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Sammanfattning          
Introduktion: På grund av de klimatförändringar som påverkar vår planet måste en ändring i 

våra konsumtionsmönster ske. Den idag höga köttkonsumtionen måste ersättas med andra 

proteinkällor. En tänkbar möjlighet vore att ersätta köttkonsumtion med insekter. Dessa har 

många fördelar ur klimat– och djurhållningsfrågor samtidigt som de har ett likvärdigt 

proteininnehåll. Inställningen till insekter som proteinkälla är starkt kopplad till kultur, vana och 

tradition. 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur konsumenters inställning till klimat och 

djurhållningsfrågor påverkar deras attityd till att använda insekter som proteinkälla. 
 

Metod/material: Studien är byggd utifrån en kvantitativ enkätundersökning vilket har genererat 

kvantitativ data samt kommentarer. 	

Resultat & slutsats: Engagemang i klimat– och djurhållningsfrågor påverkar attityden gällande 

insekter som proteinkälla. Ett stort engagemang innebär en större acceptans för insekter som 

proteinkälla. Generellt är insekter som proteinkälla något som väcker stor avsmak, vilket är 

kopplat till kultur, vana och tradition. Att konsumera insekter i mjölform är något som uppfattas 

som enklare att acceptera. 

Nyckelord: Entomofagi, miljö, djurhållning, attityd, köttkonsumtion, 
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Förord 
Författarna vill rikta ett stort tack till vår handledare Åsa Öström samt handledargruppen för god 

hjälp och konstruktiv kritik under arbetets gång. Ett stort tack riktas även till de som hjälpt till att 

sprida och genomföra enkätundersökningen. Vi vill också rikta ett varmt tack till familj och 

vänner som stöttat med korrekturläsning och på så sätt hjälpt till att föra arbetet framåt. 	  
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Introduktion 
Mänskligheten står inför enorma utmaningar för att kunna rädda planeten från att förstöras av 

klimatförändringar. En stor del av dessa förändringar kan härledas till det sätt som vi idag 

konsumerar och producerar våra livsmedel på, där köttproduktion står för den absolut största 

delen av utsläppen (Anthony, Gamborg, Gjerris & Röcklinsberg, 2011). Därför kan de stora 

förändringarna ske genom att vi förändrar våra måltidsvanor. Men det vi äter är kopplat till både 

kultur och vanor, vilket gör sådana förändringar väldigt svåra att genomföra (Gahukar, 2011). 

Rent tekniskt så finns dock redan lösningarna. Till exempel spås insekter bli lösningen på vårt 

framtida proteinbehov (Ellenfors, 2015), men tänk dig själv att ersätta din fina ryggbiff med en 

syrsa, gräshoppa eller mjölmask. Hur skulle gemene man ställa sig till att byta ut delar av sin 

köttkonsumtion till förmån för ryggradslösa destruenter, för att i sin tur motverka framtida 

klimatförändringar? Denna uppsats kommer att behandla hur klimatfrågor påverkar inställning 

och attityder till att ersätta köttkonsumtion med andra, mer miljövänliga proteinkällor såsom 

insekter. 

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
När vi väljer livsmedel styr både fysiologiska och psykologiska behov våra preferenser. Många 

av våra val styrs av invanda mönster och erfarenheter från vår uppväxt (Gustafsson & Strömberg, 

2004). På grund av den miljöförstöring som västvärldens moderna levnadsstandard medför måste 

vi förändra våra matvanor (McLeod–Kilmurray, 2012). Vissa av våra invanda levnadsmönster 

kan däremot bli svåra att bryta då nya råvaror är något vi har svårt att ta till oss, speciellt då de 

inte passar in i den matkultur vi är vana vid (Gahukar, 2013). En stor del av utsläppen av 

växthusgaser kan kopplas till matproduktion (McLeod–Kilmurray, 2012), vilket gör att vad vi 

äter har stor inverkan på klimatet. Köttproduktion står för den största delen av utsläppen och 

alternativa proteinkällor är därför intressanta att undersöka ur ett måltidsperspektiv (Lia, Zhu & 

van Ierland, 2006). I slutändan måste någon konsumera dessa livsmedel, varför just 

konsumtionsvanor i dessa frågor är intressanta att undersöka för att kunna anpassa 

måltidsupplevelsen utifrån både miljömässiga och upplevelsemässiga faktorer. Uppsatsen syftar 

alltså till att undersöka hur konsumenter ställer sig till att förändra sin måltidsupplevelse gällande 

proteinkällor i förhållande till miljö och djurhållningsfrågor. 
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Uppsatsen knyter an till ämnet måltidskunskap och värdskap genom sin koppling till Five Aspects 

Meal Model, FAMM, som är en modell för att beskriva måltidsupplevelsen (Gustafsson & 

Strömberg, 2004). Modellen är uppdelad i fem aspekter som täcker in hela måltidsupplevelsen, 

rummet beskriver det rum där måltidsupplevelsen tar plats. Mötet behandlar mötet mellan gäst 

och personal, samt relationer mellan personalen och mellan gästerna. Stämningen är det som 

omger restaurangen eller måltidsupplevelsen. Styrsystemet är de omgivande faktorer som 

påverkar restaurangens drift, såsom ekonomi, leverantörer, lagstiftning och liknande. Produkten i 

detta fall syftar till de råvaror som används för att få fram en maträtt på tallriken och allt 

runtomkring den. I denna uppsats undersöks konsumenters inställning till ett nytt livsmedel, för 

att kunna skapa en bättre och mer hållbar produkt för att förhöja måltidsupplevelsen (Ibid.). 
 
	

Teoretisk bakgrund 
Användandet av insekter som föda, även kallat entomofagi, är ett utbrett fenomen och dessa 

förekommer som en naturlig proteinkälla hos flera olika etniska grupper i bland annat Asien, 

Afrika och Sydamerika (Gahukar, 2011). Entomofagins spridning i nämnda världsdelar 

beror på dess ekonomiska, näringsmässiga och ekologiska fördelar som tilltalar invånare i 

landsbygdssamhällen (Gahukar, 2013). En starkt bidragande orsak till entomofagins stora 

utbredning är insekters höga grad av tillgänglighet (Ibid.). Då ätbara insekter är naturligt 

förekommande i de världsdelar där de i största omfattning konsumeras, kan dessa enkelt 

samlas in i stora kvantiteter (Ibid.). 

	

Entomofagi – kultur, vana och tradition  
Hur förtäringen av insekter ser ut skiljer sig mellan olika delar av världen, vilket främst beror på 

anledningen till varför dessa äts (Gahukar, 2011). I delar av Asien anses insekter vara en 

delikatess och äts därför för smakens skull samt för nöjet av att samla in dessa. I delar av Afrika 

ses istället insekter som näringsrik och nyttig mat (Ibid.). Detta innebär att det även finns en 

mängd olika tillagningssätt gällande insekter. Till de vanligast förekommande tillagningssätten 

hör hela stekta, kokta eller friterade insekter samt i form av insektsmjöl som används vid bakning 

(Mlcek, Rop, Borkovcova, & Bednarova, 2014). 

Till skillnad från världsdelar som Asien och Afrika är det varken i Europa eller Nordamerika en 

norm att använda insekter som mänsklig föda (Mlcek et al., 2014). Att entomofagins utbredning i 
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västvärlden inte blivit lika stor som i andra delar av världen beror på en mängd olika faktorer 

(Ibid.). Gahukar (2011) menar att det i västvärlden, särskilt Europa, finns kulturella fördomar 

kring förtäring av insekter. Eftersom det inte funnits någon tradition av att äta denna typ av mat, 

anses den av många vara onaturlig och osmaklig (Gahukar, 2013). Mlcek et al., (2014) menar att 

detta fenomen grundas i att det inte tidigare funnits ett behov av att äta insekter då tillgången på 

kött– och mejeriprodukter i västvärlden länge varit god. I både Europa och Nordamerika har man 

historiskt sett påverkats av mängder av influenser från Asien och Afrika och anpassat dessa efter 

västvärldens levnadsvanor, men aldrig varken behövt eller velat gå så långt som att äta insekter 

(Mlcek et al., 2014). 

 

Psykologen Paul Rozin hävdar att människor i västvärlden har en generell uppfattning kring 

insekter som oangenäma varelser och känner därför aversion mot att använda dessa som 

föda (Anthes, 2015). Rozin menar vidare att det inte är smaken av insekter som lett till detta 

motstånd, utan just tanken av att äta insekter (Ibid.). De livsmedel som gemene man 

upplever som äckliga är ofta animaliska och Rozin menar att det för de flesta människor 

skulle vara lika otänkbart att äta insekter som till exempel råttkött eller gorillakött (Ibid.). 

Ytterligare en orsak som enligt Rozin ligger till grund för avsmak gentemot insekter, är att 

dessa tänks vara förknippade med smuts och sjukdomar (Ibid.). 

	

Energieffektiv uppfödning 
Utöver insekters naturliga förekomst är de även lätta och energieffektiva att föda upp i 

förhållande till konventionell boskapsuppfödning (Gahukar, 2011). Dessa kan födas upp på små 

utrymmen och snabbt föröka sig på grund av deras relativt korta livscykel och höga 

reproduceringsförmåga (Ibid.). Den ätbara hussyrsan är exempelvis kapabel till att lägga mellan 

1200–1500 ägg under en period på 3–4 veckor, medan till exempel uppfödning av nötkreatur 

endast ger fyra avlande djur per uppfött kreatur (Ibid.). Efficiency of conversion (ECI) är ett index 

som visar hur mycket foder som går åt till djuruppfödning i förhållande till djurets kroppsmassa. 

Enligt detta mått är uppfödningen av insekter upp till 44 % effektivare än konventionell 

köttproduktion (Gahukar, 2011). Särskilda arter av syrsor har till och med visat sig ha ett ECI–

värde som är dubbelt så effektivt som hos kyckling och gris, fyra gånger effektivare än hos får 

och sex gånger effektivare än hos ungtjurar (Ibid.). De insektsarter som är ätbara och som 

används till mänsklig föda behöver inte heller födas upp på olika sädesslag, vilket vid övrig 

djuruppfödning är den vanligast förekommande fodertypen, utan kan istället utfodras med 
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matavfall och övriga restprodukter (Ellenfors, 2015). Dock menar Ellenfors (2015) att det är 

osäkert hur faktumet att insekter föds upp på avfall och restprodukter, skulle tas emot av 

eventuella konsumenter och att skepticism mot detta kan uppstå. Utöver energieffektiv utfodring 

av insekter tarvar dessa dessutom väldigt lite vatten under uppfödningen i förhållande till 

nötboskap (Anthony et al., 2011). Exempelvis krävs det ungefär 3290 liter vatten för att framställa 

150 gram nötkött, medan det krävs betydligt mindre vid uppfödning av insekter (Gahukar, 2013). 

	

Köttkonsumtion och dess klimatpåverkan  
Modern högintensiv köttproduktion har en stor miljöpåverkan i förhållande till den näringsmängd 

som kan utvinnas ur köttet, där djuruppfödningen skapar stora utsläpp av växthusgaser (Lia et al., 

2006). Även odlingen av foder till djuren tar upp mycket åkerareal och bidrar till stora utsläpp av 

växthusgaser och andra miljöförstörande ämnen (McMichael, Powles, Butler, Uauy, 2007). Den 

produktion och efterfrågan som idag finns på kött kommer i framtiden inte att vara hållbar (Lia et 

al., 2006). Detta på grund av att jordens befolkning växer i storlek, samtidigt som den blir rikare 

och därför ökar sin levnadsstandard (Ibid.). Genom sin ökade levnadsstandard vill befolkningen i 

utvecklingsländer ha tillgång till samma proteinkällor som västvärlden (Lia et al., 2006). Att 

tillgodose denna ökade efterfrågan till hela jordens befolkning är något som inte vore möjligt 

med dagens teknik och resursutnyttjande, jorden har inte kapacitet till en sådan produktion (Ibid) 

 

De resurser som idag används till köttproduktion står för 20% av de globala utsläppen av 

växthusgaser, samtidigt som 70% av jordens åkerareal används antingen som betesmark eller för 

odling av foder till boskap (Anthony et al., 2011). För att kunna tillgodose mänsklighetens ökade 

proteinbehov måste alltså både en ändring i produktionen och en ändring av våra proteinkällor 

ske (McMichael et al., 2007). Att då hitta andra källor till protein och ändra 

konsumtionsbeteenden är ett viktigt steg i den riktningen (Lia et al., 2006). Insekter producerar i 

förhållande till konventionell köttproduktion betydligt mindre växthusgaser och blir därför en 

effektivare och mer miljövänlig källa till proteiner (Gahukar, 2011).   

	

Näringsaspekt gällande insekter, jämfört med kött 
Insekter ses ofta som ett komplement till konventionell mat, men deras näringsinnehåll är sådant 

att det teoretisk är möjligt att använda insekter på samma sätt som vi idag använder kött. (Mlcek 

et al., 2014) Vissa etniska grupper får så mycket som 10% av sitt näringsbehov från insekter på 
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årsbasis (Ibid.).  Insekter är mycket näringsrika och innehåller både proteiner, vitaminer, 

mineraler, fett och kolhydrater. Som ersättning till kött är de intressanta då både protein och 

fetthalten är mycket hög (Ibid.). Deras energiinnehåll är högre eller likvärdigt med animaliskt 

protein med siffror på ca 200–800 kcal/100g beroende på art och stadie av utveckling (Ibid.). 

 

Proteinerna i insekter är högvärdiga och lättillgängliga för kroppen att ta upp och är även i detta 

fall likvärdigt med animaliskt protein (Mlcek et al., 2014). Insekter innehåller också en stor 

mängd fett som generellt är fleromättat och alltså hälsosamt. Fetthalten och dess kvalitet varierar 

dock kraftigt beroende på diet, stadie av utveckling och art (Ibid.). Detta gör det svårare att 

bedöma dess exakta fördelar, trots att det generellt innehåller mer fleromättade fettsyror än 

många andra animaliska proteinkällor (Ibid). Samma problematik som med fetthalten gäller även 

för vitamin– och mineralinnehållet, som kraftigt varierar, men som ligger på acceptabla och 

jämförbara nivåer med kött (Ibid.).   

	

Djurhållning och ändrat synsätt på insekter 
Idag produceras den största delen av det kött vi konsumerar under mer eller mindre industriella 

förhållanden (McLeod–Kilmurray, 2012). Detta krävs för att kunna tillgodose den höga 

efterfrågan på kött. (Lia et al., 2006). De industriella produktionsförhållandena syftar till så hög 

avkastning och effektiv uppfödning som möjligt istället för att se till djurens bästa (Vaarst & 

Alroe, 2012). Ofta hålls djuren instängda utan tillgång till bete eller möjligheter till att fritt röra 

sig. Detta görs för att deras fodertillgång ska kunna kontrolleras och optimeras för så snabb 

tillväxt som möjligt (Ibid.). Djurens vanliga diet är inte tillräckligt näringstät för att få dem att 

växa så fort som behövs för att kunna producera kött under dessa förhållanden (McLeod–

Kilmurray, 2012). Detta produktionssätt är inte bara miljöskadligt utan har också en negativ 

inverkan på djuren då de inte tillåts leva på ett naturligt sätt, och deras välmående kan dessutom 

kraftigt ifrågasättas under dessa förhållanden (McLeod–Kilmurray, 2012). 

 

Det finns även produktionsförhållanden där djuren till viss del tillåts beta samtidigt som de 

utfordras med kraftfoder, detta ger djuren möjlighet till ett mer naturligt levnadsmönster. Dock 

skapar det i nästan lika stor utsträckning problem med utsläpp av växthusgaser som den helt 

industrialiserade produktionen och blir därmed ingen lösning på problemet (Vaarst & Alroe, 

2012). Problemet enligt McLeod–Kilmurray (2012) är att vi ser djuren som en handelsvara och 

som objekt istället för att ge dem egen identitet och existensberättigande, där de i så fall skulle ha 
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rättigheter att slippa onödigt lidande och istället ha rätt till att leva ett mer naturligt liv. Detta 

förutsätter i så fall ett produktionssätt med betydligt lägre intensitet som tar större arealer i 

anspråk samtidigt som antalet djur måste minskas betydligt (Vaarst & Alroe, 2012). Då skulle 

produktionen istället kunna fokuseras på välmående och hållbart uppfödda djur, vilket ur ett 

djuretiskt perspektiv är att föredra (McLeod–Kilmurray, 2012). Detta produktionssätt skulle dock 

innebära stora problem, då det är för ineffektivt (Vaarst & Alroe, 2012).  

 

Gällande uppfödning av insekter är det betydligt enklare att skapa en naturlig miljö för odlingen 

av dessa (Ellenfors, 2015). Då deras behov relativt är enklare att uppfylla, samtidigt som 

insektsodlingar inte tar lika stor areal i anspråk (Ibid.).  Därför kan det antas att en bättre 

djurhållning gällande insekter är lättare att uppnå, med betydligt mindre miljöpåverkan och större 

effektivitet än mer konventionella proteinkällor, såsom kött (Ibid.). Uppfödningen av insekter är 

dessutom i sin naturliga form så pass snabb och effektiv att inga tillväxtökande insatser behövs 

för att uppnå effektivitet i produktionen (Ibid). 

	

	

Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka hur konsumenters inställning till klimat och djurhållningsfrågor 

påverkar deras attityd till att använda insekter som proteinkälla. 

	

Frågeställningar 
Hur påverkar klimatfrågor konsumenters köttkonsumtion? 

Hur påverkar djuretiska frågor konsumenters köttkonsumtion? 

Hur ser konsumenters attityder till insekter som proteinkälla ut? 

Hur skiljer sig attityder gällande att äta hela insekter gentemot i mjölform? 

	

Metod och material 
Nedan följer en genomgång av den metod, i detta fall i form av enkätundersökningar, och det 

material som använts för denna studie. 
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Litteratur– och databasinsamling 
De källor som används till den teoretiska bakgrunden kommer främst från vetenskapliga artiklar. 

De artiklar som valts ut har varit vetenskapligt granskade och skrivna på engelska eller svenska. 

Det artikelmaterial som används har sökts fram genom databasen Summon (Bilaga 1), i vissa fall 

där artiklar inte har varit tillgängliga, har databasen Google Scholar använts. Eftersom uppsatsen 

i många avseenden behandlar flera olika forskningsområden, användes en databas som är 

tvärvetenskaplig och ger resultat från många olika källor, för att hitta ett så brett och omfattande 

material som möjligt. För att hitta relevanta artiklar har flera sökord använts, även om resultaten 

varit snarlika söktes mer specifika artiklar, vilket gjorde att sökorden ibland fick omformuleras. 

De sökord som använts och deras respektive sökresultat, enskilt och i kombination, återfinns i 

den bifogade sökmatrisen (Bilaga 1). Den facklitteratur som använts till arbetet är främst sådan 

som behandlar vetenskaplig metodik. 

	

Inklusions och exklusionskriterier för den vetenskapliga litteraturen 
För arbetet valdes artiklar på språk som författarna behärskar, alltså engelska eller svenska, samt 

artiklar publicerade i fulltext. För att få ett vetenskapligt djup i studiens bakgrund men samtidigt 

försöka hålla valt materialet aktuellt, valdes en begränsning till användning av högst 20 år gamla 

artiklar. Arbetets reliabilitet säkerställdes genom att endast använda artiklar som är vetenskapligt 

granskade. För de tryckta källorna som använts i arbetet gällde endast kriteriet att dessa skulle 

finnas tillgängliga på svenska eller engelska. 

 

Som exklusionskriterie var den enda begränsningen att inga avgiftsbelagda artiklar användes. 
 
	

Metodval 
För att kunna se hur konsumenters attityd till köttkonsumtion förändrades i förhållande till 

klimatpåverkan och deras inställning till att därigenom ändra sina vanor och beteenden valde 

författarna att genomföra en kvantitativ enkätundersökning. Denna kvantitativa metod används 

när ett omfattande och kvantifierbart material på en större population vill uppnås (Patel & 

Davidsson, 2011). Det ansågs i detta fall intressant att kunna urskilja samband och generella 

åsikter från ett större urval av respondenter (Bryman, 2008). Enkäter är i sin utformning en snabb 

och enkel metod för att samla in en större mängd data. Samtidigt blir svaren och frågorna i många 
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fall koncisa, då enkät som metod begränsar frågorna och därigenom svaren till vad man kan 

förvänta sig att respondenten själv kan uppfatta och förstå (Ibid). 

	

Utformning av undersökningen 
Enkäten utformades med Google Forms(bilaga 4), ett verktyg för internetbaserad spridning och 

insamling av enkäter. Detta gjorde att vissa begränsningar fanns i själva utformningen av 

frågorna, då dessa begränsades av redan färdiga mallar. Dessa vägdes dock upp av att enkäten 

enkelt kunde ges ett enhetligt och strukturerat intryck samt att uppdelningar i olika 

frågekategorier blev tydliga och att följdfrågor enkelt kunde sammankopplas till huvudfrågor. 

Bryman (2008) menar att utformningen av enkäten är viktig för att få respondenterna att känna att 

enkäten inte blir ansträngande att svara på. Genom att utforma enkäten via en webbaserad tjänst, 

och i kombination med genomförd pilotstudie, kunde sådana utformningsproblem lösas, 

samtidigt som spridningen av enkäten enkelt kunde administreras. Att arbeta med Google Forms 

underlättade insamlandet av data, genom att automatisera inmatningen och grundbearbetningen 

av det insamlade materialet. Materialet sammanställdes i Google Forms så att varje fråga och 

svarsalternativ kunde utläsas var för sig. 

 

Enkäten delades vidare in i tre kategorier: en demografisk, en angående respondenternas 

kunskaper och vanor gällande konsumtion och produktion av kött, samt en kategori om deras 

inställning till att ersätta kött med insekter. Denna indelning gjordes både för att underlätta 

analysen av data och för att öka tydligheten för respondenterna. Frågorna som ställdes angående 

demografi var enkla och få till antalet, olika demografiska indelningar av resultatet kändes vid 

utformandet inte intressant för besvarandet av syftet. De frågor som behandlade köttkonsumtion 

och respondenternas inställning till köttproduktion var tydligt kopplade till olika miljöaspekter 

gällande köttproduktion. Dessa frågor hade flera svarsalternativ och inga möjligheter till 

kommentarer. Frågorna gällande respondenternas inställning till insekter var däremot mer öppna 

och möjliga att kommentera. Då studien fokuserar på samband mellan engagemang, vana och 

kultur i förhållande till attityder gentemot insekter som proteinkälla kan uppdelningen av 

frågorna i kategorier ses som simpla i förhållande till syftet. Detta gjordes dock för att frågorna 

skulle bli mer tydliga och svaren därigenom mer ärliga, då frågorna annars skulle bli för 

komplicerade och svårtolkade för respondenterna (Bryman, 2008). Syftet med att utforma 

frågorna på detta vis var att sedan kunna jämföra respondenternas svar i olika frågor och se 

eventuella samband. 
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Pilotstudie 
Innan den slutgiltiga enkätundersökningen för denna studie genomfördes en pilotundersökning. 

Bryman (2008) menar att detta är något som bör göras i samband med enkätundersökningar för 

att säkerställa att de frågor som förekommer i undersökningen uppfattas och besvaras på ett 

förståeligt vis och även ger ett bra underlag för resultat och slutsatser. 

 

Efter att frågor utformats och en provisorisk enkät tagits fram genomfördes pilotstudien. Denna 

tog plats på Restaurang– och hotellhögskolan i Grythyttan och inkluderade fyra stycken 

respondenter, samtliga av dessa var tredjeårsstudenter inom programmen kulinarisk kock och 

måltidskreatör samt hotell och värdskapsprogrammet. Då det inte funnits några direkt avgörande 

kriterier kring vilka som ingick i populationen för huvudstudien gjordes ett bekvämlighetsurval 

för pilotstudien. Syftet med pilotstudien var att identifiera eventuellt otydliga frågeformuleringar, 

brister i instruktioner och dåligt placerade frågor vilket annars kan leda till ett stort bortfall och 

felaktigt besvarade frågor i den slutgiltiga enkätundersökningen (Bryman, 2008). Ett av 

problemen med enkäter menar Bryman (2008) är att det ofta dröjer innan enkätsvar kommer in 

och eventuella problem med frågor kan upptäckas, dock kan dessa tydliggöras med hjälp av just 

en pilotstudie. 

 

Resultatet från pilotstudien ledde till att de ställda frågorna preciserades ytterligare för att dessa 

skulle bli enklare att förstå, då en del av de frågor som ställts visade sig vara svåra att tolka. 

Vidare omformulerades frågor och mer direkta frågor lades till för att få respondenterna att 

behöva ta ställning i specifikt viktiga frågor för studiens resultat. Till vissa frågor lades även 

ytterligare svarsalternativ till, då respondenterna ansåg att de befintliga alternativen inte täckte in 

deras åsikt i frågorna.  

	

Genomförande av undersökning 
Den spridningsmetod som använts för enkäten gör det svårt att kontrollera urvalet på ett mer 

specificerat sätt. Därför användes inga konkreta urvalskriterier för respondenterna, förutom att 

dessa skulle vara över 18 år. Detta för att undvika problem gällande tillstånd från målsman, vilket 

skulle vara svårt att hantera och samtidigt behålla anonymiteten för respondenterna (Bryman, 

2008). 
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Undersökningen genomfördes efter korrigeringar från pilotstudien och kommentarer från 

handledare under april månad 2016. Enkäten spreds genom sociala medier, som en form av 

snöbollsurval (Bryman, 2008). Snöbollsurval innebär att undersökningens deltagare sprider 

undersökningen vidare till andra presumtiva respondenter som kan vara av intresse (Ibid.). 

Författarna spred länken och uppmanade andra att göra likadant. Detta tillvägagångssätt gör att 

undersökningen får stor spridning under kort tid och också når många olika grupper av 

människor. Denna spridning av urvalet var något som var eftersträvansvärt för undersökningen då 

enkäten inte riktade sig till någon specificerad målgrupp eller population. Den snabba 

spridningen som möjliggjordes av användandet av sociala medier, gjorde det möjligt att stänga 

enkäten med 365 svar efter att ha haft den öppen under 36 timmar. 

 

 

Metod för analys av data 
Resultatet från enkätundersökningen sammanställdes genom användandet av Google Forms. All 

demografisk data och grundläggande svar i mer konkreta frågor kunde hämtas direkt från Google 

Forms utan vidare bearbetning, då i form av diagram som sammanställdes automatiskt. Insamlad 

data var i sin ursprungliga form för otymplig för att ställa i förhållande till varandra. Istället 

användes databehandlingsprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Detta 

program möjliggjorde att genom korstabellering ställa respondenternas svar på olika frågor mot 

varandra. För att kunna använda materialet till att besvara syftet var denna metod nödvändig. 

Respondenternas svar i enskilda frågor var i många fall inte relevanta för studiens syfte. 

De frågor som gav respondenten möjlighet att lämna kommentarer eller egna åsikter genererade 

ett omfattande material. Det material som kom i kommentarsform lästes igenom, analyserades 

och delades in i olika återkommande teman. Dessa teman framkom tydligt ur kommentarerna då 

olika synonymer sammankopplades med varandra samt att liknande fraser och begrepp kunde 

kopplas ihop. Varje tema gavs sedan en färg och materialet gicks sedan igenom och varje 

kommentar kodades till passande tema/färg, detta underlättade sammanräkningen av antalet 

kommentarer kopplat till ett visst tema. De teman som uppkom ur kommentarerna återfinns i 

bilaga 3 (Bilaga 3). 
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Etisk planering för studiens genomförande 
Att forskning bedrivs på ett etiskt korrekt sätt är grundläggande för att behålla trovärdigheten 

såväl för den egna studien som för forskarsamfundet i stort (Bryman, 2008). Detta gör att vissa 

principer tagits fram som måste följas. I Sverige följs råden som sätts upp av (Vetenskapsrådet, 

2016) en myndighet med ansvar för kontroll av forskning (Ibid.). Samtidigt måste författarna 

själva ställa sig frågor kring huruvida den egna studien på något sätt kan innehålla etiska kval att 

ta ställning till, och om dessa i så fall kan missbrukas (Bryman, 2008). De generella etiska 

principer som omfattar all forskning är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa principer har tagits fram för att inte 

forskarens situation ska missbrukas och för att materialet som insamlats inte ska användas på 

otillbörligt sätt (Bryman, 2008). 

 

För att respondenterna ska känna sig trygga i att lämna ifrån sig den efterfrågade informationen 

används informationskravet. Det innebär att respondenterna informeras om vad det är som 

undersöks och efterfrågas samt att deras deltagande i undersökningen är högst frivilligt (Bryman, 

2008). Till detta kommer även samtyckeskravet vilket innebär att respondenten måste veta att de 

själva har rätt att bestämma över sin medverkan och alltså ska ha möjlighet att avbryta närhelst de 

önskar (Ibid.). Det resultat som inhämtas måste även behandlas konfidentiellt, framförallt 

gällande personuppgifter och annan information som kan anses mera känslig att lämna ut (Ibid.). 

Detta gör att materialet måste förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan komma över det 

och således använda uppgifterna till annat än avsett ändamål (Ibid.). 

 

För att säkerställa att informationskravet och samtyckeskravet efterlevdes för denna uppsats 

skrevs en kort inledande informationstext till arbetet, där de presumtiva respondenterna 

informerades om enkätens innehåll, vad resultatet skulle komma att användas till samt att 

deltagare var tvungna att vara över 18 år (Bilaga 2). De informerades även om att de närhelst de 

ville kunde avbryta enkäten oavsett anledning. Gällande konfidentialitets– och nyttjandekravet 

samlades inga uppgifter in som gjorde att svaren kunde härledas till någon viss person vilket gör 

att det insamlade data är helt konfidentiell. Gällande nyttjandekravet kommer författarna under 

inga omständigheter använda det insamlade data i några andra sammanhang än för forskning, 

vilket också förklarades i den inledande texten till enkäten.   
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Resultat 
Här presenteras resultatet från det data som samlats in genom enkätundersökningen (Bilaga 4). 

Först presenteras de demografiska delarna från undersökningen för att ge en bild av vilka som 

deltagit i studien. Eftersom studien inte fokuserar på skillnader mellan demografiska attribut 

kommer inte dessa att jämföras emot varandra. Dessa data ansågs däremot intressant att samla in 

för att ge en bild av vilka respondenter som deltagit i studien. Vidare följer jämförelser mellan 

olika frågor som avhandlar engagemang och kunskap i miljöfrågor, som ställs emot 

respondenternas benägenhet att prova insekter som proteinkälla. 

	

Demografi 
Utav de 365 som medverkade i studien var 209 kvinnor, 152 män samt 4 personer som 

identifierade sig på annat vis. Enkätsvaren gav 138 personer som var 18–25 år, 95 personer som 

var 26–35, 87 personer som var 36–50 och 45 personer som var över 50 år. Bland deltagarna 

hade 42% en avslutad universitetsutbildning, 17% avslutad yrkesutbildning, 37% avslutad 

gymnasial utbildning, samt 4% avslutad grundskoleutbildning. 

  

Vanor & engagemang 
Gällande respondenternas kosthållning var 76% av dessa blandkost–ätare, vilket betyder att dessa 

äter kött, fågel, fisk, grönsaker etc. 16 % av deltagarna höll sig till vegetarisk eller vegansk kost, 

och 8% uppgav övrig kost. Detta innebar ett brett urval av olika dieter som i sin tur gav en bred 

bild av både blandkost–ätares och vegan/vegetarianers attityder gentemot insekter som 

proteinkälla. Respondenternas svar gällande hur engagerade de är i miljöfrågor visar att 37% av 

deltagarna i viss utsträckning kände ett engagemang i miljöfrågor. Endast 8% av respondenterna 

uppgav att de kände ett stort miljöengagemang. Tydligast är den medelengagerade inställningen 

till miljöfrågor bland de respondenter med en blandkostdiet. 68% av dessa känner sig ganska lite 

eller ganska mycket engagerade i miljöfrågor. Bland de respondenter med någon form av 

vegetarisk kosthållning är engagemanget för miljöfrågor större. 22% av de med vegetarisk 

kosthållning har ett väldigt högt engagemang i miljöfrågor vilket endast  endast 4% av de med en 

blandkostdiet har. Sambandet mellan kosthållning och engagemang i miljöfrågor förtydligas i 

tabell 1 (Tabell 1). 
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Tabell 1– Engagemang i miljöfrågor versus respondenternas kosthållning 

 

 

 

Vidare visar studien att både kosthållning och grad av engagemang i miljöfrågor är direkt kopplat 

till hur respondenterna ställer sig i frågan gällande köttproduktionens klimatpåverkan och hur den 

påverkar våra val av måltider. Bland vegan/vegetarianer väljer samtliga bort kött av miljö– och 

djurhållningsskäl. 60% av blandkost–ätarna menar att deras måltidsvanor påverkas av 

köttproduktionens klimatpåverkan och djurhållningsfrågor kopplade till köttproduktion. Detta 

visas också genom att 79% av blandkostätarna kan tänka sig att ersätta delar av sin 

köttkonsumtion med vegetariska proteinkällor. Samtidigt visar studien att blandkost–ätarna i stor 

utsträckning väljer kött med olika märkningar eller attribut kopplat till bättre djurhållning 

exempelvis naturbeteskött eller svenskt kött. Dessutom väljer majoriteten även kött som är 

producerat på ett mer hållbart och ekologiskt sätt, exempelvis närproducerat och kravmärkt. 

Resultatet visar alltså att det finns en benägenhet att ändra sina konsumtionsmönster.  Hur 

engagemang i miljöfrågor påverkar respondenternas köttkonsumtion per veckan redovisas i tabell 

2 (Tabell 2). 
 
 

Tabell 2– Korstabell, grad av engagemang versus köttkonsumtion per vecka 

 
inget svar 1–2 gånger 3–5 gånger 6–8 gånger 9–12 gånger 13–21 gånger Äter inte kött Total 

Väldigt liten 0 0 1 0 5 4 0 10 
Liten 0 0 2 3 7 3 1 16 
Ganska liten 0 4 27 26 18 20 6 101 
Ganska stor 1 19 31 23 26 17 19 136 
Stor 0 11 18 14 9 5 16 73 
Väldigt stor 0 2 5 3 1 3 15 29 
Total 1 36 84 69 66 52 57 365 

	

  
I vilken utsträckning anser du dig vara engagerad i miljöfrågor? Total 

  
Väldigt liten Liten Ganska liten Ganska stor Stor Väldigt stor 

Diet Blandkost 10 15 84 105 50 13 277 

 

Lakto–ovo 
vegetarian 0 0 3 7 5 1 16 

 
Vegan 0 0 1 4 5 5 15 

 
Vegetarian 0 1 3 10 6 7 27 

 
Övrigt 0 0 10 10 7 3 30 

Total 
 

10 16 101 136 73 29 365 
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Attityd till förändrade konsumtionsmönster 
Vid frågan kring huruvida respondenterna kunde tänka sig att ersätta delar av sin köttkonsumtion 

med vegetariska proteinkällor, var attityden hos hela konsumentgruppen övervägande positiv. Av 

deltagarna var 68 % villiga att ändra sina konsumtionsmönster, medan 19% inte var det. 

De som idag ersätter delar av sin köttkonsumtion med vegetariska alternativ kan tänka sig att 

ersätta delar av sina vegetariska proteinalternativ med insekter. Bland dessa ser cirka en tredjedel 

av respondenterna insekter som en möjlig proteinkälla. Två tredjedelar av dessa ställer sig 

negativa eller tveksamma till insekter som alternativ. De med en vegetarisk eller vegansk 

kosthållning har en något splittrad inställning till att ersätta delar av sina proteinkällor med 

insekter. Detta beror på att en del respondenter i viss utsträckning inte ser insekter som djur på 

samma sätt som boskap, vilket tydligt framkommer bland de kommentarer som lämnats i 

enkätundersökningen. 

 

Bland de respondenter som konsumerar mest kött (13–21ggr/ vecka), kan 56% tänka sig att ändra 

sitt konsumtionsbeteende och börja äta mer vegetabiliska proteinkällor. Samtidigt kan alltså 

övriga 44% inte tänka sig att ersätta sin köttkonsumtion med andra proteinkällor. 

	

Insekter som proteinkälla 
Respondenternas syn gällande insekter som en möjlig proteinkälla i framtiden visar att 41% 

ställer sig negativa till detta samtidigt som 28% är positiva och 31% är tveksamma. Vid frågor 

kring vilken form som respondenterna kunde tänka sig att äta insekter i presenterades två 

alternativ, i hel form eller mjölform. 55 % ställde sig negativt till att äta hela insekter, medan 

44% var negativt inställda till att äta insekter i mjölform. Bland de som ställde sig tveksamma till 

insekter som möjlig proteinkälla i framtiden, kunde 42% inte tänka sig att äta hela insekter. 

Denna grupp var dock mer positivt inställda gällande förtäring av insekter i mjölform, där 68% 

såg det som ett möjligt alternativ. Resultatet visar att respondenterna är mer positivt inställda till 

insekter i mjölform än i hel form.  

 

De som i ganska stor, stor eller väldigt stor utsträckning sade sig vara engagerade i miljöfrågor 

visade sig vara mer benägna att anta hela insekter som proteinkälla. Inom dessa svarsalternativ 

var 53% positiva till att äta insekter i hel form. Bland de med ett väldigt litet, litet eller ganska 
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litet engagemang i miljöfrågor uppgav 31% att de kunde tänka sig att äta hela insekter. När 

samma fråga ställdes angående att äta insekter i mjölform uppgav 51% av de med högt 

engagemang att de kunde tänka sig att göra detta. Bland de med lågt engagemang i miljöfrågor 

svarade 54% att de kunde äta insekter i mjölform.  

 

Vid frågan kring huruvida köttproduktionens klimatpåverkan är något som påverkar 

respondenternas val av måltider uppgav 60% ja och 40% nej. Bland de som svarat ja på denna 

fråga uppgav 67% att de kunde tänka sig att äta insekter, oavsett i hel– eller mjölform. Resultatet 

visar på kopplingar mellan den grad av engagemang och medvetenhet kring köttproduktionens 

klimatpåverkan mot respondenternas attityd till att använda insekter som proteinkälla. Däremot 

visar undersökningen att motståndet mot insekter inte är lika starkt bland de respondenter som 

har ett medelstort miljöengagemang eller till viss del påverkas av djurhållningsetiska frågor. 

Respondenter som inte alls känner sig engagerade i miljöfrågor visar däremot på ett markant 

större motstånd.  

 

Kommentarer kunde lämnas vid de frågor som behandlade attityd till förtäring av insekter i hel 

form. De teman som framkom ur kodningen av kommentarerna visar att attityden hos den 

majoritet som inte kunde tänka sig att äta insekter handlar om avsmak eller aversion, vilket 38% 

uppgav som motivering. 10% såg inte någon mening med att använda insekter som proteinkälla 

och ansåg fortfarande kött som ett rimligt alternativ. Bland de vegetarianer som besvarade frågan 

ställde sig flertalet negativa till att äta insekter i hel form, av den anledningen att insekter är djur 

och därför inte vegetariska. Antalet positiva kommentarer uppgår totalt till 26% där många också 

anger miljöskäl som anledning till att börja använda insekter som mänsklig föda. 

 

Kommentarer gällande förtäring av insekter i mjölform visar på en lägre grad av aversion och 

avsmak, där 30% lämnat kommentarer gällande upplevd avsmak och aversion. Av de som 

kommenterat känner 12% att insekter inte har någon funktion i mjölform och som tillsats i mat. 

Vegetarianer uppger i denna fråga samma skäl som vid frågan kring förtäring av hela insekter, att 

insekter är animalier och därför inte godtagbara som proteinkälla. 20% av kommentarerna är 

positiva och anger både miljöengagemang och nyfikenhet som skäl för detta.  
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Diskussion av resultatet 
Studiens syfte var att undersöka hur klimat– och djurhållningsfrågor påverkar konsumenters 

inställning till användandet av insekter som proteinkälla. Konsumenters köttkonsumtion 

korrelerar bland annat med klimat och djurhållningsfrågor. Resultatet från denna studie visar 

tydligt att detta är sammankopplat med respondenternas attityd till att använda insekter som 

proteinkälla. Undersökningens resultat visar att respondenternas attityd till att använda insekter 

som proteinkälla, till stor del visat sig bero på deras engagemang i miljö– och 

djurhållningsfrågor. Då västvärlden historiskt sett haft en god tillgång på kött– och 

mejeriprodukter har det inte funnits något behov eller incitament att använda insekter som föda 

(Mlcek et al, 2014). På grund av de klimatförändringar som bland annat beror på just hög 

köttkonsumtion, måste en förändring i konsumtionsmönster ske (Lia et al., 2006). Detta har 

uppmärksammats av de respondenter med ett högt miljö– och djurhållningsengagemang, som i 

högre grad ställer sig positiva till en förändring av sina egna konsumtionsmönster. 

Konsumenternas benägenhet att söka sig till nya proteinkällor, såsom insekter, är viktigt ur ett 

framtida klimatperspektiv (Gahukar, 2011). Att kunna fastställa konsumenters attityder gentemot 

just insekter bidrar därmed till insikt kring huruvida insekters vara eller icke vara som framtida 

livsmedel kan komma att bli. Därmed visar resultatet att det finns en möjlighet till en förändring i 

konsumtionsmönster, där insekter kan bli en del av den framtida proteinförsörjningen.  

 

Traditioner och kosthållningens inverkan på attityder 
Bland de respondenter med någon form av vegetarisk kosthållning har ungefär en tredjedel angett 

att det kan tänka sig att använda insekter som en proteinkälla. De andra två tredjedelarna ser 

däremot insekter som djur och kan därför inte tänka sig att använda insekter som proteinkälla. 

Proteinvärdet i insekter är likvärdigt med det som finns i animaliskt protein (Mlcek et al., 2014) 

och insekters uppfödning är dessutom betydligt skonsammare utifrån ett miljöperspektiv 

(Gahukar, 2013). Dessa faktorer kan vara en anledning till att resultatet visar att vegetarianer kan 

tänka sig att ändra sin kosthållning, trots att insekter klassas som animalier. Då respondenterna 

som anledning till sin vegetariska kosthållning har angett miljö och djurhållningsskäl borde en 

proteinkälla som undgår dessa problem vara intressant för vegetarianer. Alltså indikerar resultatet 

på att insekter inte förknippas med de problem som vegetarianer annars anser är skäl för en 

ändrad kosthållning.  
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Hos de respondenter med en blandad kosthållning är miljöengagemanget generellt lågt och deras 

syn på insekter som en framtida proteinkälla är negativ. På grund av den klimatpåverkan som 

modern köttproduktion innebär, i kombination med en ökande efterfrågan (Lia et al., 2006), bör 

insekter implementeras som proteinkälla i vår kost (Mlcek et al., 2014). Den föreliggande studien 

visar på att ett lägre engagemang i miljö– och djurhållningsfrågor är sammankopplat med en 

högre och mer frekvent köttkonsumtion. Detta tyder i sin tur på att vanor och traditioner i stor 

uträckning påverkar våra konsumtionsmönster (Mlcek et al., 2014). Att som köttätare plötsligt 

lägga om sina kost– och levnadsmönster innebär ett stort steg från sina kulturella vanor. 

Samtidigt finns idag ingen färdig infrastruktur för storskalig insektsproduktion och ingen större 

medvetenhet kring insekters fördelar finns bland allmänheten (Ellenfors, 2015). Detta gör att en 

stegvis implementering av insekter som mänsklig föda i så fall måste ske för att kunna öka 

medvetenheten och därigenom kunna öka acceptansen mot insekter som proteinkälla.  

 

På samma sätt är en medvetenhet om köttproduktionens klimatpåverkan något som i stor grad 

påverkar den inställning man har till att använda insekter som proteinkälla. Dock är 

engagemanget för miljöfrågor större än den faktiska viljan att ta till sig insekter som ny 

proteinkälla. Gahukar (2013) förklarar att det i västvärlden varken råder norm eller tradition kring 

insekter som föda. Istället förknippas insekter i västvärlden med sjukdomar och smuts, vilket 

leder till att många känner en stark avsmak gentemot dessa som föda (Anthes, 2015). Detta 

framkommer också tydligt i resultatet och kommentarerna som lämnats angående just attityden 

till insekter som föda. Större delen av respondenternas negativa kommentarer nämner just 

känslan av äckel och avsmak, och har detta som den främsta anledningen till motståndet mot 

insekter som proteinkälla. 

 

Aversion mot insekter som proteinkälla 
Trots den aversion som finns gentemot insekter som proteinkälla har majoriteten av 

respondenterna visat sig positivt inställda till att förändra sina kostvanor till förmån för klimat– 

och djurhållningsfrågor. Enligt McLeod–Kilmurray (2012) och Gahukar (2013) skulle 

förändringar i våra rådande konsumtionsmönster innebära en betydande reduktion av miljöfarliga 

utsläpp, samt ge förutsättningar för en mer etisk köttproduktion. Respondenterna söker sig till 

produkter med koppling till en låg miljöpåverkan eller bättre djurhållning. Exempelvis värderas 

svenskt kött eller naturbeteskött högt och många av respondenterna väljer dessa produkter i första 

hand. Alltså finns det möjlighet till ytterligare ökad acceptans för insekter som proteinkälla 
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(Gahukar, 2011), under förutsättning att produkter som visar på insekternas fördelar och 

klimatsmarthet kan tas fram. 

 

Den aversion mot insekter som visat sig vara grundad i tradition och kultur (Anthes, 2015), blir 

påtaglig då respondenterna i stor omfattning visat sig påverkas av den form som insekter 

konsumeras i. Att studien visar på en större benägenhet till konsumtion av insekter i mjölform, 

snarare än i hel form, tyder enligt kommentarerna på att respondenterna känner aversion mot 

insekternas djuriska utseende och det visuellt osmakliga i att äta insekter. Detta stämmer överens 

med det som psykologen Paul Rozin hävdar; problemet ligger inte i smaken av insekter utan just i 

tanken av att äta dem (Anthes, 2015). Följaktligen är insekter i mjölform det som föredras i högre 

grad utav konsumenter, då insekternas osmakliga ursprungsform försvinner och exempelvis tar 

sig uttryck i igenkännbara livsmedel såsom korv, köttbullar, bröd och liknande.  

 

Insekter som livsmedel 
Aversionen mot insekter i västvärlden är enligt McLeod–Kilmurray (2012) kopplat till det synsätt 

vi idag har på boskap. Då djur anses vara en handelsvara snarare än individer med eget 

existensberättigande har en distansering skett gentemot dessa (Ibid.). Detta har dock inte skett 

med insekter då dessa inte har något ekonomiskt värde på samma sätt som boskap och därför inte 

betraktas som handelsvara i ett produktionsled (Ibid.). I mer rurala samhällen, där djur och 

människor lever mer i symbios med varandra sker inte denna distansering och där används även 

insekter som föda (Gahukar, 2011). Detta kan ligga till grund för den syn som respondenterna har 

på insekter som proteinkälla och livsmedel. Detta torde vara anledningen till den högre acceptans 

som respondenterna visar för insektsmjöl snarare än hela insekter.  

  

Dock ställer sig fortfarande en del av respondenterna tveksamma till insekter som livsmedel, 

oavsett form. En del kommentarer påvisar även en viss skepsis gällande tillsatser i mat och ser i 

detta fall insektsmjöl som just en onödig tillsats som kan komma att utnyttjas av 

livsmedelsindustrin. Vikten av rena och naturliga livsmedel betonas av dessa respondenter som 

vidare menar att insekter inte är passande som livsmedel. Men vad som egentligen räknas som 

tillsatser i livsmedel är en omfattande diskussion som ligger långt ifrån ämnet för denna uppsats, 

och därmed inte kommer behandlas vidare. 
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Bland de som ställde sig negativa till att använda insekter som livsmedel, uppgav 10% att de inte 

fann någon anledning att sluta äta kött, till förmån för konsumtion av insekter. Dessa såg inte 

heller sin nuvarande köttkonsumtion som ett problem ur vare sig ett miljö– eller 

djurhållningsperspektiv. Som tidigare nämnts visar resultatet att ett lågt engagemang för miljö– 

och djurhållningsfrågor korrelerar med attityden till insekter som proteinkälla negativt. Detta är 

troligen också ett kulturellt uttryck, då hög köttkonsumtion är rådande norm i västvärlden och är 

något som är djupt rotat i våra vanor och traditioner (Mlcek et al., 2014).  

 

Metod– och materialdiskussion 

 

Litteratur och databasinsamling 
Vid insamlingen av litteratur för studiens bakgrund användes endast två databaser, Summon och 

Google Scholar. Dessa databaser är båda tvärvetenskapliga och hämtar sina källor från ett brett 

urval av vetenskapliga tidskrifter, vilket alltså täcker in många och stora forskningsområden. De 

sökningar som gjorts har i många fall gett väldigt omfattande resultat vilket ibland har varit svårt 

att sålla i, främst då många artiklar behandlat områden som inte eftersökts för studien. Ett 

förhållandevis stort antal sammanfattningar av artiklar har lästs, men de har ofta haft fel fokus i 

förhållande till uppsatsens syfte. Genom användning av mer specifika databaser hade författarna 

på ett effektivare sätt kunnat hitta relevanta artiklar och antalet sökträffar och lästa 

sammanfattningar blivit mindre till antalet.  

 

Metodval 
De frågor som förekom i enkätundersökningen tillät i vissa fall respondenterna att själva 

uppskatta sina egna beteenden gällande exempelvis köttkonsumtion och val av kött. Detta kan 

enligt Bryman (2008) vara problematiskt då respondenternas självuppskattade beteende inte 

nödvändigtvis stämmer överens med deras faktiska beteende. Detta bör tas i beaktning då 

köttkonsumtion och val av kött kanske inte speglar respondenternas faktiska konsumtion. Vid fall 

när respondenterna inte svarat helt sanningsenligt påverkar det studiens validitet, då svaren blir 

missvisande. Däremot finner författarna ingen anledning till att misstro det resultat som 

framkommit av undersökningen då denna genomförts anonymt och av fri vilja. Detta borde 
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innebära att respondenterna svarat sanningsenligt och att självuppskattningen varit minimalt 

överskattande. 

    

Utformning av undersökningen 
Ämnet entomofagi är förhållandevis nytt för svenska konsumenter och är därför inte något som 

dessa tidigare i större utsträckning behövt ta ställning till. Därigenom fann författarna till denna 

studie det svårt att utforma relevanta frågor som samtidigt var begripliga för respondenterna. 

Helst ville förklarande texter undvikas, då detta kunde leda till vinklade svar från respondenterna 

(Bryman, 2008). Att utforma frågorna på ett sätt som för respondenterna är tydligt och 

lättbegripligt är viktigt för undersökningens validitet, då komplicerade och otydliga frågor lätt 

leder till missuppfattningar eller att respondenten inte klarar av att genomföra undersökningen 

(Ibid). 

 

På grund av den okunskap som finns bland svenska konsumenter inom ämnet entomofagi hade en 

mer omfattande och innehållsrik undersökning kunnat genomföras om förklarande texter till 

frågorna hade ingått i undersökningen (Bryman, 2008). Då så inte varit fallet vid denna studie 

kan undersökningen uppfattas som något ytlig och icke omfattande. Att undersöka attityder i ett 

för respondenterna okänt ämne ledde till att författarna ville undvika att påverka respondenterna 

uppfattning i största möjligaste mån. Därför utformades undersökningen på ett mer allmänt 

lättbegripligt sätt, vilket kan ha påverkat studiens komplexitet negativt.  
 
	

Pilotstudie 
Vid genomförandet av pilotstudien deltog fyra studenter vid Restaurang– och hotellhögskolan i 

Grythyttan. Detta urval gjordes för att få möjlighet till återkoppling som behandlade 

enkätutformningen, snarare än det faktiska innehållet. Författarna upplevde inga svårigheter med 

utformningen av enkäteten rent praktiskt, utan genomförde endast en enkel pilotstudie för att 

kunna upptäcka eventuella mindre otydligheter, stavfel, etc.  

 

Respondenterna för pilotstudien blev vidare ombedda att inte genomföra den slutgiltiga 

huvudundersökningen, detta för att resultatet inte skulle påverkas (Bryman, 2008).  Huruvida 

detta efterföljdes eller inte kan författarna till denna uppsats inte utröna ur resultatet, men då 
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omfattningen av pilotstudien var så pass liten i förhållande till mängden data, bör detta inte ha 

haft någon inverkan på resultatet. 

 

	

Urval 
Genomförandet av huvudundersökningen skedde med hjälp av ett snöbollsurval, vilket innebär 

att spridningen sker genom en fastställd grupp som sedan i sin tur har möjlighet att sprida 

undersökningen vidare (Bryman, 2008). Då undersökningen spreds genom sociala medier hade 

författarna efter spridning till den första fastställda gruppen ingen möjlighet att vidare kontrollera 

urvalet. Detta anses dock inte av författarna vara ett problem, då utformningen av enkäten var 

sådan att någon specifik urvalsgrupp inte var intressant för studiens resultat. En mer detaljerad 

studie hade kanske kunnat uppnås om urvalet varit mer specificerat. Att undersöka attityder bland 

konsumenter kräver dock att en bred målgrupp används, och författarna uppfattar det som svårt 

att undersöka attityder om målgruppen är specificerad. Enkät som metod för insamling av data 

bygger på stora generella målgrupper då insamlad data ska vara omfattande och kvantifierbar 

(Bryman, 2008). Detta blir svårt att uppnå med mer specificerade målgrupper (Ibid.). 

 

Genomförande av undersökningen 
Då internet och sociala medier användes för spridningen av enkäten blev responsen snabbt stor, 

365 enkätsvar inkom på 36 timmar. Efter detta tidsintervall minskade svarsfrekvensen markant, 

varför författarna valde att stänga undersökningen för fler respondentsvar. Antalet svar ansågs 

vara fullgott med tanke på studiens omfattning som kandidatuppsats och för att det skulle vara 

möjligt att analysera insamlad data inom tidsramen för detta arbete. Under den tid som 

undersökningen var öppen för svar inkom ett förvånansvärt stort antal svar där alternativet 

“övrig” angetts som kosthållning. På grund av den ospecifika formuleringen var innebörden av 

dessa svar svåra för författarna till uppsatsen att tyda. Detta upptäcktes dock inte förrän under 

studiens genomförande trots författarnas försök att förtydliga frågan i undersökningen. Att vidare 

spekulera i vad övrig kosthållning egentligen inneburit för de respondenter som angett detta som 

svarsalternativ blir dock icke vetenskapligt, och har därför inte gjorts.  
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Metod för analys av data 
Undersökningen genomfördes med hjälp av Google Forms. De data som inkom sammanställdes 

automatiskt i procentform, varje fråga för sig. Dessa rådata har för syftets besvarande inte varit 

intressant, då studien går ut på att ställa de olika frågorna mot varandra för att kunna få ett 

relevant resultat. De olika frågorna analyserades istället med hjälp av korstabeller i programmet 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Där kunde korstabeller mellan de olika 

frågorna genereras automatiskt och resultatet kunde därigenom analyseras. Genom det sätt som 

enkäten utformats på har författarna redan vid utformningen av enkäten sett korstabellering som 

metod för dataanalys. Detta då frågorna är ställda på ett sätt där de inte enskilt besvarar syftet och 

först blir relevanta, när de jämförs med varandra genom korstabellering. 

 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande 

 

Forskningsetisk uppföljning 
I enlighet med de riktlinjer som vetenskapsrådet (2016) ställt upp finns fyra grundläggande krav 

för all forskning. Detta för att garantera trovärdigheten för forskning och forskarsamfundet. I 

enkätundersökningens missivbrev informerades de presumtiva respondenterna om 

undersökningens innehåll och att deras medverkan var högst frivillig, vilket uppfyller 

informationskravet. Respondenterna informerades också om att deras medverkan i 

undersökningen kunde avbrytas närhelst dessa önskade, vilket uppfyller samtyckeskravet. För att 

uppfylla konfidetialtetskravet valde författarna att inte samla in några personuppgifter, utöver 

ålder och kön, vilket gjorde att respondenterna anonymiserades och det insamlade materialet har 

vidare förvarats på ett sådant sätt att ingen obehörig kan komma åt de insamlade uppgifterna. 

Respondenterna informerades i missivbrevet att materialet inte skulle komma att användas till 

något annat syfte än för forskning, vilket uppfyller nyttjandekravet.   
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Slutsatser 
Konsumenters attityd till att använda insekter som proteinkälla är generellt negativ, men 

korrelerar med deras inställning i klimat– och djurhållningsfrågor. Ett stort engagemang i dessa 

frågor innebär en större benägenhet att använda insekter som proteinkälla. Konsumenters faktiska 

köttkonsumtion och syn på djuretiska frågor påverkar också deras attityd till insekter som 

proteinkälla, där en hög konsumtion och lågt engagemang för djuretiska frågor innebär en lägre 

vilja att använda insekter som proteinkälla. Anledningen till konsumenternas negativa inställning 

till insekter som proteinkälla ligger i vana och traditioner, där respondenterna inte anser insekter 

vara föda och känner stark aversion mot dessa. De konsumenter som ställer sig positiva till 

användandet av insekter som proteinkälla kan i större utsträckning tänka sig att konsumera dessa 

i mjölform än i hel form. Detta eftersom de då inte uppfattar insekternas ursprungsform och 

istället kan konsumera dessa i igenkännbara livsmedel.   

Praktisk användning och vidare forskning 
Studien ger en bild av hur konsumenter ställer sig till användandet av insekter som proteinkälla. 

Dock kan inga generella slutsatser dras utifrån det framkomna resultatet, då undersökningen som 

ligger till grund för detta arbete inte varit tillräckligt omfattande för att kunna vara representativ 

för den svenska befolkningen. Arbetet får därför ses som en förstudie till mer omfattande 

forskning. För vidare forskning föreslår författarna mer omfattande studier kring konsumenters 

attityder i förhållande till exempelvis matvanor, måltidskultur eller matintresse. Vidare vore mer 

forskning kring insekter i färdiga produkter intressant att undersöka, med syfte att kunna utveckla 

produkter och lansera sådana på konsumentmarknaden. Exempelvis skulle konsumenttester där 

respondenterna fick smaka på färdiga produkter kunna ge en tydligare och mer praktisk syn på 

konsumenters inställning till insekter som proteinkälla. Studien kan användas som material för 

produktutveckling kring insektsprodukter eller vara till hjälp vid marknadsföring av produkter 

innehållandes insekter.  
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Bilagor 
	

Bilaga 1– Sökmatris 
	

Datum	 Databas	 Sökord	 Antal	
ref.	

Komb

.	
Ant.	

Ref.	i	

komb.	

Ant.	lästa	
abstract	

Ant.	lästa	

art.	
Anv.	art.	

2016–

04–05	
Summon	 insects	 1	923	

230	
1	 		 		 		 		

2016–

04–05	
Summon	 Human	

food	
4	706	
259	

2	 		 		 		 		

2016–

04–05	
Summon	 food	 26	979	

522	
3	 		 		 		 		

2016–

04–05	
Summon	 Protein	

source	
5	462	
599	

4	 		 		 		 		

2016–

04–05	
Summon	 Environme

ntal	

impact	

5	273	
896	

5	 		 		 		 		

2016–

04–06	
Summon	 Food	

production	
3	961	

330	
6	 		 		 		 		

2016–

04–07	
Summon	 Climate	

change	
3	977	

628	
7	 		 		 		 		

2016–

04–07	
Summon	 Livestock	

production	
461	021	 8	 		 		 		 		

2016–

04–07	
Summon	 Animal	

husbandry	
221	367	 9	 		 		 		 		

2016–

04–07	
Summon	 Animal	

welfare	
885	168	 10	 		 		 		 		
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2016–

04–07	
Summon	 livestock	 1	423	

878	
11	 		 		 		 		

2016–

04–08	
Summon	 		 		 1+2	 359	

364	
10	 3	 	2	

2016–

04–08	
Summon	 		 		 1+3	 681	

165	
15	 2	 1		

2016–

04–08	
Summon	 		 		 1+4	 230	

901	
13	 2	 	2	

2016–

04–08	
Summon	 		 		 5+6	 31	 31	 3	 2		

2016–

04–08	
Summon	 		 		 7+8	 121	

440	
22	 4	 2		

2016–

04–08	
Summon	 		 		 7+9	 70	166	 37	 3	 	1	

2016–

04–08	
Summon	 		 		 10+1

1	
104	

886	
16	 2	 1		
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Bilaga 2 – Informationsbrev 
	
Undersökning gällande attityder till insekter som mänsklig föda 
	
Denna enkät ingår i ett examensarbete som utförs vid Restaurang– och hotellhögskolan i 
Grythyttan, Örebro Universitet, och skrivs av Otto Toorell och Axel Berke. 	
	
Vi vill undersöka hur konsumenter ställer sig till miljöfrågor kopplat till köttproduktion samt hur 
konsumenter ser på andra proteinkällor än kött, i förhållande till miljö– och djurhållningsfrågor.	
	
Deltagandet i denna studie är högst frivillig och du som respondent har närhelst du vill rätt att 
avbryta din medverkan i undersökningen. Resultatet från din medverkan kommer endast 
användas i forskningssyfte och dina svar behandlas anonymt.	
	
Du måste vara minst 18 år för att svara på denna enkät.	
	
Har du några frågor är du mer än välkommen att kontakta oss:	
otto.toorell@gmail.com	
axel.berke@gmail.com	
	
Handledare och kursansvarig: 	
asa.ostrom@oru.se



	 1	

Bilaga 3– Kodning av kommentarer 
	
	
Äta	hela	insekter:	206	svar	
		
Rosa	–	Äckligt	/	obehag:	75	
Orange	–		Ja	av	miljöskäl:	17	
Blå	–	Kan	tänka	sig	testa/lättare	när	man	inte	ser	insekterna:	31	
Grön	–	Positiv:	35	
Gul	–	Föredrar	vegetariskt:	17	
X	–	Ser	ej	värdet	i	insekter	/	ser	ingen	anledning	till	varför,	tex	föredrar	kött:	20	
O	–	Ingen	uppfattning	/	ovana:	11	
		
Insekter	i	mjölform:	208	svar	
		
Rosa	–	Äckligt	/	obehag:	64	
Orange	–	Ja	av	miljöskäl:	9	
Blå	–	Kan	tänka	sig	testa/lättare	när	man	inte	ser	insekterna:	55	
Grön	–	Positiv:	32	
Gul	–	Föredrar	vegetariskt:	16	
X	–	Ser	ej	värdet	i	insekter	/	ser	ingen	anledning	till	varför,	tex	föredrar	kött:	25	
O	–	Ingen	uppfattning	/	ovana:	4
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Bilaga 4– Enkätfrågor 
	
 
Demografi 
Kön:  

Kvinna, man, hen 

 

Ålder:  

18-25, 26-35, 36-50, 50+ 

 

Din senaste avslutade utbildning:  

Grundskola, gymnasial utbildning, yrkesutbildning, universitet 

 

Kosthållning (hit räknas ej dieter av hälsoskäl eller liknande):  

vegetarian, vegan, blandkost, lakto-ovo vegetarin, övrigt 

 
Engagemang  
I vilken utsträckning anser du dig vara engagerad i miljöfrågor?: 

Väldigt stor, stor, ganska stor, ganska liten, liten, väldigt liten 

 

Vid hur många måltider per vecka äter du kött? (hit räknas alla typer av kött, även sådant 

som korv, leverpastej, skinka köttfärs osv) 

Äter inte kött, 1-2 gånger, 3-5 gånger, 6-8 gånger, 9-12 gånger, 13-21 gånger 

 

När du äter kött, väljer du då: (flera svarsalternativ möjliga) 

Utländskt kött, billigast kött, kravmärkt kött, ekologiskt kött, svenskt kött, naturbeteskött, 

lokalproducerat kött, äter inte kött  

 

Är köttproduktionens klimatpåverkan något som påverkar dina val av måltider? 

Ja, nej 
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I så fall hur? (flera svarsalternativ möjliga) 

Äter mindre kött och istället mer grönsaker, äter mindre kött och istället mer vegetariska 

proteinkällor såsom baljväxter, tofu etc, äter endast vegetarisk kost, väljer kött som är mer 

hållbart producerat, påverkar inte alls, äter inte kött 

 

Hur påverkar djurhållning dina val och vanor vid köttkonsumtion? 

Äter inte kött, ersätter ibland kött med vegetariska alternativ, väljer huvudsakligen kött med 

märkning kopplat till bättre djurhållning ex. naturbeteskött, väljer huvudsakligen svenskt kött, 

påverkar inte alls 

 

Attityder till alternativa proteinkällor 
Kan du tänka dig att ersätta delar av din köttkonsumtion med andra proteinkällor såsom 

grönsaker, baljväxter, tofu, quorn etc? 

Ja, nej, äter inte kött 

 

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

Ja, nej, kanske 

 

Om du idag ersätter kött med grönsaker, baljväxter, tofu, quorn etc, kan du då tänka dig 

att ersätta en del av dessa med insekter? 

Ja, nej, kanske 

 

Traditionellt äts bland annat mjölmaskar och olika typer av gräshoppor i andra länder, 

skulle någon av dessa vara ett alternativ för dig att äta? 

ja, nej 

varför/varför inte? 

 

Kan du tänka dig att äta insekter i mjölform eller som tillsats i livsmedelsprodukter, 

exempelvis korv, köttbullar, bröd etc? 

Ja, nej 

Varför/varför inte? 

	


