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Abstrakt

FN:s globala mål nummer två är att se till att avskaffa all hunger. För att uppnå

detta så ska man bland annat säkra tillgången till näringsriktig mat för alla. Denna

studie syftar till att undersöka hur skadedjur inom småskalig potatisodling kan ses

som nyttodjur. Ur ett producentperspektiv genom att besvara frågeställningen;

Hur ser en grupp producenter på möjligheten att ta tillvara på skadedjur inom

livsmedelsproduktion? kopplat till främst teorierna design thinking, cirkulär

design samt foodtech. Vidare undersöks konsumenternas inställning genom

frågeställning; Hur ser ett urval konsumenter på möjligheten att använda insekter

som livsmedel? kopplat till teorierna foodtech, nudning samt neofobi.

Undersökningen har genomförts genom kvalitativa samtalsintervjuer och en

kvantitativa enkätundersökning. Resultatet av de båda metoderna visar att det

finns ett motstånd till insekter både inom potatisodling men också till insekter som

livsmedel. Studien visar dock att det finns utvecklingsmöjligheter inom detta

område.
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1. Inledning

Förenta nationerna beslutade år 2015 om 17 gemensamma mål som ska vara

genomförda år 2030. Beslutet innefattar att stoppa fattigdom och hunger överallt;
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1. Inledning

Världens befolkning närmar sig 8 miljarder människor och den beräknas överstiga

10 miljarder år 2100 (omvärlden.se, 2021). Redan idag lider en av nio av hunger

och svält är den främsta dödsorsaken i världen. FN:s globala mål nummer två är

att se till att avskaffa all hunger. För att uppnå detta så ska man bland annat säkra

tillgången till näringsriktig mat för alla, delmål 2.1. Fördubbla småskalig

livsmedelsproducenters produktivitet och intäkter, delmål 2.3 samt uppnå hållbar

livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder, delmål 2.4. För att

lyckas med detta så krävs nya innovativa lösningar inom livsmedelsproduktion

(Förenta nationerna [FN], 2021). Systemtänkande är således avgörande för att

uppnå mål som noll hunger och bättre näring eftersom det kräver att man tar

hänsyn till hur livsmedel produceras, bearbetas, levereras och konsumeras och att

man tittar på hur dessa ting korsar människors hälsa, miljön, ekonomin och

samhället (”Nature”, 2020).

Sverige är till 70 procent självförsörjande inom potatisodling. Vilket kan jämföras

med 15 procent inom tomatodling och 110 procent inom morotsodling (land.se,

2021). Potatis är ett av de vanligaste livsmedlen i de svenska hushållen och varje

person äter ca 85 kilo per år (Lundin & Öhman, 2016). Det är ett uppskattat

livsmedel dels för dess variationsmöjligheter men också för dess långa hållbarhet.

Utöver detta så är potatis 100 procent fettfri och innehåller både kolhydrater, fibrer

och vitaminer. Den sägs även ha en lugnande- och serotoninhöjande effekt på oss

människor och det är ett av de livsmedel som vi tenderar att vända oss till i

kristider (svenskpotatis.se, 2021). Men att odla potatis är tidskrävande, arbetsamt

och till viss del också kostsamt (jcb.nu, 2021).

Stiftelsen Potatisbranschen har tagit fram kvalitétscertifieringen SMAK som

används inom potatisodling för att säkerställa potatisens kvalité, packning och

lagringsmöjligheter. Potatisens kvalité säkerställs genom en rad olika delprov på

slumpmässigt utvalda potatisar, där man både kontrollerar smak, utseende,

kokgrad och emballage (svenskpotatis.se, 2021).
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500 000 ton potatis Globens volym 1,2 gånger

Figur 1.  500 000 ton potatis omräknat i volym motsvarar Globens volym 1,2 gånger.

Varje år skördas ca 500 000 ton matpotatis i Sverige (scb.se, 2021). Varav ca 15 000

ton beräknas bli angripna av skadedjuret knäpparlarv och i samband med detta ej

klarar SMAK:s kvalitetskrav (svenskpotatis, 2021). Detta drabbar främst de

ekologiska odlingarna som inte använder sig av giftiga växtskyddsmedel. Tidigare

studier visar på att det finns både för- och nackdelar med att använda sig av

växtskyddsmedel. Fördelarna är att skördarna blir mindre angripna av skadedjur

vilket leder till högre avkastning och möjliggör brukandet av jorden flera år i rad

(Naturskyddsföreningen, 2021). Dock så påverkar bekämpningsmedlen lantbruk-

arens hälsa och studier visar att det är cancerframkallande. Forskning visar även

att växtskyddsmedlet i vissa fall stannar kvar i livsmedelsprodukterna och

innehåller således gift. Gifterna rinner sedan ner i grundvattnet (Naturskydds-

föreningen, 2021).

Angrepp från skadedjuren kan medföra förödande konsekvenser både för att

jorden blir obrukbar under ett flertal år men också för de stora ekonomiska

förlusterna som drabbar den enskilda lantbrukaren (land.se, 2021). Men går det att

vända skadedjur till ett nyttodjur? I och med den nya EU-lagstiftningen som

godkänner att sälja insekter som livsmedel så öppnas en rad nya möjligheter

(Livsmedelsverket, 2021). Kan man använda den angripna potatisen för att skapa

innovativa livsmedel innehållande insekter?

Den här kandidatuppsatsen är intressant ur ett designperspektiv för att undersöka

hur design thinking och cirkulär design kan främja småskalig potatisodling och

minska matsvinnet samt uppmuntra till ekologisk odling. Men också ur ett

samhälleligt perspektiv för att undersöka innovativa livsmedel genom foodtech

och nudging som kan mätta fler och samtidigt göra ett så litet klimatavtryck som

möjligt.
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1.1 Syfte

Syftet är att ur ett designperspektiv undersöka hur skadedjur inom småskalig

potatisodling kan ses som nyttodjur.

1.2 Frågeställning

1 – Hur ser en grupp producenter på möjligheten att ta tillvara på skadedjur inom

livsmedelsproduktion?

2 – Hur ser ett urval konsumenter på möjligheten att använda insekter som

livsmedel?
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1.3 Begreppsdefinition

Småskalig – Med småskaliga företag avses företag med mindre än 50 anställda.

DDT - Diklordifenyltrikloretan.

Skadedjur - Djur som vållar människan skada genom till exempel sjukdom eller

genom att skada livsmedel.

Nyttodjur - Djur som på olika sätt kan främja människan.

Primära resurser - Naturresurser som människan inte har rört.

Utsäde - De växtdelar (frön, groddar eller rotknölar) av en gröda som utgör

grunden för odling.

Betat - Olika typer av behandlingar av utsäde som syftar till att minimera risken

för spridning av växtsjukdomar.

OBetat - Utsäde som inte gått igenom alla behandlingar som konventionellt odlad

utsäde har och kan därför vara godkänd för kravodling.

Konventionell odling - Odlingar där kvantitet prioriteras, det är tillåtet att

använda bekämpningsmedel innehållande kemikalier.
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2. Bakgrund

2.1 Insekter som livsmedel

Insekter som livsmedel är vanligt runt om i världen. Två miljarder människor

beräknas äta insekter regelbundet (Lundin & Öhman, 2016). Vanligast

förekommande är det i tropiska och subtropiska klimat som Sydostasien och södra

Afrika. Men även länder som Kina och Japan använder insekter som livsmedel

(Lundin & Öhman, 2016). Tidigare forskning visar på att den svenska befolkningen

ställer sig mycket tveksamma till att äta insekter då det uppfattas som ofräscht och

äckligt. Om man däremot kan se förbi detta så är fördelarna många och betydande

(Wicklén, 2018). Att äta insekter är inte bara hälsosamt för människan utan det är

även bra för miljön och den globala uppvärmningen som vi ställts inför. För att

föda upp exempelvis ett kilo mjölmaskskött krävs mindre mängd foder kontra

samma mängd nötkött (se figur 2), det släpper också ut betydligt mindre

växthusgaser. Dessutom krävs mindre markyta vid uppfödning (Lundin &

Öhman, 2016). Det finns också ett stort utbud att välja mellan, Wageningen

University & Research i Amsterdam har sammanställt en lista med godkända

insekter som livsmedel år 2017 innehöll 2111 olika arter som även innefattar

knäpparlarver (wur.nl, 2021). Samtidigt hotas nära hälften av jorden insektsarter

med utrotning. Den främsta orsaken anses vara den globala uppvärmningen,

användandet av bekämpningsmedel samt det storskaliga jordbruket (Sánches-

Bayo & Wyckhuys, 2019). Detta behöver således inte vara ett hot mot möjligheten

att använda insekter som livsmedel i sådant utan att man snarare kan hjälpa

populationen att öka igen genom att odla samt odla för insekter. Att även utesluta

bekämpningsmedel i sina odlingar gynnar insekterna (Sundin, 2016).

Figur 2.  Mängden protein per kilo kött i nötkött, fläskkött, kyckling och mjölmask. Samt hur mycket
foder som krävs för att producera ett kilo kött.

9



2.2 Potatisodling

Potatisen började odlas i Sydamerika för flera tusen år sedan. Men det dröjde ända

fram till 1600-talet innan den kom till Sverige och det kom att dröja ytterligare 150

år innan den på riktigt började odlas som livsmedel. Innan dess hade svenskarna

varit skeptiska till potatisen och såg den mer som en trädgårdsväxt. Det fanns ett

motstånd kring att ge upp kålroten och rovan som baslivsmedel till förmån för

potatisen (Svensson, 1996). Under 1700-talet ökade potatisodlingen i omfattning

och användning. Främst som råvara till brännvin och stärkelse. Vid första

världskrigets början förbjöds brännvins bränningen vilket resulterade i att stora

mängder potatis behövde avsättas. Lantbruksstyrelsen skapade då en informatio-

nskampanj om potatis i brödbakning som gav effekt. Första världskriget var hårt

drabbad av missväxt och magra skördar vilket resulterade i akut hungersnöd.

Regeringen hade infört ransonering på bröd, socker, kaffe, mjölk och potatis.

Potatis gömdes undan för att sedan säljas på den svarta marknaden. Några

kvinnor fick veta att det hade lagts undan 90 kilogram potatis i en butik på

Södermalm i Stockholm och begav sig dit för att protestera. Kvinnorna anhölls och

straffades och i samband med detta så skapades ”Potatisupproret” som

protesterade mot livsmedelsbristen runt om i landet. Detta ledde till att regeringen

till sist lättade på ransoneringarna och potatisen fick ordentligt fäste i de svenska

hushållen (Potatis i tiden, 2021).

Efter första världskriget gjorde ris och pasta sin entre i Sverige men potatisen

fortsatte att vara det viktigaste baslivsmedlet. Runt år 1950 skedde en stor

maskinell utveckling och maskiner som traktorer, potatisupptagare och

skördemaskiner kom att underlätta skördearbetet väsentligt vilket ledde till mer

högavkastande odlingar (Potatis i tiden, 2021). På senare år har intresset återigen

ökat för småskalig potatisodling. Den 11 april 2020, på dagen 103 år efter

“Potatisupproret”, startade “Potatisuppropet” i Söderhamn för att uppmana

människor till att bidra till en höjd matberedskap i samband med den globala

coronapandemin (Närjord, 2021).

Att odla potatis och att driva ett jordbruk är både kostsamt, tidskrävande och ett

slitsamt arbete. Även om det idag finns en mängd olika maskiner för att underlätta

jordbruket så är det få småskaliga ekologiska producenter som har råd att

införskaffa dessa. Att odla ekologisk potatis är mer kostsamt och mer

arbetskrävande än konventionell potatisodling, även skörden blir mindre

(Mattsson, 2015). Vilken avkastning man får beror på en rad olika faktorer. En av

dem är vädret, kraftig nederbörd kan göra jorden för blöt vilket kan orsaka

potatisröta medan för varmt och torrt väder kan minska skörden och orsaka

exempelvis växtsjukdomen skorv. Vidare är även tidiga frostnätter en riskfaktor

inom odling. Potatis som utsätts för köld får en sötma som ej är angenäm, den är
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således inte farligt att äta men är ej godkänd enligt SMAK:s kvalitetssäkring. Det är

även viktigt att potatisen lagras i rätt förhållanden. Faktorer som luftfuktighet och

temperatur påverkar potatisens hållbarhet (Mattsson, 2015). En annan aspekt är

angrepp av skadedjur och sjukdomar. Vanligt förekommande är bakterier i form av

skorv, svamp i form av potatisbladmögel samt skadedjur som knäpparlarv, stritar,

tripsar med flera. Många av dessa angrepp som drabbar potatisen innebär inte

någon hälsorisk för människor utan de väljs bort med anledning av dess utseende,

smak eller konsistens (Holstmark & Rölin, 2017). Ekologiska odlingar tenderar som

tidigare nämnt att drabbas oftare av angrepp än konventionella odlingar.

Knäpparlarver är ett skadedjur som är vanligt förekommande och där har man

även sett en ökning de senaste åren. Larven är gulbrun till färgen och kan bli upp

till fyra centimeter lång. De lägger ägg i jorden på våren och kan leva i upp till tre

till fyra år. Detta resulterar i att lantbrukaren ej kan bruka och odla på denna mark

under ett flertal år framöver. Knäpparen äter sig in i potatisen och skapar gångar.

Konsekvensen blir då att potatisen ej kan säljas som livsmedel utan istället kasseras

eller används vid framställning av stärkelse (Holstmark & Rölin, 2017).

11



2.3 Skadedjursbekämpning

2.3.1 Bekämpning inom konventionell odling

Användning av bekämpningsmedel mot insekter sträcker sig långt tillbaka i tiden

inte minst inom skogsindustrin och lantbruksindustrin. Vid lanseringen av det

kanske mest debatterade insektsbekämpningsmedlet DDT på 40-talet så ansågs det

vara revolutionerande. Plötsligt kunde man hantera stora mängder insekter på ett

snabbt och kostnadseffektivt sätt. Inte minst den fruktade malariaspridande myg-

gan. Den nya metoden skulle även säkerställa tillgången av hälsosam och

näringsrik mat (Carson, 1962). Bakom den fina fasaden dolde sig dock ett av i vår

tids största miljöhot. Användningen av bekämpningsmedlet kom att få förödande

konsekvenser då plötsligt 50 miljoner fiskar avled i en flod i Brasilien, fåglar som

avled under märkliga omständigheter och havsörnen som kom att hotas med

utrotning. Detta ledde till att forskare började ana oråd. Studier kom sedan att visa

att samtliga incidenter kunde kopplas till DDT (Carson, 1962). Den kemiska

stabiliteten som finns i DDT medför att det som spreds på 50- och 60-talet än idag

till stor del finns kvar i både jord och däggdjur. Man har även hittat förekomster av

medlet på Antarktis och Arktis trots att det aldrig har använts där. Rester av

produkten har transporterats dit via miljön (Sterner, 2010). DDT är i tillräckligt

stora mängder ett nervgift som på så vis dödar insekter. Människor påverkas på

samma sätt, dock så krävs det oerhört stora mängder för att vi ska drabbas av en

akut förgiftning (Sterner, 2010).

Sverige med andra länder kom att förbjuda bekämpningsmedlet DDT inom

jordbruksindustrin 1970 men än idag används det på många ställen runtom i

världen (Naturskyddsföreningen, 2021). Detta är emellertid bara ett av många

bekämpningsmedel som används inom skadedjursbekämpning. Hur många det

egentligen finns globalt är det ingen som riktigt vet. Det man däremot vet är att

genom att förgöra olika arter så rubbar man ekosystemet. Bekämpningsmedel

dödar inte bara skadegörare utan även nyttodjur. Faktum är att det sägs att

samtliga arter på jorden fyller en funktion i ekosystemet och i olika kretslopp. En

art som drabbats extra hårt av bekämpningsmedlens användande är bin och

humlor som har en avgörande roll inom pollinering (Torstensson, 1988).

En rapport från Naturskyddsföreningen (2015) visar att användningen av kemiska

bekämpningsmedel inom jordbruk är lika vanlig idag som på 80-talet.

Utvecklingen går således åt fel håll. För att bekämpa skadedjur, ogräs och
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svampangrepp används det uppskattningsvis 150 olika bekämpningsmedel i

Sverige idag (Naturskyddsföreningen, 2021).

2.3.2 Bekämpning inom ekologisk odling

Inom ekologisk odling är det ej tillåtet att använda sig av bekämpningsmedel

innehållande kemikalier för att skydda sina växter. Det finns däremot flera andra

metoder att ta till för att hindra eller minska angrepp. Att planera sin odling

noggrant är en fördel för att undvika skadedjur. Genom att dels tänka på

växtföljden, vilket innebär att man roterar grödorna så att samma gröda inte

hamnar på samma ställe varje år. Detta gör det svårare för skadedjur att hitta sin

värdväxt vilket leder till att de svälter ihjäl (Nilsson et al., 2015). Andra effektiva

metoder är att bearbeta jorden väl, planera tidpunkten när man sår samt planterar

men också att vattna vid rätt tidpunkt och i rätt mängd. Ju bättre förutsättningar

man ger plantan desto mer motståndskraftig blir den.

Tidigare studier har visat att samodling av huvudgrödor med en eller flera andra

grödor kan ge färre skadeinsekter. Dock har man ännu inte kommit fram till ett

svar på frågan om varför det är så och inte heller om några specifika skadedjur

minskar (Björkman, 2005).

Godkända mineral- och vegetabiliska oljor samt såpor nyttjas även inom

ekologiska odlingar. Medlen verkar genom att täppa till insekternas andnings-

organ, men denna metod drabbar inte bara skadedjur utan även nyttodjur.

Undersökningar har även visat att oljor kan minska skadedjurens benägenhet att

lägga sina ägg eller äta på en planta (Nilsson et al., 2015).
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3. Teori
Teori är de centrala begrepp som utgör grunden i en vetenskaplig undersökning. För att besvara

studiens syfte och frågeställningar har Design thinking, Cirkulär design, Foodtech, Nudging samt

Neofobi valts som teoretiska perspektiv.

3.1 Design thinking

“Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did

something, they feel a little guilty because they didn't really do it, they just saw something.

It seemed obvious to them after a while. That’s because they were able to connect

experiences they’ve had and synthesize new things.” - Steve Jobs

Begreppet design thinking har funnits sedan 60-talet och användes främst av

Herbert Simon och L. Bruce Archer och beskrivs som ett tillvägagångssätt för

skapande med avsikt att lösa problem. Ett unikt sätt att se på världen och en

process av aktiviteter och metoder som speglar och stöder världsbilden (Clarke,

2020). Det finns ingen allmän överenskommelse om en exakt definition av design

thinking. Det finns variationer mellan disciplinära kulturer och olika betydelser

beroende på dess sammanhang. Man är dock överens om att design thinking är en

process som resulterar i en handlingsplan för att förbättra en situation. Ett verktyg

som åberopar både analytisk och kreativ tanke för att lösa problem som tar hänsyn

till sammanhang, preferenser, intressekrav, logistikfrågor och kostnad (Pressman,

2018). Förutom problemlösning, bygger design också på att hitta problem och att

rama in problem. Först måste man identifiera vad problemet egentligen är. Är

problemet verkligen matsvinn, eller är svinnet bara ett symptom på ett annat

problem? Designers använder undersökande forskning och andra metoder och

tekniker för att identifiera det verkliga problemet som behöver åtgärdas (Clarke,

2020). Designers omformulerar också problem genom att titta på dem från en

annan vinkel eller synvinkel. Om målet med designtänkande är att lösa problem,

blir skapandet en lösning av någon form. Ofta antar vi att dessa skapelser är

fysiska produkter som förpackningar eller inredningsdekor. Men design handlar

inte bara om fysiska produkter utan också om digitala produkter såsom webbsidor

eller appar, samt immateriella intellektuella konstruktioner som läroplaner,

policyer, procedurer och processer. Design är således allt som skapas av människor

för att lösa ett problem (Clarke, 2020).
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Escobar (2018) menar att nya sätt att leva på kräver nya sätt att tänka på och att

design thinking med fördel kan tillämpas som process för att göra saker effektiva

och meningsfulla. Genom att integrera vad som är tekniskt- och ekonomiskt

genomförbart med vad som är önskvärt från en människans synvinkel så skapas

ständigt nya produkter. Man kan enkelt förklara att design thinking är ett verktyg

för att identifiera ett komplext problem och lösa det. Metoden bygger på en grund

av sex steg där man utgår från en idé och sedan arbetar sig fram till en produkt.

Dessa steg konkretiserar arbetet och skapar ett stöd vid problemlösning (Pressman,

2018).

1. Idé - Kom på en idé

2. Formulera problem - Vad är problemet?

3. Lösningar - Hur kan man lösa problemet?

4. Prototyp - Ta fram en prototyp

5. Testa - Utför tester och utvärdera prototypen

6. Implementera - Lansera produkten

Figur 3. Hur design thinking som process kan se ut från idé till färdig produkt.
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3.2 Cirkulär design

Sedan den industriella revolutionen har vi massproducerat varor som om jordens

råvaror och energi har varit oändliga och att arbetskraft har varit något

lättillgängligt. Detta är således inte sant, i och med att den snabba tekniska

utvecklingen har fortskridit så har vi nu tillgång till fler produkter från hela

världen. Med anledning av detta så konsumerar vi allt mera för att sedan slänga de

produkter som vi inte längre använder. Detta kallas linjär ekonomi (MacArthur,

2021). Då detta är förödande för både jordens resurser och människor så måste vi

tänka om. Genom att istället använda oss av en cirkulär ekonomi, så värnar vi om

framtiden (se figur 4). Att se över hur vi hanterar våra resurser, hur vi använder

våra produkter, hur våra produkter tillverkas och vad vi gör med materialen

efteråt. Detta är ett sätt att skapa, designa och använda saker inom gränsen av vad

planeten klarar av (MacArthur, 2021).

Figur 4 Illustrerar förloppet inom en cirkulär design från

råvarumaterial till återvinning.

Livsmedelssystemet bidrar till omfattande miljöskador och äventyrar vår globala

befolknings hälsa och försörjning. Köttproduktionen är det livsmedel som skadar

miljön mest, där den storskaliga inomhusproduktionen anses värst. Trots detta

beräknas varje person i Sverige äta runt 50-55 kg kött per år (Sjöberg, 2019). Cirka

40 procent av den energi som används i livsmedelskedjan går förlorad. Många av

de livsmedel som framställs har dock en potential att i framtiden utnyttjas genom

väl fungerande energiframställning då man använder överbliven biomassa (Heller

& Keoleian, 2000). Livsmedelsförsörjningen är därmed en viktig faktor för

klimatförändringar, vattenanvändning och föroreningar samt minskning av

fiskbestånden i haven. Målet med hållbarhet i livsmedelsindustrin är att producera

och konsumera mat på ett sätt som stöder generationernas välbefinnande. Där

samtliga delar; produktion, bearbetning, förpackning, lagring och transport av mat
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är viktigt (Baldwin, 2015). Ett exempel på hur detta skulle kunna gå till visas i figur

5. Det nuvarande systemet har stora brister, hela 30% av den mat som produceras

blir till avfall vilket ej är förenat med en cirkulär design. I samband med de

växande kraven på mat till den ökande befolkningen finns det behov av mat med

miljö- och sociala krav (Cederberg et al., 2011). I juli 2020 beslutade Sveriges

regering om en ny handlingsplan för att ställa om landet till en cirkulär ekonomi.

Detta för att se till att man når de globala målen år 2030 som de Förenta Nationerna

gemensamt har beslutat om. Sveriges vision är att skapa ett samhälle där

användandet av resurser effektiviseras i giftfria cirkulära flöden och ersätter

primära resurser. Vidare måste det skapas nya giftfria innovativa lösningar inom

områdena plast, textil och livsmedel men även inom byggbranschen, gruvindustrin

samt inom området metaller och mineraler (Regeringen, 2021). Ellen MacArthur

foundation är en organisation som ligger i framkant inom detta område och som

aktivt arbetar för att utveckla och främja en vision om en cirkulär ekonomi. Ett nytt

ekonomiskt system som inte bara ger bättre resultat för människor utan också för

miljön (MacArthur, 2021). Detta ska ske genom att se till att ingenting blir avfall

och att allt har ett värde. För att uppnå detta arbetar man med affärsmodeller,

produkter och material som är utformade för att öka användningen samt

återanvändningen. En förutsättning för att lyckas med detta är att använda sig av

förnybar energi och förnybara material som är distribuerad, mångsidig och

inkluderande (MacArthur, 2021).

Figur 5. Bilden visar cirkulär design inom jordbruksindustrin skulle kunna se ut.
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3.3 Foodtech

Den ökande befolkningsmängden i kombination med den globala uppvärmningen

gör att vi måste hitta nya metoder för att säkra tillgången till tillräcklig och

näringsrik mat (FN, 2021). Det finns potential i vårt livsmedelssystem att

producera förnybar energi och fylla på naturresurser såsom rent dricksvatten. Men

också att tillhandahålla ett effektivt sätt att utveckla ekonomisk kapacitet och ta

bort avfall (Baldwin, 2015). Detta genom att implementera ett cirkulärt kretslopp

där allt används och ingenting slängs (MacArthur, 2021). Företagen måste utforska

innovationer i hela försörjningskedjan för att börja förverkliga inte bara en mer

hållbar livsmedelsförsörjning som genererar mat till befolkningen utan också en

som ger en övergripande fördel för miljön, samhället och ekonomin (Baldwin,

2015). Maten som konsumeras dagligen är ett resultat av omfattande livs-

medelsforskning, en systematisk undersökning av en mängd olika livsmedels

egenskaper och kompositioner (IFT, 2021). Livsmedelsvetenskap bygger på många

discipliner för att bättre förstå livsmedelsprocesser och förbättra livsmedels-

produkter för allmänheten. Forskare studerar bland annat matens fysiska-,

mikrobiella och kemiska sammansättning. De tillämpar sina resultat för att

utveckla säkra, näringsrika och hållbara livsmedel och innovativa förpackningar

som idag finns på stormarknadens hyllor (IFT, 2021). Begreppet foodtech innefattar

flera olika delar inom livsmedelsindustrin, både hur man kan utveckla ny teknik

inom exempelvis jordbruk men också hur man kan skapa ny innovativ

livsmedelsproduktion. Som en del inom foodtech så undersöker man bland annat

möjligheten att utvinna proteinliknande alternativ som är baserad på rapsfrön eller

hampa, samt hur man kan använda alger som livsmedel. Detta genomförs för att

hitta ny näringsrik föda till människor men även som foder till djuren (Coleman et

al., 2014). Att implementera nya lösningar är dock mycket tidskrävande då det

finns en rad säkerhets- och hälsoskäl som noggrant måste tas i beaktning inom

livsmedelsindustrin. Vidare finns också en gedigen lagstiftning för att reglera detta

område  (Coleman et al., 2014).

Foodtech bygger på åtta grundområden där mat och teknologi arbetar tillsammans

för att generera nya produkter och lösningar (se figur 6).
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Figur 6. De åtta grundområdena inom foodtech som är jordbruksteknik, överskott & avfall, matleverans,
konsumentapp, nästa generations mat & dryck, livsmedelsbearbetning, livsmedelssäkerhet samt smarta appar
och kökshantering.

Jordbruksteknik
Teknik och tjänster som syftar till att öka jordbrukets hållbarhet och effektivitet.

Både genom automatiserade maskiner, lösningar för enklare hantering av vatten

och gödsling samt nya mjukvaror för jordbrukshantering. Man arbetar även med

nya jordbrukstekniker som att odla insekter, vertikala jordbruk och akvaponik

(Forward Fooding & Talent Garden, 2020).

Överskott & avfall
Produkter och lösningar som hjälper till att minska matsvinnet och avfalls-

hanteringen. Samt hållbara förpackningslösningar som plastalternativ tillverkade

av biomaterial. Appar som omfördelar matöverskott från restauranger och stor-

marknader (Forward Fooding & Talent Garden, 2020).

Matleverans
Utveckling av matleveransen till såväl konsumenten som till butiker. Men också

leverans av färdiga måltider från restauranger samt lokalproducerad mat direkt till

konsumenten. Denna kategori inkluderar även matkassetjänster och möjligheten

att handla via internet  (Forward Fooding & Talent Garden, 2020).

Konsument app
Utveckling av appar och tjänster som underlättar för konsumenten. Dels genom att

tillgängliggöra mat med kort utgångsdatum men också genom att möjliggöra att
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spåra produkterna för att få reda på information om hur produktens livscykel har

sett ut. För att minska matsvinnet produceras appar som hjälper konsumenten att

ta tillvara på den mat som man har hemma (Forward Fooding & Talent Garden,

2020).

Nästa generations mat & dryck
Lösningar och processer som tar tillvara på vetenskap och teknik för att skapa nya

former av livsmedel och drycker. Exempelvis, insektsbaserade produkter,

alternativa proteiner som är cell- eller växtbaserade samt svampbaserade prod-

ukter. Men också möjligheten att odla i städer eller omvandla växthusgaser till

protein  (Forward Fooding & Talent Garden, 2020).

Livsmedelsbearbetning
Bygger på innovativa tekniker för att bearbeta mat och för att förbättra

ingrediensernas funktionalitet. Denna kategori innefattar olika former av

inkapslingstekniker för ingredienser, olika former av robotlösningar samt 3D-

utskrifter speciellt utformade för livsmedel (Forward Fooding & Talent Garden,

2020).

Livsmedelssäkerhet
Tekniskt drivna lösningar för att utvärdera produktens färskhet och förlänga

hållbarheten. Men även upptäcka oönskade ingredienser i livsmedel såsom

patogener och allergener. Samt utveckla och underlätta desinficering av maskiner

och annan utrustning inom livsmedelsbearbetning (Forward Fooding & Talent

Garden, 2020).

Smarta köksmaskiner
Utrustning och teknik som underlättar för restauranger och bidrar till en mer

effektiv verksamhet. Hårdvaror och mjukvaror för att göra professionella kök

smartare med hjälp av apparater för livsmedelsbearbetning, beställnings-

plattformar och köksrobotik  (Forward Fooding & Talent Garden, 2020).

Valet att använda foodtech som teoretisk perspektiv är relevant i denna

undersökning då nya lösningar och innovativa livsmedelsprodukter ligger till

grund för forskningsområdet.
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3.4 Nudging

Nudge handlar om att ge information och sociala signaler med avsikten att hjälpa

människor att fatta beslut som är till fördel för dem själva och samhället i stort

(John et al., 2013). Nudging som process används när man vill skapa en

beteendeförändring. Det är en kostnadseffektiv lösning som främjar empiriska

lösningar (Heiskanen et al., 2014). Det mänskliga beteendet styrs av en rad olika

faktorer såsom önskemål, behov, sociala normer, kultur och värderingar. Vidare

påverkas människan även av politik, ekonomi, infrastruktur samt institutionella

sammanhang. Det är små detaljer som har en stor påverkan på människors

beteende. Genom att förstå hur människans beteende påverkas så kan man skapa

effektiva strategier (Heiskanen et al., 2014)

Människans beteende styrs av två tankesystem. Det ena är det snabba systemet

som styrs av intuition och automatik. Detta system styr stora delar av ens

vardagliga handlingar och tankar, exempel på detta är att äta, transportera sig till

arbetet eller att borsta tänderna. Det andra systemet är det långsamma systemet

som kräver en betydligt högre mental ansträngning och bygger på eftertanke och

långsiktighet. Detta system används när man ska fatta större beslut som att köpa

en fastighet eller byta arbetsplats (Kahneman, 2011).

Individen väljer ofta den väg med minsta möjliga motstånd och föredrar att skjuta

upp och undvika handling i den mån det är möjligt. Man är således starkt präglad

av standardalternativet och konsekvenserna av ickehandling. Detta innebär att

människors sociala normer har en stor påverkan på beteendet. Både genom

föreskrivna normer, i form av vad som bör göras och vad som inte bör göras. Men

också genom deskriptiva normer genom hur alla eller de flesta andra beter sig,

alltså det “normala” sättet att göra något (John et al., 2013) .

Konceptet nudging grundar sig i tankesättet “frihetlig paternalism” vilket kan

beskrivas som en politisk strategi där man eftersträvar bibehållen valfrihet som

samtidigt uppmuntrar den offentliga sektorn att styra medborgarna till val som

främjar deras egna välfärd. På så vis har människor kvar rätten att göra val

samtidigt som valarkitekturen är utformad för att främja önskvärda beteenden

(John et al., 2013). Olika exempel på nudge är cigarettpaketens varningstext och

bild som vill uppmana människor till att inte röka men som samtidigt ger

individen möjlighet att själva göra ett val. Ett annat exempel är när restauranger

serverar buffé. Om man ställer fram mindre tallrikar så uppmanar man människor

att ta mindre mat för att på så vis minska matsvinnet men samtidigt ges

möjligheten att ta mat flera gånger och på så vis kan äta lika mycket som de brukar

(Carlsson & Gravert, 2019).

Nudging ger medborgaren två fördelar. Dels genom en slags vägledning från en

välmenande part i svåra beslutsprocesser där det finns omedelbar eller kortsiktiga

21



fördelar för individen. Men också genom att samtidigt erbjuda möjligheten att välja

bort sådant som strider mot den enskildes önskemål (Iyenger & Lepper, 2000).

Viktigt att belysa är dock att nudging också har ett antal svagheter. En av de största

svagheterna är att det är svårt att använda det för att utforma policys som både

fungerar i en konstgjord miljö och som sedan har önskad effekt på befolk- ningen.

Det finns således inte tillräckligt mycket forskning för att kunna avgöra effekten av

nudging (John et al., 2013). Vissa kritiker menar även att man ej kan vara säker på

att nudging används utifrån individens välbefinnande. Detta gäller främst inom

livsmedelsindustrin eftersom de som designar ofta är aktörer med egna intressen

som då sätter sitt företags framgång framför konsumentens intresse (Lindahl &

Stikvoort, 2015). Nudging kan vara ett effektivt verktyg när man vill ändra

människors kostvanor vilket är relevant i denna undersökning som inne- fattar

insekter som livsmedel.

3.5 Neofobi

Fobi är en psykologisk term för när man känner en stark rädsla för någonting. Det

kan exempelvis vara för spindlar, platser eller stora folksamlingar. En fobi yttrar

sig bland annat som en oro, stark rädsla eller i form av panikångest. Några andra

symtom är hjärtklappning, svårt att andas, illamående samt yrsel. Rädslan som

uppkommer står sällan i proportion för hur farligt det faktiskt är (1177 Vårdguiden,

2021). Neofobi är en rädsla för att testa nya saker. Det kan vara kopplat till nya

föremål, platser, ljud och andra typer stimuleringar. Om fobin är kopplad till mat

brukar termen ”matneofobi” användas. Den yttrar sig i form av en ovilja att inta

maten. Olika faktorer som smak, lukt, temperatur, konsistens, färg och form kan ha

en inverkan för någon som lider av neofobi (Reilly, 2018).
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4. Metod
I detta kapitel beskrivs de metoder som använts i undersökningen. Vidare presenteras även

urval, utformning och utförande, etiska reflektioner, metodproblem, avgränsningar och

bortfall samt validitet och reliabilitet.

4.1 Samtalsintervjuer

Metoden samtalsintervjuer användes i denna undersökning för att besvara

frågeställning nummer ett; Hur ser en grupp producenter på möjligheten att ta tillvara

på skadedjur inom livsmedelsproduktion? Främsta orsaken till detta val var för att

uppnå så beskrivande och träffande information om olika människors livs-

situationer och hur de upplever dem som möjligt (Dalen, 2015). Betydelsen av

ordet intervju är ”utväxling av synpunkter” (Dalen, 2015). Metodvalet möjliggjorde

således följdfrågor samt uppföljning vilket var till fördel när detta ämne

undersöktes (Esaiasson, al el., 2017). Kvalitativa samtalsintervjuer lämpar sig som

metod när man undersöker människors vardagsliv och yrkesliv (Ekström &

Johansson, 2019). En annan fördel med att använda sig av intervjuer är att man

minskar riskerna för bortfall. Då man personligen kontaktar informanterna så

tenderar svarsfrekvensen att bli betydligt högre än vid exempelvis en enkät-

undersökning. Studier visar att upp till 80% av de tillfrågade genomför intervjun

till skillnad mot ca 50–60% vid enkätundersökning (Kylén, 2004).

4.1.1 Urval

I denna undersökning intervjuades två småskaliga potatisproducenter det vill säga

”centralt placerade källor” (Esaiasson, al el., 2017). Varpå en av dem var

KRAV-certifierad och den andra odlade efter ekologiska principer. Urvalet skedde

via ett typurval, där två potatisproducenter intervjuades för att de kunde

representera samt hade erfarenheter som var relevanta för att kunna genomföra

studien (Ekström & Johansson, 2019).

4.1.2 Utformning & utförande

Tillvägagångssättet i denna undersökning var semistrukturerad såtillvida att

intervjuns uppbyggnad å ena sidan var inriktad på bestämda ämnen men å andra

sidan gav utrymme för respondentens egna reflektioner och motiveringar (Dalen,

2015). Intervjun utgick ifrån frågeställningen; Hur ser en grupp producenter på

möjligheten att använda skadedjur inom livsmedelsproduktion? Producenterna
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kontaktades via ett inledande telefonsamtal där de blev tillfrågade att ställa upp på

en telefonintervju angående skadedjur inom potatisodling. Vidare bestämdes en

tidpunkt för utförandet av intervjun. Detta för att säkerställa att informanterna

kunde avsätta tid till att i lugn och ro besvara frågorna (Esaiasson et al., 2017).

Samtliga intervjuer utfördes via telefon med anledning av att under tidpunkten då

undersökningen genomfördes rådde en pandemi i Sverige som avrådde från resor

samt uppmanade till social distansering (Folkhälsomyndigheten, 2021). Som stöd

under den semistrukturerade intervjuerna användes en intervjuguide. Frågorna

var uppbyggda för att först skapa sig en bild av producenternas verksamhet och

vidare med mer ingående frågor gällande, bekämpningsmedel, angrepp och

skadedjur. Slutligen ställdes frågor om insekter som livsmedel.

4.1.3 Etiska reflektioner
I forskningssammanhang finns det en uppsättning principer för etik och moral. En

användbar sådan är CUDOS, som står för communism, universalism, disintere-

stedness och organized scepticism (Nehls, 2021). Kortfattat kan man beskriva de

olika delarna som följande. Communism handlar om att forsknings- resultatet

måste finnas tillgängligt för samhället att ta del av. Universalism innefattar att alla

former av forskningsresultat ska bedömas utifrån en vetenskaplig bedömnings-

grund där faktorer som kön, ursprung eller sexuella läggning ej får ha någon

betydelse. Disinterestedness betyder att forskaren i fråga ej får ha en dold agenda

för den vetenskapliga undersökningen. Den ska alltså endast genomföras för att

bidra med nya kunskaper. Till syvende och sist kommer organized scepticism, med

detta fjärde krav menas att forskaren aldrig får uttala sig om det ej finns en pålitlig

grund för påståendet samt att all fakta granskats kritiskt (Nehls, 2021). All

vetenskaplig verksamhet i samhället kräver att man föl- jer riktlinjer och lagar. Det

är således ett krav att man har samtycke från samtliga respondenter i den

vetenskapliga undersökningen (Dalen, 2015). Med samtycke menas att de

tillfrågade har rätt att själva bestämma om och under vilka villkor de ska delta och

även hur länge samt att de när som helst har rättigheten till att omedelbart avbryta

sin medverkan (Dalen, 2015). Samtliga informanter har i denna undersökning

godkänt sitt samtycke via skriftliga avtal.

4.1.4 Metodproblem

Till en början var det tre potatisproducenter som tackat ja till att bli intervjuad.

Men då en av dem avbokade med kort varsel så fanns det på grund av tidsbrist

inte tid till att hitta en ersättare. Detta anses dock inte har påverkat studien då de
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två som genomförde intervjun uppfattas som pålitliga källor. Ett annat problem

som uppkom under studien var att som tidigare nämnts så gav de rådande

omständigheter i samband med corona pandemin inte någon annan möjlighet än

att utföra samtalen via telefon. Detta kan således ha varit en nackdel då det finns

en fördel med att genomföra samtalsintervjuer genom att mötas då man öppnar för

möjligheten att fördjupa diskussionen och således fortsätta samtalet. Intervjuer

som utförs via telefon blir sällan lika förtroendeingivande som vid fysiska möten

och går därför inte heller in på djupet (Kylén, 2004).

4.2 Enkäter

För att besvara frågeställningen nummer två; Hur ser ett urval konsumenter på

möjligheten att använda insekter som livsmedel? användes metoden enkätunder-

sökning. Denna metod tillämpades för att få in många svar. Det är ett mer

tidseffektiv tillvägagångssätt än exempelvis samtalsintervjuer. Fördelen med

enkätundersökningen var att samtliga respondenter fick besvara samma frågor för

att sedan kunde överföra svaren till meningsfull statistik (Kylén, 2004). Det anses

även vara den bästa metoden att använda sig av när man vill studera en större

grupp människors beteenden eller attityder då direkt observation inte är möjligt,

vilket var fallet i denna undersökning (Ekström & Johansson, 2019). Nackdelen är

dock att det ej finns möjlighet till eventuella följdfrågor eller förtydliganden

(Kylén, 2004). Enkätundersökning användes som metod för att under begränsad

tid, 48 timmar, samla in många respondenter men också då insekter som livsmedel

kan uppfattas som en känslig fråga. Dels för att respondenten kunde uppleva det

som pinsamt att uppge att de kan tänka sig att äta insekter men också för att vi i

Sverige ej har en kultur där man inte äter insekter. Enkäter ansågs då som ett bra

alternativ där repontenterana själva kunde besvara enkäten anonymt (Persson,

2016).

4.2.1 Urval

Enkätundersökningen genomfördes via ett systematiskt slumpmässigt urval där

undersökningsenheterna plockades ut med ett regelbundet intervall på var fjärde

person ur författarens vänner på facebook, antalet vänner efter avgränsningar och

bortfall var 250 stycken. Vilket resulterade i att enkäten skickades ut till 63

analysenheter varpå 55 responderade. Fördelen med användandet av systematiskt

slumpmässigt urval var att det gick snabbt att samla in data, det kan dock vara

känsligare för systematiska fel (Ekström & Karlsson, 2019). Det var således viktigt
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att säkerställa att det inte fanns någon periodicitet i materialet då det kunde leda

till bristande representativitet (Esaiasson et al., 2017). Detta bedömdes ej som en

risk i denna undersökning då urvalet var respondenter och inte exempelvis

löpsedlar under en specifik veckodag som skulle samlas in.

4.2.2 Bortfall och avgränsning

Vid urvalet genomfördes en avgränsning till endast svensktalande enheter då

enkäten var utformad på svenska vidare skedde även bortfall i form av avlidna

personer. Detta resulterade i att 16 enheter rensades bort och enkätundersök-

ningens urval utgick från  250 analysenheter istället för från början 264 stycken.

4.2.3 Utformning & utförande

Enkätundersökningar skickades ut via webbenkäter vilket är ett vanligt

tillvägagångssätt (Ekström & Johansson, 2019). Tjänsten som användes var Google

formulär, dels för att den var kostnadsfri men också för att den hade funktioner

som förenklade sammanställningen av resultatet. Frågorna utformades utifrån

frågeställning nummer två; Hur ser ett urval konsumenter på möjligheten att använda

insekter som livsmedel? De första tre frågorna bestod av kön, ålder och om deras

kostvanor. Detta för att sedan kunna analysera huruvida inställningen till insekter

som livsmedel skilde sig beroende på om den svarande var man, kvinna eller

ickebinär, ålder eller vilken kosthållning respondenterna förhöll sig till. Vidare

ställdes en fråga om respondenterna tidigare ätit insekter. Även denna fråga

utformades med syfte att se om man tidigare testat insekter hade inverkan på

huruvida de var positivt- eller negativt inställda till insekter som livsmedel. Efter

detta följde en rad frågor innehållande varför, hur och på vilket sätt för att få en så

tydlig bild av respondenternas inställning till frågeställningen. Utformningen av

enkäten var kvantitativ med förutbestämda svarsalternativ samt en fråga där

respondenten fick valet att förtydliga sin inställning till insekter ytterligare, se

enkätmallen i bilaga 3.
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4.2.4 Etiska reflektioner

Samtliga respondenter har varit anonyma i denna undersökning med hänsyn till

GDPR. Lagen GDPR syftar till att skydda individens personuppgifter samt

information som kan anses som känsliga. Den innebär också att privatpersoner har

rätt till att bli borttagna ur företags- eller organisationers register (Integritets-

skyddsmyndigheten, 2021). I denna undersökning sparades inga personuppgifter,

IP-adresser eller annan information om respondenten. Vidare fanns heller inte

möjligheten för respondenterna att se vad de andra hade svarat. På så vis stärktes

känslan av anonymitet. Alla svar är sanningsenligt presenterade och har ej

manipulerats till undersökningens fördel.

4.3 Validitet

Validitet avser att det man mäter är relevant i sammanhanget medan reliabilitet

avser att man mäter det på ett tillförlitligt sätt (Esaiasson et al., 2017). Genom att se

till att studien vilar på en stabil vetenskaplig grund och en hög giltighet

säkerställer man en hög validitet. I denna undersökning genomfördes samtals-

intervjuer och en enkätundersökning för att besvara frågeställningarna; Hur ser en

grupp producenter på möjligheten att ta tillvara på skadedjur inom potatisodling? samt,

Hur ser ett urval konsumenter på möjligheten att använda insekter som livsmedel?

Resultatet av samtalsintervjuerna och enkätundersökningen visar på hög validitet

då resultaten kunde besvara studiens syfte och frågeställningar. En svaghet kan

dock vara att endast två potatisproducenter medverkade i studien vilket kan ses

som otillräckligt och vidare minska validiteten.

4.4 Reliabilitet

Reliabilitet avser att det man mäter är tillförlitligt och noggrant utfört (Ekström &

Johansson, 2019). Genom att använda en semistrukturerad metod i genomförandet

av samtalsintervjuerna så gavs möjligheten för respondenterna att utveckla sina

svar samt öppnade upp för eventuella följdfrågor. Detta kan vara till fördel för att

säkerställa att samtliga frågor uppfattas korrekt av respondenten vilket vidare

höjer studiens reliabilitet. Samtliga intervjuerna spelades även in, med

respondenternas medgivande, för att möjliggöra för författaren att gå igenom

intervjun ett flertal gånger och således säkerställa att inga slarvfel eller viktiga

fakta utelämnats. För att säkerställa reliabiliteten i enkätundersökningen lades

mycket tid på att formulera frågorna så tydligt som möjligt för att i största möjliga
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mån utesluta att frågorna kunde tolkas på olika sätt. Vidare kontrollerades även

svaren ett flertal gånger när materialet sammanställdes för att undvika slarvfel.

4.5 Visuell research

En visuell research har genomförts i denna studie för att omvärldsbevaka hur

insekter säljs som livsmedel i Europa. Fördelen med att använda visualisering som

metod är att man genom en bild kan uppfatta fler aspekter än vad du kan göra i

exempelvis text (Rose, 2016). Urvalet i undersökningen bestod av fyra olika företag

som sålde insekter som livsmedel i deras webbshopar. Då försäljningen i Sverige

inte hade kommit igång ännu så valdes istället fyra företag från följande länder

Finland, Danmark, Italien och Frankrike. Vidare valdes en produkt från respektive

företag som innehöll larver/maskar. Detta då det ansågs vara mest relevant för

denna undersökningen.

28



5. Resultat & Analys
I detta kapitel presenteras resultatet av samtalsintervjuerna samt enkätundersökningen. Det

empiriskt insamlade materialet har genererats genom två intervjuer med potatisproducenter och

genom  en enkätundersökning som skickades ut till 63 analysenheter ur ett typurval.

5.1 Samtalsintervjuer
Nedan följer resultat och analys av samtalsintervjuerna med potatisproducenterna

Anders Persson och Magnus Andersson.

5.1.1 Resultat

Den första potatisproducenten som intervjuades var Anders Persson som odlar

potatis sedan fjorton år tillbaka. Han började odla för eget bruk men har odlat

yrkesmässigt sedan åtta år tillbaka. Potatisen odlas efter ekologiska principer men

är ännu inte KRAV-certifierad. Processen är igång och är förhoppningsvis klar

under år 2021. Den andra respondenten var Magnus Andersson som har odlat

potatis de senaste fem åren och driver en KRAV-certifierad odling. Båda

potatisproducenterna är verksamma i Hälsingland.

Ingen av producenterna använder bekämpningsmedel då detta ej är tillåtet inom

ekologisk odling. På frågan; Hur de ställer sig till användandet av bekämpningsmedel

överlag? går svaren isär något. Anders Persson menar att det är helt förkastligt och

något man måste sträva efter att undvika. Han menar att vi har så sköra matjordar

där mikroorganismer och ekosystemet är hotade. Magnus Andersson anser att det

är en svår fråga, då hjärtat säger en sak medan hjärnan säger en annan. Rent

produktionsmässigt om man tänker på mängden mat som vi människor behöver så

tror han inte att det är hållbart i längden att odla ekologiskt. Dels för att

avkastningen är låg och för att produktionen blir för osäker. Paradoxen är således

att om man använder bekämpningsmedel så utarmar man jordarna på

näringsämnen, man urlakar jordarna om man gödslar för mycket och mikrober dör

om man besprutar dem och så vidare. Det är därmed svårt att säga vad jag

egentligen tycker om kemikalieanvändning, menar Magnus Andersson.

Båda respondenterna har blivit drabbade av skadedjur där knäpparlarver och

lagringspåverkan i form av svamp är de gemensamma nämnarna. Anders Persson

uppger att han har varit rätt förskonad från angrepp vilket han är tacksam över.

För Magnus Anderssons del däremot så har angrepp funnits med hela tiden.

Främst i form av knäpparlarver och ollonborrelarver som har gjort fysiska skador

på grödorna. Sen har det också förekommit angrepp av virus och bakterier, där
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framför allt svamp har stått för de största produktionsskadorna. Vidare berättar

Magnus Andersson att framförallt svampen rhizoctonia som angriper potatisen på

olika sätt i olika stadier har varit ett problem. Den har flera värdgrödor som den

kan få fäste på och den kan även bli jordbunden om man har riktig otur. Den bildar

lackskorv, som visar sig som svarta fläckar på potatisen. Det hämmar tillväxten och

man får sämre utsäde. Den är dock inte giftigt men Magnus Andersson menar att

det säkert kan vara farligt om äter tillräckligt mycket, precis som andra substanser

som exempelvis vatten. Men det finns inga rekommendationer från Livsmed-

elsverket om att man ska rata potatis som har lackskorv utan det kan man gnugga

bort eller skala bort och sedan kan man äta den som vanligt.

För Magnus Andersson har smittorna oftast kommit med utsädet. Detta beror på

att KRAV-certifierat utsäde, vilket man endast får använda sig av inom ekologisk

odling, kan innehålla smittor. Det är alltså inte utsäde som är behandlat med

kemikalier för att döda smittor som används inom konventionella odlingar. Detta

innebär således att det finns en stor risk att det bär med sig smittor. Utsädet

kommer inte bara från Sverige utan även från Danmark, Tyskland, Frankrike,

Holland, Ryssland med flera. Vilket försvårar för att ha en rigorös kontroll för att

säkerställa att man i princip har osmittat utsäde. Jordbruksverket har dock givit

dispens för att använda konventionellt obetat utsäde även inom ekologiska

odlingar eftersom det inte finns någon större produktion och tillgång av ekologiskt

utsäde.

Vidare berättar både Anders Persson och Magnus Andersson att stor del av de

angripna potatisar har fått kasseras. En del har de själva ätit eller givit bort till

vänner men att det ej har gått att sälja den till livsmedelsföretag. Detta beror delvis

på att även om man inte är SMAK-certifierad så kräver livsmedelsbutikerna den

standarden vilket angripen potatis inte lever upp till. Ett av de största angreppen

som Magnus Andersson har varit med om innebar att han var tvungen att kassera

16 ton potatis vilket var lite mer en halva skörden det året. Rädslan för att smittan

skulle spridas sig vidare gjorde att all angripen potatis eldades upp.

På frågan; Insekter är ett vanligt livsmedel runt om i världen, hur förhåller du dig till det?

Går svaren isär något. Anders Persson säger att han tycker att det är en spännande

utveckling som är intressant att följa och att det är något som vi bör ta tag i

ytterligare. Magnus Andersson ställer sig dock lite tveksam till insekter som

livsmedel. Dels för att insekter bär på smittor eller parasiter i deras matsmält-

ningssystem som vi människor inte vill ha i våra kroppar, och även om det finns

laboratorieframställda som är livsmedelsgodkända så tror han inte på att äta

insekter på sikt. Detta för att det är en för stor apparat och för att han tror att det

finns för få aktörer i världen som har möjlighet och kapital till att göra en sån

världsomfattande produktion och då riskerar man att få för få ägare på livsmedel

som får för mycket makt globalt sett, vilket således blir nästa paradox.
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Rungande överens är däremot båda respondenterna om att skulle det finnas en

efterfrågan av potatis med exempelvis knäpparlarver och om de var utsatta för ett

angrepp så skulle de mer än gärna sälja den vidare. Vidare säger Anders Persson

att vi överlag måste ändra uppfattningen över hur en potatis ser ut, de har skador

av olika slag. Vi måste således ta tillvara på utsäde som är skadat av exempelvis

knäpparlarver men kanske också undersöka möjligheten att använda den som mat

till förslagsvis knäpparlarver. Överlag måste vi sluta se skadedjur och ogräs som

något vi måste bekämpa och istället nyttja dem som resurs. Precis som man gjorde

med kvickroten under kriget när man använde den som kaffesurrogat. Kvickroten

är vanligt inom potatisodling men inget som är ohälsosamt för människan. Vi

kanske också måste se knäpparlarver som en resurs, menar Anders Persson.

Ingen av de medverkade potatisproducenterna har hört om någon som tar tillvara

på skadedjuren. Utan de säger att de bara hör negativa saker om skadedjur och

angrepp från andra i branschen. Som avslutning på intervjun ställdes frågan om

det har något övrigt att tillägga. Anders Persson menar att vi måste göra allt för att

hitta nya sätt att producera mat hållbart och om det innefattar insekter så är det

bara bra. Han har själv ätit mjölmaskar och andra insekter vilket han tyckte var

gott. Magnus Andersson kom under intervjuns gång på att han faktiskt har ätit

insekter. Det var daggmaskar som låg i mjöl och som flyttades med några dagar

eller en veckans intervall så att mjölet hamnade i maskens kropp och tarm istället

för mjöl. Den rensar sig själv på jordbakterier och sedan friterar med dem. Det

smakade ungefär som chicken nuggets, både i konsistens och smak. Lite

smakfattigt och kanske lite trögare att tugga än kyckling men det beror kanske på

tillagningstiden också.

5.1.2 Analys

Intervjuerna visar tydligt att skadeangrepp inom potatisodlingar är vanligt

förekommande med betydande konsekvenser för den enskilde producenten där en

av konsekvenserna blir matsvinn. Cederberg (2011) menar att det finns stora brister

inom livsmedelsindustrin som ej ligger inom ramen för cirkulär design. Potatisen

som blivit angripna av skadedjur eller andra angrepp går ej att sälja till

livsmedelsbutiker eller konsumenter. Anledningen till detta tycks vara att den ej

lever upp till den standarden som vi är vana. Detta kan kopplas till teorin nudging

om att människor styrs av bland annat normer (John et al., 2013). Små detaljer kan

således vara avgörande när människor fattar ett beslut (Heiskanen et al., 2014).

Detta tyder på att om potatisen har svarta fläckar eller på annat vis har ett

avvikande utseende så lever de ej upp till det “normala” vilket kan bidra till att

konsumenter inte köper dem (John et al., 2013). Det kan även bero på människans
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rädsla för att testa ny mat, olika faktorer såsom smak och utseende kan ha en

inverkan på människans ovilja att inta viss mat vilket stöds av teorin neofobi

(Reilly, 2018). Den direkta effekten av detta blir att fullgod mat kasseras menar

Persson och Andersson. Detta är således inte förenat med en cirkulär design där

allt anses har ett värde och där ingenting är avfall (MacArthur, 2011). Detta tyder

på att den mängd mat som varje år slängs inom livsmedelsindustrin (30% av den

mat som produceras) till viss del består av fullt ätbar mat och att det således finns

stora brister inom livsmedelsindustrin(Cederberg et al., 2011).

Tydligt under samtalsintervjuerna är att angrepp från främst knäpparlarver utgör

ett problem för potatisproducenterna. Utifrån teorin design thinking ser vi här ett

exempel på ett problem som behöver identifieras. Är det larven i sig som är

problemet eller är det sättet vi ser på larven som är det egentliga problemet?

(Clarke, 2020). Resultatet av samtalsintervjuerna visar även att tillgången till

giftfria utsäden är bristfällig. Detta skulle kunna tolkas som att efterfrågan är för

låg och att fler odlar utifrån konventionella principer vilket inte är i enlighet med

Sveriges mål om giftfria cirkulära flöden (Regeringen, 2021). Vilket i sin tur kan

tyda på att det är för riskfyllt att odla ekologiskt och att fler istället väljer

konventionella odlingar. Magnus Andersson säger i intervjun att den låga

avkastningen i kombination med osäkra produktioner är två anledningar till varför

han tror att det i längden kommer vara ohållbart att odla ekologiskt. Detta stöds av

teorin foodtech som syftar till att utveckla ny teknik och tjänster för att öka

jordbrukets hållbarhet och effektivitet (Forward Fooding & Talent Garden, 2020).

Båda respondenterna ställer sig positiva till att, om efterfrågan finns, sälja vidare

potatis som innehåller exempelvis knäpparlarver. Detta kan således ses som en

öppning för att skapa nya insektsbaserade livsmedel för kommande generationer

(Forward Fooding & Talent Garden).

32



5.2 Enkätundersökning

Här presenteras resultatet av enkätundersökningen som genomfördes för att

besvara frågeställningen; Hur ser ett urval konsumenter på möjligheten att använda

insekter som livsmedel?. Enkäten skickades ut till 63 personer varav 55 responderade

vilket genererade en svarsfrekvens på 87%.

Fråga 1. Kön*

n-tal = 55 st

Figur 7. Könsfördelningen av respondenterna, där majoriteten var kvinnor.

Resultat
Av de totalt 55 respondenterna var 17 personer (21%) män, 38 personer (69%) var

kvinnor samt ingen person som uppgav sig för att vara ickebinär. Detta kan tolkas

som att kvinnorna i detta urval har varit mer benägen till att svara på

undersökningen än männen. Men det kan även ge en indikation om att

undersökningen kan ha skickats till fler kvinnor än män, detta är dock inget som

kommer analyseras vidare i denna undersökning då respondenterna är anonyma.
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Fråga 2. Ålder*

n-tal = 55 st

Figur 8 demonstrerar fördelningen mellan åldersgrupper hos respondenterna.

Resultat
Enkätfråga 2 syftade till att visa åldersspannet på respondenterna. Vilket var

relativt jämnt, 19 personer (35%) i åldern 26-35 år, 15 personer (27%) vardera i ålder

35-50 år och 50+. Minst antal respondenter, 6 personer (11%) befann sig inom

åldersspannet 18-25 år. Detta kan dels bero på att fler antal enkäter skickades ut till

en viss ålderskategori alternativt att någon ålderskategori är överrepresenterade i

urvalet. Detta är dock precis som i enkätfråga 1 något som ej kommer analyseras

vidare då respondenterna var anonyma.
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Fråga 3. Vad äter du för kost?*
Ej kopplat till eventuella allergier

n-tal = 55 st

Figur 9. Föreställer resultatet av respondenternas kosthållning där hela 50 personer (91%) uppgav

att det är köttätare.

Resultat
Fråga nummer tre i enkätundersökningen ”Vad äter du för kost?” är konstruerad

utifrån fem av de vanligaste kosthållningarna i Sverige. Vidare fanns även

alternativet ”annat” för att ge respondenten möjlighet att svara på frågan även om

de hade en annan kosthållning än de tillgängliga alternativen. Av de totalt 55

respondenterna uppgav 50 personer (91%) att de är köttätare, 4 personer (7%) att

det är vegetarianer samt en person (2%) som uppgav att hen till 90% äter

växtbaserad kost med några enstaka inslag av choklad och ost. Det kanske mest

uppseendeväckande var att hela 50 personer (91%) av de svarande uppgav att de

är köttätare.

Analys
Att majoriteten av respondenterna uppger att de är köttätare kan kopplas till teorin

om nudging. Att människan påverkas av sociala normer och en benägenhet att

framför allt genom deskriptiva normer följa hur alla eller de flesta andra beter sig

(John et al., 2013). Vidare kan även Sveriges kultur som sådan spela en roll

gällande kostvanor (John et al., 2013). Intressant aspekt är dock att kött-

produktionen anses vara den största miljöboven inom livsmedelsindustrin

(Sjöberg, 2019), vilket således innebär att majoriteten av respondenternas
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kostvanor ej främjar en hållbar livsmedelsproduktion (Baldwin, 2015). Varför de

flesta väljer att äta kött kan också kopplas till att människor ofta väljer den väg

med minsta möjliga motstånd där man är starkt präglad av standardalternativet

(John et al., 2013).

Fråga 4.  Har du ätit insekter någon gång?*

n-tal = 55 st

Figur 10. Visar hur många av respondenterna som har ätit insekter, där majoriteten  37 personer

aldrig har ätit det.

Resultat
Enkätfråga nummer 4 syftade till att undersöka hur stor andel av respondenterna

som tidigare ätit insekter som livsmedel. Den stora majoriteten av de svarande 37

personer (67%), uppgav att de inte har ätit insekter medan 12 personer (22%)

uppgav att de har ätit insekter vid något tillfälle. Sex personer (11%) av de

svarande vet inte om  de har ätit insekter eller ej.

Analys
Att få personer har ätit insekter kan bero på bristen av tillgång. Som tidigare

nämnts i inledningen så har det nyligen blivit lagligt att sälja insekter som

livsmedel i Sverige vilket kan påverka varför få personer har ätit det

(Livsmedelsverket, 2021). Vidare kan det kopplas till teorin neofobi om att

människor känner en rädsla för att testa nya saker och därav ej har ätit insekter

(Reilly, 2018).
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Fråga 5. Vad skulle kunna få dig att äta insekter?*
Flera alternativ är möjliga

n-tal = 55 st

Figur 11. visar resultatet över vilken faktor som skulle kunna få respondenterna att äta insekter.

Vilket visar på ett relativt jämnt resultat där majoriteten uppger att de ej vill äta insekter.

Resultat
Enkätfråga 5 hade som syfte att utröna vad som skulle motivera respondenterna

till att äta insekter. Denna fråga konstruerades utifrån en flervals princip vilket

möjliggjorde för de svarande att välja flera olika alternativ. Resultatet visar att

majoriteten, 25 stycken (67%) ej vill äta insekter. Medan det sedan är jämnt mellan

svarsalternativen klimat 16 st (23%) och hälsa 17 st (24 %). 11 stycken (16%) uppgav

att de gillar att testa ny mat medan 1 st (1%) av de svarande uppgav att hen skulle

kunna tänka sig att äta insekter om det var gott och nyttigt.

Analys
Resultatet på denna fråga kan kopplas till ett flertal teorier. Att 16 personer kan

tänka sig att äta insekter för klimatet kan kopplas till teorin cirkulär design. Att

livsmedelsindustrin måste sträva efter att producera och konsumera mat som

stöder generationernas välbefinnande (Baldwin, 2015). Genom att använda sig av

teorin nudging kan man nå ut till de respondenter som uppgav hälsa som den

största anledningen till vad som skulle få dem att äta insekter. Att via en väg-

ledning till konsumenterna förmedla ord som “nyttigt” och “proteinrikt” för att på

så vis lyfta de hälsomässiga fördelarna med att äta insekter (Iyenger & Lepper,

2000). Teorin foodtech kan användas för att skapa nya former av livsmedel som
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lockar de personer som gillar att testa ny mat (Forward Fooding & Talent Garden,

2020).

Fråga 6. Om du Ej kan tänka dig att äta insekter, varför?*
Flera alternativ är möjliga

n-tal = 55 st

Figur 12. Visar resultatet över vilken faktor som skulle kunna få respondenterna att äta insekter.

Vilket visar på ett relativt jämn resultat där majoriteten uppger att de ej vill äta insekter.

Resultat
För att få en tydligare uppfattning om varför en del ej kan tänka sig att äta insekter

så utformades enkätfråga nummer sex. Där 3 personer (5%) svarande att de ej vill

äta insekter för att de är djur/levande varelser. 7 personer (12%) svarade att de

ogillar dess utseende och 2 personer (4%) som ej vill äta insekter av annan

anledning. Det mest uppseendeväckande resultatet är att 20 personer (35%) tycker

att det är äckligt samtidigt som 25 personer (44%) uppger att de kan tänka sig att

äta insekter.

Analys
Att många av de svarande tycker att insekter är äckligt eller att man ogillar dess

utseende kan stödjas av teorin “matneofobi”. Vilket yttrar sig som en ovilja att inta

maten, där faktorer som smak, lukt, konsistens, samt färg och form kan ha en

inverkan (Reilly, 2018). Personerna som ej vill äta insekter för att de är

djur/levande varelser kan vara en direkt koppling till vilken kosthållning

personerna i fråga förhåller sig till (se enkätfråga tre). Vidare kan man även tolka
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resultatet som att nudging kan vara en metod för att ytterligare uppmuntra och

förenkla för dem som kan tänka sig att äta insekter (John et al., 2013).

Fråga 7. Om du skulle äta insekter i vilken form skulle du då
föredra?*

n-tal = 55 st

Figur 13. Demonstrerar i vilken form respondenterna helst skulle äta insekter. Där övervägande av de

svarande kan tänka sig att äta det i pulverform i livsmedel.

Resultat
Enkätfråga nummer 7 ställdes för att få reda på i vilken form de svarande helst

äter insekter. Resultatet visar att majoriteten, 37 personer (59%) skulle föredra att

äta det som pulverform i livsmedel. Medan det sedan är lika mellan svars-

alternativen, alternativ till kött 13 personer (20,5%) och som snacks 13 personer

(20,5 %).

Analys
Att flest respondenter skulle föredra att äta det i pulverform kan kopplas till teorin

neofobi. Där rädsla för insekter i kombination med att man ej vill se hur dem ser ut

kan ha en inverkan. Vidare slipper man även känna konsistensen av själva insekten

när den är pulveriserad (Reilly, 2018). Att respondenterna kan tänka sig att äta

insekter som alternativ till kött, i pulverform och som snacks öppnar upp för

möjligheten att genom foodtech, vetenskap och teknik, ta fram nya innovativa

livsmedel som är insektsbaserade (Forward Fooding & Talent Garden, 2021).
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Fråga 8. Vilken typ av insekt skulle du föredra att äta?
Flera alternativ är möjliga

n-tal = 55 st

Figur 14. Demonstrerar i vilken form respondenterna helst skulle äta insekter. Där övervägande av de

svarande kan tänka sig att äta det i pulverform i livsmedel.

Resultat
Enkätfråga 8 innefattade sex olika insekter samt svaren “alla” och “ingen av dem”.

Den ställdes för att få svar på om de svarande kan tänka sig att äta någon typ av

insekt hellre än någon annan. Resultatet visar att endast 11 personer (15%) kan

tänka sig att äta alla insekter. Vilket kan tolkas som att många gör skillnad på

insekt och insekt. De insekter som flest kan tänka sig att äta är myror, 11 personer

(14%), och gräshoppor, 11 personer (14%). Vidare uppger de svarande att 6 stycken

(8%) kan tänka sig att äta syrsor och även 6 personer (8%) kan tänka sig att äta

larver. Bara 3 personer (4%) kan tänka sig att äta skalbaggar och endast en person

(1%) kan tänka sig att äta maskar. Intressant är att man således anser att det är stor

skillnad mellan att äta larver kontra att äta maskar. Majoriteten 25 personer (35%)

kan inte tänka sig att äta någon av dem.

Analys
Den stora spridningen av resultatet kan vara en indikation på en form av neofobi.

Där respondenterna ogillar samt gillar olika egenskaper hos insekterna. Det kan

således vara kopplat till exempelvis insekternas utseende, lukt eller konsistens

(Reilly, 2018). Svaren tydliggör att det är viktigt att göra skillnad på art och inte

bunta ihop alla under begreppet insekter.
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Fråga 9. Beskriv gärna varför du kan tänka dig att äta vissa
insekter men inte andra. Ogillar att dom har ben, konsistens, annat?

Resultat
Den sista frågan i enkäten var en fritextfråga som gav respondenten möjligheten

att med egna ord beskriva varför dem kan tänka sig att äta vissa insekter men inte

andra. Ett urval av svaren presenteras nedan.

Figur 15. Ett urval svar från respondenterna på frågan; Beskriv gärna varför du kan tänka dig att äta

vissa insekter men inte andra.

Analys

Kommentarerna tydliggjorde teorin neofobi, då den främsta anledningen till varför

de kunde tänka sig att äta vissa insekter men inte andra berodde på faktorer som

utseende, konsistens samt hur de rör sig (Reilly, 2018).
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5.2.1 Summering resultat & analys, enkätundersökning

Resultatet av enkätundersökningen visar å ena sidan på en ovilja från respo-

ndenterna till att äta insekter men å andra sidan så visar det också att det finns

utvecklingsmöjligheter till att få fler att äta insekter. Viktigt att belysa är dock att

67% uppger att de aldrig har ätit insekter vilket således betyder att de ej vet

huruvida de gillar det eller inte. Majoriteten av de tillfrågade (91%) uppgav att de

är köttätare, vilket kan kopplas till teorin nudging och att människor påverkas av

social normer, kultur och det som anses “normalt” (Heiskanen et al., 2014)). Genom

att använda nudging som metod så kan man ge medborgaren vägledning i svåra

beslutsprocesser där det finns en fördel för individen (Iyenger & Lepper, 2000).

Frågan; Vad skulle kunna få dig att äta insekter? visar att klimat och hälsa är viktiga

faktorer, vidare även viljan till att testa ny mat. Även inom detta kan nudging vara

en passande metod, genom att lyfta fördelarna med att äta insekter både för

individen men också för klimatet.

Man kan tydligt se samband mellan insekternas utseende och konsistens till oviljan

att använda insekter som livsmedel. Där maskar anses vara den minst aptitliga

insekten, vilket kan kopplas till teorin neofobi som innebär en rädsla för att testa

nya saker. “Matneofobi” yttrar sig i form av en ovilja att inta livsmedel, där bland

annat konsistens, lukt och smak är av betydelse (Reilly, 2018). På frågan; Om du

skulle äta insekter i vilken form skulle du då föredra? framkom det att flest personer

(59%) kan tänka sig att äta insekter som pulverform i livsmedel, vilket ytterligare

tydliggör motståndet till att se insekterna när man ska förtära dem (Reilly, 2018).

Vidare visar resultatet att lika stor andel (20,5% vardera) kunde tänkas äta insekter

som ett alternativ till kött eller som snacks. Detta öppnar upp för teorin foodtech

som bland annat arbetar med att ta fram nya innovativa insektsbaserade livsmedel.
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6. Slutsats

I detta kapitel diskuteras studiens syfte och resultat.

Syftet med denna studie var att undersöka hur skadedjur inom småskalig

ekologisk potatisodling kan ses som nyttodjur. För att besvara frågeställningarna;

Hur ser en grupp producenter på möjligheten att ta tillvara på skadedjur inom

livsmedelsproduktion? samt; Hur ser ett urval konsumenter på möjligheten att använda

insekter som livsmedel? För att besvara den första frågan genomfördes två

semistrukturerade intervjuer och för att besvara den andra frågeställningen

skickades en enkätundersökning ut till ett slumpmässigt obundet urval bestående

av 63 analysenheter.

En tydlig slutsats är att skadedjur är vanligt inom småskalig potatisodling vilket

får en direkt konsekvens i form av låg avkastning samt matsvinn. Inställningen till

skadedjur är således negativ. Dock så ställer sig de båda tillfrågade potatis-

producenterna sig positiva till att sälja vidare potatis som innehåller eller har

skadats av skadedjur. Båda ogillar att kassera mat och skulle hellre se att den kom

till användning. Det är däremot inte något som Anders Persson eller Magnus

Andersson har hört att någon annan potatisproducent gör eller har gjort. Detta kan

således öppna upp för möjligheten att producera nya innovativa insektsbaserade

livsmedel kopplat till teorin foodtech (Forward Fooding & Talent Garden, 2020).

Enkätundersökningen visar att majoriteten av de svarande ställer sig negativ till att

äta insekter som livsmedel. Men där de största faktorerna till att dem skulle kunna

tänka sig att äta insekter är för klimatet och hälsan. Genom att använda sig av

nudging riktad till dessa konsumenter finns möjlighet att ”puffa” dem till att äta

insekter (Heiskanen et al., 2014). Vidare visar resultatet att det finns en tydlig

koppling till oviljan att äta insekter med anledning av dess utseende och

konsistens. Detta kan dels tyda på en rädsla för att testa nya saker, så kallad

neofobi (1177, Vårdguiden, 2021) men det kan även tyda på att det finns kopplingar

till Sveriges kultur och normer där insekter ej är kopplat till livsmedel (Heiskanen

et al., 2014). Respondenterna uppger att om de ska äta insekter så vill de helst

konsumera dem i pulverform i livsmedel. Slutsatsen är att potatisproducenterna

ser att det finns en möjlighet att använda angripen potatis inom livsmedels-

produktion och skulle således kunna ses som nyttodjur istället för skadedjur. Men

för att få konsumenterna att börja äta insekter så krävs det ytterligare arbete för att

dels genom foodtech ta fram nya innovativa livsmedel samt att genom nudging

informera om fördelarna med insektsbaserade livsmedel.
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7. Slutdiskussion

Intressant att belysa är att vi idag inte tar tillvara på allt det som produceras inom

jordbruksindustrin, där både matsvinn i form av potatis och insekter förekommer.

Det öppnar vidare upp för en mängd möjligheter att utveckla nya innovativa

livsmedelsprodukter. Men det öppnar även upp för nya sätt att leva och tänka

(Escobar, 2018). Det skulle således vara intressant att utforska hur man skulle

kunna främja förekomsten av exempelvis knäpparlarver i deras naturliga miljö för

att sedan använda dem i livsmedelsindustrin. Samt att utveckla en lösning för att

på ett effektivt kunna skörda larverna. Ett annat intressant men omfattande

område är bekämpningsmedel, finns här möjligheten att tänka om och se både

ogräs och skadedjur som resurser istället som för en belastning? Detta skulle

främja miljön för alla levande på jorden. Jag anser att det ej är försvarbart att

samtidigt som svält är den främsta dödsorsaken i världen så slänger vi ätbar mat

bara för att den inte ser ut såsom vi är vana att se den. Jag tycker därför att det ur

ett designperspektiv skulle vara en fördel om företagen använde nudging som

metod för att informera och uppmuntra konsumenter om fördelarna med att äta

mat som kanske inte ser ut som vi förväntar oss.

44



8. Källförteckning

Baldwin, C. J. (2015). The 10 Principles of Food Industry Sustainability. Wiley

Björkman, M. (2005). Samodling som växtskydd mot insekter. Forskningsnytt (1),
14-16.

Carlsson, F., & Gravert, C (2019). Nudge som miljöekonomiskt styrmedel. Att
designa och utvärdera. Naturvårdsverket. Arkitektkopia AB, Bromma.

Carson, R. (1962). Silent spring. Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company,
United States of America.

Clarke, R. I. (2020). Design Thinking. American Library Association.

Cederberg, C., Emanuelsson, A., Gustavsson, J., & Sonesson, U. (2011).
The methodology of the FAO study: “Global Food Losses and Food Waste - extent,
causes and prevention”- FAO. By SIK - The Swedish Institute for Food and
Biotechnology. Report No. 857.

Coleman, B., Hofmann, K., &  Traitler, H. (2014). Food Industry Design, Technology
and Innovation. Wiley.

Dalen, M. (2015). Intervju som metod (uppl 2.). Universitetsförlaget, Oslo.

Ekström, M., & Johansson, B.( 2019). Metoder i medie- och kommunikations-
vetenskap. Studentlitteratur AB, Lund.

Engström, A. (2018). Äta insekter, entomaten och det stora proteinskiftet. Pug

förlag, Estland.

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Towns, A & Wängnerud, L. (2017).
Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Visby, Wolters
Kluwer.

45



Escobar, A (2018). Design for the Pluriverse, Radical Interdependence, Autonomy,
and the Making of Worlds. Duke University Press, Durham and London.

Förenta nationerna. (2021). FN-förbundet UNA SWEDEN. Frågor och svar om
hunger. Hämtat 210202 från
https://fn.se/skolmat/hunger-faq/

Folkhälsomyndigheten. (2021). Nationella allmänna råd och rekommendationer för
att minska spridningen av covid-19. Hämtat 210222 från
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/
covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-c
ovid-19/

Forward Fooding & Talent Garden (2020). The state of global foodtech report, San
Francisco. Hämtat 210304 från
https://download.forwardfooding.com/the-state-of-global-foodtech

Heiskanen, E., Lehner, M. & Mont, O. (2014). Nudging, ett verktyg för hållbara
beteenden? Naturvårdsverket. Rapport 6642. Arkitektkopia AB, Bromma.

Heller, C. M., & Keoleian, A. G. (2000). Life Cycle-Based Sustainability Indicators
for Assessment of the U.S. Food System. Center for Sustainable Systems,
Michigan

Holstmark, K. & Rölin, Å. (2017). Ekologisk odling av matpotatis. Jordbruksverket.
Jönköping.

Integritetsskyddsmyndigheten. (2021). Dataskyddsförordningen (The General Data
Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och
friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Hämtat 210310 från
https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

Institute of Food Technologists.(2021)  Learn about food science. Hämtat 210301
från
https://www.ift.org/career-development/learn-about-food-science

Iyengar, S. & Lepper, M. (2000). When Choice is Demotivating: Can One Desire
Too Much of a Good Thing? Journal of Personality and Social Psychology, 79 (6).

JCB – om jord och lantbruk. (2021). Produktion av potatis. Hämtat 210201 från
http://www.jcb.nu/produktion-av-potatis/

46

https://fn.se/skolmat/hunger-faq/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/
https://download.forwardfooding.com/the-state-of-global-foodtech
http://www.jcb.nu/produktion-av-potatis/


John, P., Cotterill, S., Moseley, A., Richardson, L., Smith, G., & Stoker, G. (2019).
Nudge, nudge, think, think: Experimenting with ways to change citizen behaviour.
Manchester University Press.

Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Farrar, Straus and Giroux, New
York.

Kylén, J-A. (2004). Att få svar, -intervju, -enkät, -observation. Jan-Axel Kylén och
Bonnier Utbildning AB, Stockholm.

Land. (2021). Förbluffande fakta om svensk självförsörjning. Hämtat 210201 från
https://www.land.se/mat-dryck/forbluffande-fakta-om-svensk-sjalvforsorjning/

LandLantbruk. (2021) Larvskador i ekopotatis ökar. Hämtat 210201 från
https://www.landlantbruk.se/lantbruk/larvskador-i-ekopotatis-okar/

Livsmedelsverket. (2021). Vissa insekter får nu säljas som mat i Sverige, men
skaldjursallergiker bör vara försiktiga. Hämtat 210130 från
https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/vissa-in
sekter-far-nu-saljas-som-mat-i-sverige-men-skaldjursallergiker-bor-vara-forsiktiga

Lindahl, T., & Stikvoort, B. (2015). Nudging - the new black in environmental
policy? Fores study. ScandBooks, Falun

Lundin, M., & Öhman, D. (2016). Miljödieten: snyggare, smalare, sundare – och
rädda världen på köpet. Bonnier fakta.

MacArthur, E. (2021) What is the circular economy? Hämtat 20210205
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

Mattsson, K. (2015). Ekologisk grönsaksodling på friland. Kvalitet och lagring.
Jordbruksverket, Jönköping.

Nature. (2020) Imagine a world without hunger, then make it happen with systems
thinking, Nature, 577(7790), 293(2).

Naturskyddsföreningen.(2021) Ökad användning av bekämpningsmedel i Sverige.
Hämtat 210224 från
https://www.naturskyddsforeningen.se/bekampningsmedel_jordbruket

47

https://www.land.se/mat-dryck/forbluffande-fakta-om-svensk-sjalvforsorjning/
https://www.landlantbruk.se/lantbruk/larvskador-i-ekopotatis-okar/
https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/vissa-insekter-far-nu-saljas-som-mat-i-sverige-men-skaldjursallergiker-bor-vara-forsiktiga
https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/vissa-insekter-far-nu-saljas-som-mat-i-sverige-men-skaldjursallergiker-bor-vara-forsiktiga
https://www.naturskyddsforeningen.se/bekampningsmedel_jordbruket


Nehls, E. (2021). Nybörjarens guide till vetenskapligt tänkande. Studentlitteratur
AB, Lund.

Nilsson, U., Rämert, B., Rännbäck, L-M. (2015) Ekologisk odling på friland.
Växtskydd. Institutionen för Ekologi, SLU, Uppsala & Institutionen för
Växtskyddsbiologi, Alnarp.

Närjord.(2021). Potatisuppropet 110420. Vi behöver säkra tillgången till livsmedel.
Hämtat 210224 från https://www.narjord.se/potatisuppropet.html

OmVärlden. (2021). Vi närmar oss 8,5 miljarder – så ser befolkningsökningen ut.
Hämtat 210202 från
https://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2019/8-miljarder-befolkningsokning/

Palmer, E. (2015) Introduction: The 2030 Agenda, Journal of Global Ethics, 11(3),
262-269.

Persson, A. (2016). Frågor och svar, om frågekonstruktion i enkät- och
intervjuundersökningar. Statistiska centralbyrån. SCB-Tryck AB, Örebro

Potatis i tiden – en värdefull historia. (2021). Sverige. Hämtat 210218 från
http://www.potatisitiden.se/sverige/

Pressman, A. (2018). Design Thinking: A Guide to Creative Problem Solving for
Everyone. Taylor and Francis.

Regeringskansliet. (2021). Regeringens arbete med omställning till cirkulär
ekonomi. Hämtat 210303 från
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-omstallning-
till-cirkular-ekonomi/

Reilly, S. (Ed.). (2018). Food Neophobia: Behavioral and Biological Influences.
Elsevier Science.

Sánchez-Bayo, F. & Wyckhuys, K. (2019). Worldwide decline of the entomofauna:
A review of its drivers. Biological conversation, 232, 8-27.

Sjöberg, L-A. (2019). Vårt dagliga bröd giv oss… i morgon? Kommer maten att
räcka till? Books on demand.

48

http://www.potatisitiden.se/sverige/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-omstallning-till-cirkular-ekonomi/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-omstallning-till-cirkular-ekonomi/


Statistiska centralbyrån. (2021). Statistiskt meddelande Skörd av potatis 2019,
Preliminär statistik. Hämtat 210130 från
https://www.scb.se/contentassets/3866371399c545329dcee056606dee9f/jo0603_2
019a01_sm_jo17sm1901.pdf

Sterner, O. (2010). Förgiftningar och miljöhot. Studentlitteratur, Lund.

Sundin, A. (2016). BUZZBUILDING – Urban insektsodling en lösning?

Näringsfysiolog. Hämtat 210227 från
http://ankisundin.se/buzzbuilding-urban-insektsodling/

Svensk Potatis. (2021). Kvalitétsprovning. Hämtat 210212 från
https://svenskpotatis.se/smak-markning/kvalitetsprovning/

Svensk Potatis. (2021). Vilka näringsämnen innehåller potatis? Hämtat 210202
från https://svenskpotatis.se/potatisskola/naringsvarde/

Svensson, B. (1996). Svensk potatisodling. Potatisen i forskning och undervisning.
Institutionen för växtodlingslära i Ultuna 1957-1991. Kungl. Skogs- och
lantbruksakademien.

Torstensson, L (1988). Bekämpningsmedel i den yttre miljön. Förekomst, spridning,
effekter. Naturvårdsverket Rapport 3536, Solna.

Traitler, H., Coleman, B., & Hofmann, K. (2014). Food Industry Design, Technology
and Innovation. Wiley.

Wageningen University & Research. (2021). List of edible insects of the world (April
1, 2017) Hämtat 200210 från
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Chair-groups/Plant-Sciences/Laboratory-of
-Entomology/Edible-insects/Worldwide-species-list.htm

Wicklén, J (2018) I Danmark äter man insekter – varför gör inte vi det? SVT
Nyheter. Hämtat 210213 från https://www.svt.se/special/varfor-ater-vi-inte-insekter/

1177, Vårdguiden. (2021). Fobier. Hämtat 210205 från

49

https://www.scb.se/contentassets/3866371399c545329dcee056606dee9f/jo0603_2019a01_sm_jo17sm1901.pdf
https://www.scb.se/contentassets/3866371399c545329dcee056606dee9f/jo0603_2019a01_sm_jo17sm1901.pdf
http://ankisundin.se/buzzbuilding-urban-insektsodling/
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Chair-groups/Plant-Sciences/Laboratory-of-Entomology/Edible-insects/Worldwide-species-list.htm
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Chair-groups/Plant-Sciences/Laboratory-of-Entomology/Edible-insects/Worldwide-species-list.htm


https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/angest/fob
ier/

50

https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/angest/fobier/
https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/angest/fobier/


9. Bilagor

Bilaga 1. Visuell research

Nedan presenteras fyra bilder på livsmedelsprodukter innehållande mjölmask.

Samtliga produkter finns att tillgå i respektive företags webshop.

Figur 16.

Figur 16 visar en burk med rostade mjölmaskar

som finns att köpa hos företaget Din Insekts Butik

från Danmark. De är förpackade i en glasburk

vilket synliggör produkten. Etiketten är sparsam i

sin formgivning där företagets logotyp tar upp

stora delar av ytan. Vidare står det vad produkten

innehåller. Färgen grönt används som en

kontrastfärg. Bilden är en skärmdump från

www.dininsektbutik.dk, (2021).

Figur 17.

Figur 17 är krispiga mjölmaskar med naturell

smak som finns att tillgå från butiken Insects

Comestibles från Frankrike. Den har en ytter-

förpackning av kartong som ej synliggör

innehållet utan de har istället valt att använda sig

av en illustrerad mjölmask. Innerförpackningen

är tillverkad av plast. Färgerna är sparsamma

med naturfärg som grund och röd som

kontrastfärg. Bilden är en skärmdump från

www.insectescomestibles.fr, (2021).
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Figur 18.

Figur 18 är en bild på torkade

mjölmaskar med naturell smak som

finns att köpa hos företags 21 bites från

Italien. Maskarna är förpackade i en

fönsterförpackning där man kan se

delar av innehållet. Förpackningen är

en kombination av kartong och plast.

Även här har man valt att använda sig

av illustrationer. Bilden är en skärm-

dump från www.21bites.com, (2021).

Figur 19.

Figur 19 är en bild på torkade hela mjölmaskar

som finns att köpa hos företaget ChefBug från

Finland. Insekterna är förpackade i en

återförslutningsbar plastförpackning med föns-

ter som gör att man kan se innehållet. På

etiketten finns en illustration av en mjölmask.

Som kontrast till den silvriga förpackningen

och etikettens vita och svarta utformande

används färgen grönt. Bilden är en skärmdump

från www.herkkuhyonteiset.fi, (2021).
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Bilaga 2.  Enkätundersökning

Insekter som livsmedel

En undersökning om hur ett urval konsumenter ställer sig till att använda
insekter som livsmedel

*Obligatoriska

1. Kön*

❏ Man

❏ Kvinna

❏ Ickebinär

2. Ålder*

❏ 18-25 år

❏ 26-35 år

❏ 36-50 år

❏ 50+

3. Vad äter du för kost?*
Ej kopplat till eventuella allergier

❏ Köttätare

❏ Vegetarian

❏ Vegan

❏ Lakto-vegetarian

❏ Lakto-ovo-vegetarian

❏ Övrigt __________________

4. Har du ätit insekter någon gång?*

❏ Ja

❏ Nej

❏ Vet ej
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5. Vad skulle kunna få dig att äta insekter?*
Flera alternativ är möjliga

❏ Klimatet

❏ Hälsa

❏ Gillar att testa ny mat

❏ Vill ej äta insekter

❏ Annat ___________________

6. Om du EJ kan tänka dig att äta insekter, varför?*
Flera alternativ är möjliga

❏ De är djur / levande varelser

❏ Äckligt

❏ Ogillar dess utseende

❏ Annat ____________________

❏ Jag kan tänka mig att äta insekter

7. Om du skulle äta insekter, i vilken form skulle du då föredra?*
Flera alternativ är möjliga

❏ Som ett alternativ till kött

❏ Pulverform i livsmedel

❏ Snacks

❏ Annat ____________________

8. Vilken typ av insekt kan du tänka dig att äta?*
Flera alternativ är möjliga

❏ Alla

❏ Skalbaggar

❏ Syrsor

❏ Maskar

❏ Larver

❏ Gräshoppor

❏ Myror
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❏ Ingen av dem

❏ Annan ___________________

9. Beskriv gärna varför du kan tänka att äta vissa insekter men inte
andra? Ogillar att dem har ben, konsistens, annat?

______________________________________________________________
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Bilaga 3.  Intervjumanual

1. Hur länge har du odlat potatis?

2. Har du en ekologisk eller konventionell odling?

3. Använder du bekämpningsmedel och i så fall vad?

4. Hur ser du på användning av olika bekämpningsmedel överlag?

5. Har dina odlingar någon gång blivit angripen av skadedjur?

Om ja; vilka djur?

6. Hur vanligt förekommande har det varit med angrepp?

7. Vad har skett med potatisen då?

8. Insekter är ett vanligt livsmedel runt om i världen, hur förhåller du dig till

det?

9. Skulle du kunna tänka dig att använda skadedjur för egen

produktion/sälja vidare till livsmedelsbranschen för tillverkning av ex.

snacks?

10. Hur ser du på möjligheten att använda sig av skadedjur inom

livsmedelsindustrin, förslagsvis knäpparlarver?

11. Om nej; varför ställer ni er negativ till insekter i livsmedelsbranschen?

(levande djur, utseende, äckligt etc).

12. Vet du några potatisodlare som tar rätt på ev skadedjur?

Om ja; Varför tror du att skadedjuren används?
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Bilaga 4. Figurer

Figur 1.

Illustration: Martina Bergström

Figur 2.

Illustration: Martina Bergström
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Figur 3.

Illustration: Martina Bergström

Figur 4.

Illustration: Martina Bergström
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Figur 5.

Illustration: Martina Bergström

Figur 6.

Illustration: Martina Bergström
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