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Sammandrag: 

Hållbarhet har under en längre tid varit en megatrend som starkt påverkat 
konsumenters konsumtionsval. Allt flera människor söker efter en hållbarare 
proteinkälla som substitut för produkter som kött och kyckling. Insekter och 
insektsbaserad kost har presenterats som en hållbar alternativ proteinkälla och har 
även i Asien, Latinamerika och Afrika varit en daglig del av befolkningens diet under 
en längre tid. Trots detta visar studier att en betydlig majoritet i västvärlden inte ännu 
är färdig att anamma insektsbaserad mat i sin diet och tycker att insekter som kost är 
motbjudande. Flera studier har uppvisat samma resultat men inga akademiska data 
finns gällande den insektsbaserade matens upplevda positiva aspekter. 

Syftet med denna avhandling är att undersöka vilka faktorer som bidrar positivt till 
regelbunden konsumtion av insektsbaserad kost. På basis av faktorer från Diffusion of 
Innovation och The Impact of Innovation-Related Perception on Consumer 
Acceptance of Food Innovations konstrueras ett ramverk för att mäta vad för positiva 
faktorer, associerade med matinnovation, som konsumenter värderar. Denna 
avhandling utförs kvalitativt med 9 djupgående intervjuer med regelbundna 
konsumenter av insektsbaserad kost.  

Resultaten visar att regelbundna konsumenter av insektsbaserad mat starkast 
värderar fem faktorer; miljömässiga förväntningar, hälsomässiga förväntningar, 
relativ fördel, nymodighet, kompabilitet och tillit till regleringar. Det uppfattade 
värdet för konsumenterna var affektivt och funktionellt, och starkast bundet till den 
insektsbaserade matens hållbarhet samt höga proteinhalter i förhållande till relativt 
låga fetthalter. 

Nyckelord: Entomofagi, insektsbaserad mat, Diffusion of innovation, The Impact of 

Innovation-Related Perception on Consumer Acceptance of Food Innovations 
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1 INTRODUKTION  

Den politiska diskussionen kring klimatförändringen har samhälleligt väckt stor debatt 

kring våra konsumtionsvanor och deras hållbarhet. Ohållbara levnadsvanor har 

kritiserats öppet och diskussioner kring olika sätt att arbeta emot klimatförändringen är 

på tapeten. Enligt Förenta nationernas klimatpanel (IPCC), vars mission är att förse 

världen med tydlig vetenskaplig kunskap gällande klimatförändringen, bör drastiska 

ändringar gällande västerlänningars kost göras. IPCC påpekar att västvärldens 

köttätande inte är hållbart och att den globala kött- och mejeriproduktionen borde 

tänkas om och att alternativa lösningar bör hittas (Shukla et al 2019). Flera andra studier 

pekar också åt samma håll, den globala kött- och mejeriindustrin är ohållbar och skadlig 

för vårt klimat.  (Springman et al. 2019, IPCC 2019, Buckwell & Nadeu 2018) 

Orsaken till att kött- och mejeriproduktionen är ohållbar beror på flera faktorer. 

Upprätthållning av djur kräver mycket mark, vatten och föda, samtidigt som djuren 

naturligt skapar skadlig metan. (Buckwell & Nadeu 2018) Kött- och mejeriprodukter är 

en betydlig proteinkälla för västerlänningar som globalt sätt konsumerar överlägset mest 

kött och mejeriprodukter (Aiking, 2011). Finländare äter cirka 80 kg kött årligen per 

capita, vilket är bland de högsta siffrorna i världen (Lihatiedotus 2019). Efterfrågan på 

kött har globalt sätt vuxit anmärkningsvärt, vilket har en negativ inverkan på klimatet 

och därmed lägger tryck på att hitta hållbarare alternativ för kött (Van Huis et al 2018). 

Flera substitut för djurbaserade produkter har introducerats på marknaden, varav ett är 

insektsbaserad kost. Att äta insekter är varken en ny eller revolutionerade tanke och det 

estimeras att ca 2 miljarder människor äter insekter som en del av sin diet (Van Huis et 

al. 2018). Dock är insektskonsumtion bland västerlänningar ännu ovanligt och 

västerlänningar förhåller sig motvilligt till insekter som kost (Hamerman, 2016, Looy 

and Wood, 2006). Konsumtion av insekter kallas entomofagi och förekommer mera i 

Asien, Mexiko, Sydamerika och Afrika än i västerländska länder, speciellt bland etniska 

grupper (Ramos & Elorduy 2009).  

Insektsproduktion är signifikant miljövänligare än uppfödning av något annat slags djur 

som används för kost (Van Huis et al 2013). Insektsproduktionen är beträffande 

energiförbruk, markanvändning, utsläpp och vattenanvändning miljövänligare än 

traditionell köttproduktion. (Van Huis, 2013, Buckwell & Nadeu 2018) Insekter utgör 

således ett miljövänligare och hållbarare alternativ för kött och fungerar som ett bra 

substitut för att få den dagligt rekommenderade proteinmängden. Människokroppen 

behöver dagligen ca 0,8 g protein per kilogram kroppsvikt (Pendick, 2015) och i nordiska 
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länder är kött- och mejeriprodukter vår huvudkälla av protein (Nordic Nutrition 

Recommendations 2012). 

Insekter kan ätas i olika former, de kan till exempel tillredas på samma sätt som kött eller 

kyckling tillreds. Torkade insekter i marinad kan konsumeras på samma sätt som till 

exempel potatischips och det finns insektsbaserad föda som är tillverkad för syftet att 

påminna om en hamburgarbiff eller köttbullar. Insekter kan också malas och användas 

som substitut för mjöl. Insekter har även visats vara ett hållbart sätt att i framtiden mata 

djur med i stället för att odla gräs eller hö. (Halloran et al. 2014, Van Huis 2017) 

Insektsbaserad kost presenteras ofta som en lösning för den ohållbara köttindustrin och 

som ett bra proteinsubstitut, men trots dess globala position som vardaglig kost har inte 

västerlänningar anammat insektsbaserad kost och en betydlig majoritet av 

västerlänningar förhåller sig negativt till födan. (Hartmann and Siegrist 2016, Yen 2009)  

1.1 Problemområde  

Insektsbaserad kost ses som ett bra initiativ för att förminska koldioxidutsläppen i 

atmosfären (Van Huis 2013). Hållbarhet är en betydlig pågående megatrend och det är 

viktigt att skapa förståelse för vilka faktorer som påverkar människor att konsumera 

hållbar kost. Marknadsföring av insektsbaserad kost har starkt varit sammankopplat till 

hållbarhet men inga definitiva forskningsdata stöder att konsumenterna värderar 

hållbarhetsaspekten mest. Dock finns det forskningsdata gällande det som negativt 

påverkar konsumtionen av insektsbaserade produkter i västvärlden. Det mest väsentliga 

är att de flesta tycker att insekter är motbjudande (Gmuer et al., 2016, Hartmann and 

Siegrist 2016, Yen 2009).  Trots att entomofagi globalt sätt inte är ovanligt har 

konsumtion av insekter inte slagit igenom bland västerlänningar. Med västerlänningar 

hänvisas i denna avhandling den kulturgeografiska termen dit de europeiska länderna, 

USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland räknas. (Huntington 1991)  

Känslor associerade med äckel och matneofobi, rädslan att prova nya maträtter, har 

enligt tidigare undersökningar varit de mest förekommande temana som negativt 

inverkar på en konsuments val att prova insektsbaserad kost. (Verbeke 2015) Flera 

forskningar visar väldigt liknande resultat gällande hur västerlänningar förhåller sig till 

insektsbaserad kost, där 70–80 % förhåller sig negativt till entomofagi. Det bör 

uppmärksammas att av tidigare studiers respondenter är det 20–30 % som förhåller sig 

positivt till insektsbaserad kost och gärna skulle prova den. (La Barbera 2020, Cicatiello 

2016, Verbeke 2015)  
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Insektsbaserad kost fick stor synlighet i media i Finland då bland annat Fazer lanserade 

Sirkka-brödet, där 50% av brödets mjöl består av malna gräshoppor. Brödet slutsåldes 

snabbt under de första veckorna men drogs strax bort från marknaden på grund av brist 

på långvarig efterfrågan. (Paljakka 2019) Det fanns en efterfrågan av konsumenter, men 

orsakerna till att efterfrågan på insektsbaserad kost ej växte har inte genomgående 

undersökts. Därmed skulle det vara viktigt för marknadsförare av insektsbaserad kost 

att skapa djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar att en konsument skapar en 

långvarig och regelbunden efterfrågan på insekter.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka vilka faktorer som bidrar positivt till 

regelbunden konsumtion av insektsbaserad kost. Genom att forska i vilka aspekter som 

gjort att konsumenter av insektsbaserad kost blivit regelbundna brukare av den kan 

djupare förståelse för ämnet skapas. För att skapa förståelse för hur insektsbaserad kost 

tas emot av existerande konsumenter kunde värdefull information hittas för 

marknadsförare av insektsbaserad kost. 

För att besvara forskningens syfte har följande forskningsfrågor skapats: 

1. Vilka faktorer bidrar till att en person regelbundet äter insektsbaserad kost? 

2. Vilka positiva känslor är starkast associerade med konsumtion av insektsbaserad 

kost? 

1.3 Avgränsningar  

Forskningen kommer att avgränsas till västerländska konsumenter och fokusera på 

personer som äter insektsbaserad kost regelbundet. Fokus kommer att ligga på 

kartläggningen av vilka faktorer som bidrar positivt till att en person regelbundet äter 

insektsbaserad kost. För denna avhandlings syfte kommer regelbundenhet att innebära 

att en person har ätit insektsbaserad mat minst en gång i veckan under längre än en 

månads tid. Negativa associationer till insektsbaserad kost kommer inte att analyseras 

eftersom tidigare akademisk forskning har lagt mycket fokus på negativa aspekter 

sammankopplade till insektsbaserad kost och forskningarnas resultat är entydiga.  

1.4 Disposition 

Avhandlingen är indelad i fem kapitel. I det första kapitlet diskuteras bakgrunden och 

trender som gjort att insektsbaserad kost är relevant att studera. I det andra kapitlet 
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diskuteras teorin och insektsbaserad kost presenteras. I teorikapitlet är två 

innovationsantagningsteorier centrala och båda kommer att introduceras. Även den 

teoretiska referensramens uppbyggnad för denna avhandling redogörs för. Vidare 

kommer insektsbaserad kost samt relevant tidigare forskning som gjorts kring ämnet att 

presenteras från ett historiskt perspektiv.  

I det tredje kapitlet presenteras hur studien gjorts. I metoddiskussionen presenteras och 

motiveras urvalen som gjorts för studien. Informanterna samt datasamlingen gås 

igenom och studiens forskningskvalitet och dataanalys framläggs. 

I det fjärde kapitlet presenteras alla erhållna data och analyseras. Kapitlet diskuterar de 

faktorer som respondenterna upplevt som viktiga för deras regelbundna konsumtion av 

insektsbaserad kost samt vad som har fått dem att prova insektsbaserad kost. 

Avslutningsvis, i kapitel fem, sammanfattas studiens resultat och avgränsningar som 

studien har haft presenteras. Företagsimplikationer som studien har lyft fram samt 

förslag för fortsatt forskning inom ämnet ges. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel kommer entomofagi att presenteras från ett historiskt perspektiv samt ett 

konsumentperspektiv. Insekter som kost presenteras och fördelar med uppfödning och 

odling av insekter jämförs med traditionella proteinkällor. Den teoretiska referensramen 

som bygger på Diffusion of Innovation av Rogers (2009) samt The Impact of innovation- 

related perception on consumer acceptance of food innovations av Albertsen, Wiedmann 

och Schmidt (2020). Slutligen sammanfattas teorin för hur den teoretiska referensramen 

kommer att tillämpas för denna avhandling. 

2.1 Entomofagi 

Entomofagi innebär konsumtion av insekter både av människor och djur, och ordet 

anthropo-entomofagi används för att hänvisa till människors konsumtion av insekter. 

(Ramos-Elorduy, 2009) Numera används ordet entomofagi för att hänvisa till 

människans konsumtion av insekter i stället för termen anthropo-entomofagi och 

således kommer termen entomofagi i denna avhandling att syfta på människans 

konsumtion av insekter.  

2.2 Entomofagi genom tiderna och globalt 

Entomofagi har historiskt sätt spelat en betydande roll för mänsklighetens utveckling. 

För våra förfäder, Homo sapiens, var insekter en viktig näringskälla (Van Huis 2017) och 

före människan lärde sig att använda redskap för att jaga större djur var insekter en del 

av människans diet. (Cortes Ortiz et al. 2016) Att äta insekter har varit relevant för 

människoarten i en lång tid. Eftersom det globalt sätt finns många insekter och de är 

relativt lätta att få tag på har det varit naturligt för människan att äta insekter som en del 

av sin kost. Traditionen av att äta insekter i Kina kan spåras till över 3000 år bakåt och 

är idag en del av den kinesiska kosten, om än inte i samma utsträckning som den 

historiskt sätt har varit. (Chen et al. 2009) Larvar och puppor ansågs länge vara en 

delikatess i Kina, men är inte det mera eftersom flera substitut för traditionell mat har 

introducerats för det kinesiska folket under tidens lopp. Av denna orsak är kineser vana 

vid tanken på att konsumera insekter eftersom det historiskt sätt varit relevant för dem. 

Att äta insekter har också varit vanligt inom etniska grupper i Latinamerika, Afrika, 

Asien, Australien och Nya Zeeland. (Tao & Li 2018)  

Entomofagi är globalt sätt inte ovanligt och det är beräknat att ca 2 miljarder människor 

äter insekter som en del av sin vardagliga diet. Entomofagi är vanligast i områden med 

etniska grupper, som exempelvis Afrika och Latinamerika men ett samband mellan 
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entomofagi och klimat har också hittats. Entomofagi är vanligare i tropiska regioner där 

ätbara insekter finns i en större utsträckning. Från ett globalt perspektiv anses en stor 

orsak till att insekter inte äts i kallare klimat vara att det inte har varit relevant från ett 

överlevnadsperspektiv att livnära sig på insekter eftersom säsongen för att konsumera 

insekter i kallare klimat är betydligt kortare. (Van Huis, 2017) 

Socioekonomisk status har också visats inverka på utsträckningen av insekter som äts. 

Fattigare regioner där undernäring är ett problem har visats äta insekter som en del av 

deras vardagliga kost. Speciellt tropiska länder, bland annat i Afrika, där det torra 

klimatet gör maten svår att skörda, har påvisats äta insektsbaserad kost i sin diet en lång 

tid. (Tao et al. 2018) Trots att sambanden mellan socioekonomisk status och entomofagi 

är tydliga är orsaken till att äta insekter inte enbart att det vore endast för nödläge. 

Insekter är värdefull kost som konsumeras året om, oberoende av lyckad eller misslyckad 

skörd. Insekter är en del av en planerad diet och är högt värderade i flera etniska kulturer 

(Banjo et al, 2006) Eftersom insekter inte enbart är så kallad fattigmanskost och något 

som äts vid ett nödläge, har insektsbaserad kost länge värderats i olika kulturer. I kallare 

regioner där insekter inte finns till samma utsträckning har inte insektsbaserad fått 

samma fotfäste som i varmare regioner.  

2.2.1 Insekter som kost och relevant lagstiftning 

Insekter innehåller en stor mängd protein i förhållande till sin vikt. Flera insekter 

innehåller upp till 77 gram protein per 100 gram. Som jämförelse används oftast nötkött, 

som innehåller ca 26 gram protein per 100 gram. Märkbart är också att kalorihalten per 

gram är betydligt mindre än den hos exempelvis kött, vilket gör att konsumering av 

insektprotein inte märkvärdigt ökar på kaloriintag. (Blake 2017)  

Odlandet av insekter är väldigt energieffektivt och processen kan till stor utsträckning 

även automatiseras (Van Huis 2016). För att odla ett kilogram av till exempel syrsor som 

är en av de populärare insekterna att odla, krävs endast en bråkdel av de råvaror som 

skulle behövas för att producera en motsvarande mängd nötkött. Kött kräver 26 gånger 

mera vatten och har 8 gånger större koldioxidutsläpp per producerat kilogram i 

jämförelse med producering av syrsor. (Singh 2017) 

Lagstiftningen kring insektsbaserad kost har under de senaste fyra åren ändrats åt ett 

mindre reglerat håll håll. År 2017 ändrades tolkningen av EU-lagstiftningen där man 

tillämpade ”kost som härstammar från djur” till att insekter faller under samma 

paragraf. Därmed ändrades året 2017 även den finska tolkningen av EU-lagstiftningen 
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och insekter blev tillåtna att äta som människokost. I dagens läge är det endast lagligt att 

sälja åtta olika insektsarter i Finland. Försäljning av insektsbaserad kost faller under 

Evira (Elintarviketurvallisuusvirasto) som ser till att all insektsförsäljning i Finland sker 

på ett säkert och kontrollerat sätt. (Livsmedelsverket 2018) 

2.3 Tidigare forskning kring entomofagi i västvärlden 

Trots att entomofagi inte globalt sätt är ovanligt har inte västvärlden antagit vanan att 

äta insekter än. (Van Huis 2017) För att insektskonsumtion kulturellt och historiskt sätt 

inte har blivit en vana i västerländerna, har också barriären för att konsumera insekter 

blivit allt större. Barriären har blivit större eftersom insekter i västvärlden kopplas ihop 

med bland annat smuts och sjukdomar (Gmuer et al. 2016). Kvantitativa undersökningar 

för att kartlägga hur västerlänningar förhåller sig till insektsbaserad kost har gjorts bland 

annat i Belgien (Verbeke 2015) och Italien (Cicatello et al. 2016) och studierna har visat 

att majoriteten har en negativ bild av entomofagi.  

De starkaste negativt bidragande faktorerna är upplevelsen av att insekter är 

motbjudande och matneofili, dvs fobi för nya maträtter. Studierna som gjorts för att 

undersöka västerlänningars förhållande till entomofagi har visat liknande resultat gång 

på gång. (Gmuer et al, 2016, Hartmann and Siegrist 2016, Yen 2009). I den belgiska 

studien framkom det att ca 20 % av den population som var köttätare var färdiga att anta 

insekter som sin dagliga kost. En stark korrelation fanns mellan person som hade planer 

på att minska sitt köttintag och de som var färdiga att anta insekter i sin diet. Bland 

respondenterna var den största orsaken till att inte anamma insekter som en del av sin 

diet; vämjelse, matneofili och osäkerheten kring att äta insekter. För många 

respondenter var smaken och konsistensen en avgörande faktor, främst bland 

respondenter som inte tidigare hade provat insektsbaserad mat. (Verbeke 2015)  

I den italienska studien kom man fram till liknande resultat som i den belgiska studien. 

31 % av populationen var färdiga att anta insekter som en del av sin diet, varav 5 % av 

respondenterna sa att de redan var bekanta med insektsbaserad mat. En korrelation 

mellan bekantskap med utländsk mat och intresse för ny mat påverkade starkt till vilken 

utsträckning en person var färdig att anamma insektsbaserad mat i sin vardag. På 

liknande sätt som i den belgiska studien, var orsaken bakom de italienska 

respondenterna som förhöll sig negativ till insektsbaserad kost kopplade med vämjelse. 

Flera respondenter känner sig inte bekväma med att äta insekter på grund av smaken 

och konsistensen. 
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Liknande studier har gjorts bland annat i Danmark där 23 % av populationen ansåg sig 

färdiga att anamma insektsbaserad mat (Videbæk 2020) och i Tyskland där 41,9 % av 

populationen var färdiga att äta insekter i form av en burgare, men endast 15,9 % då 

insekterna var obearbetade (Lammer et al. 2019). Tidigare studier påvisar att en betydlig 

majoritet av västerlänningar förhåller sig negativt till entomofagi. Trots detta förhåller 

sig ändå ca 20–30 % av respondenterna öppna till entomofagi och insektsbaserad kost. 

(La Barbera 2020, Cicatello 2016, Verbeke 2015, Videbæk 2020) Studierna påvisar ett 

samband mellan personer som förhåller sig positivt till nya maträtter och entomofagi 

samt att insektsbaserad kost ännu är motbjudande för majoriteten. 

Det finns tre faktorer som påverkar positivt på en persons attityd gentemot 

insektsbaserad kost. Dessa tre faktorer är: positiv attityd mot ny mat, tidigare 

upplevelser med insektsbaserad kost och värdesättning av hållbar mat (Halloran et al 

2014, Verkeke 2015, La Barbera 2020). Utsträckningen av hur insekterna bearbetas 

spelar en stor roll för hur en person förhåller sig till insektsbaserad kost. Ju mindre den 

insektsbaserade maten påminner om insekter, desto positivare förhåller sig 

konsumenten till den. (Lammers 2019, Van Huis 2016) En tidigare studie gjord av 

Shelomi (2015) har även använt Diffusion of Innovation ramverket av Rogers (2009) för 

att förstå insektsbaserad kost som en produkt och vilka faktorer som påverkar antagning 

av insektsbaserad kost negativt eller positivt. Litteraturöversikten gjord av Shelomi 

(2015) hämtade inga nya data gällande förhållningssätt till insektsbaserad kost, utan 

diskuterade snarare långvariga potentiella risker kopplade till insektsbaserad kost. 

2.4 Diffusion of Innovation 

Diffusion of Innovations (förkortat DOI) är en välkänd teori som ämnar förklara till 

vilken grad, varför och hur snabbt innovation så som teknologi eller idéer sprider sig. 

DOI är skapad av Everett Roger, en sociolog och professor inom kommunikation, som 

introducerade teorin 1962 i sin bok Diffusion of Innovations som sedermera utkommit i 

fem upplagor.  

DOI ramverket används oftast för att mäta och förstå hur en innovation sprider sig och 

mottas av allmänheten eller en population. En innovation tas ytterst sällan genast emot 

av allmänheten och därmed har DOI använts för att förstå vilka stadier och segment av 

en population en innovation går igenom före den når hela eller större delar av 

populationen. (Rogers 2009) DOI ramverket grundar sig på fyra huvudelement; själva 



9 

  

innovationen, kommunikationskanalerna, tid och det sociala systemet (populationen 

eller de som antar en innovation).   

2.4.1 Innovationen 

Innovationen kan vara en idé, ett sätt att agera eller ett objekt som på något sätt upplevs 

som ny av en individ eller en population. En innovation inom ramverket måste inte 

objektivt sätt vara ”nytt” från ett tidsperspektiv utan räknas som en innovation på basis 

av hur individen eller populationen förhåller sig till den. Så länge en individ betraktar 

innovationen som ny eller inte har skapat en åsikt om den, räknas den som en 

innovation. Därmed måste innovationen i sig själv inte vara något som en individ precis 

hört om, men så länge en individ inte har adopterat eller förkastat innovationen, kan 

man i detta ramverk se det som en innovation. (Rogers 2009) 

Ett exempel som förekommer inom litteraturen för DOI är den misslyckade diffusionen 

av att försöka få en Peruansk by att börja koka sitt dricksvatten före konsumtion. Fast 

kokandet av vatten i få kontexter kan ses som en innovation lik exempelvis den bärbara 

datorn, eller mobilapplikationen Instagram, var det för den Peruanska byn en 

innovation. (Rogers 2009) 

Innovationen, oavsett om det är en idé eller en produkt, har alltid unika egenskaper i sig 

som starkt påverkar i vilken utsträckning den tas emot av allmänheten eller en specifik 

population. Innovationen måste ha en relativ fördel mot de existerande produkter 

eller idéer som den ämnar ersätta. En relativ fördel kan inte alltid mätas i ekonomiska 

eller andra kvantitativa termer utan också olika emotionella aspekter påverkar en 

individs benägenhet att ta emot innovationen eller ej. Fast en produkt eller idé i sig inte 

skulle ha några mätbara fördelar kan den tas emot av en population ifall den upplevs ha 

fördelar. Det är viktigt att förstå till vilken utsträckning en population upplever att 

produkten eller idén har en relativ fördel gentemot de existerande alternativen. Ju större 

upplevd relativ fördel, desto snabbare sker diffusionen av produkten eller idén inom 

populationen. (Rogers 2009) 

Viktigt är också att förstå till vilken grad innovationen är överensstämmande med 

existerande värdesättningar och normer. Om en innovation inte överensstämmer med 

de normer och värdesättningar som en population har kommer inte innovationen att tas 

emot lika effektivt som en innovation som gör det. I sådana fall som innovationen inte 

överensstämmer med populationens värdesättningar, måste oftast dessa 
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värdesättningar först ändra för att innovationen skall tas emot, vilket kan göra processen 

betydligt svårare och långsammare. (Rogers 2009) 

Hur komplex innovationen är, är en betydande faktor för huruvida en population 

bemöter innovationen. Simpla idéer och innovationer är lättare för en population att ta 

emot, men det är värt att notera att innovationer alltid tas emot på olika sätt inom 

populationer. Inom populationen finns sociala system och olika segment av individer 

som tar emot innovationer i olika takt och varje segment har unika egenskaper för hur 

en innovation tas emot och i vilken takt. (Rogers 2009) 

Till vilken grad en innovation är testbar och observerbar påverkar i vilken 

utsträckning en population tar emot den. Ifall en individ lätt kan visualisera och jämföra 

innovationen med produkter eller idéer som innovationen försöker ersätta är det lättare 

för individen att anta eller förkasta den. Abstrakta idéer är således svårare att få en större 

population att anta, eftersom exempelvis idéer och tänkesätt kan vara svåra för enskilda 

individer att jämföra med gamla tänkesätt. (Rogers 2009) 

2.4.2 Kommunikationskanaler 

Kommunikationskanaler i detta sammanhang kräver i sin enklaste form fyra olika 

parter; innovationen, en person som känner till innovationen, en person som inte känner 

till innovationen och en kommunikationskanal mellan dessa två personer. 

Kommunikationskanalen är sättet som information gällande innovationen förs över från 

en person till en annan, eller från en person/organisation till en större grupp människor. 

Massmediakanaler såsom internet, tv och radio är exempel på vanliga 

kommunikationskanaler. Massmedia fungerar bra för att skapa medvetenhet om en 

innovation, men för att få en individ att anta en innovation fungerar word-of-mouth 

kanaler bäst. Trots att man på ett observerbart, eller annat vetenskapligt sätt, kunde 

bevisa att en innovation är överlägsen gentemot en annan upplever människor word-of-

mouth som det viktigaste.  

Det som en individ värdesätter mest är vad ens sociala nätverk tycker om en innovation. 

Ju större grad man känner igen sig själv med personerna i ens sociala nätverk, desto 

effektivare blir kommunikationen. Bland en population är homogenitet till en viss grad 

en viktig aspekt av att kommunicera innovationer vidare. När personer inom en 

population har någorlunda gemensamma egenskaper blir kommunikationen mellan 

dem effektivare. Dock krävs det skillnader mellan individer för att en innovation skall 

kunna spridas. Ifall personerna är homogena med sin kunskap, kan inte diffusion ske 
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eftersom individerna inte har någon ny kunskap att dela med varandra. Behovet av en 

någorlunda homogen population är problematisk för att individerna inom en population 

oftast är rätt heterogena, vilket gör att kommunikationen på ett bredare plan blir 

ineffektivare. (Rogers 2009) 

2.4.3 Tid 

För att en innovation skall antas av en individ, tar det helt enkelt tid. En innovation tas 

sällan emot genast, utan varje individ går igenom en process som leder till att hen 

antingen förkastar eller tar emot innovationen. Flera teorier tar inte i beaktan 

tidsaspekten vilket utesluter en viktig dimension av hur en innovation tas emot av en 

population. Tidsaspekten är en av de väsentligaste aspekterna inom DOI ramverket och 

den används för att förstå beslutsprocessen för hur en individ antar en innovation, samt 

delar dem in i fem olika kategorier på basis av hur snabbt en person antar en innovation.  

2.4.3.1 Beslutsprocessen för antagande av en innovation 

Processessen för huruvida en individ tar emot en innovation går igenom fem steg, vilket 

sedan leder till att hen antingen antar innovationen, eller förkastar den. Processen är 

delad i fem faser; kunskap, övertygelse, beslut, implementation och godkännande. 

Kunskapsfasen kommer först och sker då en innovation kommer till en individs vetskap 

och hen får kunskap över innovationens basfunktioner. Då en person fått baskunskap 

om en innovation övergår hen till övertygelsefasen där hen börjar söka mera information 

om innovationen och bygga en antingen positiv eller negativ bild gällande den. Sedan 

sker beslutet om individen tar innovationen i bruk. Vid detta skede kan antingen 

individen besluta att inte alls pröva på innovationen eller pröva den. Trots att en individ 

prövar innovationen betyder inte att hen antar den. Vid implementeringsfasen fortsätter 

individen användningen av innovationen och fortsätter att utvärdera ifall innovationen 

är nyttig och användbar för hen. Efter dessa fyra faser söker ännu individen enligt DOI 

ramverket efter godkännande från hens omgivning. Ifall hen vid detta skede får en 

avvisande eller negativ bild av innovationen av hens närkrets, kan hen förkasta 

innovationen trots att hen själv skulle ha haft en positiv bild av den. (Rogers 2009) 

Under denna process kan individen vid vilken fas som helst besluta att förkasta 

innovationen. Då individen söker efter mera information gällande innovationen kan hen 

göra det genom att fråga individer i hens närkrets vilket kan leda till att hen bildar en 

stark åsikt redan vid tidigt skede. Individens sociala närkrets har en stor betydelse för 

huruvida en person tar emot en innovation eller inte. Den tid det tar för en individ att gå 
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igenom beslutsprocessen varierar från fall till fall och är en viktig faktor att beakta då en 

innovation marknadsförs. (Rogers 2009) 

2.4.3.2 Fem kategorier för antagning av en innovation 

De fem kategorierna för antagning av en innovation är innovatörerna (innovators), tidiga 

adoptörer (early adopters), tidig majoritet (early majority), sen majoritet (late majority) 

och eftersläntrare (laggards). De fem kategorierna är den mest kända aspekten av DOI 

ramverket. Varje kategori har olika grader av social status och beslutsprocessen för att 

anta en innovation är olika kategorierna sinsemellan. Dessa kategorier representerar alla 

individer i ett socialt system (de som antar en innovation). (Rogers 2009) 

De olika kategorierna utgör olika procentuella andelar som är lik en 

normalfördelningskurva. Trots att vissa kategorier är mindre än andra, har de olika 

sociala status och påverkar de andra kategorierna starkare eller svagare, storleken är 

alltså inte en betydande faktor för ramverket. Innovatörerna som är den minsta 

kategorin utgör 2,5 %, tidiga adoptörer 13,5 %, tidiga majoriteten 34 %, sena majoriteten 

34 % och eftersläntrarna utgör 16 % av populationen. (Rogers 2009) 

 

Figur 1 Rogers fem kategorier av konsumenter 

Innovatörerna har hög social status och är mera villiga att ta risker än de andra 

kategorierna. Innovatörerna har också nära kontakt till vetenskapliga källor och nära 

kontakt med andra innovatörer. De har det finansiellt bra ställt, vilket tillåter dem att 

pröva nya innovationer trots att innovationen skulle visa sig vara ett misslyckande. 

Denna kategori kan vara svår att nå eftersom innovatörer väldigt självständigt söker 
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information och baserar sina val på egna uppfattningar samt deras nätverks 

uppfattningar. (Rogers 2009) 

Tidiga adoptörer har också hög social status, de har det finansiellt bra ställt men är 

noggranna och försiktiga med att anta en ny innovation. Tidiga adoptörer hör trots sin 

försiktighet och noggrannhet alltid till de första som antar en ny innovation. Tidiga 

adoptörer har oftast hög akademisk utbildning och är centrala för marknadsförare 

eftersom de starkast påverkar den åsikt som skapas runt en innovation i och med sin 

höga status. (Rogers 2009) 

Tidiga majoriteten antar innovationen först efter att innovatörerna och de tidiga 

adoptörerna gjort det. Den tidiga majoriteten har lite högre social status än genomsnittet 

men har sällan opinionsbildande positioner inom en population. (Rogers 2009) 

Sena majoriteten antar en innovation först efter att individer i genomsnitt gjort det. 

Den sena majoriteten bemöter en innovation med hög skepticism. Denna kategori har 

lägre social status än genomsnittet, mindre finansiell likviditet och har väldigt sällan 

opinionsbildande positioner inom en population. (Rogers 2009) 

Eftersläntrarna är de sista som antar en innovation. Denna kategori visar väldigt lite 

opinionsbildande egenskaper och bemöter innovationer med väldigt hög skepticism. 

Eftersläntrare har den lägsta sociala statusen, minst finansiell likviditet och har starkare 

anknytningar till traditioner. Denna kategori är svår att nå marknadsföringsmässigt. 

(Rogers 2009) 

2.5 Ramverk för konsumenters antagning av matinnovation (IFCAP) 

Relativt nyligen, i september 2020, publicerade Albertsen, Wiedmann och Schmidt 

artikeln The Impact of Innovation-Related Perception on Consumer Acceptance of Food 

Innovations där de utvecklade ett ramverk för att förstå hur konsumenter antar 

matinnovationer. Ramverket, Integrated Framework for Consumer Acceptance Process 

(IFCAP) är det första av sitt slag för att skapa förståelse för hur konsumenter antar 

matinnovationer. 

Ramverket är skapad på basen av tidigare litteratur och beaktar 14 faktorer som skapar 

en individs uppfattning gällande matinnovationen.  Denna uppfattning påverkar sedan 

hur individen uppfattar riskerna och värdet av maten. Värdet som individen uppfattar 

om maten kan vara; ekonomiskt, affektivt (känslobundet), socialt eller funktionellt. 
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Riskerna kan vara antingen; sociala, tidsbundna, finansiella, fysiska, prestationsmässiga 

eller psykologiska. Figur 2 illustrerar IFAC ramverket.  

 

Figur 2 IFCAP ramverket (Albertsen et al. 2020) 

Den uppfattade risken och värdet påverkar både hur en individ uppfattar en mat affektivt 

(känslomässigt) och kognitivt (rationellt). Den kognitiva och affektiva attityden utgör 

hur en persons konativa (beteendemässiga) attityd för en innovation skapas. Den 

konativa attityden som en konsument har av en innovation utgör hur individen beslutar 

sig för att slutligen konsumera den eller inte. (Albertsen et al. 2020) 

Om en individ har en positiv konativ attityd kommer hen att använda produkten och 

möjligen göra det till en del av hens vardag. Individen kan antingen godkänna produkten 

eller förkasta den och besluta att inte fortsätta använda produkten ifall hen har en 

negativ konativ attityd gentemot innovationen. (Albertsen et al. 2020) 
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2.5.1 Ramverkets olika faktorer 

IFCAP ramverket har fem olika komponenter som utgör en individs konativa attityd 

gällande en matinnovation; den innovationsrelaterade uppfattningen, det uppfattade 

värdet, de uppfattade riskerna, den kognitiva attityden och den affektiva attityden. 

2.5.1.1 Innovationsrelaterade uppfattningar 

IFCAP tar i beaktan 14 olika faktorer som sedan skapar en individs uppfattning om 

matinnovationen. I tabellen nedan förklaras de olika faktorerna i detalj. 

Faktorer: Betydelse: 

Miljömässiga 

förväntningar 

I vilken utsträckning konsumenten tror att innovationen är 

bra eller dålig för miljön 

Hälsomässiga 

förväntningar 

Är innovationen hälsosam eller dålig för hälsan 

Kontroll Är alla konsekvenser som uppstår av att konsumera 
innovationen tydliga för konsumenten 

Undvikbarhet Kan en konsument undvika innovationen 

Naturlighet Hur naturlig produkten upplevs vara  

Bekantskap Hur bekant konsumenten är med innovationen 

Nymodighet Hur ny eller innovativ är produkten i konsumentens ögon 

Kompabilitet Hur lätt en produkt kan integreras i en konsuments vardag 

Obehag Till vilken grad skulle innovationen skapa obehag för 

konsumenten 

Kunskap Hur mycket kunskap och information har konsumenten om 

produkten i förhand 

Moraliska bekymmer Till vilken grad konsumenten upplever att konsumtionen av 

innovation är moraliskt rätt 
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Ansträngning Ifall konsumtionen av innovationen kräver speciell 

ansträngning av konsumenten 

Relativ fördel I vilken utsträckning produkten är bättre än den 

motsvarande produkt som redan konsumeras 

Tillit till regleringar I vilken utsträckning konsumenten litar på att 

myndigheterna ser till att produkten är säker 

Tabell 1 Faktorerna i IFCAP ramverket 

2.5.1.2 Det uppfattade värdet i innovationen  

Det uppfattade värdet bygger på den innovationsrelaterade uppfattningen som 

konsumenten sedan fått på basis av de 14 faktorerna upplistade i Tabell 1. Det uppfattade 

värdet av en innovation kan delas in i fyra kategorier; ekonomiskt, funktionellt, affektivt 

och socialt. 

Det ekonomiska värdet i innovationen innebär att en konsument upplever att 

innovationens nytta uppnår förväntade prestationer. Om innovationen överträffar 

konsumentens uppfattning är det upplevda ekonomiska värdet högt och vice versa. För 

innovationen kan det ekonomiska värdet vara det betydligaste. Pris utgör för flera 

konsumenter en betydlig barriär för att konsumera en innovation. Ifall det ekonomiska 

värdet inte upplevs motsvara den relativa fördelen som innovationen förväntas ha kan 

det påverka negativt på konsumentens uppfattning om den över lag. (Albertsen et al. 

2020) 

Det funktionella värdet beror på till vilken grad innovationen lever upp till att möta 

de kriterier som konsumenten har gällande produkten. I matinnovationer kan det 

funktionella värdet vara väldigt subjektivt, men är sammankopplat till konkreta 

egenskaper av maten som exempelvis utseende, smak och näringsvärde. (Albertsen et al. 

2020) 

Det affektiva värdet hänvisar till huruvida innovationen skapar goda känslor hos 

konsumenten. Affektiva värdet är väldigt subjektivt eftersom alla individer skapar sin 

egen positiva eller negativa bild av något på basis av personliga preferenser. (Albertsen 

et al. 2020) 

Det sociala värdet kommer från hur ens närkrets upplever att ens sociala status 

påverkas positivt av användning av produkten. (Albertsen et al. 2020) 
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2.5.1.3 De uppfattade riskerna 

De uppfattade riskerna kan vara; sociala, tidsbundna, finansiella, fysiska, 

prestationsmässiga eller psykologiska. Den sociala aspekten kan negativt påverka en 

konsuments uppfattning av en matinnovation. Ifall personer i en närkrets inte 

värdesätter produkten finns risken att också personen själv inte värdesätter produkten 

på grund av sin omgivning. Den tidsbundna aspekten innebär att en konsument kan 

uppleva att hen kunde använda sin tid bättre än med att konsumera innovationen eller 

lägga ned tid för att anskaffa sig den. Den finansiella risken innebär att man är rädd 

för att spendera sina pengar på något som är olönsamt och alternativt skulle kunna 

spendera dem på något bättre. Den fysiska risken i att konsumera en matinnovation 

kan vara att den är dålig för hälsan och medför risker. Den fysiska risken är bunden till 

den grad som man litar på myndigheterna att hålla kosten hälsosam. Den psykologiska 

risken associerad med matinnovation är i vilken utsträckning en person blir oroad för att 

konsumera produkten. (Albertsen et al. 2020) 

2.5.2 Affektiva- och kognitiva attitydskomponenter 

Riskerna och värdena som en konsument upplever av en innovation påverkar en individ 

både affektivt och kognitivt. Den affektiva attityden är känslomässiga faktorer som 

påverkar hur en individ förhåller sig till en innovation. Affektiva känslor kan vara både 

positiva och negativa och baserar sig enbart på subjektiva tankar och känslor gällande en 

produkt. Den affektiva attitydskomponenten kan påverkas av vilken faktor som helst, 

och är en väldigt svår komponent att direkt kontrollera. Den kognitiva attityden bygger 

i högre grad på objektiva fakta. De kognitiva komponenterna i en innovation kan vara 

väldigt starkt sammankopplade till löftet om att en innovation är god, mättande och 

hälsosam och om löftet inte hålls blir konsumenten besviken. En annan aspekt som 

inverkar på de kognitiva komponenterna i en innovation är marknadsföringen av den. 

Kvalitet är även en viktig aspekt för konsumenten inom den kognitiva 

attitydskomponenten eftersom en innovation som inte uppnår de kvalitetförväntningar 

som utlovats påverkar den kognitiva attityden negativt. (Albertsen et al. 2020) 

2.5.3 Den konativa attitydskomponenten 

Den konativa attityden är produkten av den affektiva och kognitiva attityden mot en 

matinnovation. Den konativa attityden betyder den beteendemässiga attityden som en 

person har skapat för en innovation. Den konativa attityden är till stor grad den 

helhetsmässiga uppfattningen om en matinnovation som sedan påverkar hur en person 
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konsumerar den. Den konativa attityden kring en innovation påverkar till vilken grad en 

person implementerar en matinnovation i sin vardag. Ifall den konativa attityden för en 

innovation är positiv och en person ser mervärde i att konsumera den framför de 

innovationer hen redan konsumerar leder det till att hen godkänner den som en del av 

sin vardagliga kost. Ifall en individ inte upplever matinnovationen som positiv och inte 

ser en relativ fördel i att konsumera innovationen framom sin nuvarande kost kommer 

hen att förkasta matinnovationen. (Albertsen et al. 2020) 

Processen som leder till att en person förkastar eller godkänner en matinnovation till sin 

vardagliga kost går igenom många olika faser och är beroende av många faktorer. Enligt 

Albertsen (et al. 2020) finns det dock fem faktorer som visat sig vara viktigast för 

konsumenten gällande matinnovation. De fem faktorerna som har störst betydelse för 

en konsuments uppfattning av en matinnovation är den relativa fördelen, naturligheten, 

nymodigheten, pålitlighet i myndigheter och obehag. 

2.6 Teoretisk referensram över konsumtion av insektsbaserad kost 

Den teoretiska referensramen bygger på Diffusion of Innovation och IFCAP ramverket. 

Båda teorierna lämpar sig för att analysera faktorer gällande innovation, och IFCAP är 

ett innovationsramverk specifikt för att analysera matinnovation. Båda teorierna lyfter 

fram viktiga aspekter som påverkar i vilken utsträckning en population antar en 

innovation.  

Avhandlingens syfte är att skapa förståelse för vilka faktorer som är relevanta för att en 

person ska förhålla sig positivt till insektsbaserad kost och därmed konsumerar den 

regelbundet. För att skapa förståelse för vilka faktorer som är relevanta för konsumenter 

av insektsbaserad kost kommer faktorer från IFCAP ramverket och Diffusion of 

Innovation att användas. I och med att avhandlingen behandlar positiva faktorer kring 

insektsbaserad kost, och de båda teorierna även innehåller olika faktorer för att mäta 

negativa aspekter gällande en innovation, är det inte lönsamt att ta med alla aspekter 

som teorierna tar upp. Eftersom negativa aspekter gällande en innovation inte tas i 

beaktan i denna avhandling är det inte lönsamt att ta med alla aspekter som bägge teorier 

tar upp. 

De relevantaste faktorerna från Diffusion of Innovation teorin gällande själva 

innovationen är till vilken grad en innovation har en relativ fördel mot ett substitut, 

huruvida produkten överensstämmer med existerande normer samt hur komplex varan 

är. Studien kommer också att beakta det uppfattade värdet av innovationen som kan vara 
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antingen affektivt, ekonomiskt, socialt eller funktionellt. IFCAP ramverket i sig baserar 

sig i grund och botten på 14 faktorer som en konsument antingen kan tolka som positiva 

eller negativa. IFCAP ramverkets 14 faktorer kan uppfattas som antingen positiva eller 

negativa och därmed utesluts ingen av faktorerna eftersom varje respondent kan ha 

subjektiva tolkningar om varje enskild faktor (Albertsen et al 2020). IFCAP ramverkets 

upplevda risker kommer inte att tas i beaktan, utan fokusen ligger endast på 

värdeskapande faktorer. Därmed kommer fokus i denna avhandling ligga på följande 

faktorer. 

Faktorn: Betydelse: 

Överensstämmande Är innovationen överensstämmande med dagens normer? 
Uppfyller konsumtion eller användning av innovationen de 
värderingar som är centrala för konsumenterna? 

Komplexitet Hur komplex är innovationen? Är innovationen lätt att 
förstå och de fördelar/nackdelar som innovationen har lätta 
att förstå? 

Miljömässiga 
förväntningar 

I vilken utsträckning tror konsumenten att innovationen är 
bra eller dålig för miljön?  

Hälsomässiga 
förväntningar 

Är innovationen hälsosam eller skadlig för hälsan? 

Kontroll Är alla konsekvenser som uppstår av att konsumera 
innovationen tydliga för konsumenten? Upplever 
konsumenten att hen känner till innovationen tillräckligt 
bra för att uppleva sig vara i kontroll över innovationen? 

Undvikbarhet Kan en person undvika innovationen? I vilken utsträckning 
är innovationen antagen i sin närkrets? Är man tvungen att 
använda eller konsumera innovationen eller kan man lätt 
undvika att konsumera den?  

Naturlighet Hur naturlig upplevs produkten vara? I vilken utsträckning 
är produkten bearbetad och känns varan naturlig eller 
onaturlig? 

Bekantskap Hur bekant är konsumenten med innovationen? Har 
konsumenten haft tid att bekanta sig med innovationen och 
prövat den flera gånger? 

Nymodighet Hur ny eller innovativ är innovationen i konsumentens 
ögon? Upplever konsumenten sig vara bland de första som 
använder produkten? 

Kompabilitet Hur lätt kan en produkt integreras i en konsuments vardag? 
Kan produkten lätt anpassas till konsumentens egna diet? 
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Obehag Till vilken grad skulle innovationen skapa obehag för 
konsumenten?  

Kunskap Hur mycket kunskap och information har konsumenten om 
produkten på förhand? 

Moraliska bekymmer Till vilken grad konsumenten upplever att konsumtion av 
innovation är moraliskt rätt.  

Ansträngning Ifall konsumtion av innovationen kräver speciell 
ansträngning av konsumenten. Är det lätt att få tag på 
produkten och sedan konsumera den?  

Relativ fördel I vilken utsträckning produkten är bättre än den 
motsvarande produkten som redan konsumeras. Hur 
tydliga fördelar har produkten i förhållande till dess 
substitut? 

Tillit till regleringar I vilken utsträckning konsumenten litar på att 
myndigheterna ser till att produkten är säker. Påverkar 
myndigheternas åsikt om produkten konsumenten? 

Tabell 2 Anpassning av teorin  

På basis av de 16 faktorerna i tabell 2 kommer de väsentligaste faktorerna upp som 

påverkar i vilken utsträckning en konsument antar en matinnovation. Dessa faktorer har 

använts för tidigare forskning av matinnovation, då IFCAP ramverket är gjort för att 

specifikt mäta vilka faktorer som påverkar matinnovationsantagning. Denna avhandling 

fokuserar på långvarig konsumtion av insektsbaserad kost, men samma faktorer som 

mäter konsumenters antagning är lika relevanta för konsumenters regelbundna 

konsumtion av insektsbaserad kost. (Albertsen et al 2020). Därmed används faktorerna 

från både IFCAP och DOI i denna avhandling för att mäta konsumtion på långsikt. På 

lika sätt har även DOI använts för att skapa förståelse för antagning av insektsbaserad 

kost av Shelomi (2015). Därmed är båda ramverken bra anpassade för att förstå 

konsumtion av matinnovation och fungerar bra som fusionerade och anpassade för att 

mäta regelbunden konsumtion av insektsbaserad kost och vilka faktorer som påverkar 

det.  
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3 FORSKNINGSMETODIK 

Syftet med avhandlingen är att undersöka vilka faktorer som bidrar positivt till 

regelbunden konsumtion av insektsbaserad kost. I detta kapitel kommer 

forskningsmetodiken samt urvalet att presenteras. Forskningsfrågorna som 

presenterades i kapitel 1, som kommer lägga grunden för intervjufrågorna är följande; 

1. Vilka faktorer bidrar till att en person regelbundet äter insektsbaserad kost? 

2. Vilka känslor är starkast associerade med regelbunden konsumtion av 

insektsbaserad kost? 

3.1 Forskningsansats 

Forskningsansatsen kan vara antingen deduktiv, induktiv eller abduktiv. En deduktiv 

forskningsansats syftar till ett sådant forskningssätt där forskaren utgår från existerande 

teori. Den existerande forskningsteorin testas sedan i undersökningen för att se ifall 

teorin stämmer eller inte.  Hypoteser som är gjorda på basis av tidigare teori testas 

genom exempelvis intervjuer, enkäter eller observationer och sedan söks paralleller 

mellan erhållna data och den ursprungliga teorin. (Patton 2002) Hypoteser och 

deduktiva ansatser används främst i kvantitativa studier, men kan också användas i 

kvalitativa studier. (Saunders et al 2012) I en induktiv undersökning går man den andra 

vägen, vilket innebär att man siktar på att bilda en teori på basis av den erhållna data 

man samlat och forskningen man gjort. I en induktiv forskning vill man skapa djupare 

förståelse för en händelse och hitta gemensamma teman och mönster och från den 

erhållna data skapa ett konceptuellt ramverk. (Saunders et al 2012) En induktiv ansats 

kan inte utesluta tidigare teori inom området trots att man ämnar skapa ny teori. I en 

induktiv ansats är inte ett stort sampel nödvändigt eftersom man ofta strävar till att 

skapa djupare förståelse för ett ämne och inte nödvändigtvis generaliserbara resultat. 

Vid induktiva forskningar kan det finnas risk för att forskarens egna åsikter formar teorin 

ifall det inte finns tillräckligt med data för att skapa en verklighetstrogen teori. En 

abduktiv uppfattning kan ses som en korsning av en deduktiv och induktiv ansats. 

(Bryman & Bell 2015)  

För denna studie kommer element både av en deduktiv och induktiv ansats att tillämpas. 

Undersökningen kommer främst att följa element av en deduktiv ansats eftersom den 

grundar sig på tidigare teori. Själva analysen av den erhållna data kommer ha en mera 

induktiv ansats eftersom studien eftersträvar att skapa djupare förståelse för ett specifikt 
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fenomen. Denna forskning har sin grund i tidigare teori som erhållits genom forskning 

av vilka faktorer som påverkar antagning av en matinnovation. IFCAP ramverket som 

presenterades i kapitel 2.7.11 innehåller diverse faktorer som alla har en unik påverkan 

på en matinnovation. I denna avhandling forskas i vilken utsträckning enskilda faktorer 

från ramverket påverkar antagning av insektsbaserad kost, därmed innehåller denna 

avhandling element från både en induktiv och en deduktiv ansats. 

3.2 Undersökningsmetod 

Undersökningsmetoden kan vara antingen kvalitativ eller kvantitativ beroende på vilket 

syfte forskningen har. Den kvalitativa undersökningsmetoden fokuserar på att ge en 

djupare förståelse för ett ämne eller ett fenomen. Kvalitativa studier baserar sig på icke-

numeriska data som exempelvis intervjuer, enkäter och observationer. Kvalitativa 

studier grundar sig på ett mindre antal respondenter och fokuserar på att djupare förstå 

respondenternas tankar och motiveringar. Kvalitativa studier tillåter respondenter att 

djupare förklara och redogöra för sina känslor och tankar associerade med diverse 

forskningsproblem. (Saunders et al. 2007) Kvantitativa studier har sin grund i 

numeriska data som kan generaliseras. Kvantitativa studier är mera generaliserbara och 

mäter statistiska korrelationer och lämpar sig bra för att hitta samband inom en större 

datapopulation. Kvantitativa data är lättare att jämföra sinsemellan än kvalitativa data 

vilket är en fördel ifall man vill undersöka preferenser bland konsumenter. 

Denna studie kommer att vara kvalitativ eftersom fokus ligger på vilka tankar och 

känslor som respondenterna associerar med insektsbaserad kost. Den kvalitativa 

forskningsmetoden tillåter respondenterna att djupare redogöra för sina känslor 

associerade med forskningsobjektet. 

3.3 Urvalsmetoder 

Två egentliga urvalsmetoder existerar, slumpmässig och icke-slumpmässig. En 

slumpmässig urvalsmetod innebär att respondenterna väljs på måfå och inte på basis av 

någon gemensam delad faktor. Icke-slumpmässigt urval betyder att forskaren har 

specifika kriterier som en respondent måste uppfylla för att få vara delaktig i 

forskningen. Icke-slumpmässigt urval lämpar sig då respondenterna uppfyller vissa 

specifika krav och därmed är informationsrika (Saunders et al 2007). Då ett icke-

slumpmässigt urval tillämpas kan forskaren själv välja vem som blir intervjuad för 

forskningen och själv välja vilka kriterier som respondenten måste uppvisa. Patton 

(2002) hävdar även att ett icke-slumpmässigt urval är en av de kvalitativa studiernas 
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styrkor eftersom samplen då är informationsrika respondenter som kan ge djupare insyn 

till forskningen. 

För denna studie kommer ett icke-slumpmässigt urval att användas för att besvara 

forskningens syfte. I en kvalitativ studie som denna är det viktigt att respondenterna är 

informationsrika och har unik erfarenhet som lämpar sig för att svara på studiens 

forskningsfrågor. För denna studie är det viktigt att respondenterna kan dela med sig av 

sina känslor associerade med insektsbaserad kost och därmed är ett icke-slumpmässigt 

urval befogat. Urvalet har fokuserat på individer som äter insektsbaserad kost 

regelbundet och kan anses som mera långvariga konsumenter av kosten, och inte sådana 

som enbart prövat eller smakat på insektsbaserad mat. För denna avhandling intervjuas 

därmed personer som äter insektsbaserad kost en eller flera gånger i veckan och har gjort 

det i över en månads tid.  

3.4 Datainsamling 

Då en kvalitativ studie utförs finns det olika datainsamlingsmetoder som kan användas. 

För att samla in nödvändiga data kan exempelvis intervjuer, enkäter eller observationer 

användas. (Saunders et al. 2007) Insamlade data kan vara antingen primärdata eller 

sekundära data. Primärdata samlas in av forskaren för den specifika forskningen syfte, 

och är därmed nya erhållna data. Sekundärdata är redan tillgängliga data som har 

samlats tidigare och kan återanvändas för ett forskningssyfte ifall den är väsentlig för en 

specifik studie. (Saunders et al. 2007) För denna forskning kommer nya primärdata att 

samlas, eftersom det inte finns tillgängliga data som skulle uppfylla kraven för denna 

studie. Semi-strukturerade intervjuer ger forskaren frihet att be respondenterna 

specificera eller ge mera information gällande sina svar vilket kan medföra att väsentlig 

information, som inte kommit fram av de redan förberedda frågorna, kommer fram.  

 

Datainsamlingen för denna studie sker via semi-strukturerade intervjuer samt en enkät 

för att mäta i vilken utsträckning respondenterna upplever att en specifik faktor eller  

fråga är viktig för dem. På grund av coronapandemin sker intervjuerna på distans via 

telefon eller Teams plattformen. Intervjuerna tar en timme och frågorna ges åt 

respondenterna på förhand så att de har tid att bekanta sig med materialet.  

 

3.5 Respondenterna för denna studie 

Som urval för denna studie intervjuades endast respondenter som regelbundet ätit 

insektsbaserad kost och inte smakat på insekter i syfte att bara testa. För att hitta 
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respondenter som är regelbundna konsumenter av insektsbaserad kost hjälpte företaget 

Entis som säljer insektsbaserad kost att hitta respondenter för studien. Via Entis sociala 

mediekanaler och e-post nåddes 8 respondenter. Via respondenternas personliga 

kontakter hittades ytterligare 1 respondent vilket gjorde att det totala samplet för denna 

studie blev 9 respondenter som presenteras i tabellen nedan. I tabellen presenteras hur 

länge respondenterna ätit insektsbaserad mat och hur många gånger i veckan de gör det. 

Samtliga respondenter är från Finland och åldern på respondenterna är 21–51 år. 

 

Respondent Tid som respondenten har 

ätit insekter regelbundet 

Hur många gånger i veckan 

respondenten äter insekter 

Respondent 1 6 månader 2–3  

Respondent 2 2 år  1  

Respondent 3 1 år  2 

Respondent 4 2 månader 1 

Respondent 5 2 år  2 

Respondent 6 1,5 år  1 

Respondent 7 9 månader 1 

Respondent 8 6 månader 1 

Respondent 9 6 månader 3 

Tabell 3 Tabell på respondenter 

3.6 Intervjuguide 

I enlighet med att studien följer en semi-strukturerad datainsamling kommer 

intervjuerna att stödas av en intervjuguide. Med hjälp av en intervjuguide kan man 

säkerställa att den samlade data av respondenterna är jämförbar och i enighet med 

forskningsfrågorna. En bearbetad intervjuguide ger också en viss flexibilitet som lämpar 

sig bra för forskningen. 

Intervjuguiden för denna studie baserar sig på de faktorer som presenterades i kapitel 

2.7.1.1 i IFCAP ramverket för att skapa en förståelse för vilka faktorer som påverkar en 

konsument av insektsbaserad kost. Intervjufrågorna är flera till antalet för att täcka alla 

faktorer i IFCAP ramverket. Varje fråga ämnar hitta svar till de specifika faktorerna från 

ramverket för att förklara matinnovationsrelaterade uppfattningar hos respondenterna. 
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3.7 Studiens forskningskvalitet  

Att redogöra för en studies kvalitet är viktigt för att visa att forskningen är trovärdig. I 

kvalitativa studier är det speciellt viktigt, eftersom forskaren genom personliga 

antaganden kan påverka resultaten och styra forskningens riktning. Ett exempel på detta 

är att forskaren skulle styra sina respondenter med vinklade forskningsfrågor. (Patton 

2002) 

 

För att försäkra att denna studies kvalitet inte vinklas på grund av forskaren kommer 

Wallendorfs och Belks (1989) fem faktorer att tillämpas. De fem faktorerna, 

trovärdighet, överförbarhet, tillförlitligt, bekräftelse och integritet, presenteras nedan 

samt hur varje faktor kommer att uppfyllas. Studien bör vara trovärdig, vilket innebär 

att den bör ge en realistisk bild av verkligheten. Trovärdigheten av studien fastställs 

genom hur studiens data tolkas och hanteras för att ge en reell och verklighetstrogen bild 

av det studerade fenomenet. Överförbarhet i studien hänvisar till att studiens resultat, 

hypoteser och utgångspunkter skall kunna användas på nytt i liknande kontext. För 

denna studie har det valts respondenter utanför forskarens egen krets, och de 

respondenter som valts är från olika bakgrunder för att inte få en för snäv bild av 

målpopulationen. 

 

Tillförlitligheten av studien innebär att studien skall kunna ge liknande resultat ifall 

den skulle replikeras eller göras på nytt. Detta betyder att forskarens egna attityder eller 

intressen inte får påverka resultaten av studien. För denna undersökning används 

huvudsakligen teorier som också tillämpats i kvantitativt syfte, vilket ökar 

tillförlitligheten på generaliserbar information. Eftersom studien görs på ett litet sampel 

och med kvalitativt syfte, kan enskilda respondenters avvikande åsikter inte representera 

en större populations åsikt. Således kan studien inte generaliseras på ett större sampel 

och förväntas ha liknande resultat. Bekräftelse av forskningen innebär att man måste 

kunna säkerställa att resultaten av studien inte är tolkade av forskaren själv, utan har sin 

grund enbart i den insamlade data. (Wallendorf & Belk 1989) Trots att en forskare aldrig 

kan anses vara fullständigt opartisk, baseras denna studie på tidigare teori och all data 

kommer att transkriberas, analyseras och kategoriseras för att minska forskarens 

partiskhet.  Integriteten av studien innebär till vilken mån man kan lita på studiens 

datakvalitet. Exempelvis får inte forskarens tidigare relation till respondenter påverka 

hur data samlats eller analyserats. För denna studie har endast respondenter som inte är 
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en del av forskarens egen krets deltagit, vilket utesluter risken av att förhållandet mellan 

respondenterna och forskaren skulle ha påverkat den insamlade data. 

3.8 Dataanalys  

För analysen av data kommer Spiggles (1994) metoder att tillämpas. Spiggles (1994) 

presenterar olika sätt att få meningsfull information av kvalitativa data och för denna 

avhandling har många av Spiggles metoder använts. Av Spiggles rekommenderade 

analyssätt användes kategorisering, jämförelse, dimensionalisering, integration, och 

refutation för denna avhandling.  

Dataanalysen av den samlade rådata börjar med kategorisering, vilket innebär att man 

klassificerar data. För denna avhandling klassificerades data huvudsakligen i linje med 

de olika faktorer som presenterades i den teoretiska referensramen exempelvis i 

kategorier som miljömässiga förväntningar, hälsomässiga förväntningar etcetera. 

Kategoriseringen gjordes under hela analysprocessen men den huvudsakliga 

kategoriseringen tog plats i början av analysen. Samtidigt som data kategoriserades 

gjordes också en komprimering av data där det relevantaste bevarades för vidare analys 

(Miles & Huberman 1994). Eftersom frågorna var öppna var det viktigt att skära ned på 

den transkriberade data för att endast analysera det som var relevant för avhandlingens 

syfte, därmed var komprimering av data meningsfullt för forskaren. Kategoriseringen 

var en central del av analysen för denna avhandling eftersom syftet med avhandlingen 

är att identifiera olika faktorer som är sammankopplade med konsumtion av 

insektsbaserad kost. Därmed var det relevant för analysen att kategorisera den 

transkriberade rådata enligt faktorerna som presenterades i kapitel 2.7.  

För de olika kategorierna jämfördes sedan data sinsemellan mellan kategorierna för 

att finna likheter och olikheter mellan kategorierna. För denna avhandling innebar 

jämförandet främst att hitta och identifiera teman och faktorer i respondenternas svar 

som tydde på att en specifik faktor prefererades framför en annan. Efter detta skede 

genomfördes dimensionalisering av data där kategorierna analyserades djupare. Vid 

detta skede analyserades data djupare för att se ifall bakgrunden till vissa kategorier hade 

en annan mening än den uppfattade och ifall det fanns andra teman än de ursprungliga 

kategorierna. Inga nya dimensioner än de presenterade i den teoretiska referensramen 

hittades. Efter dimensionaliseringen integrerades data starkare med teorin. Dessa steg 

för analys av Spiggle (1994) kan ske i olika ordningar, vilket var tydligt i denna forskning, 

eftersom kategoriseringen av data var starkt sammankopplat med teorin och därmed 

integrerades teorin delvis redan i ett tidigt skede av analysen. Vid integrering av data vid 
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senare skede kopplades teorin betydligt mera djupgående till empirin och starkare 

sammankopplingar gjordes.  

Refutation var det sista steget för denna forskning. Refutation innebär att man kritiskt 

granskar sina data för att se att den är meningsfull och relevant. För denna forskning 

gjordes refutationen flera gånger under analysprocessen genom att skribenten själv 

återkom och kritiskt gick igenom sina samlade data. För att minimera fel gjordes också 

en del av den kritiska granskningen av skribentens vänner och opponenter, men också 

av handledaren för avhandlingen.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS  

I detta kapitel diskuteras och analyseras primära data som samlats in via intervjuer med 

personer som har antagit insekter i sin vardagliga kost. Först diskuteras hur 

respondenterna förhållit sig till insektsbaserad kost då de första gången prövade det och 

vad som sedan fick dem att äta insektsbaserad kost regelbundet.  

4.1 Respondenternas första reaktioner av insektsbaserad mat 

För att en innovation skall antas av en större population är det viktigt att skapa förståelse 

för hur konsumenter förhåller sig till produkten för första gången de prövat den. Om den 

första upplevelsen associerad med en innovation är negativ inverkar det starkt på i vilken 

utsträckning en person vill anta innovationen. Respondenterna hade väldigt olika 

upplevelser med den första gången de prövade insektsbaserad mat, men samtliga 

respondenter ansåg sin upplevelse vara positiv eller neutral. Ingen av respondenterna 

hade en dålig första upplevelse med insektsbaserad mat, vilket är betydande.  

“Jag tyckte det (choklad doppad syrsa) var gott men inte bättre än vanlig choklad som 
typ Fazers blå som jag vanligen äter. Inte skulle jag säga att jag var ”hooked” första 
gången jag testade men det var helt gott nog…” – Respondent 1 

Majoriteten av respondenterna upplevde att det var spännande att pröva en ny maträtt 

vilket gjorde upplevelsen positivare. Av respondenterna upplevde endast två att 

insektsbaserad mat var en så bra produkt att de inom två veckor beställt insektsbaserad 

mat åt sig själva och börjat konsumera det regelbundet. För resten av respondenterna 

gick det över två månader eller längre innan de började äta insektsbaserad mat 

regelbundet. Även om första gången inte varit negativ, upplevde de flesta respondenter 

att insektsbaserad mat inte var så gott att de genast ville ha mera.  Trots att produkten 

inte väckte obehag, eller andra negativa faktorer från IFCAP ramverket, var 

insektsbaserad mat lätt att undvika att äta för respondenterna.  

 

Undvikbarhet, som är en av de neutralare faktorerna på IFCAP ramverket, uppfylldes 

av samtliga respondenter. I och med att respondenterna inte vid något skede var benägna 

att äta insektsbaserad mat behövdes inte ett aktiv val göras för att avstå från konsumtion 

av insektsbaserad mat. Till skillnad från en allmänt vardagligare kost som kött eller 

kyckling behöver respondenterna inte aktivt besluta att konsumera insektsbaserad mat 

eller inte. 

“Det har nog stor roll för mig hur lätt man hittar det eller varifrån man kan köpa en mat 
för mig att sedan äta det mera regelbundet. Det är ganska svårt att få tag på 
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insektsbaserad mat och att inte aktivt ha det framför sig vilket gör att det är lätt att avstå 
från att äta det” –Respondent 2 

I och med att respondenterna upplevde att insektsbaserad mat inte i något skede av deras 

vardag naturligt kom framför dem, var det väldigt lätt att undvika att konsumera 

insektsbaserad mat. Fast respondenterna inte upplevde insektsbaserad mat på något sätt 

motbjudande, var undvikbarheten av insektsbaserad kost så betydande att de flesta 

respondenter inte efter sin första kontakt med insektsbaserad mat åt mera av det genast. 

4.1.1 Från att prova insektsbaserad mat till att äta det regelbundet 

Trots att majoriteten av respondenterna inte genast började konsumera insektsbaserad 

mat efter att de prövat det första gången, blev samtliga respondenter slutligen 

konsumenter av insektsbaserad kost. För vissa respondenter räckte det över 1 år från den 

första gången de prövade insektsbaserad mat till att börja konsumera insektsbaserad 

mat regelbundet. Ingen konsensus eller regelbundenhet var sammankopplat tidsmässigt 

mellan respondenterna. Efter att samtliga respondenter hade prövat insektsbaserad kost 

upplevde de att insektsbaserad mat inte längre var något främmande. Många upplever 

insektsbaserad mat som äcklig, men av respondenterna var det ingen som beskrev sin 

första upplevelse med insekter som äcklig eller motbjudande. En av respondenterna 

uppgav sig vara skeptisk till insektsbaserad mat före hen hade prövat det, men den 

skepticismen hade försvunnit efter att hen prövat insektsbaserad mat första gången.  

“Först kändes det som att insektsbaserad mat är något väldigt underligt… men sen efter 
att man testat det och ätit det några gånger kändes det som det inte var alls något 
underligt med det. Det kändes lite som att äta räkor eller typ sniglar och liknande mat” 
– Respondent 1 

För majoriteten av respondenterna var det reklamer för insektsbaserad mat som fick 

dem att göra sin första ordentliga beställning av insektsbaserad mat. Eftersom 

respondenterna redan hade blivit bekanta med insektsbaserad mat genom att pröva det 

tidigare kände de sig bekväma med att beställa insektsbaserad mat för sig själva och för 

mera regelbunden konsumtion. Därmed är IFCAP ramverkets faktor bekantskap 

relevant för långvariga konsumenter av insektsbaserad kost. Ingen av respondenterna 

hade från första gången de prövat insektsbaserad kost blivit regelbundna konsumenter 

av insektsbaserad mat.  

“…sen råkade jag faktiskt bara se en Entis (leverantör av insektsbaserad kost) reklam för 
chokladdoppade syrsor och tänkte att varför inte. Efter det har jag gjort ca en beställning 
per månad” – Respondent 2 

Det tog tid för varje respondent att känna sig mera bekant och villig att slutligen börja 

äta insektsbaserad kost regelbundet. Efter att respondenterna kände sig bekväma med 
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idén att konsumera insekter var det för de flesta bara en tidsfråga tills de upptäckte en 

leverantör för insektsbaserad kost eller hittade insektsbaserad mat i sina närbutiker. 

Bekantskap till produkten visade sig vara en viktig faktor för samtliga respondenter för 

att bli långvariga konsumenter av insektsbaserad kost. Enligt DOI ramverket går varje 

konsument igenom fem faser före hen antar en innovation; kunskap, övertygelse, beslut, 

implementation och godkännande. För respondenterna varierade tidsintervallet då 

denna process skedde men ledde åt alla slutligen till implementation. Beslutsprocessen 

för respondenterna var till största del liknande som den som Rogers (2009) presenterar. 

För respondenterna var det viktigt att först förstå sig på insektsbaserad kost och pröva 

det före de slutligen avgjorde vad de tyckte om den insektsbaserade maten. Efter att de 

övertygats om nyttorna i insektsbaserad kost började de sedan implementera det i sin 

diet. Dock är det märkbart att respondenterna inte nådde sista fasen i beslutsprocessen 

för att anta en innovation som är godkännande. Den godkännande fasen skiljer sig från 

de andra faserna på det sättet att den kommer först efter att en person redan har antagit 

en innovation. Den sista fasen, godkännande, är i vilken utsträckning en persons 

omgivning upplever innovationen som bra eller dålig. Ingen av respondenterna upplevde 

att deras omgivnings godkännande spelade någon roll för deras konsumtion av 

insektsbaserad kost. De flesta av respondenterna var bland de enda i sina sociala kretsar 

som konsumerade insekter och de sökte inget godkännande från någon i sin omgivning 

gällande deras personliga konsumtion av insekter. En respondent upplevde att det att 

hens omgivning inte godkände, eller tyckte att insektsbaserad kost var konstigt, fick hen 

att bara att insektsbaserad kost mera. 

“Jag brukar nog tala nån gång på fester, eller det har nu varit ganska lite fester på sistone 
men på sociala tillställningar när mat kommer på tal att jag äter en del insekter. När jag 
senast talade om det med min familj var min syster omedelbart äcklad och sa att hon 
aldrig skulle äta insekter vilket fick mig att nästan villa äta mera av insektsbaserad mat” 
- Respondent 9 

Därmed är inte processen som respondenterna beskriver likadan som den som Rogers 

(2009) beskriver i DOI, utan respondenterna behöver inget godkännande från 

omgivningen. Rogers (2009) delade också konsumenter i fem olika kategorier; 

innovatörerna (innovators), tidiga adoptörer (early adopters), tidig majoritet (early 

majority), sen majoritet (late majority) och eftersläntrare (laggards). Insektsbaserad kost 

är en relativt ny produkt och har inte ännu nått stora marknadsandelar vilket skulle tyda 

på att de som är konsumenter av insektsbaserad kost är bland de tidiga adoptörerna av 

insektsbaserad mat. Typiskt för tidigare adoptörer som är antingen i kategorin 

innovatörer eller tidiga adoptörer är att de är villigare att ta risker. Att majoriteten av 
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respondenterna har antagit insektsbaserad mat före de andra kategorierna kan bero på 

att deras tidiga adoption av insektsbaserad kost gör dem mindre känsliga för deras 

sociala umgänges åsikt. 

4.2 Hur respondenterna konsumerar insektsbaserad kost i sin vardag   

Samtliga respondenter berättade att de äter insektsbaserad kost minst en gång i veckan. 

Vilken variant av insektsbaserad mat som respondenterna åt varierade, men den 

vanligast förekommande varianten av insektsbaserad kost som respondenterna 

konsumerade var någon sort av syrsa. Samtliga respondenter nämnde syrsa som sin 

favoritinsekt, men skillnader i vilken typs syrsa som konsumenterna värderade framom 

någon annan fanns. För två respondenter var syrsa den enda form av insektsbaserad mat 

som de hade smakat på och den enda variation av insektsbaserad kost de konsumerar 

regelbundet, men den betydliga majoriteten hade smakat på flera olika varianter av 

insektsbaserad kost. Respondenterna berättade att de brukar äta syrsor i tre former; 

stekt och marinerad, mald till att fungera som ett mjölsubstitut eller doppad i choklad. 

Insekter kan alltså ätas i fler olika former, och kan fungera antingen som en 

huvudproteinvara för en varmrätt, som snacks, som en komponent i gröt eller mysli eller 

som en ingrediens för bakning.  

“Jag äter nog dem främst i snack form, inte sådär att jag ska bli mätt av det eller att min 
mat skulle på något sätt vara byggt runt insekter… Jag upplever inte att det skulle vara 
möjligt att totalt byta ut kött och kyckling mot insektsbaserad mat, åtminstone så som 
det är nu” – Respondent 4 

Det finns således väldigt många olika sätt att konsumera insektsbaserad mat och det 

fanns variation mellan hur respondenterna konsumerar insekter. Märkbart är dock att 

endast en respondent uppgav sig äta insekter regelbundet med sin varma mat, det vill 

säga insekter som en huvudkomponent i hens lunch eller middag. Samtliga andra 

respondenter åt huvudsakligen insektsbaserad mat i form av snacks eller som en extra 

komponent i deras frukost eller kvällsmat. Likväl var det också endast tre av 

respondenterna som hade prövat att baka med insektsmjöl. Respondenterna upplevde 

att insektsmjöl är bättre än vanligt mjöl tack vare dess höga proteinhalt, men upplevde 

inte att priset för insektsmjölet ännu var tillräckligt lågt för att använda det regelbundet 

i stället för vanligt mjöl. De som hade använt insektsmjölet upplevde att de hade flera 

relativa fördelar gentemot vanligt mjöl, eftersom det fungerade som ett direkt substitut 

och kunde användas på samma sätt som vanligt mjöl men med ökade hälsomässiga 

aspekter. Dock framkom det att samtliga respondenters mest regelbundna 

insektskonsumtion var insekter i söt form för att antingen användas som komponent i 
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frukost eller ätas som snacks. I och med att insekter har hög proteinhalt jämfört med 

vanliga chokladsnacks upplevde respondenterna att det är en godkännbar form av godis. 

“…så alltid när jag är sugen på något smått och gått så äter jag av bug bites (choklad 
doppade syrsor) för det känns som att det är jättegott men ändå liksom typ hälsosamt 
eller så säger jag åtminstone åt mig själv.” – Respondent 3 

Även om insektsbaserad mat oftast marknadsförs som ett väldigt bra proteinsubstitut 

har ingen av respondenterna bytt ut sina huvudproteinkällor, som kött och kyckling, mot 

insekter. Fast insekter på teorinivå är en väldigt effektiv proteinkälla, åt inte 

respondenterna insektsbaserad kost i syfte att konsumera den som huvudproteinkälla. 

Det att insekter har mycket protein i sig var en viktig aspekt för konsumenterna att 

rationalisera ätandet av insekter, men konsumtionens syfte var inte att den 

insektsbaserade kosten skulle vara ett substitut för andra proteinkällor. Majoriteten av 

respondenterna åt insektsbaserad mat som något gott de kunde ha med i sin frukost eller 

kvällsmat, eller som goda snacks.  

Den insektsbaserade maten åts väldigt sällan som varm, utan i form av torkade syrsor 

med choklad, eller diverse produkter där man i stället för vanligt mjöl använt 

mjölpreparat gjort på malda syrsor eller andra insekter. Trots att majoriteten av 

respondenterna hade prövat på olika former av insektsbaserad kost, var den mest 

förekommande insektsbaserade kosten som respondenterna gillade insektsbaserad kost 

med choklad i sig. Av respondenterna hade 4/9 aldrig prövat insektsbaserad mat som en 

del av en varm kost, utan var endast bekanta med insektsbaserad mat färdig för 

konsumtion. Endast två respondenter hade lagat varm mat med insekter hemma, men 

gjorde inte det regelbundet för de ansåg inte att det var värt ansträngningen och därmed 

äter de inte insektsbaserad mat varmt regelbundet. Trots att respondenterna var bekanta 

med insektsbaserade preparat som kunde användas för varma rätter upplevde de inte 

det som tillräckligt lockande eller praktiskt för att konsumera det regelbundet.  

4.3 Vilka faktorer bidrar till regelbunden konsumtion av insektsbaserad 
kost? 

Respondenterna uppgav flera positiva faktorer som bidrar till att de har blivit 

regelbundna konsumenter av insektsbaserad kost. Från ramverket som tillämpas för 

denna avhandling utgav respondenterna som positiva faktorer; miljömässiga 

förväntningar, hälsomässiga förväntningar, relativ fördel, nymodighet, kompabilitet och 

tillit till regleringar.  
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4.3.1 Miljömässiga förväntningar 

Den mest förekommande orsaken till regelbunden konsumtion av insektsbaserad mat 

var att konsumenterna upplevde att maten är bättre för miljön än flera av dess substitut. 

Insektsbaserad kost marknadsförs oftast som ett miljövänligt alternativ i jämförelse med 

traditionella proteinkällor som kött och kyckling, och det visade sig också vara en 

relevant faktor för respondenterna. En betydlig majoritet av respondenterna upplevde 

att de miljömässiga förväntningarna för insektsbaserad kost var den främsta orsaken till 

varför de konsumerar insektsbaserad mat regelbundet. Många av respondenterna följde 

inte aktivt någon specialdiet, men betonade att de vill börja äta mera miljömedvetet och 

upplevde insektsbaserad mat vara ett hållbart alternativ. 

“Jag tror att insektsbaserad mat kommer i långa loppet vara den mat som vi alla kommer 
att få majoriteten av vårt protein ifrån eftersom det är så hållbart och effektivt att 
producera.”-Respondent 1 

Hållbarhetsperspektivet visade sig bli allt mer viktig för respondenterna och många 

betonade att det var den insektsbaserade matens hållbarhet som fick dem att för första 

gången också pröva det. Flera respondenter betonade att hållbarhetsfrågor påverkar alla 

människor och att det lättaste sättet att göra hållbara beslut var att konsumera hållbarare 

kost. Insektsbaserad kost var ett lätt sätt för flera respondenter att minska på sina 

utsläpp och därmed var deras miljömässiga förväntningar gällande insektsbaserad kost 

höga. 

“Insekter är ett lätt sätt att minska på sin carbon footprint (koldioxidavtryck) och ja tror 
att de va egentligen endast de som i första hand fick mig att villa pröva det överlag, ville 
ge det en chans för ja tycker att man ska konsumera hållbart så långt det är möjligt” – 
Respondent 9 

Fast insektsbaserad kost inte var respondenternas primära proteinkälla, upplevde de att 

insektsbaserad kost miljömässigt var bättre än flera alternativ. Fast insektsbaserad mat 

inte utgjorde ett substitut för deras primära proteinkälla upplevde de att den 

insektsbaserade matens hållbarhetsfaktorer gjorde det tillräckligt lockande för att 

substituera andra produkter som respondenterna aktivt konsumerade. Därmed var inte 

insektsbaserad kost den mest lönsamma produkten för respondenterna att totalt byta sin 

diet för. Fast den miljömässiga faktorn var väldigt relevant för respondenternas 

regelbundna konsumtion av insektsbaserad kost, upplevde de inte att insektsbaserad 

kost ändå är tillräckligt bra för att kunna anses som en överlägsen produkt gentemot 

andra miljövänliga substitut. 
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Få av respondenterna visste konkret hur mycket hållbarare insektsbaserad kost är i 

jämförelse med deras andra proteinkällor, men ansåg att insektsbaserad mat är 

hållbarare än majoriteten av djurbaserade produkter på marknaden. Oberoende av 

graden av hållbarhet som insektsbaserad kost hade var det tillräckligt hållbart för 

respondenterna att villa konsumera insektsbaserad mat regelbundet. För 

respondenterna var den miljömässiga aspekten en betydande relativ fördel som de 

upplevde att insektsbaserad kost har jämfört med deras traditionella proteinkällor eller 

produkter som de substituerade med insektsbaserad kost. I tidigare studier som gjorts 

gällande matinnovation och faktorer som bidrar positivt till konsumtion av 

insektsbaserad kost var värdesättning av hållbar mat en betydande faktor (Verbeke 2015, 

La Barbera 2020). Därmed är erhållna data i denna studie i linje med tidigare studier, 

eftersom värdesättning av hållbar och miljövänlig kost var en aspekt som samtliga 

respondenter upplevde som viktiga. Samtliga respondenter upplevde att den 

insektsbaserade kosten fick en viktig relativ fördel av att vara hållbar, eller upplevas som 

hållbar.  

“Jag tror inte att jag skulle äta insekter om det skulle vara ohållbart… jag skulle aldrig 
byta ut kött mot insektkött om det skulle ha större utsläpp än vanligt typ av maletkött” 
– Respondent 2 

“…alltså om insektsbaserad mat skulle vara ohållbarare än kött skulle jag aldrig säkert 
ens ha prövat på det.” –Respondent 3 

Det att samtliga respondenter upplevde att de miljömässiga förväntningarna med insektsbaserad 

kost var en viktig faktor för dem att konsumera det är betydande. Det innebär att de som är 

benägna att konsumera insektsbaserad kost är sådana personer som vill minska sina 

koldioxidutsläpp. Insektsbaserad mat är därmed för respondenterna starkt sammankopplat med 

deras värderingar gällande hållbarhet.  

4.4 Hälsomässiga förväntningar 

De hälsomässiga förväntningarna för insektsbaserad kost var en av de främst 

framkommande faktorerna som respondenterna värderade i insektsbaserad kost. 

Insektsbaserad mat med dess höga proteinhalt var väldigt relevant för respondenterna 

och de upplevde att den insektsbaserade matens viktigaste näringsmässiga aspekt var 

den höga proteinhalten. Hälsomässigt upplevde majoriteten av respondenterna inte att 

den insektsbaserade maten i sig kommer att göra deras diet betydligt hälsosammare. 

Dock upplevde två respondenter att de i framtiden kommer att äta mera insektsbaserad 

mat endast tack vare dess höga proteinhalt och låga fetthalt.  
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“… man pratar jättemycket i media hur viktigt det är att äta mycket protein och hur för 
lite protein i sin diet är dåligt för en så tror liksom att jag kommer att äta i framtiden 
mycket mera insektsbaserad mat just för det är ett så lätt sätt att få mera protein i sin 
diet” – Respondent 4 

Flera respondenter påpekar att insektsbaserad mat också innehåller många andra 

hälsosamma vitaminer och syror och upplevde det som positivt, men inte som väldigt 

relevant. För respondenterna var den insektsbaserade matens relevantaste aspekt dess 

höga proteinhalt i förhållande till låg fetthalt, och det var det som respondenterna 

värderade mest. Respondenterna ansåg att det från ett näringsmässigt perspektiv är den 

höga proteinhalten som är den insektsbaserade matens viktigaste komponent eftersom 

många av dem äter insekter som ett proteinkomplement i sin diet. 

“Jag tycker att den viktigaste saken är nog att insektsbaserad mat har mycket protein i 
sig för det har varit under den senaste tiden så mycket snack om hur viktigt protein är 
för ens hälsa och man vill ju lite minska sitt köttätande men ändå äta tillräckligt med 
protein” – Respondent 7  

Hälsoaspekten spelade därmed stor roll för konsumenterna. Trots att insektsbaserad 

mat skulle vara hur hållbart som helst, måste det också ha en positiv inverkan på 

konsumenternas välmående. Insektsmjöl och syrsor används ofta i chokladpreparat, 

vilket respondenterna upplevde att är mycket hälsosammare än liknande produkter som 

använder vanligt mjöl eller olja. Insektsbaserade chokladpreparat eller liknande sötsaker 

blev hälsosammare än deras motparter och därmed påpekade en respondent att det är 

lättare att äta insektsbaserade sötsaker eftersom de inte är så ohälsosamma. För flera 

respondenter var hälsoaspekten väldigt viktig för den utgjorde den relativa fördelen som 

insektsbaserad mat hade framför andra substitut.  

“Det är ju hälsosamt och nog skulle jag säga att det är ju det relevantaste kanske, för det 
inte har nån skillnad om något är bra för miljön om det är dåligt för din kropp” – 
Respondent 4 

För respondenterna var det viktigt att den insektsbaserade maten också var hälsosam. 

Insektsbaserad kost var för flera respondenter något spännande och hållbart men för 

vissa respondenter var det också bara mat de konsumerade regelbundet utan att ge det 

desto större eftertanke. Hälsoaspekten är en väldigt betydande del för respondenterna 

eftersom maten måste ha näring för dem. Många åt insektsbaserad kost i stor 

utsträckning för att det var hälsosamt och de upplevde den insektsbaserade kosten vara 

näringsmässigt bättre än dess substitut. 
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4.5 Nymodighet 

Nymodigheten av insektsbaserad kost var något som majoriteten av respondenterna 

upplevde som positivt, eller delvis en orsak till att de prövat insektsbaserad mat och 

sedan blivit långvarigare konsumenter av den. Nymodigheten hämtade med sig ett 

spännande element för flera respondenter och gjorde upplevelsen av att äta maten mera 

speciell. I och med att insektsbaserad kost är relativt nytt och spännande i västvärlden 

var det något som var värderat bland respondenterna. Flera respondenter sade inte 

direkt att de värderar nymodigheten i insektsbaserad mat men indikerade att de 

värderade statusen som insektsbaserad mat ännu hade som något nytt och underligt. 

”Jag tror att insektsbaserad mat kommer att vara en stor grej i framtiden och tycker om 
att testa nya maträtter. Fast de e ganska ovanligt ännu så gillar jag det delvis för att det 
är så få som äter av det och det är lite nytt och spännande.” Respondent 6 

“Jag tycker inte så mycket över lag om trendig mat… men jag tycker det är roligt när man 
säger att man äter syrsor och ens kompisar blir typ chockerade och intresserade. Oftast 
vill dom smaka på det men några har också blivit jätte äcklade av tanken vilket jag tycker 
är helt roligt på något sätt.” Respondent 7 

Nymodighet är något som flera respondenter inte sa att de direkt värderar med 

insektsbaserad kost, men de sa att de alltid är öppna för nya matupplevelser och tycker 

att det är roligt att äta något som andra inte ännu har börjat äta. Flera respondenter lyfte 

fram att de tycker insektsbaserad mat är spännande på i och med deras motstridiga 

tankar kring den. Fast de tycker att insekter är äckliga, tycker de att de som mat ändå är 

goda. Två respondenter jämförde insekter med skaldjur eller sniglar. Fast skaldjur och 

sniglar finns i naturen och är något motbjudande, anses de ändå goda som tillredda 

maträtter av en stor population. Fastän insektsbaserad kost inte slagit igenom och blivit 

allmänt accepterat på grund av att majoriteten av människorna upplever insekter som 

äckliga, upplevde respondenterna ändå den insektsbaserade matens låga status som 

intressant. Det att allmänheten fortfarande har en negativ inställning till insektsbaserad 

kost och att det var en ny och främmande produkt gör att insektsbaserad mat är en 

nymodighet vilket hämtar mervärde till respondenterna.  

4.6 Kompabilitet 

I vilken utsträckning insektsbaserad kost upplevdes som kompatibla med 

respondenternas diet var ett förekommande tema. För samtliga respondenter var 

insektsbaserad kost lätt att integrera i sin diet, främst för att det var viktigt att köpa en 

sådan insektsbaserad produkt som var ett direkt substitut till något de redan åt. Flera 

respondenter påpekade att de hade prövat olika varianter av insekter, till exempel att 
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konsumera det som varm mat men upplevt att de inte kunde integrera insekter i sin 

vanliga diet och därmed slutat köpa av de slags insekter. 

“… jag gillar insekter som snacks främst, försökte laga bolognese på sirkkis (maletkött 
substitut på gjort på syrsor) men tyckte inte det var så gott och det blev jättedyrt också” 
– Respondent 2 

”Det finns inte, eller jag har inte ännu hittat, något bra substitut för typ kyckling eller 
kött som skulle vara insektbaserat. Tror inte att jag skulle byta ut kött mot insekter för 
de är så annorlunda ” – Respondent 5 

Den insektsbaserade kosten som respondenterna värderade var sådan som var färdig att 

användas i den formen den såldes, och inte krävde extra tillredning. Flera varianter av 

insektsbaserad kost var väldigt lätta för respondenterna att integrera i sin diet och krävde 

bara att de bytte ut en tidigare produkt som de regelbundet använt, mot en 

insektsbaserad produkt som fungerade som ett substitut. Insektsbaserade snacks 

upplevdes av flera respondenter som lätta att integrera i sin diet och värderades därmed 

högre än insektprodukter som måste tillredas. Många av respondenterna upplevde att 

sortimentet för insektsbaserade produkter ännu var rätt magert, och det var svårt att 

hitta goda substitut för de produkter de äter på daglig basis.  

“Jag skulle garanterat äta mera av det (insektsbaserad mat) om det skulle finnas tydliga 
substitut för det jag äter nu men det känns så svårt att byta ut det jag äter nu mot något 
som är gjort på insekter” – Respondent 2 

Kompabilitet var en väldigt viktig faktor för majoriteten av respondenterna för att de 

flesta inte upplevde sig vara färdiga att ändra sina matvanor, och inte heller lära sig nya 

recept för att kunna integrera insektsbaserad kost i dem. Därmed var det ytterst relevant 

för respondenterna att de hittade insektsbaserade produkter som motsvarade produkter 

som de tidigare använt, eller kunde tillsättas till en kost som de färdigt redan 

konsumerade regelbundet.  

4.7 Tillit till regleringar 

Respondenterna lyfte också fram i vilken utsträckning deras tillit till lokala regleringar 

påverkade deras konsumtion av insektsbaserad kost. Samtliga respondenter var från 

Finland, vilket betyder att konsumenternas tillit var riktad mot det finska 

livsmedelsverkets nätverk som reglerar den finska marknaden. Respondenterna kände 

även till det finska livsmedelsverket, som vardagligt benämns som Evira. 

 

“Det är också ganska säkert att äta insektsbaserad mat i Finland, vi är ju kända för att 
reglera allt världens men det ger åtminstone mig någon sorts ro att man kan äta 
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insektsbaserad mat som säljs här. Vet inte skulle jag lika gärna äta insektsbaserad mat 
som säljs på torget utomlands” – Respondent 4 

”Jag tycker det var mycket snack att om det över lag ska bli lagligt och det blev ju nyligen 
lagligt, så jag tycker att om det har varit stor diskussion bland proffs om insektsbaserad 
mat att de vet sin sak” – Respondent 2 

Respondenterna upplevde att ätandet av insektsbaserad mat är säkert och att man kan 

göra det i och med att insektsbaserad mat är reglerat på ett sådant sätt att man vet att 

det som man konsumerar inte är farligt. Märkbart är att respondenterna litade på de 

finska myndigheterna och inte kände sig lika säkra med att konsumera insektsbaserad 

mat som inte är såld i Finland. Samtliga respondenter upplevde att de litade på 

regleringarna och att insektsbaserad mat som säljs i Finland därmed är ofarligt och 

säkert att konsumera. Tillit till regleringar gick därmed också hand i hand med 

kontrollen som respondenterna upplevde ha över den insektsbaserade maten och hur 

säker de upplevde maten vara. Majoriteten av respondenterna upplevde att de kunde lita 

på den insektsbaserade kosten som de konsumerade eftersom de konsumerade finska 

insektprodukter. Därmed kan det vara att konsumenter av insektsbaserad kost till större 

grad litar på den insektsbaserade matens säkerhet i länder där man har större tillit till 

regleringar.  

4.8 Relativ fördel 

Ifall en produkt inte upplevs ha en relativ fördel gentemot dess motparter eller substitut 

finns det ingen orsak för konsumenten att konsumera produkten regelbundet. Eftersom 

insektsbaserad kost upplevdes ha en relativ fördel mot liknande produkter som 

respondenterna konsumerade såg de värde i produkten. Den relativa fördelen var en 

väldigt viktig del av konsumenternas rationaliserande av att äta insektsbaserad mat.  

Respondenterna upplevde att insektsbaserad kost har flera fördelar framför traditionell 

kost de äter. Dock är det viktigt att poängtera att den insektsbaserade kostens relativa 

fördelar var väldigt subjektiva bland respondenterna. Eftersom respondenterna 

konsumerade olika insektsbaserade produkter, jämförde de den insektsbaserade kosten 

med den produktens allmänna motpart. För flera respondenter fungerade den 

insektsbaserade maten som ett substitut till sötsaker och choklad, och då var det väldigt 

relevant för respondenterna att den insektsbaserade varianten upplevdes vara 

hälsosammare än dess motpart.  

“Jag tycker att chokladsyrsorna är helt enkelt bättre än vanlig choklad, det är lika gott 
men också mycket hälsosammare än det jag vanligen äter.” Respondent 1 
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”De insekt mater jag äter så äter jag för jag tycker det är bättre att äta insektsbaseradmat 
i stället för ohållbar choklad” – Respondent 3  

Då den insektsbaserade maten var ett substitut för någon delikatess, var hälsoaspekten 

viktigare än miljöperspektivet för respondenterna. Dock upplevde respondenterna att 

det miljömässiga perspektivet alltid var en fördel med den insektsbaserade kosten, men 

det var inte den viktigaste egenskapen som kosten innefattade då. Då den 

insektsbaserade kosten var ett substitut för sötsaker nämnde respondenterna flera 

gånger hur viktig den höga proteinhalten i insekter är och hur bra egenskap det är. Den 

höga proteinhalten ansågs vara den viktigaste hälsomässiga aspekten i insektsbaserad 

mat och var en väldigt relevant relativ fördel då insektsbaserad kost konsumerades i 

sötsaks syfte. Ett fåtal respondenter använde sig också av mjölsubstitut gjort på malda 

insekter. För dessa respondenter var den viktigaste aspekten att det malda mjölet på 

insekter har mycket protein i sig jämfört med vanligt mjöl. De respondenter som 

använde insektsmjöl upplevde inte att hållbarhetsaspekten var så viktig specifikt för 

mjölet, och en respondent påpekade att insektsmjöl även kan vara ohållbarare än vanligt 

mjöl i termer av energiförbrukning. När det kom till att använda insektsmjöl, var 

hälsomässiga förväntningarna den mest relevanta aspekten för respondenten och 

utgjorde hela relativa fördelen för produkten. 

Den mest betydelsefulla relativa fördelen som samtliga respondenter nämnde och alltid 

cirkulerade kring var de miljömässiga förväntningarna. Hållbarhetsaspekten var den 

mest relevanta aspekten för alla respondenter. Då de diskuterade om insekter som 

produkt eller som råvara var hållbarhetsfaktorn alltid det relevantaste för konsumenten 

och det var den främsta orsaken för dem att konsumera insektsbaserad kost över lag. 

Respondenterna hade höga förväntningar för den insektsbaserade kostens framtid och 

upplevde att insektsbaserad mat i framtiden kommer att vara det vanligaste alternativet 

till protein tack vare dess hållbarhet. För alla respondenter var inte hållbarhet den 

viktigaste orsaken för deras diet eller konsumtionsvanor när det kommer till deras 

dietmässiga beslut. Men trots att de inte anser hållbarhet vara det absolut viktigaste för 

deras matkonsumtion, ansåg de det som den relevantaste orsaken för att konsumera 

insektsbaserad kost regelbundet.  

4.8.1 Det uppfattade värdet i insektsbaserad kost 

Det uppfattade värdet som respondenterna upplevde i insektsbaserad kost kunde 

antingen vara affektivt, ekonomiskt, funktionellt eller socialt. För respondenterna fanns 

det olika saker som skapade det uppfattade värdet. För samtliga respondenter fanns det 
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funktionella och affektiva värdeskapande faktorer i insektsbaserad kost, men endast få 

nämnde att de upplever socialt- och ekonomiskt värde i att konsumera insektsbaserad 

kost. 

Det affektiva värdet för konsumenterna var det mest framkommande svaret bland 

respondenterna och var sammankopplat till respondenternas miljömässiga 

förväntningar. Respondenterna värderade att insektsbaserad kost var hållbart och det 

skapade goda känslor och var i linje med respondenternas subjektiva värderingar. Det 

affektiva värdet gick i linje med respondenternas personliga värderingar om världen och 

därmed väckte konsumtion av insektsbaserad kost regelbundet positiva känslor hos 

dem. Det funktionella värdet med insektsbaserad kost var starkt kopplat med den 

insektsbaserade kostens hälsomässiga förväntningar. Respondenterna hade 

förväntningar om att den insektsbaserade kosten skulle vara hälsosam och proteinrik, 

vilket de flesta av respondenterna upplevde den vara. Det att insektsbaserad mat både 

var hälsosamt och proteinrikt var väldigt relevant från ett värdeskapande perspektiv för 

respondenterna, eftersom hållbar och god mat inte lockade flera av respondenterna på 

lång sikt. Det sociala värdet i insektsbaserad kost var inte lika framkommande som det 

affektiva och det funktionella värdet. Det sociala värdet kom för flera respondenter 

paradoxalt nog inte från att de upplevde att insektsbaserad kost påverkar deras sociala 

status positivt, utan snarare från att det väcker nyfikenhet och även känslor av äckel för 

deras närkrets. Två respondenter påpekade att de gillar när deras närkrets tycker att 

insektsbaserad kost är något udda, och inte delar den värderingen med dem, eftersom 

de upplevde att de var mera unika i och med det. Respondenterna upplevde att 

insektsbaserad kost inte har desto större ekonomiskt värde eftersom de ännu 

upplevde insektsbaserad kost som dyrt.  

“Lite dyrt är det ännu. Jag är inte så hemskt noga med pengar när det kommer till mat, 
men det är inte såpas bra att jag skulle vara beredd att sätta mera pengar på det än jag 
nu gör” – Respondent 5 

”Jag är såpas gammal och jobbar så att jag kan köpa mat utan att kolla på prislappen, 
men som lite yngre skulle jag högst antagligen inte köpt av insektsbaserad mat för det är 
inte direkt billigt” – Respondent 8 

Konsumenterna upplevde dock att insektsbaserad kost har ekonomiskt värde till den 

grad att de kan konsumera det regelbundet, men flera påpeka att insektsbaserad kost 

ännu är så dyrt att de därför inte konsumerar mera av det än de nu gör. Det fanns således 

en ekonomisk barriär som de flesta respondenter hade uppnått, och de kunde inte tänka 

sig att äta mera insektsbaserad kost än den mängd de nu äter. 
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4.9 Vilka positiva känslor är starkast associerade med regelbunden 
konsumtion av insektsbaserad kost?  

De positiva känslorna som respondenterna associerade med konsumtion av 

insektsbaserad kost korrelerade med faktorer som miljömässiga förväntningar och 

hälsomässiga förväntningar som presenterades i kapitel 4.8. Dock var känslorna som 

associerades med insektsbaserad kost direkt bundna till faktorerna men många av de 

känslor som respondenterna kände var anknutna till faktorerna från IFCAP ramverket 

men ändå mera subjektiva. Som positiva känslor associerade med insektsbaserad kost 

nämnde respondenterna glädje, spänning och ro.  

“Jag äter ändå insekter relativt ofta så upplever inte så starka känslor med det, men 
skulle nog säga ändå att jag alltid känner mig nöjd med det att jag äter något speciellt 
och nytt som ingen av mina vänner ännu äter av.” Respondent -7 

”Nu tänker jag alltid lite på naturen när jag äter insekter och om insekter blir en stor grej 
senare och jag var en av de som först började äta av insekter och är glad att man är en 
del av positiv förändring på något sätt ändå.” – Respondent 1  

Positiva känslor som glädje och ro var för flera respondenter associerade antingen med 

nymodigheten av insektsbaserad mat eller respondenternas miljömässiga förväntningar. 

Majoriteten av respondenterna upplevde att den insektsbaserade maten gav dem 

positiva känslor associerade med deras miljömässiga värderingar. I kapitel 4.8 

diskuterades respondenternas miljömässiga förväntningar av insektsbaserad kost, och 

för de flesta respondenter var deras positiva känslor för insektsbaserad mat associerad 

med deras personliga värderingar om hållbarhet och att konsumera hållbar kost. Några 

respondenter upplevde inte bara att deras positiva känslor var sammankopplade till 

någon specifik faktor utan var mera subjektiva. 

“Inte har jag egentligen något desto specifikare känslor associerat med insekter, jag äter 
det för jag gillar det” – Respondent 2 

Flera respondenter upplevde att nymodigheten hämtade en viss nivå av spänning till 

insektsbaserad kost, vilket de värderade positivt då insektsbaserad mat inte är något som 

de ätit under hela sitt liv. För samtliga respondenter var det en mat som de endast 

konsumerat under 2 års tid, alltså något relativt nytt för dem. För de respondenter som 

värderade spänningselementet positivt var det inte direkt kopplad till nymodigheten av 

insektsbaserad kost för alla, utan även till deras personliga förhållande till nya maträtter 

och att pröva nya saker. En respondent upplevde att konsumtion av insektsbaserad kost 

var den mest spännande nya maträtt som hen konsumerat under de senaste 10 åren. För 

denna respondent hämtade därmed inte konsumtionen av insektsbaserad kost samma 
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glädje eller ro genom att det uppfyllde hennes värderingar, utan snarare att hen bara 

tyckte det var spännande och därmed roligt att äta insektsbaserad mat.  

Noterbart är dock att flera respondenter inte hade starka känslor, varken positiva eller 

negativa, associerade med konsumtion av insektsbaserad kost. För många var det en 

regelbundenhet och de tänkte inte på det som något speciellt, eller något som väcker 

känslor i dem över lag. 

“Inte tänker jag faktiskt på det desto mera, det är mat som mat och tycker om att istället 
för godis äta insektchoklad” – Respondent 8 

Insektsbaserad kost upplevdes som något neutralt för några av respondenterna och 

därmed lyfte de inte fram att de skulle känna positiva känslor associerade med att 

konsumera insekter regelbundet.   
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5 AVSLUTANDE DISKUSSION 

I detta kapitel kommer resultaten att sammanfattas och forskningsfrågorna att lyftas 

fram. Först presenteras vilka praktiska implikationer som kan dras från avhandlingen 

och slutligen presenteras rekommendationer för fortsatt forskning inom ämnet.  

5.1 Sammanfattning av resultat 

För att skapa förståelse för vilka faktorer som positivt påverkar konsumtionen av 

insektsbaserad kost användes 16 olika faktorer som kan bidra positivt till antagandet av 

en matinnovation. Av dessa 16 faktorer visade sig endast fem faktorer ha betydelse för 

respondenterna.  

F1: Vilka faktorer bidrar till att en person regelbundet äter insektsbaserad kost? 

Respondenterna upplevde insektsbaserad kost ha en relativ fördel gentemot andra 

produkter, men vilken faktor som utgjorde den relativa fördelen för respondenterna var 

subjektiv och starkt beroende på vilken sorts insektsbaserad kost som personen 

konsumerade. Oberoende av vilken sorts insektsbaserad kost som respondenterna 

konsumerade var det endast fem faktorer som var återkommande för varje respondent 

och som tillförde värde för hen; miljömässiga förväntningar, hälsomässiga 

förväntningar, kompabilitet, nymodighet och tillit till regleringar.  

För respondenterna var de miljömässiga förväntningarna viktiga och samtliga 

respondenter nämnde att den insektsbaserade kostens hållbarhet var en faktor som de 

värdesatt. I vilken utsträckning de upplevde att den insektsbaserade kostens 

hållbarhetsaspekt var viktig varierade mellan respondenterna så inga tydliga data 

gällande detta kunde samlas. Respondenternas hälsomässiga förväntningar var 

starkast sammankopplade med den insektsbaserade matens höga proteinhalt och 

förhållandevis låga fetthalt. För flera respondenter var de hälsomässiga förväntningarna 

den viktigaste faktorn till deras konsumtion av insektsbaserad kost. Kompabilitet, 

utsträckningen som insektsbaserad kost kunde integreras i respondenternas diet, var en 

faktor som majoriteten av respondenterna lyfte fram. Ju lättare respondenterna kunde 

integrera insektsbaserad mat till sin diet desto mera värderade de maten. Därmed var 

det viktigt för flera av respondenterna att den insektsbaserade maten skulle fungera som 

ett tydligt substitut för den kosten de redan konsumerar. Nymodigheten var väldigt 

viktig för flera respondenter eftersom de värderade den insektsbaserade matens status 

som något nytt och spännande. Nymodigheten var sammankopplad till den status som 

respondenterna som anammat insektsbaserad kost upplevde sig ha. I och med att det var 
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något som allmänheten inte ännu integrerat till sin diet upplevde respondenterna den 

insektsbaserade maten som mera lockande än dess substitut. Tillit till regleringar var 

den sista positiva faktorn som respondenterna upplevde påverka deras benägenhet att 

konsumera insektsbaserad kost. Eftersom samtliga respondenter köpte sin 

insektsbaserade mat från Finland upplevde de att insektsbaserad kost är säkert att 

konsumera. Respondenternas tillit till de finska hälsoskyddsmyndigheterna gjorde att 

de var mera benägna att äta insektsbaserad kost och inte kände sig osäkra över att det 

vore något farligt i maten.  

Detta innebär att grunden för konsumtion av insektsbaserad kost var starkt 

sammankopplat till dessa fem faktorer. De mest framkommande faktorerna var de 

miljömässiga och hälsomässiga faktorerna vilket innebär att hållbarhet är en väldigt 

viktig faktor för konsumtion av insektsbaserad kost. Den insektsbaserade kosten 

upplevdes för respondenterna vara ett sätt att äta hållbarare mat och gick i linje med 

deras personliga värderingar. Hållbarhet är betydlig som megatrend och därmed är det 

väsentligt för marknadsförare av insektsbaserad mat att förstå att den insektsbaserade 

matens hållbarhetsfaktor är väldigt betydande för dess långvariga konsumenter. Från ett 

marknadsföringsmässigt perspektiv är de fem mest förekommande faktorerna väldigt 

viktiga, eftersom man genom att förstå konsumenternas värderingar gällande 

insektsbaserad kost kan effektivera marknadsföringen. För marknadsförare och 

produktutvecklare av insektsbaserad kost är det också väsentligt att förstå hur viktig 

kompabiliteten av insektsbaserad kost är. Flera av respondenterna åt endast av sådan 

insektsbaserad mat som de direkt kunde substituera med någon mat i deras diet. Få 

nämnde att de var färdiga att göra ändringar i sin diet för att kunna konsumera 

insektsbaserad kost och därmed var det väsentligt för samtliga respondenter att den 

insektsbaserade kosten var ett direkt substitut till någon mat i deras nuvarande diet.  

F2: Vilka känslor är starkast associerade med regelbunden konsumtion av 

insektsbaserad kost? 

De positiva känslor som starkast var associerade med insektsbaserad kost var glädje, 

spänning och ro. Flera respondenter upplevde inte några specifika känslor associerade 

med insektsbaserad mat eftersom de var regelbundna konsumenter av det och därmed 

såg maten som något neutralt. De positiva känslorna som respondenterna kände för 

insektsbaserad mat var till viss mån sammankopplade till faktorerna som bidrog till att 

de äter insektsbaserad mat. De miljömässiga förväntningarna, de hälsomässiga 

förväntningarna och nymodighet var de faktorer som respondenterna starkast kopplade 
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ihop sina känslor med. Dock var inte alla positiva känslor associerade med någon faktor, 

vissa var också subjektiva och respondenterna kunde inte sammankoppla sina känslor 

till någon specifik faktor. Det upplevda värdet i insektsbaserad mat var främst affektivt 

vilket var sammankopplat till hur hållbar insektsbaserad kost är. Det funktionella värdet 

som respondenterna upplevde i insektsbaserad kost var sammankopplat till i vilken mån 

de upplevde insektsbaserad kost som hälsosamt.  

Det affektiva värdet var mera förekommande för respondenternas positiva känslor 

associerade med konsumtion av insektsbaserad kost. Glädjen och ron som 

respondenterna upplevde i samband med att konsumera hållbar mat var det mest 

framkommande. Respondenterna hade också flera affektiva positiva känslor som inte 

var grundade i något konkret, men för dem som upplevde glädje och ro av insektsbaserad 

kost var det sammankopplat till hållbarhet. Hållbarhets- och miljömässiga faktorer var 

de mest förekommande påverkande faktorerna bland respondenterna. Därmed är det 

viktigt för marknadsförare och produktutvecklare att förstå att miljömässiga faktorer är 

sammankopplade med affektiva känslor för respondenterna. Det är inte endast en fråga 

om en specifik faktor som respondenterna upplever, utan snarare hur den faktorn får 

respondenterna att känna sig. Exempelvis var inte faktorn tillit till regleringar kopplat 

till affektiva känslor som respondenterna hade gällande insektsbaserad kost, medan de 

miljömässiga faktorerna var det. Detta skulle innebära att vissa faktorer har en djupare 

sammankoppling till affektiva känslor, medan vissa faktorer kan ha sammankopplingar 

till funktionella faktorer.  

5.2 Företagsimplikationer  

Praktiska implikationer av denna studie är relevant för företag som säljer 

insektsrelaterade produkter eller för sådana som vill ge sig in på marknaden för 

insektsbaserad kost. Trots att studien inte skiljer på till vilken grad som respondenterna 

värderade de olika faktorerna sinsemellan, var det tydligt vilka faktorer som 

respondenterna värderade positivt. Miljömässiga faktorer var faktorer som alla 

respondenter upplevde vara betydande för deras konsumtion av insekter. Hälsomässiga 

faktorer var också något som alla utom en respondent upplevde vara viktig för deras 

konsumtion av insekter. En betydande funktionell aspekt av insektsbaserad kost som 

lyftes fram av respondenterna var den insektsbaserade produktens kompabilitet. 

Kompabiliteten av produkten var inte sammankopplad till respondentens känslor för 

insektsbaserad kost i sig, utan snarare en fråga om ifall insektsbaserad kost upplevdes 

vara tillräckligt lätt att konsumera. 



46 

  

Det skulle vara av intresse av marknadsförare för företag som säljer insektsbaserad kost 

att ta i beaktan vilka faktorer som konsumenter av insektsbaserad kost verkligen 

värderar. De fem återkommande faktorerna som respondenterna värderade var 

återkommande för största delen av respondenterna. För att effektivare kunna nå ut till 

konsumenter och potentiella konsumenter av insektsbaserad kost finns nu en grund för 

vilka faktorer som regelbundna konsumenter av insektsbaserad kost värderar. 

Avhandlingen lägger en grund för vilka faktorer som regelbundna konsumenter av 

insektsbaserad kost värderar, men skiljer inte på ifall respondenten värderar faktorn från 

ett affektivt eller funktionellt perspektiv. Dock är det i marknadsförares intresse att skilja 

på ifall man vill lyfta fram en faktor i insektsbaserad kost som medför affektivt eller 

funktionellt värde till produkten. 

5.3 Avgränsningar och förslag till fortsatt forskning 

Eftersom denna studie var kvalitativ och undersökte människors känslor och 

associationer med insektsbaserad kost var samplet för litet för att kunna dra generella 

konklusioner ifrån. Med den information som denna studie induktivt har påvisat 

gällande vilka faktorer som regelbundna konsumenter av insektsbaserad kost värderar 

skulle en kvantitativ studie som fokuserar på liknande faktorer kunna utföras för att få 

information om i vilken utsträckning som respondenterna värderar de olika faktorerna. 

Samtidigt gör inte IFCAP ramverket en distinktion ifall en faktors värde är affektivt eller 

funktionellt. Det kunde vara värdefullt från ett akademiskt perspektiv att förstå vilka 

faktorer inom matinnovation som är sammankopplade antingen till något subjektivt, 

eller mera konkret. IFCAP ramverket lägger en väldigt bra grund för att forska 

matinnovation, både antagning av mat men även regelbunden konsumtion eftersom den 

lägger en väldigt utforskad bas till vilka faktorer som konsumenter sammankopplar till 

mat.  

Få studier har gjorts gällande de positiva aspekterna kring insektsbaserad kost, och 

därmed skulle det vara meningsfullt att söka liknande data i en större utsträckning och 

från ett större sampel än vad denna forskning hade möjlighet att göra. En kvantitativ 

studie av insektsbaserad kost med samma teori kunde ge djupare insikt till 

generaliserbarheten av denna studies resultat. Ifall samma studie skulle göras 

kvantitativt på större skala kunde man potentiellt hitta likheter mellan faktorerna och 

exempelvis de värderingar som kunderna för insektsbaserad kost har. Denna avhandling 

tog inte i beaktan några karaktärsdrag hos respondenterna och därmed finns inga data 

för att stöda ifall konsumenter av insektsbaserad kost har några specifika värderingar. 
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Inga data existerar för att förklara varför respondenterna första gången prövat 

insektsbaserad mat. Denna avhandlings fokus ligger på varför respondenterna fortsätter 

att äta insektsbaserad kost regelbundet, men tar inte i beaktan orsakerna till att de första 

gången prövat insektsbaserad kost och sedan blivit regelbundna konsumenter. Med 

djupare förståelse för de underliggande faktorerna bakom respondenternas resonemang 

att bli konsumenter av insektsbaserad kost kunde marknadsförare av insektsbaserad 

kost och matinnovationer över lag bättre kunna föra fram sina produkter.  



48 

  

KÄLLFÖRTECKNING 

A. Gmuer, J.N. Guth, C. Hartmann, M. Siegrist. Effects of the degree of processing of 
insect ingredients in snacks on expected emotional experiences and willingness 
to eatFood Quality and Preference, 54 (2016), pp. 117-127 

A.L. Yen Edible insects: Traditional knowledge or western phobia Entomological 
Research, 39 (2009), pp. 289-298 

Albertsen, L.; Wiedmann, K.P.; Schmidt 2020. The Impact of Innovation-related 
Perception on Consumer Acceptance of Food Innovations-Development of an 
Integrated Framework of the Consumer Acceptance Process. Food Qual. Prefer., 
84, 103958. 

Banjo, A. D., Lawal, O. A., Songonuga, E. A. (2006). The nutritional value of fourteen 
species of insects in southwestern Nigeria. African Journal of Biotechnology, 
5:281–301. 

Blake, Imogen. (2017) Fascinating graphic reveals edible insects contain TWICE as much 
protein as meat and fish (so is it time to swap powders and shakes for creepy-
crawlies? MailOnline. Publicerad 4.9.2017. Hämtad 28.2.2020 
https://www.dailymail.co.uk/femail/food/article-4850314/How-insects-
TWICE-protein.html 

Buckwell and Nadeu, 2018 A. Buckwell, E. Nadeu What is the Safe Operating Space for 
EU Livestock? RISE Foundation, Brussels  

C. Hartmann, M. Siegrist Becoming an insectivore: Results of an experiment Food 
Quality and Preference, 51 (2016), pp. 118-122 

Cicatiello, C., De Rosa, B., Franco, S. and Lacetera, N. (2016), Consumer approach to 
insects as food: barriers and potential for consumption in Italy, British Food 
Journal, Vol. 118 No. 9, pp. 2271-2286. 

Cortes Ortiz, A.T. Ruiz, J.A. Morales-Ramos, M. Thomas, M.G. Rojas, J.K. Tomberlin. 
2016. Insect mass production technologies. A.T. Dossey, J.A. Morales-
Ramos, M. Guadalupe Rojas (Eds.), Insects as sustainable food ingredients. 
Production, processing and food applications, Academic Press, London (2016), 
pp. 153-201 

E.J. Hamerman. 2016 Cooking and disgust sensitivity influence preference for attending 
insect-based food events Appetite, 96 (2016), pp. 319-326 

Eeva Paljakka. (2019) Ryminällä ruokakauppaan tullut kohuleipä floppasi - hyönteisistä 
ei tullut valtavirtaa. Iltalehti 22.1.2019. Hämtad 28.2.2021. 
https://www.iltalehti.fi/ruoka-artikkelit/a/5b3b66b4-c61f-4517-9958-
bddb102b7d84 



49 

  

H. Aiking, 2011. Future protein supply. Trends in Food Science & Technology, 22, 
pp. 112-120 

H. Looy, J.R. Wood, 2006. Attitudes towards invertebrates: are educational ‘Bug 
Banquets’ Effective? The Journal of Environmental Education, 37 (2) , pp. 37-48 

Halloran, C. Muenke, P. Vantomme, A. van Huis, 2014. Insects in the human food chain: 
Global status and opportunities Food Chain, 4, pp. 103-118 

Huntington, Samuel P. (1991). Clash of Civilizations (6th ed.). Washington, DC. pp.  38–
39 

IPCC, 2019: Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, 
desertification, land degradation, sustainable land management, food security, 
and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems [P.R. Shukla, J. Skea, E. Calvo 
Buendia, V. Masson-Delmotte, H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. 
Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. 
Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi, J. 
Malley, (eds.)]. In press. 

L. Lähteenmäki, A. Arvola 2001. Food neophobia and variety seeking—consumer fear or 
demand for new food products Food, people and society, Springer, Berlin, 
Heidelberg (2001), pp. 161-175 

La Barbera et al., 2020 F. La Barbera, F. Verneau, P.N. Videbaek, M. Amato, K.G. 
Grunert A self-report measure of attitudes toward the eating of insects: 
construction and validation of the entomophagy attitude questionnaire Food 
Quality and Preference, 79 (2020), pp. 1-9 

Lammers, P., Ullmann, L. M., & Fiebelkorn, F. (2019). Acceptance of insects as food in 
Germany: Is it about sensation seeking, sustainability consciousness, or food 
disgust?. Food quality and preference, 77, 78-88. 

Lihatiedotus, 2019. Lihankulutus suomesssa. Tillgängligt: 
https://www.lihatiedotus.fi/tilastotietoa/lihankulutus-suomessa.html 

Nordic Nutrition Recommendations (2012) Nordic nutrition recommendations 2012. 
Integrating nutrition and physical activity. Tillgänlig: 
https://www.norden.org/fi/node/7832 

P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, R. van Diemen, E. Haughey, J. Malley, M. Pathak, J. 
Portugal Pereira (eds.) Technical Summary, 2019. In: Climate Change and Land: 
an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, 
sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in 
terrestrial ecosystems [P.R. Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-
Delmotte, H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R. van 
Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal 
Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi, J. Malley, (eds.)]. In press. 

https://www.lihatiedotus.fi/tilastotietoa/lihankulutus-suomessa.html
https://www.norden.org/fi/node/7832


50 

  

Ramos-Elorduy, Julieta, 2009. "Anthropo-Entomophagy: Cultures, Evolution And 
Sustainability". Entomological Research. 39 (5): 271–288 

Rogers, 2003 E.M. Rogers Diffusion of innovations (5th ed.), Free Press, New York 

Shelomi, 2015 M. Shelomi Why we still don't eat insects: Assessing entomophagy 
promotion through a diffusion of innovations framework Trends in Food Science 
and Technology, 45 (2015), pp. 311-318 Springmann, M., Clark, M., Mason-
D’Croz, D. et al.  2018. Options for keeping the food system within environmental 
limits. Nature 562, 519–525 (2018). https://DoI.org/10.1038/s41586-018-0594-
0 

Tao and Li, 2018 J. Tao, Y.O. Li Edible insects as a means to address global malnutrition 
and food insecurity issues Food Quality and Safety, 2 (2018), pp. 17-26 

U.N. Conference of the Parties, Adoption of the Paris Agreement, Dec. 12, 2015 Doc. 
FCCC/CP/2015/L.9/Rev/1 (Dec. 12, 2015). 

Van Huis A., Joost Van Itterbeeck J., Klunder H., Mertens E., Halloran A., Muir G. & 
Vantomme P. 2013 Edible Insects – Future prospects for food and feed security, 
Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome 

Venkatesh, Viswanath et al. (2003)."User Acceptance of Information Technology: 
Toward a Unified View". MIS Quarterly. 27 (3): 425–478. JSTOR 30036540. 

Verbeke, 2015. Profiling consumers who are ready to adopt insects as a meat substitute 
in a Western society Food Quality and Preference, 39 (2015), pp. 147-155 

Videbæk, P. N., & Grunert, K. G. (2020). Disgusting or delicious? Examining attitudinal 
ambivalence towards entomophagy among Danish consumers. Food Quality and 
Preference, 83, 103913. 

X. Chen, Y. Feng, Z. Chen. 2009. Common edible insects and their utilization in China 
Entomological Research, 39 (5) (2009), pp. 299-303 

Livsmedelsverket. 2018. Frågor och svar om insektsbaserad mat. Tillgänlig: 
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/primarproduktio
n-av-livsmedel/livsmedel-av-animaliskt-ursprung/insekter/fragor-och-svar/ 
Hämtat 27.5.2021 

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded 
Sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

 

 



51 

  

BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 

På svenska: 

1.  Följer du någon specifik diet (vegetarian, vegan osv.) och vilka faktorer 
påverkar dina mat konsumtions val starkast? 

2. Hurdan insektsbaserad kost konsumerar du mest? 
3. Vad fick dig att första gången pröva insektsbaserad kost, och hurdan var 

din upplevelse? 
4. Vad fick dig att villa äta insektsbaserad kost på nytt? 
5. Vad är din favorit aspekt med insektsbaserad mat? 
6. Vad tycker du om den insektsbaserade matens utseende? 
7. Vad är den aspekt med insektsbaserad mat du gillar minst? 
8. Vilken variant av insektsbaserad mat konsumerar du mest? 
9. Vilka känslor associerar du med att äta insekter? 
10. Är insektsbaserad mat bra/dålig som proteinkälla jämfört med andra 

proteinkällor (kött, kyckling, mjölkprodukter, soja etc.) 
11. Upplever du det lätt att integrera insektsbaserad mat i din nuvarande 

diet? 
12. Hur tillgängligt upplever du att insektsbaserad mat finns i dina 

närbutiker/online, och har tillgängligheten av insektsbaserad mat en 
inverkan på till vilken utsträckning du konsumerar insektsbaserad mat? 

13. Upplever du att det finns något risker involverade i att konsumera 
insektsbaserad mat? Litar du på reglering gällande insektsbaserad mat 
att det håller maten säker att konsumera? 

14. Hur förhåller sig din familj/vänner till konsumtion av insektsbaserad 
mat och påverkar det till vilken utsträckning du konsumerar 
insektsbaserad mat? 

15. Hur tror du framtiden för insektsbaserad kost ser ut? 
16. Vad tror du är största orsakerna till att insektsbaserad mat inte slagit 

igenom? 
17. Hur mycket mera är du färdig att betala för insektsbaserad mat?  
18. Har du något att tillägga? 

På finska: 

1. Seuraatko jotain erityistä ruokavaliota (vege, vegaani yms.) ja mitkä 
tekijät vaikuttavat sinun ruokavalintaasi eniten? 

2. Minkälaista hyönteisruokaa syöt eniten? 
3. Mikä sai sinut ensimmäistä kertaa maistamaan hyönteisruokaa, ja 

minkälainen ensimmäinen kokemuksesi oli? 
4. Mikä sai sinut maistamaan hyönteisruokaa uudestaan? 
5. Mikä on lempi aspektisi hyönteisruoan suhteen? 
6. Mitä pidät hyönteisruoan ulkonäöstä? 
7. Mikä on aspekti hyönteisruoassa josta pidät vähiten? 
8. Minkälaista hyönteisruokaa syöt eniten? 
9. Mitä tunteita yhdistät hyönteisruokaan? 
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10. Onko hyönteisruoka hyvää/huono proteiininlähde verrattuna muihin 
proteiininlähteisiin kuten liha/kana/muu? 

11. Koetko että on helppoa yhdistää hyönteisruoka nykyiseen diettiisi? 
12. Onko hyönteisruoan saavutettavuus vaikuttanut siihen miten kulutat 

hyönteisruokaa? Minkälaisena koet hyönteisruoan saavutettavuuden? 
13. Koetko että on riskejä hyönteisruoan syömisessä? Luotatko säädöksiin 

että on turvallista syödä hyönteisruokaa? 
14. Miten ystäväsi ja perheesi sanoo hyönteisruoan syömisestä ja onko sillä 

merkitystä siihen että syöt hyönteisiä? 
15. Miltä luulet että hyönteisruoan tulevaisuus näyttää? 
16. Mitä luulet että on suurimmat syyt miksi hyönteisruoka ei ole lyönyt 

läpi? 
17. Kuinka paljon enemmän olet valmis maksamaan hyönteisruosta? 
18. Onko sinulla jotain lisättävää? 

På engelska: 

1. Do you follow any particular diet (vegeterian, vegan etc) and what 
aspects influence you dietary choices? 

2. What kind of insect-based food do you mostly eat? 
3. What made you try insect-based food for the first time, and what was you 

experience like? 
4. What made you want to eat insect-based food again? 
5. What is your favourite aspect regarding insectbased food? 
6. What do you think about the way insect-based food looks? 
7. What is the aspect regarding insect-based food you like the least? 
8. What type of insect-based food do you mostly eat? 
9. What feeling do you associate with eating insects? 
10. Do you think insect-based food is a good source of protein compared to 

other sources of protein (eg. Meat, chicken, dairy, soy etc) 
11. Do you find it easy to integrate insect-based food into your current diet? 
12. Has the availability of insect-based food influenced your surroundings 

had an influence on to what extent you consume insect-based products?  
13. Do you perceive that there are any risks involved with consuming insect-

based products? 
14. What does your family and friends think about you eating insect-based 

food and does it influence your consumption of insect-based food? 
15. What do you think the future holds for insect-based food? 
16. What do you think are the main reasons insect-based has not gone 

mainstream? 
17. How much are you prepared to pay extra for insect-based food? 
18. Do you have anything to add? 

 


