bör ta detta i beaktning. Inledningsvis rikta in sig på livsmedel innehållande 

insekter i bearbetad form som pasta, bröd, proteinpulver, malda biffar och bakverk där 

insektsmjöl bakas in.  
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Bilaga 2 

Informationsblad 

Syftet med denna studie är att belysa åsikter kring entomofagi, alltså ätandet av insekter, där olika 

grad av bearbetning och presentation kan påverka acceptansen av insekter. Detta sker genom en 

gruppdiskussion på cirka 30-45 minuter där flera olika produkter kommer finnas tillgängliga. 

Deltagarna kommer placeras i grupper där de diskuterar kring teman redan fastställde av en 

moderator. Det är sedan upp till deltagarna att förklara och diskutera åsikter som de har och 

jämföra med varandra för att därigenom närma sig varför vissa åsikter finns inom detta område. 

Det finns inga rätta eller fler svar utan alla åsikter är lika viktiga. Sessionen kommer att spelas in 

och transkriberas som underlag till studien. Deltagarna kommer att anonymiseras vid 

bearbetningen av resultatet och informationen om deltagarna kommer behandlas konfidentiellt. 

  

Uppsatsförfattarna i projektet är studenterna Tobias Andrén och Ove Gustafsson vid Restaurang- 

och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet. Projektet pågår under våren 2016 och 

beräknas vara klart i juni 2016. Bakgrunden till projektet är att på grund av ökande befolkning i 

världen så är det av stor vikt att hållbara, miljövänliga och nyttiga proteinsubstitut implementeras 

då nuvarande jordbruk inte beräknas vara hållbart i framtiden. Insekter som proteinkälla är en av 

de substitut som undersöks och är i detta fall det som diskuteras inom fokusgruppens ramar. 

Tack för att ni ställer upp i vår studie! Med vänliga hälsningar Tobias och Ove. 

 

Kontaktuppgifter 

Tobias Andrén                   Ove Gustafsson                                                                                                              

Email: tobias@greenfork.se             Email: ovegus80@gmail.com                                                                                              

Mobil: 0701400900                         Mobil: 0702137236 

                                                                                                  

Handledare: Åsa Öström, professor 

Email: asa.ostrom@oru.se 
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Bilaga 3  

Tabeller för hedonistisk bedömning som användes vid mötena med 

våra fokusgrupper 

 

Deltagare: 

  

Visuell 

bedömning 

Gillar mycket Gillar lite Varken eller Ogillar lite Ogillar mycket 

Prov 1           

Prov 2           

Prov 3           

Prov 4           

Prov 5           

  

  

Deltagare: 

                      

Frivillig 

sensorisk 

bedömning 

Gillar mycket Gillar lite Varken eller Ogillar lite Ogillar mycket 

Knäckebröd           

Bröd           

Glass           

Myror           

Syrsor           
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Bilaga 4 

Intervjuguide som användes av försöksledarna vid mötena med 

fokusgrupperna 

 

- Hej och välkomna! 

- Jag vill tacka all er för att ni ställer upp och deltar i denna fokusgrupp.  

Jag vill inleda med att alla skriver sitt namn på pappret framför er samt en i taget säger 

vad ni heter och vilket program ni går i.  

- Diskutera regler för fokusgrupp samt struktur 

 

ÖPPNINGSFRÅGOR:  

 

- Har ni stött på insekter under er utbildning vid innan? Isåfall hur? 

- Är någon allergisk mot skaldjur?  

- Vad vet ni om ätbara insekter?  
 

INTRODUKTIONSFRÅGOR 

 

Nu skulle jag vilja ha en minuts tystnad. Jag vill att alla var för sig skriver ner på ett 

papper vad det finns för fördelar och nackdelar med att äta insekter.  

Låt alla förklara en i taget och skapa en diskussion ur detta.  

 

ÖVERGÅNGSFRÅGOR 

 

- Ställ produkterna på bordet en i taget till varje person. Två minuter tystnad där deltagarna 

får utvärdera vad de ser framför sig med papper och penna. Ge en kort förklaring om varje 

rätt. Låt sedan ordet vara fritt bland deltagarna. Ge ut ett hedonismskalepapper. Nämn 

tydligt innan att det är ett visuellt prov.  

- Utveckla deltagarnas åsikter, och diskutera utifrån detta 

 

NYCKELFRÅGOR: 
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- Gastronomisk bedömning av proverna. Två minuter tystnad där deltagarna får utvärdera 

produkterna med papper och penna. Låt sedan ordet vara fritt bland deltagarna. Ge ut ett 

nytt hedonismskalepapper.  

- Diskutera utifrån deras svar 

 

AVSLUTNINGSFRÅGOR  

 

- Är det någonting vi har missat? 

- Är det någon som vill tillägga något?  

 

 

 


