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Sammanfattning  

Insekter spås kunna bli en välbehövlig framtida proteinkälla åt människor. Tidigare forskning 

har bland annat undersökt möjligheter och risker med insekter som föda åt människor och det 

har konstaterats att det finns ett motstånd i västvärlden mot insekter som mat. Det har antytts 

att människor i västvärlden skulle kunna acceptera dolda insekter i mat. Syftet med studien är 

att undersöka om grad av synlighet påverkar viljan att äta insekter. Studien har ett deduktivt 

angreppssätt och en enkät har därför valts som metod. Enkäten skapades i programmet 

EyeQuestion, 159 personer deltog i studien via Internet. Studiens resultat tyder på att graden 

av synliga insekter i mat påverkar viljan att äta. Kvinnor var generellt mindre benägna att 

kunna tänka sig att äta maten i studien. Grad av matneofobi är en annan faktor som också 

spelar in. En slutsats som kan dras från studien är att viljan att äta insekter minskar ju mer 

synliga insekterna är. 

  

Nyckelord: entomofagi, mat acceptans, insekter
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Inledning 

Hur ser konsumenter i Sverige på insekter som mat? Insekter på tallriken är varken nytt eller 

konstigt, utan förekommer i många delar av världen (van Huis et al., 2013). Insekter som mat 

är av tradition långt ifrån självklart i västvärlden, där associationen med insekter ofta går till 

spridning av sjukdomar och förstörelse av grödor (Ibid.). I Sverige får inte insekter 

marknadsföras eller uppfödas för livsmedelsändamål innan de godkänts av EU 

(Livsmedelsverket, 2016). Enligt van Huis et al. (2013) behöver vi omvärdera vad och hur vi 

äter för idag går människor hungriga. Dessutom kommer framtiden med nya utmaningar då 

världsbefolkningen spås öka och likaså pressen på miljön (Ibid.). I sken av detta ses insekter 

som aktuella att undersöka idag. Exempel på den forskning som bedrivits återkommer i den 

Teoretiska bakgrunden. Frågan är om vi är beredda att anamma insekter som mat. Denna 

studie avser att undersöka om graden av synliga insekter påverkar viljan att äta dem.  

 

 

Ämnesrelevans för måltidskunskap och värdskap 

Insekter kan komma att bli en proteinkälla i västvärlden, vilket kan bidra till minskad 

köttkonsumtion, om konsumenter är beredda att använda insekter som föda. Det finns därför 

anledning att belysa konsumenters attityd kring insekter som mat. The Five Aspects Meal 

Model förkortad FAMM används vid Restaurang- och hotellhögskolan för att utveckla 

måltidsupplevelser men även för att utforma forskningsfrågor (Öström, Rapp & Prim, 2008). 

FAMM är baserat på stämningen styrsystemet, rummet, mötet och produkten (Gustafsson, 

2004). Produkten omfattar det som äts och dricks under en måltid (Ibid.). Produkten bedöms 

med alla sinnen (Öström, 2004) och kan därmed bedömas efter utseende (Tan, Steenbekkers, 

Fischer, van Trijp, Tinchan och Stieger, 2015). Fokus har inte legat på insekter som 

proteinkälla utan som en ingrediens i måltiden. Sammanfattningsvis kan studien kopplas till 

måltidskunskap genom att studien avser att undersöka den visuella påverkan av produkten 

insekter i en måltidspresentation, vilket kan komma att bli en viktig faktor vid introduktionen 

av insekter som mat.  

 

 

Kommenterad [JJ1]: Storbokstav ? 
 

Kommenterad [JJ2]: Saknades punkt efter (Ibid.) 
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Teoretisk bakgrund 

Det ses som en allmän sanning att världsbefolkningen kommer att öka (van Huis et al., 2013). 

Detta medför att matproduktionen behöver effektiviseras och konsumtionsvanorna förändras 

(Ibid.). Några anledningar till varför insekter som människoföda ses som intressanta idag är att 

insekter är näringsrika alternativ till konventionellt kött, de omvandlar foder till ätbara 

proteiner effektivt samt att uppfödning av insekter antas medföra mindre miljöpåverkan än 

traditionella boskap (Anankware, Fening, Osekre & Obeng-Ofori, 2015). Uppfödning av 

insekter kan vara miljövänligare eftersom mindre växthusgaser och ammoniak bildas 

(Oonincx, von Itterbeeck, Heetkamp, van den Brand, van Loon & van Huis, 2010).  

 

Syrsors förmåga att förvandla foder till ätbar vikt är effektivare; två gånger jämfört med höns; 

fyra gånger jämfört grisar och 12 gånger jämfört kor (van Huis, 2013). Författaren drar 

slutsatsen att andra insekter borde visa liknande resultat (Ibid.). Van Huis et al. (2013) hävdar 

att industrialiserad insektsuppfödning kan ta lärdom av köttindustrins misstag, detta 

exempelvis genom restriktiv användning av antibiotika. Uppfödning i Sverige bör hållas till 

arter som redan finns i landet såsom mjölmaskar, hussyrsor och grässhoppor (Jansson & 

Berggren, 2015). Detta eftersom spridning av insekter i naturen annars kan hota befintliga 

ekosystem, av samma anledning bör inte nya grödor introduceras som föda åt insekterna 

(Ibid.).  

 

Konsumtion av insekter  

Konsumtion av insekter, känt som entomofagi1, har förekommit i årtusenden (van Huis et al., 

2013). Vanligast idag är att insekter skördas från naturen men produktion av insekter 

förekommer också (van Huis, 2016). Mer än 2000 olika arter av insekter förtärs av människor 

(Jongdema, 2015).  

 

Insekter är generellt sett näringsrika där många arter innehåller lika mycket eller mer protein 

än kött och fisk (Durst & Shono, 2010). Kompositionen av aminosyror för insekters protein är 

i många fall bättre än de i korn eller baljväxter (Bukkens, 1997). Enligt DeFoliart (1992) bör 

upptagningsförmågan av protein öka om exoskelettet tas bort. Insekter kan ätas i olika stadier i 

livscykeln; det är sort av insekt som avgör i vilket stadie den äts, exempelvis äts mal oftast 

som larv (van Huis et al., 2013). Insekter kan konsumeras hela eller finfördelade, dessutom 

                                                
1 Denna studie behandlar mänsklig konsumtion av insekter och det är sådan som avses då uttrycket entomofagi 

används i fortsättningen. 

Kommenterad [JJ3]: Tobias tycker vi inte skall avsluta 
stycke med Ibid 
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finns möjligheten att extrahera näring såsom protein från insekter för att berika matvaror 

(Ibid.). Insekter kan vara både lyxprodukter och fattigmansföda (Ramos-Elorduy et al., 1997). 

Van Huis (2013) menar att insekter uppskattas som delikatesser på vissa marknader och kan 

betinga högre priser än kött. Enligt Caparros Megido et al. (2014) utövas entomofagi i många 

länder i världen. Insekter förtärs däremot generellt sett inte av människor i Nordamerika och 

Europa (Ibid.).  

 

Insekter som köttsubstitut 

Intresset för insekter i västvärlden ökar enligt Verkerk, Tramper, van Trijp och Martens 

(2007), detta tack vare ökningen av insektskokböcker och restauranger som serverar insekter. 

Shelomi (2015) hävdar att det finns skäl till att insekter som ett hållbart alternativ till kött inte 

kommer att anammas som en ny idé eftersom det finns effektivare alternativ som veganism, 

eller för konsumenter mer tilltalande alternativ såsom konsumtion av hela djur. Dessutom har 

insekter med sina små kroppar och exoskelett mindre likhet med kött än befintliga alternativ 

såsom Quorn, vilket gör insekterna svårare för konsumenterna att använda som substitut till 

kött (Ibid.). Det kan finnas andra skäl till att konsumera insekter än i form av köttsubstitut 

(Verbeke, 2015). Shelomi (2015) spår att insekter kan komma att vara dyra på marknaden och 

anser att insekter borde marknadsföras i väst som delikatesser istället för köttsubstitut. Det kan 

enligt Schösler, Boer och Boersema (2012) finnas konsumenter som tilltalas av tanken på 

insekter som delikatess.  

 

Äckelfaktor eller delikatess 

Generellt sett anses inte insekter vara passande som människomat i västerländska samhällen 

(van Huis, 2013). Insekter har enligt van Huis et al. (2013) blivit synonymt med förstörelse av 

grödor, spridning av sjukdomar och kan trigga en känsla av äckel. Många västerlänningar 

konsumerar dock insekter utan att veta om det, bland annat i form av E1202 som används till 

att färga livsmedel (Ibid.). Looy, Dunkel och Wood (2014) menar att västvärldens negativa 

syn på entomofagi är komplex och beror på flera faktorer. Inlärt kulturellt beteende ser 

författarna som en förklaring till detta och menar att människor i väst drar alla insekter över en 

kam genom att associera även växtätande insekter med avföring och förruttnelse. Denna 

förklaring till västerlänningars syn på insekter som mat är dock enligt Looy et al. (2014) 

                                                
2 E120 är ett ljusrött färgämne som framställs från insekten Koschenillsköldlus  
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otillräcklig eftersom i västvärlden konsumeras andra organismer som kan associeras med 

förruttnelse såsom svampar och asätare varav bland andra hummer kan nämnas.  

 

Inlärt äckel handlar om vad som är acceptabelt inom kulturen, genom att hålla sig inom 

kulturens ramar visar människor att de tillhör just den kulturen (Looy et al., 2014). Varje barn 

fostras inom en kultur och mat är en del av denna, vuxna lär barn vad som kan ätas och inte 

(Ibid.). Även van Huis (2016) menar att äcklet mot insekter är inlärt och kan uppkomma hos 

barn i åldrarna två till fem år. I studien av Lensvelt och Steenbekkers (2014) såg majoriteten 

av respondenterna ingen risk med att äta insekter. De som såg risker nämnde ofta sjukdom och 

att insekter är skrämmande som riskorsak (Ibid.). Konsumtion av insekter kan vara oförenligt 

med vissa religioner eftersom insekter varken är halal eller kosher (Shelomi, 2015). I studien 

av Lensvelt et al. (2014) var personer som konsumerat insekter tidigare mer positivt inställda 

till att äta insekter än personer som inte hade det.  

 

Pliner och Salvy (2006) refererar till Schulze och Watson (1995) och skriver att motvilja att 

testa ny mat kallas matneofobi. Matneofobi antas ha utvecklats för att organismer ska hålla sig 

till sådant som är säkert, på så vis kan sådant som är farligt för individen undvikas såsom 

giftig föda (Ibid.). Matneofobi antas vara en viktig faktor för människors ovilja att äta insekter 

(Hartmann, Shi, Giusto och Siegrist, 2015; Verbeke, 2015). Caparros Megido et al. (2014) 

redogör för tidigare forskning3 och menar att forskningen visar tvetydiga resultat för om 

neofobi är relaterat till kön eller ålder. Däremot var kvinnorna i studien av Schösler et al. 

(2012) mindre villiga att äta insekter.  

 

Normalisering av entomofagi 

Enligt Looy et al. (2014) behöver entomofagi normaliseras för att accepteras i väst och 

författarna föreslår att namn, som inte ger direkt association till insekter, kan används vid 

marknadsföringen. Sushi hade enligt författarna kanske inte fått sitt genombrott i västvärlden 

om det stått rå fisk på menyerna och menar att det kan tänkas att escamoles, en traditionell 

mexikansk rätt av myrägg, låter bättre för konsumenter än ordet myrägg (Ibid.). Ett annat 

alternativ för marknadsföring av insekter är att distingera ätbara insekter från oätliga och 

dåligt ansedda insekter (Ibid.; Shelomi, 2015; Deroy, Reade & Spence, 2015). Enligt Deroy et 

                                                
3 Caparros Megido et al. (2014) refererar till Pliner och Hobden (1992); Pelchat och Pliner (1995); McFarlane 

och Pliner (1997); Hursti och Sjödén (1997); Tuorila et al. (2001); Pliner och Salvy (2006) samt Johns et al. 

(2011) 
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al. (2015) kategoriserar sig människor i regel inte som djurätare utan en del djur äts och andra 

inte, detsamma borde kunna gälla insekter. Som ny mat behöver insekter komma över en extra 

barriär eftersom de ses som oätliga (Looy et al., 2014). Deroy et al. (2015) argumenterar för 

att tidigare forskning missat poängen med entomofagi som någonting attraktivt då fokus legat 

på respondenternas äckel genom att råa eller exotiska insekter visats upp som ter sig äckliga 

och konstiga för betraktaren. Författarna menar att fokus bör ligga på välkända lokalt 

förekommande skogsinsekter som kan ses som rena och som presenteras i ett tilltalande 

sammanhang (Ibid.).  

 

Gillande av insekter som mat beror till viss del på tillagningsmetod då krispiga insekter 

föredras (Caparros Megido et al., 2014; Tan et al., 2015). Att införa insekter i ett bekant 

sammanhang i en känd produkt kan öka viljan att äta insekter men inte om fel associationer 

ges såsom insektsangripen mat (Tan et al., 2015). I studien av Lensvelt et al. (2014), som 

utfördes i Australien och Nederländerna, visade respondenterna preferens för att konsumera 

insekter som en del av en måltid framför att äta dem för sig självt.  

 

Alla sinnen bidrar till bedömningen av maten, synen ger information om utseende som skapar 

förväntningar utifrån tidigare erfarenheter och bidrar till hur produkten uppfattas (Öström, 

2004). Tan et al. (2015) refererar till Trope, Liberman och Wakslak (2007) samt Yeomans, 

Chambers, Blumenthal och Blake (2008) för att visa på att det visuella presenterar produkten 

och hävdar att konsumenter kan dra slutsatser om produktens sensoriska egenskaper utifrån 

dess utseende även när den tidigare erfarenheten är begränsad. Utifrån detta drar nämnda 

författare slutsatsen att dolda insekter ökar viljan att äta insekter när det finns ingen eller liten 

erfarenhet. I studien av Lensvelt et al. (2014) föredrogs dolda insekter framför synliga. 

Liknande resultat fann Schösler et al. (2012) vid en studie av alternativ till kött då icke synliga 

insekter i form av protein i en pizza föredrogs. Även studien av Caparros Megido et al. (2014) 

tyder på att västerländska konsumenter föredrar att ej se insekterna. Däremot poängterar 

Lensvelt et al. (2014) att gömda insekter tar bort spänningsmomentet för dem som vill äta 

insekter för att det är nytt och spännande. I sin undersökning noterade Caparros Megido et al. 

(2014) att det finns en nyfikenhet kring insekter som mat. Hartmann och Siegrist (2016) menar 

att produkter som innehåller en liten del insektsmjöl, såsom kakor, i sig inte kommer att bidra 

till minskad köttkonsumtion. Men de kan bidra till ökad acceptans för insekter som mat vilket 

på sikt leder till minskad konsumtion av kött (Ibid.).  
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om grad av synlighet påverkar viljan att äta insekter. 

 

 

Frågeställningar 

Hur påverkas preferens för dolda till synliga insekter? 

Vilken betydelse har matneofobi, kön, ålder för viljan att äta insekter? 

 

 

Material 

I detta avsnitt beskrivs sökningen av information utifrån metodlitteratur samt kriterier för 

inkludering och exkludering av material.  

Litteratur- och databasinsamling 

Till denna studies teoretiska bakgrund gjordes en litteraturgenomgång. I en 

litteraturgenomgång belyses vad som sedan tidigare är känt inom ett område (Bryman, 2011). 

Dessutom undersöks hur tidigare studier gått till, vilka hypoteser som finns, om det finns 

resultat som motsäger varandra och om det finns kunskapsluckor (Ibid.). För att finna material 

kan elektroniska databaser vara en bra utgångspunkt (Ibid.). Vid sökning i databaser är sökord 

användbara för att finna relevant material, sökorden kan kombineras med termer som AND 

eller med asterisk (Ibid.). Material till denna studie söktes i fria databaser såsom de 

tillgängliga via Örebro universitet. I sökningar i databaser såsom Summons och FSTA 

användes sökord såsom entomophagy, insects och acceptance. Booleska termer som AND 

användes för kombinera sökord och därigenom att precisera sökningen (se bilaga 1). Asterisk 

användes för att bredda sökningen och få med ord med olika ändelser. 

 

Ett inkluderingskriterium var vetenskapliga artiklar, böcker eller annat material från trovärdiga 

källor som rapporter från myndigheter. Material på andra språk än svenska och engelska 

exluderades. Titlarna på sökträffarna lästes och om artikeln antogs ha ämnesrelevans lästes 

sammanfattningen. Om artikeln därefter fortfarande antogs vara relevant för studien lästes 

hela. För att med en avgränsning göra sökandet av material hanterbart gällde även samma 

förfarande då sökträffarna var mellan 100 och 300 men då endast för de 40 första titlarna. Vid 

fler sökträffar än 300 lästes inga abstrakt utan sökningen avgränsades ytterligare. Eftersom 
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materialet rangordnades efter relevans gjordes antagandet ändå att de mest relevanta artiklarna 

undersöktes även om inte allt material studerades.  

 
 
 

Metod 

Detta avsnitt behandlar grunden till val av metod samt utformning av studien utifrån 

metodlitteratur och tidigare undersökningar. 

 

Kvantitativ metod och enkät 

Det är vanligt att hypoteser härstammar från teorin (Bryman, 2011). Flera författare som den 

teoretiska bakgrunden refererar till (Lensvelt et al., 2014; Schösler et al., 2012; Caparros 

Megido et al., 2014) har lagt fram att dolda insekter i mat bör vara attraktivare för människor i 

väst, det är detta som denna studie avser att undersöka. Enkät är en metod som ger 

kvantifierbara data (Bryman, 2011). För att undersöka nämnd hypotes valdes den kvantitativa 

undersökningsformen enkät till denna studie. Detta eftersom kvantitativa undersökningar är 

hypotesprövande (Ibid.). Enkäten utformades i EyeQuestion, ett program tillgängligt via 

Örebro universitet. I och med att enkäten är Internetbaserad är den vad Bryman (2011) kallar 

en webbsurvey.  

 

Utformning av enkät 

Frågornas ordningsföljd är viktig då tidigare frågor kan påverka svaret på en fråga (Kylén, 

2004). Neutrala frågor bör komma före känsliga eller provocerande frågor, detta för att 

respondenten ska slutföra enkäten och inte bli avskräckt från början (Ejlertsson, 1996). För att 

inte tråka ut respondenten bör demografiska data komma sist i enkäten (Ibid.). Enligt denna 

uppställning ställs i denna enkät först frågor om köttkonsumtion och kunskap samt erfarenhet 

av entomofagi. Därefter kommer de eventuellt provocerande frågorna med bilder på mat 

innehållande insekter. De sista frågorna rör demografiska data. Frågorna i enkäten är ställda på 

svenska, eftersom att i en enkät bör landets huvudspråk användas (Saris & Gallhofer, 2014). 

 

En fördel med webbsurvey är enligt Bryman (2011) att respondenten kan tillåtas att endast se 

en fråga i taget och därmed inte bli påverkad av efterkommande frågor. En del respondenter 

vill däremot kunna gå bakåt och kontrollera tidigare svar för att vara konsekventa (Kylén, 

2004). Detta har utnyttjats i enkätens utformning då frågorna med bild visas en åt gången och 

respondenterna har inte kunnat backa för att rätta sina svar efter tidigare svar. Med Verbekes 
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(2015) studie som förlaga gavs respondenterna en kort information om att insekter spås kunna 

bli en hållbar framtida proteinkälla istället för kött. Denna information kom före frågorna med 

bilder. Informationen angav även att kommande frågor skulle innehålla bilder på mat med 

olika grad av synliga insekter.  

Bilder 

I sin studie visade Hartmann et al. (2015) bild på maten frågan handlade om, exempelvis 

visades en bild på kakor bakade på syrsamjöl till frågan om respondenten kunde tänka sig att 

äta kakor bakade på syrsamjöl. Som tidigare anfört redogör Tan et al. (2015) för att det 

visuella presenterar produkten och konsumenten kan dra slutsatser om produktens sensoriska 

egenskaper utifrån dess utseende. Visuella hjälpmedel kan vara användbara då erfarenheten 

om ett ämne är begränsad (Ibid.). Författarna drar utifrån detta slutsatsen att bilder i en 

undersökning om attityder till insekter som mat kan bidra till ökad insikt om konsumenters syn 

och förväntningar på insekter som mat (Ibid.). Även Schlöser et al. (2012) menar att bilder kan 

hjälpa respondenterna att föreställa sig nya matalternativ. Då entomofagi ej är utbrett i 

västvärlden (Caparros Megido et al., 2014) är det troligt att erfarenheten hos respondenterna i 

denna studie är begränsad, därför har frågorna i enkäten kompletterats med bilder i lämpliga 

fall.  

 

För att få material att jämföra togs beslutet att till enkätens bilder göra tre olika rätter 

innehållande tre olika arter av insekter. Insekterna presenterades tillagade i maträtter för att 

tillhandahålla ett tilltalande och bekant sammanhang (Deroy et al., 2015; Tan et al., 2015). Till 

enkätens bilder lagades mat på mjölmaskar (Tenebrio molitor), hussyrsor (Acheta domesticus) 

och gräshoppor (Acrididae). Eftersom exotiska insekter kan uppfattas som konstiga och 

äckliga (Deroy et al., 2015) valdes dessa arter eftersom de är inhemska (Jansson & Berggren, 

2015). Mjölmaskarna serverades tillsammans med kikärtor i form av biffar. Hussyrsorna 

förekom som ingrediens i knäckebröd. Gräshopporna serverades med en krämig morotssoppa. 

I varje rätt förekom insekterna som ingrediens i tre stadier som ej synliga i form av mjöl, 

delvis synliga som hackade samt fullt synliga som hela insekter. Efter diskussion med 

handledare uteslöts en rätt, nämligen knäckebröd med hussyrsor. I diskussionen vägdes risken 

för att enkäten skulle bli för lång mot materialets eventuella omfång. Det bedömdes att 

tillräckligt material skulle insamlas även om en rätt uteslöts. Valet av rätt att utesluta 

grundades på att den rätten inte fungerade som de andra visuellt, mycket på grund av rättens 

färg och insekternas storlek. Tre bilder av biffarna och tre bilder av soppan valdes ut till 
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enkäten, varav en från varje stadie av synlighet. Således innehöll enkäten totalt sex bilder (se 

Bilaga 3). För biff respektive soppa representerar sifforna 1-3 graden av synlighet av insekter 

där 1 är dolt och 3 är helt synligt. 

 

Svarsalternativ 

Svarsalternativ i form av ordningsskalor är ett vanligt sätt att undersöka subjektiva 

uppfattningar (Ejlertsson, 1996; Saris & Gallhofer, 2014). I ordningsskalor anges svaren i 

skalsteg, exempelvis från inte alls som lägsta värde till varje dag som högsta (Ejlertsson, 

1996). Skalor med sju grader ger mer precisa svar än skalor med fem eftersom respondenterna 

får fler svarsalternativ (Saris & Gallhofer, 2014). Symetriska skalor med lika många 

svarsalternativ på var sida, som exempelvis gilla eller ogilla, är vanligast (Ibid.). Detta 

eftersom osymetriska skalor kan bli partiska, exempelvis om respondenten har flera alternativ 

för att gilla men endast ett alternativ för att ogilla (Ibid.). Osymetriska skalor kan enligt 

författarna däremot vara användbara då man redan känner till respondenternas åsikter (Ibid).  

 

Det finns både styrkor och svagheter med att använda udda respektive jämna antal 

svarsalternativ på ordningskalor (Ibid.). Vid en studie av attityd kan ordningsskala med ett 

udda antal svarsalternativ vara användbart för att en neutral inställning, som utgörs av 

alternativet i mitten, också är en attityd (Lensvelt et al., 2014). I författarnas undersökning om 

insekter som mat användes till största del likertskala (Ibid.). Likertskala är en form av 

ordningsskala (Ejlertsson, 1996). Även Hartmann et al. (2015) använde sig av likertskala vid 

en enkätstudie där respondenterna bland annat fick ange om de kunde tänka sig att äta olika 

insektspreparat. 

 

I denna studies enkät användes symetriska skalor i de frågor där skalor användes som 

svarsalternativ. Till frågorna rörande hurvida respondenten kan tänka sig att äta maten på 

bilderna angavs svaret på en sjugradig skala.Värde 7 på skalan motsvarar att respondenten 

absolut kan tänka sig att äta maten på bilden, värde 6 indikerar att personen kan tänka sig 

detta medan värde 5 visar en lätt positiv inställning. En neutral inställning motsvaras av värde 

4. Värde 3 motsvarar en lätt negativ inställning medan 2 visar att respondenten inte kan tänka 

sig att äta maten på bilden. 1 som är det lägsta värdet visar att deltagaren absolut inte kan 

tänka sig att äta maten på bilden. Endast ändpunkterna var verbalt förankrade, frågorna 

redovisas i Bilaga 3 där enkäten redovisas konverterad till Word. En femgradig skala för 

frågorna om matneofobi användes i studien enligt förlaga av Verbeke (2015).  
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Undersöka neofobi 

Pliner och Hobden (1992) har utvecklat en modell med 10 parametrar för analys av 

matneofobi. Som svarsalternativ använde de en sjugradig skala med disagree strongly och 

agree strongly som lägsta, respektive högsta värde. Dessa parametrar har använts av bland 

andra Hartmann et al. (2015) och Verbeke (2015). I denna studie användes sex av frågorna 

från Pliner et al. (1992), dessa överensstämmer i stort med de från Verbekes (2015) studie. 

Termerna i denna studie är med försiktighet översatta från engelska till svenska: jag provar 

ofta ny och annorlunda mat (O), jag litar inte på ny mat, jag provar inte mat med okänt 

innehåll, jag provar ny mat om jag är bjuden på middag (O), jag är rädd för att äta sådant jag 

inte ätit förut samt jag äter nästan vadsomhelst (O). Frågorna markerade med O är omvänt 

poängsatta (Pliner et al., 1992). Jag provar inte mat om jag inte vad vad som är i ändrades 

efter inrådan från handledaren till jag provar inte mat med okänt innehåll. Detta för att 

undvika dubbelnegation, som kan leda till att respondenter missförstår frågor (Trost, 2012). I 

enlighet med Verbekes (2015) studie angavs svaren på denna enkäts matneofobifrågor på en 

femgradig likertskala där endast ändpunkterna verbalt förankrade. Lägsta värdet var 1 Nej, jag 

håller verkligen inte med och högsta värdet var 5 Ja, jag håller verkligen med (Bilaga 3). 

Index handlar om att mäta ett förhållande genom att flera frågor ställs och värdena från svaren 

slås ihop (Ejlertsson, 1996).  

 

Pilotstudie 

Enligt Bryman (2011) är det viktigt att utföra en pilotstudie för att se hur frågorna uppfattas, se 

vad som kan missuppfattas, få en förståelse för hur verktyget fungerar och därmed ha 

möjlighet att kunna korrigera eventuella felaktigheter. Därför gjordes en pilotstudie innan 

utdelning av enkät i denna studie. I pilotstudien deltog 15 studenter från Restaurang- och 

hotellhögskolan, Örebro Universitet. Efter pilotstudien gjordes mindre korrigeringar i texten 

för att förtydliga men ingen fråga togs bort eller lades till.  

 

Rekrytering av deltagare 

Bekvämlighetsurval innebär att personer som råkar finnas tillgängliga ingår i studien (Bryman, 

2011). Problemet med denna urvalsstrategi är att resultatet inte blir generaliserbart då det inte 

går att veta om respondenterna är representativa för hela populationen (Ibid.). Däremot menar 

författaren att resultat från bekvämlighetsurval kan användas för att göra kopplingar till 

tidigare forskning. Resultat från studier gjorda med denna form av urval kan även användas 
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för att byggas vidare på i fortsatt forskning, särskilt vid pilotstudier kan denna urvalsstrategi 

vara användbar (Ibid.). Kedjeurval, som inte heller ger generaliserbara data, innebär enligt 

författaren att fler respondenter hittas genom tidigare deltagare. Webbsurvey begränsar urvalet 

till personer som har tillgång till Internet (Ibid.). 

 

Pilotstudien gjordes med hjälp av personer som fanns tillgängliga för tillfället, via en sluten 

grupp inom ett socialt medie för få en snabb svarsfrekvens. Den slutgiltiga enkäten lades ut på 

samma sociala medie, men inte i en sluten grupp för att vara mer tillgänglig. 

Bekvämlighetsurval var urvalstrategi för både enkätundersökning och föregående pilotstudie 

av den. Urvalsstrategin för den slutgiltiga enkäten hade även inslag av kedjeurval då 

informationstexten till enkätens länk uppmanade till vidare spridning. Detta i förhoppningen 

om att nå ut till fler deltagare. Enkäten riktade sig till personer över 18 år för att omfatta vuxna 

personer som kan reflektera över sina åsikter. Dessutom tillkom etiska skäl som behandlas i 

avsnittet Etisk planering för studiens genomförande. Enligt Bryman (2011) kan man inte 

kontrollera vem som svarar på en enkät. Risken att respondenterna svarar utifrån vad de tror är 

önskvärt kan utgöra en felkälla vid mätning (Ibid.). Av 164 deltagare slutförde 159 enkäten, 

resultatet baseras på svaren från de deltagare som slutförde enkäten.  

 

 

Metod för analys av data 

Vid analys av matneofobi följdes beskrivningen av Koivisto och Sjödén (1996) där poängen 

från svaren på matneofobifrågorna lades ihop och gav en gemensam poäng, kallad FNS. 

Högre värden indikerar högre grad av matneofobi (Ibid.). Enligt denna beskrivning är 

totalpoängen för matneofobi att se som ett index som Ejlertsson (1996) beskriver. Den 

sammanlagda poängen för matneofobifrågorna i enkäten bör teoretiskt sett hamna mellan 6 

och 30, detta eftersom 1 är det lägsta och 5 det högsta värdet (Jmf. Pliner et al., 1992). I denna 

studie mäts reliabilitet för matneofobi indexet med Cronbach alpha, som är en metod för att 

undersöka frågornas interna samband i ett index (Ejlertsson, 1996). Värden strax under 0,7 

brukar anses visa på intern samhörighet men lägre värden kan också godtas (Ibid.). 

 

Vid frågan om respondenterna kunde tänka sig att äta insekter lade Verbeke (2015) i sin studie 

ihop svarsalternativen totaly agree och agree som ett ja och övriga alternativ som nej. I denna 

studie har data för olika alternativ analyserats både för sig och gemensamt, där Verbekes 

(2015) metod har använts som ett komplement. Matneofobipoäng har jämförts utifrån skalans 
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mittpunkt, som Verbeke (2015) gjorde i sin studie. Respondenterna grupperades i två grupper 

utifrån matneofobiskalans mittpunkt, med FNS under 18 respektive FNS 18 och över. 

Deltagare med FNS 18 lades till gruppen med FNS över 18 för att deltagarna med FNS 18 var 

för få för att kunna gruppera för sig och ge data med signifikans. Ett godtyckligt beslut togs att 

slå ihop dem med gruppen med FNS över 18 för att den gruppen hade färre deltagare. 

 

Det finns olika metoder för analys av data där sambanden mellan variablerna kan undersökas, 

det är form av data som avgör vilken metod som är lämplig att använda (Bryman, 2011). Chi 

square, som är ett sätt att analysera data för att se om svaren har signifikans (Schuman & 

Presser, 1996) har använts för att undersöka om signifikant skillnad finns. Vid Chi square 

mäts signifikans genom att förväntat värde ställs mot det faktiska värdet (Bryman, 2011). 

Student t-test användes också för att undersöka signifikans, exempelvis om det är skillnad 

mellan män och kvinnors matneofobi. Student t-test används för att testa om medelvärdet i ett 

normalfördelat dataset är signifikant olik från en nollhypotes (Byström & Byström, 2011).  

Två datasets medelvärde testas då för att se om en signifikant skillnad förekommer (Ibid.). 

Korrelation testet Pearsons r analyserar relationer mellan variabler, där resultatet kan vissa på 

positiva eller negativa samband (Bryman, 2011). Värden närmare 0 visar på mindre 

korrelation och värden närmare 1 visar på positiv korrelation medan värden närmare -1 visar 

på negativ korrelation (Ibid.). 

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

De grundläggande etiska frågorna vid studier rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet (Bryman, 2011). Enkätens första sida bestod av ett informationsblad där 

deltagarna informerades om att deltagande är frivilligt och kan avbrytas fram tills inlämning 

skett. Det poängterades att samtycke inte kan återkallas efter att inlämning skett. Anonymitet 

utlovades deltagarna under insamling, bearbetning och rapportering av insamlat material. 

Informationsbladet behandlade även övergripande syfte med undersökningen samt att 

materialet kommer att lagras och användas till forskningsändamål. Således torde de etiska 

kraven för frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet kunna uppfyllas. Utöver detta 

kom frågan på tal vid handledning om det kan ses som stötande att fråga barn då det inte är 

säkert att insekter ses som mat. Därför togs beslutet att exkludera personer under 18 år från 

studien.  
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Resultat 

Här presenteras resultaten från enkätundersökningen. Inledningsvis beskrivs demografiska 

data för respondenterna för att följas av inställning till bilderna i enkäten. Inställningen 

presenteras även i förhållande till matneofobi, ålder och kön. 

 

 

Respondenter 

Av de 159 deltagarna var majoriteten, 70 procent, mellan 18 och 29 år. Med sina åtta procent 

var åldersgruppen 50 år och över den med minst antal deltagare. I åldersgruppen däremellan 

finns deltagare i åldrarna 30 till 49 år, som utgör 22 procent av alla respondenter. I 

undersökningen deltog 96 kvinnor och 63 män. 

 

Konsumtion av kött och insekter 

Majoriteten, 98 procent, hade kunskap om att insekter är ätbara medan resterande deltagare 

inte var medvetna om det sen tidigare. En av fem deltagare har provat att äta insekter. 

Angående köttkonsumtion hade totalt 62 procent funderat på att dra ned på sin köttkonsumtion 

på grund av miljö- och hälsoskäl eller etiska skäl. 32 procent, angav att de inte funderat över 

sin köttkonsumtion medan resterande angav att de inte äter kött. Av deltagarna som angett att 

de ej äter kött uppgav åtta personer högre värden än neutral för någon eller några av biffarna. 

Med högre värden än neutral menas lätt positiv, kan tänka sig och kan absolut tänka sig. För 

sopporna uppgav fem av respondenterna som ej äter kött högre värden än neutral för någon 

eller några soppor.  

 

Synliga insekter och acceptans  

Viljan att äta maten på bilden sjönk generellt ju mer synliga insekterna var. Av deltagarna 

hade 30 samma inställning till biffarna oavsett synlighetsgrad, för soppan var det 26 

respondenter som inte ändrade åsikt. Mellan steg 1 med dolda insekter till steg 2 med delvis 

synliga insekter sjönk viljan att äta för båda rätterna. Medelvärdet sjönk ytterligare från steg 2 

till steg 3, som hade hela synliga insekter. Överlag kunde respondenterna tänka sig att äta både 

biffen och soppan med icke synliga insekter, med medelvärde 5,6. Deltagarna var generellt 

sett lätt positivt inställda till biffen med delvis synliga insekter, som hade medelvärde 4,5. 

Gentemot soppan med delvis synliga insekter var respondenterna överlag neutralt inställda 

med ett medelvärde på 3,6. Däremot var medelvärdet för biffen och soppan med hela synliga 
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insekter 2,9 som indikerar att respondenterna generellt sett var lätt negativt inställda till att äta 

maten på bilden. Störst skillnad i medelvärde mellan rätterna återfinns därmed för maten med 

delvis synliga insekter där det skiljer ett steg på skalan.  

 

I Figur 1 redovisas den procentuella fördelningen av respondenternas attityd till att äta de olika 

biffarna, biffen med dolda insekter, biff 1, biffen med delvis synliga insekter, biff 2, samt 

biffen med hela synliga insekter, biff 3. Totalt 114 respondenter, uppgav positiva värden över 

neutralt tillstånd för biffen med dolda insekter. Antalet respondenter minskade i intervallen 

kan absolut tänka sig att äta till lätt positiva i biff 2 och 3 när insekterna blev mer 

framträdande. Som Figur 1 visar sjönk andelen respondenter med en positivare inställning än 

neutral från biff 1 till biff 2 och ytterligare för biff 3. Samtidigt ökade andel respondenter som 

uppgav en negativare inställning än neutral. De som absolut inte skulle kunna tänka sig äta 

biffen var den grupp som ökade mest markant från biffen med osynliga insekter till biffen med 

helt synliga mjölmaskar. Andelen med en neutral inställning ökade marginellt från biff 1 till 2 

men gick tillbaka till samma procentsats för biff 3.  

 

 

Figur 1. Diagram över den procentuella fördelningen av inställningen för biffarna med olika grad av 

synliga insekter 

 

Den procentuella fördelningen av respondenternas inställning till att äta de olika sopporna 

redovisas i Figur 2. Soppan med dolda insekter kallas soppa 1, soppan med delvis synliga 

insekter är soppa 2 och soppan med hela synliga insekter är soppa 3. Även för sopporna sjönk 

andelen som var positivare än neutralt inställda ju synligare gräshopporna var. Som kan 

utläsas ur diagrammet i Figur 2 uppgav fler respondenter en positivare inställning än neutral 
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till soppa 1 än soppa 2 och soppa 3. Andelen som uppgav dessa värden var lägst för soppa 3. 

Andelen neutralt inställda sjönk för varje soppa ju mer synliga insekterna var.  

 

 

Figur 2. Diagram över den procentuella fördelningen av inställningen till sopporna med olika stadier av 

synliga insekter 

 

Matneofobi 

Det finns samstämmighet mellan 

matneofobifrågorna då Cronbach alpha för de sex 

frågorna var 0,74. Poängen för matneofobi hos 

deltagarna varierade mellan 6 till 29. Fördelningen 

av respondenternas matneofobipoäng, FNS, 

illustreras i Figur 3. Som diagrammet illustrerar 

visar frekvensen av deltagarnas FNS på 

normalfördelning. Både median och medelvärde 

var 13, vilket är lägre än matneofobiskalans 

mittpunkt 18. Varken Chi square eller t-test visade 

på en signifikant skillnad i matneofobi mellan de tre 

olika åldersgrupperna. Student t-test visade att det 

finns en signifikant skillnad mellan män och 

kvinnors matneofobi (p<0,001). Kvinnorna hade ett 

medelvärde på 14,2 medan männens låg på 11,8.  

 

Majoriteten, 131 respondenter, hade FNS under skalans mittpunkt, åtta respondenter hade FNS 

Figur 3. Diagram över frekvensen av deltagarnas 

poäng för matneofobi med kurva för 

normalfördelning. 
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på 18 som är skalans mittpunkt medan resterande 20 respondenter hade FNS över skalans 

mittpunkt. Respondenter med FNS på mittpunkten och över redovisas tillsammans medan de 

med FNS under 18 redovisas som en grupp. 78 procent av kvinnorna och 89 procent av 

männen tillhör gruppen med FNS under skalans mittpunkt. 

 

Matneofobi och attityd till synliga insekter 

Korrelationen i Pearsons r mellan FNS och frågorna om biffarna var -0,3 för samtliga bilder 

vilket tyder på att det finns en svag negativ korrelation mellan deltagarnas matneofobipoäng 

och deras villighet att äta kikärtsbiffarna med mjölmaskar. Med en högre matnefobipoäng, 

FNS, sjunker därmed viljan att äta. Som illustreras i diagrammet i Figur 4 gav fler 

respondenter med FNS under skalans mittpunkt högre värden, och visade större villighet att 

äta biffarna än respondenterna med högre FNS som uppgav lägre värden. Detta gällde för alla 

biffar, det vill säga för alla stadier av synliga insekter. Den procentuella fördelningen för varje 

värde är presenterad för varje grupp. 

 

 

Figur 4. Diagram över attityd till biffarna med mjölmaskar fördelat på respondenternas FNS. 

 

Korrelation i Pearsons r matneofobipoäng och frågorna om soppan var -0,2 för de icke synliga 

insekterna och -0,3 för soppan med delvis synliga insekter samt soppan med hela synliga 

insekter. Detta tyder på att det finns en svag negativ korrelation mellan deltagarnas FNS och 

viljan att äta sopporna. Diagrammet i Figur 5 redovisar respondenternas attityder till sopporna 

utifrån respondenternas FNS. Respondenterna är indelade i två grupper utifrån om de har FNs 

över eller under skalans mittpunkt. Den procentuella fördelningen för varje värde är 
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presenterad för varje grupp. Ur diagrammet kan utläsas att inom gruppen med FNS över 

mittpunkten var det färre som angav värden över neutral än i gruppen med FNS under 

mittpunkten. Detta förhållande gällde för alla soppor.  

 
 

Figur 5. Diagram över attityd till sopporna med gräshoppor fördelat på respondenternas FNS. 

Könstillhörighet, ålder och attityd till synliga insekter 

Överlag hade kvinnorna lägre medelvärden än männen för all mat förutom soppan med dolda 

insekter där den var något högre, detta illustreras i diagrammet i Figur 6. Mest lika 

medelvärden hade kvinnor och män då insekterna var dolda. Även i detta diagram syns hur 

medelvärdena sjunker för varje steg i ökad grad av synlighet, detta gäller både kvinnor och 

mäns medelvärden.  
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Figur 6. Medelvärden för kvinnor och män för biffar och soppor med olika grad av synliga insekter  

 

I Figur 7 visas medelvärden för biffarna fördelat på kvinnor och män utifrån vilken 

åldersgrupp de tillhör. Ett mönster som kan utrönas från diagrammet är att kvinnorna ofta har 

lägre medelvärden än männen oavsett åldersgrupp. Även i detta diagram syns hur medelvärdet 

sjunker för biff 2 jämfört med biff 1 och ytterligare för biff 3. 

 

 

Figur 7. Diagram över respondenternas angivna medelvärde för de tre stadierna av biffar angivet utifrån 

gruppering i ålder och kön. 

 

I Figur 8 illustreras i ett diagram preferensen för soppan med olika grad av synliga insekter 
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fördelat på kön och ålder. Även här kan ett mönster uttydas från diagrammet, kvinnorna gav 

generellt lägre värden än männen åt delvis synliga och synliga insekter oavsett åldersgrupp. 

Ett viktigt undantag finns dock och det är att kvinnorna i åldrarna 18 till 29 år ger har ett högre 

medelvärde för inställning än männen för soppa 1.  

 

 

Figur 8. Diagram över respondenternas angivna medelvärde för de tre stadierna av soppor angivet 

utifrån gruppering i ålder och kön. 

 

 

Diskussion  

I resultatdiskussionen avhandlas respondenternas inställning till insekter i studien. Detta 

jämförs med parametrar som matneofobi, ålder och kön. I metoddiskussionen diskuteras val av 

metod, utformning av undersökning samt urval av respondenter.  

 

Resultatdiskussion 

Attityd till synlighet av insekter 

Studiens resultat indikerar att grad av synliga insekter kan ha påverkat respondenternas vilja 

att äta maten på bilderna. Detta kan överensstämma med tidigare forsknings teorier om att 

grad av synliga insekter kan påverka viljan att äta (Lensvelt et al., 2014; Schösler et al., 2012; 

Caparros Megido et al., 2014; Tan et al., 2015). En faktor som kan medverka till att dolda 

insekter föredras framför synliga är att insekter inte ses som mat (van Huis, 2013) eller anses 

vara oätliga (Looy et al., 2013). Eftersom slutsatser om mat dras utifrån dess utseende (Tan et 

al., 2015; Öström, 2004) kan det tänkas att åsynen av något som inte associeras med mat blir 
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negativ i matsammanhang.  

 

Är det en acceptans av utseendet som krävs för att insekter ska godkännas som mat eller är det 

godkännande av insekter som mat som kommer att medföra att utseendet accepteras? Vilket 

steg som kommer först kan bli viktigt för den som vill introducera insekter som mat till 

människor. Då dolda insekter föredras skulle ett första steg kunna vara att berika matvaror 

med insektsprotein (van Huis et al., 2013). Det är eventuellt möjligt att acceptansen för 

produkter med dolda insekter kan öka genom kombination med ett namn som inte associeras 

med insekter (Looy et al., 2014). Dolda insekter kan vara ett första steg till att acceptera 

insekter som mat. Detta eftersom Hartmann et al. (2016) skriver att dolda insekter på sikt kan 

öka acceptansen för konsumtion av insekter, dessutom ökar acceptansen efter tidigare 

konsumtion (Lensvelt et al., 2014).  

 

Dolda insekter möttes av störst acceptans och det är kanske som dolda ingredienser insekter 

når våra tallrikar i framtiden; vilket de egentligen gör redan idag, gömda bakom namnet E120 

(van Huis, 2013). Att insekter tolereras i form av E120 kan kopplas till Looy et al.s (2014) 

teori om att namn som ej associeras med insekter kan användas vid marknadsföring för att 

undvika negativa associationer. Synlighetens påverkan på viljan av att äta insekterna skiljde 

sig inte nämnvärt åt mellan arterna. Däremot fick biffarna något högre värden i snitt. En 

förklaring till detta kan vara att biffar sågs av respondenterna som ett tilltalande sammanhang 

medan soppor inte var det (Deroy et al., 2015). En annan förklaring kan vara att gräshoppor i 

soppan kopplades till negativa associationer (Tan et al., 2015). 

 

Påverkan av matneofobi, kön och ålder 

Studiens resultat kan även tyda på att matneofobi påverkar viljan att äta insekter. Detta går i 

linje med Hartmann et al. (2015) och Verbeke (2015). Dessutom kan studiens resultat indikera 

att personer med högre matneofobi visar mindre vilja att äta synliga insekter än personer med 

låg matnoefobi. Detta kan ses som naturligt eftersom matneofobi är motvilja för okänd mat 

(Pliner & Salvy, 2006) men intressant i sammanhanget är att de med högre matneofobi kan 

tyckas vara mer känsliga för det visuella. Detta skulle kunna bero på att tolkningar av mat görs 

från dess utseende (Tan et al. 2015; Öström, 2004). Kanske blir det visuella ännu viktigare då 

det finns en skepticism mot oprövad mat? Det kulturellt inlärda äcklet som Looy et al. (2014) 

och van Huis (2016) skriver om är en annan faktor som kan förklara respondenternas attityder. 
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En undran i sammanhanget är om det går att skilja på matneofobi och inlärt äckel eller om 

matneofobi är ett resultat av det inlärda äcklet. Som i studien av Schösler et al. (2012) visade 

sig kvinnorna vara mindre hågade att konsumera insekter eftersom de i snitt angav lägre 

värden.  

 

I likhet med Caparros Megido et al. (2014) visade denna studie inget samband mellan 

respondenternas matneofobi och deras ålder. Däremot visade studien samband mellan FNS 

och kön. Samband mellan FNS och kön är ett omtvistat ämne (Caparros Megido et al., 2014) 

och ingenting som denna studie avser att utreda utan här är intresset FNS i förhållande till 

entomofagi. Dessa samband mellan FNS och kön samt ålder bör dock tolkas med försiktighet 

då spridningen bland respondenterna var ojämn, för vidare resonemang om urval se avsnittet 

om Urval av respondenter i Metod- och materialdiskussion.  

 

Vid mätning av matneofobi har ingen hänsyn tagits till respondenternas eventuella tidigare 

konsumtion av insekter. Det kan tänkas att personer som ätit insekter förut har en annan grad 

av matneofobi mot insekter än de som konfronteras med insekter som mat för första gången. 

Tidigare konsumtion kan enligt Lensvelt et al. (2014) bidra till en positivare inställning. Då 

synlighet var i fokus i denna studie och inte tidigare konsumtion lades  

 

Köttkonsumtion 

Att respondenter som uppgett att de inte äter kött gav värden som indikerade att de i någon 

grad kunde tänka sig att äta maten på bilderna kan peka på insekters särställning. Om personer 

som inte äter kött kan tänka sig att äta insekter torde de därmed inte se insekter som kött. Det 

kan tänkas att insekter intar denna ställning genom att respondenterna inte är säkra på hur de 

ska kategoriseras då de i regel inte ses som mat (van Huis, 2013). En annan förklaring kan 

vara att människor inte kategoriserar sina matvanor utifrån huvudgrupp utan en del produkter 

äts och andra inte (Deroy et al., 2015) å andra sidan har personer som hävdar att de inte äter 

kött tydligt angivit att de har för avsikt att utesluta en grupp av produkter. För diskussion om 

definition av kött, se vidare under Metod- och materialdiskussion. 

 

 

Metod- och materialdiskussion 
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Litteraturgenomgång och analys av data 

I enlighet med Brymans (2011) beskrivning gjordes en litteraturgenomgång bland annat för att 

se vad som är känt sedan tidigare inom ämnet och hur tidigare studier gjorts. Inspiration till 

denna studies syfte och genomförande har hämtats från tidigare studier som studerades under 

litteraturgenomgången. Studiens syfte att undersöka en teori från tidigare studier är direkt 

kopplat till litteraturgenomgången. Användning av skala som svarsalternativ (Hartmann et al., 

2015; Lensvelt et al., 2014) samt användning av matneofobiskala (Verbeke, 2015) är exempel 

på hur tidigare studier inspirerat metoden. Angående matneofobiskalan hittades under 

litteraturgenomgången till metoden ingen exakt angivelse om när matneofobin är hög däremot 

finns generella uttalanden om att högre poäng tyder på högre matneofobi (Koivisto et al., 

1996). Detta ansågs under arbetets gång vara en av skalans svaga punkter då en mätning kan 

göras men inget i exakthet kan uttryckas utifrån mätningen. Som anfört användes därför 

Verbekes (2015) indelning i grupper med FNS över och under skalans mittpunkt för att kunna 

jämföra resultaten utifrån lägre och högre matneofobi. En ytterligare indelning utifrån 

matneofobi skulle ha kunnat belysa variationer inom nämnda grupper. Det kan tänkas att det 

finns åsiktsskillnader mellan personer med FNS nära skalans ändpunkt och de med FNS nära 

mittpunkten, men som nu redovisas i samma grupp. En sådan indelning behöver dock ett 

större antal deltagare för att meningsfulla jämförelser ska kunna göras.  

 

Val av enkät som metod 

Litteraturgenomgången inom metodlitteraur ledde till att enkät valdes som metod. Som anförts 

avser studien att undersöka sedan tidigare formade teorier. Kvantitativ metod ska vara effektiv 

vid deduktiva studier enligt Bryman (2011). Därmed valdes enkät, eftersom det är en 

kvantitativ metod (Ibid.). Data som samlats med enkäten kan användas för att besvara frågan 

huruvida respondenterna kan tänka sig att äta mat med olika grader av synliga insekter och 

torde därmed ha varit ändamålsenlig för studiens syfte. Däremot ges inte respondenterna chans 

att förklara varför de intar en viss inställning, vilket fortsatta kvalitativa studier skulle kunna 

undersöka.  

 

 I studien har i förväg bestämda faktorer, inhämtade från tidigare studier, undersökts som 

anledningar till respondenternas inställning. De i förväg bestämda parametrarna var 

matneofobi, ålder och kön. Studien har därmed undersökt inställning till grad av synlighet 

endast utifrån dessa parametrar. Det bör inte tolkas som att dessa är de enda faktorerna eller de 

mest avgörande då andra faktorer som inte tagits med i undersökningen kan ha varit med och 
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påverkat respondenternas inställning. Exempelvis undersöktes inte respondenternas 

religionstillhörighet som kan vara en faktor som bidrar till inställning att äta insekter då 

entomofagi är oförenligt med vissa religioner (Shelomi, 2015). Hur uppriktiga respondenterna 

varit är ingenting som kunnat styras över och risken finns att någon respondent svarat utifrån 

önskvärdhet som Bryman (2011) skriver.  

 

Utformning av enkät 

De två arterna av insekter valdes, som nämnt, för att de är inhemska och därmed inte skulle 

ses som äckliga för att de är exotiska. Däremot kan de ses som äckliga av andra orsaker. En 

undran är om mjölmaskar kanske mer förknippas med inkräktare i mat än de rena 

skogsvarelser som Deroy et al. (2015) förespråkar. Bilden av insekter som inkräktare och 

förstörare är enligt van Huis et al. (2013) en förklaring till deras dåliga rykte. Då biffarna i 

snitt fick högre värden än soppan verkar inte mjölmaskarna ha kopplats till denna negativa 

association. En förklaring till soppornas lägre värden kan vara att de kom efter biffarna och 

respondenternas svar kan ha påverkats av att de visste vad som skulle komma (Kylén, 2004). 

Någon fråga måste ändock komma först och en annan senare, i en större studie med ett större 

antal respondenter hade en slumpvis ordning på frågorna kunnat vara aktuell. I denna studie 

bedömdes antalet respondenter bli för få för att kunna föra in ytterligare faktorer i form av 

frågornas ordningsföljd som parametrar att jämföra. 

 

Som Kylén (2004) skriver vill en del respondenter vara konsekventa. Om man frågar om 

människors matvanor och hur modiga de är när det gäller mat kanske personer som uppgett att 

de är modiga känner sig tvingade att uppge att de vill äta mat som de egentligen inte vill äta. 

Försök till att motverka detta fenomen gjordes i studien genom att respondenterna inte kunde 

kontrollera tidigare svar. Tanken var att respondenterna skulle svara så ärligt som möjligt och 

inte redigera sina svar utifrån tidigare svar. Som svarsalternativ i denna kvantitativa studie om 

åsikter har ordningsskalor fungerat väl för att undersöka attityd till bilderna. Svarsalternativen 

till frågorna med skala var ojämna till antalet för att ge respondenterna möjligheten att visa en 

neutral inställning (Lensvelt et al., 2014). Denna inställning kändes viktig att belysa för att inte 

tvinga in respondenterna i antingen en positiv eller negativ inställning. Då endast 

ändalternativen var verbalt förankrade var övriga alternativ öppna för tolkning. 

Ordningsskalorna var symmetriska med lika många alternativ på var sida om mittpunkten för 

att inte vara partiska (Saris & Gallhofer, 2014). 
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Ordet kött definierades inte i enkäten och risken finns att respondenterna kan ha tolkat frågan 

om köttkonsumtion olika. Någon kan ha avsett allt kött medan någon annan inte såg 

exempelvis kyckling som kött. Köttkonsumtion berörs endast övergripande för att belysa 

respondenternas syn på sin egna konsumtion av kött, vad var person räknar som kött ansågs 

inte viktigt i förhållande till studiens syfte.  

 

Urval av respondenter 

I och med bekvämlighetsurvalet är inte respondenterna representativa för Sveriges befolkning 

och generaliseringar kan inte göras till populationen (Bryman, 2011). Studiens resultat visar 

därmed vad just respondenterna anser i frågan. Som Bryman (2011) skriver kan däremot 

studien byggas vidare på och knytas till tidigare forskning. Bland annat är åldersfördelningen 

snedfördelad då flertalet av respondenterna tillhör åldersgruppen 18–29 år medan personer 50 

år och över endast utgör en liten del. Dessutom finns inte personer under 18 år representerade 

alls då de uteslutits ur studien, däremot kan personer under 18 år deltagit då vi inte kan 

kontrollera vilka som deltog (Bryman, 2011). Fördelningen mellan könen är också snedvriden 

då fler kvinnor än män deltog. Å andra sidan var aldrig målet för studien att ackumulera 

generaliserbara data utan att undersöka en hypotes hämtad från tidigare forskning.  

 

En annan skevfördelning är att övervägande del av respondenterna hade FNS under skalans 

mittpunkt. Det kan tänkas att personer som är öppensinnade för ny mat är mer intresserade av 

att delta i en enkät, som enligt informationen handlar om alternativa proteinkällor, än personer 

som är mer matneofobiska och skeptiska mot ny mat. Då medverkan var frivillig kan det 

tänkas att detta är en anledning till att fler deltagare har FNS under mittpunkten.  

 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande 

Informationsbladet avsåg att informera respondenterna om de etiska aspekterna som avhandlas 

i avsnittet Etisk planering för studiens genomförande. Genom att respondenterna kunde avstå 

från eller avbryta deltagande var det upp till dem att godkänna studiens uppställda etiska 

ramar. Därmed borde endast respondenter som accepterat villkoren ha deltagit. Genom 

förinställda inställningar i programmet EyeQuestion skedde anonymiseringen av deltagarna 

automatiskt, vilket gjorde att alla deltagare var anonyma i samtliga steg i studien. 

 

Enkätstudien vände sig till personer över 18 år för att nå mogna respondenter som kan 
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reflektera över sina val. Dessutom kom frågan på tal vid handledning om det kan ses som 

stötande att fråga barn då det inte är säkert att insekter ses som mat. Även etiska skäl vägde på 

detta sätt in i valet att endast inkludera vuxna personer över 18 år i studien.  

 

 

Slutsatser 

Grad av synlighet påverkar viljan att äta insekter där dolda insekter föredras. Matneofobi 

inverkar också på viljan att äta insekter där personer med hög matneofobi är mindre benägna 

att acceptera synliga insekter. Kvinnor är generellt sätt mindre villiga att konsumera insekter, 

däremot kunde inte påverkan av ålder påvisas.  

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Efter att ha undersökt om synlighet av insekter påverkar viljan att äta en insektsrätt skulle 

vidare forskning kunna ha som ansats att ackumulera generaliserbara data om människors 

inställning till detta. Eller genom kvalitativa studier undersöka bakomliggande attityder. Då 

insekter blir accepterade livsmedel i EU skulle vidare forskning på yngre respondenter kunna 

utföras för att se om en tidig introduktion till entomofagi kan påverka attityden. Vid eventuell 

produktutveckling och marknadsföring av insekter i framtiden kan kunskap om visuell 

betydelse användas. Exempelvis kan insekter inkorporeras i en schnitzel såsom Insecta 

använder sig av buffalomask.  
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Informationsblad 

Bakgrund till undersökningen 

I litteraturen ses det som en allmän sanning att framtidens befolkningsökning och press på 

naturresurser kommer att göra västvärldens konsumtionsmönster ohållbart. Köttindustrin 

bidrar mer än många tror till utsläppen av växthusgaser. Dessutom upptas åkermark, som 

skulle kunna användas till grödor åt människor, till boskapen och dess foder. Detta har gjort 

att det är aktuellt att undersöka alternativa matkällor till människor och det forskas inom 

ämnet runtom i världen men det finns kunskapsluckor att fylla. 

 

Aktuell undersökning 

Vi, Jens Jansson och Alexandra Töyrä, vill i vårt examensarbete undersöka attityder till 

alternativa proteinkällor i Sverige. Undersökningen avser vi att göra i form av en enkät via 

internet där frågor ställs med tillhörande bilder. Bilderna har vi producerat själva och 

undersökningen görs självständigt utan aktörer inblandade som kan ge upphov till 

intressekonflikt, som återförsäljare av varor som omfattas av studien. 

 

Deltagande är frivilligt och vi ser det som att samtycke lämnats då enkäten ifylld skickats till 

oss. Pågående deltagande kan avbrytas fram till dess att enkäten skickats in men inte återtas 

senare eftersom informationen inte lagras individuellt. Information som lämnas i samband 

med enkäten kommer att lagras och analyseras men alla deltagare är anonyma i allt från 

insamlingen, behandligen till rapporteringen av datan. Den samlade informationen lagras för 

forskningsändamål. Insamlingen av data pågår från april 2016 och rapporteras i juni 2016. 

Den slutliga rapporten kommer vara offentlig för alla att läsa via databasen DIVA. 

Tack för er tid och att ni bidrar till undersökningen genom att svara på enkäten. 

Kontakt 

Alexandra Töyrä   Jens Jansson    Handledare 

toeyrae@gmail.com  jensjansson89@gmail.com  Åsa Öström 

0738135388   0730785935    asa.ostrom@oru.se 
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Enkät 
  
Välkommen till enkätundersökningen 
 
Denna enkät riktar sig till dig över 18 år. 

 

Bakgrund till undersökningen 

I litteraturen ses det som en allmän sanning att framtidens befolkningsökning och press på 

naturresurser kommer att medföra att västvärldens konsumtionsmönster måste ändras. 

Köttindustrin bidrar till mer utsläpp av växthusgaser än vad många tror. Boskapen och dess 

foder upptar dessutom åkermark som skulle kunna användas till grödor åt människor. Detta 

gör att det är aktuellt att undersöka alternativa matkällor till människor och det forskas inom 

ämnet runtom i världen men det finns kunskapsluckor att fylla. 

 

Aktuell undersökning 

Vi, Jens Jansson och Alexandra Töyrä, vill i vårt examensarbete undersöka attityder till 

alternativa proteinkällor i Sverige. Undersökningen sker i form av en enkät via internet där 

frågor ställs med tillhörande bilder. Bilderna har vi producerat själva och undersökningen görs 

självständigt utan aktörer inblandade som kan ge upphov till intressekonflikt, som 

återförsäljare av varor som omfattas av studien. 

Deltagande är frivilligt och vi ser det som att samtycke lämnas då enkäten ifylld skickas till 

oss. Pågående deltagande kan avbrytas fram dess att enkäten skickats in men inte återtas 

senare eftersom informationen inte lagras individuellt. Information som lämnas i samband 

med enkäten kommer att lagras och analyseras men alla deltagare är anonyma i allt från 

insamlingen, behandligen och till rapporteringen av datan. Den samlade informationen lagras 

för forskningsändamål. Insamling av data sker under april 2016 och rapporteras i juni 2016. 

Den slutliga rapporten kommer vara offentlig för alla att läsa via databasen DIVA. 

Tack för din tid och att du bidrar till undersökningen genom att svara på enkäten. 

 

Kontakt 

Alexandra Töyrä                                     

toeyrae@hotmail.com                           

0738135388 

 

Jens Jansson 

jensjansson89@gmail.com 

0730785935 

 

Handledare 

Åsa Öström 

asa.ostrom@oru.se 

 

  

 

Frågorna på denna sida handlar om matvanor. Ange på skalan det som stämmer bäst för dig 
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Nej, jag håller 

verkligen inte 

med 

   
Ja, jag håller 

verkligen med 

Jag provar 

ofta ny och 

annorlunda 

mat 

     

 

 

  

      

Jag litar 

inte på 

ny mat 
     

 

 

 

      

Jag 

provar 

inte mat 

med 

okänt 

innehåll 

     

 

 

  

      

Jag 

provar 

ny mat 

om jag 

är 

bjuden 

på 

middag  
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Jag är 

rädd för 

att äta 

mat jag 

inte ätit 

förut  

     

 

 

 

      

Jag äter 

nästan 

vadsomhelst 
     

 

 

Har du funderat på att minska ditt köttintag? 

Jag äter inte kött 

Jag vill dra ned på köttkonsumtionen av hälsoskäl 

Jag vill äta mindre kött av etiska skäl 

Jag vill äta mindre kött av miljöskäl 

Det är inget jag funderat över 

 

 

 Känner du till att man kan äta insekter? 

Ja, jag har ätit insekter 

Ja, men jag har inte ätit insekter 

Nej, har aldrig hört talas om 

 

 

Insekter spås kunna bli framtidens miljövänliga proteinkälla med likvärdigt näringsinnehåll 

jämfört med kött. I det följande kommer frågor om två maträtter innehållande insekter med 

varierande synlighetsgrad. Du får då ange hur du ställer dig att äta det som visas på bilden 

på en skala, därför är det viktigt att du kan se bilderna.  
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Nej, 

definitivt 

inte 

     Ja, absolut 

kan du 

tänka dig 

att äta 

maten 

på 

bilden? 
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Nej, 

definitivt 

inte 

     Ja, absolut 

kan du 

tänka dig 

att äta 

maten 

på 

bilden? 
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Nej, 

definitivt 

inte 

     Ja, absolut 

kan du 

tänka dig 

att äta 

maten 

på 

bilden? 
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Nej, 

definitivt 

inte 

     Ja, absolut 

kan du 

tänka dig 

att äta 

maten 

på 

bilden? 
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Nej, 

definitivt 

inte 

     Ja, absolut 

kan du 

tänka dig 

att äta 

maten 

på 

bilden? 
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Nej, 

definitivt 

inte 

     Ja, absolut 

kan du 

tänka dig 

att äta 

maten 

på 

bilden? 

       

 

 

Kikärtsbiffen från tiodigare frågor innehåller mjölmaskar och soppan serveras 

med gräshoppor. 

 

Vänligen ange 

 

Ålder 

18 - 29 år 

30 - 49 år 

50 < år 

 

 

 Kön 

Kvinna 

Man 

 

 

 


