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Sammendrag  
I dag er husdyrsoppdrettsindustrien en av verdens største enkeltstående kilder til klimautslipp. 

Valg av mat kan i lys av dette sies å være noe mer enn en helsemessig faktor fordi det påvirker 

mengden klimagasser som slippes ut og hvordan naturressursene forvaltes. I denne oppgaven 

analyserer jeg faktorer som bidrar til å holde insekter utenfor kategorien mat i vestlige land, 

med bakgrunn i at entomofagi (konsum av insekter) er et bærekraftig alternativ til kjøttkonsum. 

Den teoretiske innfallsvinkelen er strukturalistisk hvorpå entomofagi kan forstås som noe som 

ikke hører hjemme i de etablerte sosiale strukturene. Ved hjelp av Mary Douglas viser jeg 

hvordan insekter kan være rene i en sammenheng og urene i en annen. Parallelt med at to 

milliarder av verdens befolkning lever av insekter, har kultur og tradisjoner i den vestlige 

verden dannet et bilde av at pattedyr som gris, sau og storfe er mer innbydende enn insekter. 

Analysen illustrerer som følger at kategorien mat er sterkt preget av de definisjonene og 

konvensjonene kulturen tilbyr.  

 

Nøkkelord: bærekraftig utvikling, det grønne skiftet, entomofagi   
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Innledning  
Ifølge Sigmund Hågvar, tidligere professor i natur- og miljøvern ved Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet [NMBU], foregår historiens viktigste debatt nå: en debatt der 

alternative veier inn i framtiden diskuteres og ideelle framtidssamfunn skisseres (2016, s. 38). 

Debatten har vokst fram i kjølvannet av at verdenskommisjonen for miljø og utvikling i 1987 

la fram rapporten Vår felles framtid (Hågvar, 2016, s. 38). Rapporten illustrerte globale 

miljøproblemer samtidig som den la fram potensielle strategier for å løse dem (Olerud, 2016). 

På den måten resulterte rapporten i at miljøvern ikke lengre er en sektorinteresse, men et 

overordnet mål (Olerud, 2016).  Globale klima- og miljøutfordringer har med andre ord satt det 

grønne skiftet i fokus i løpet av de siste tiårene. Et sentralt aspekt ved det grønne skiftet er at 

vekst og utvikling med nødvendighet må skje innenfor naturens tålegrenser, blant annet 

gjennom en overgang til produkter og tjenester med færre negative konsekvenser for klima og 

miljø enn de vi bruker i dag (Klima- og miljødepartementet, 2014). I tillegg understreket 

kommisjonens rapport viktigheten av bærekraftig utvikling, altså det å ivareta behovene til de 

menneskene som lever i dag uten å forhindre framtidige generasjoner fra å dekke sine (Olerud, 

2016; Sundnes, 2015, s. 184). Å fortsette som før er ikke et alternativ uten omfattende tap av 

naturressurser og usikker tilgang på mat og rent vann, den grønne omstillingen og bærekraftig 

utvikling er derfor uforenelig med det Hågvar kaller «business as usual» (2016, s. 38).  

 

Ifølge klima- og miljødepartementet er det grønne skiftet nødt til å skje i løpet av en periode på 

30 til 50 år (2014). I løpet av den samme perioden er verdens befolkning anslått til å stige til 

9,8 milliarder mennesker (FN-sambandet, 2018). Dette vil føre til et økt matbehov i verden og 

et enda større press på miljøet enn i dag (Food And Agriculture Organization of the United 

Nations [FAO], 2017). Innovative løsninger er derfor nødvendige både for å ha nok mat til å 

mette alle og for å fremme bærekraftig utvikling. Et av tiltakene som kan gjennomføres i 

sammenheng med dette er å erstatte dyre og forurensende proteinkilder, som gris og ku, med 

mer bærekraftige alternativer, som insekter. Forbruk av insekter har en rekke fordeler, blant 

annet høyt næringsinnhold og lav risiko for overføring av zoonoser, det vil si 

infeksjonssykdommer som kan overføres fra dyr til mennesker (Gullan & Cranston, 2000, s. 

11; van Huis et al., 2013, s. 59; Myrvang & Hauge, 2018). Et noe problematisk aspekt ved et 

slik tiltak – og som potensielt kan sette en stopper for det – er riktig nok at en rekke tidligere 

studier indikerer skepsis og motvilje blant befolkningen i den vestlige verden til å benytte 

insekter i mat, til tross for alle fordelene dette medfører (Barbera, Verneau, Amato & Grunert, 

2018, s. 121; Jansson & Berggren, 2015, s. 12; van Huis et al., 2013, s. 59).  
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I denne oppgaven skal jeg se på hvorfor denne motviljen har oppstått og peke på viktige 

kulturelle barrierer som må adresseres på veien mot et grønt skifte. På bakgrunn av dette har 

jeg formulert følgende problemstilling: Hvilke faktorer kan ligge til grunn for at insekter faller 

utenfor kategorien mat i vestlige land, og hvilke endringer må til for å øke forbruket?  

 

Som det fremkommer av problemstillingen er kategorilære en sentral del av det teoretiske 

rammeverket for denne oppgaven. Jeg vil derfor begynne med å gjøre rede for kategorilære 

samt annen relevant teori, før jeg går videre til analysen. Der vil jeg se på ulike faktorer som 

bidrar til å holde insekter utenfor kategorien mat, samt faktorer som kan bidra til å øke forbruket 

og på den måten skape en holdningsendring.  Avslutningsvis vil jeg komme med en konklusjon 

der jeg sammenfatter oppgavens viktigste poenger, og samler eventuelle løse tråder.  

 

Teori 
Entomofagi 

Et menneskelig kosthold som baseres på konsum av insekter går innunder betegnelsen 

entomofagi. Entomofagi kommer fra gresk og er en sammensetning av ordene entomon (insekt) 

og phagein (å spise) (Jansson & Berggren, 2015, s. 11). Entomofagi er vanlig i en rekke land 

verden over, hovedsakelig i Asia, Afrika og Latin Amerika, men også i Oseania (FAO, 2017; 

Gullan & Cranston, 2000, s. 11). Insekter utgjør følgelig en del av kostholdet til omkring to 

milliarder mennesker (FAO, 2017). Entomofagi preger imidlertid vestlige matvaner i svært liten 

grad (Gullan & Cranston, 2000, s. 11). I den sammenheng kan det være nærliggende å tenke at 

insekter har visse kjennetegn, men mangler andre, som bidrar til at insekter skiller seg fra det 

man i den vestlige verden kategoriserer som mat.  

 

Kategorilære  

I den klassiske kategorilæren har alle ting som faller innunder samme kategori et sett av felles 

kjennetegn som til sammen er unike for denne klassen av ting (Sivertsen, 1996, s. 127). Disse 

kjennetegnene er en nødvendig betingelse ved en kategori og må derfor være tilstrekkelig 

dekkende for den gitte kategorien (Sivertsen, 1996, s. 127). Det vil si at alle medlemmene av 

kategorien med nødvendighet må ha de gitte kjennetegnene, og at alle ting som har 

kjennetegnene er en del av kategorien (Sivertsen, 1996, s. 127-128). Definerer vi for eksempel 

et menneske som et levende vesen med tenkeevne, må alle mennesker være levende og 

tenkende, og ethvert levende og tenkende vesen må kategoriseres som et menneske.  
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En annen måte å studere kategorier på – som er typisk innenfor psykologien – er gjennom 

prototyper. En prototype er et typisk eksempel på et medlem av en gitt kategori (Alcock & 

Sadava, 2014, s. 63). Eksempelvis kan kategorien verktøy ha prototypen hammer, eller 

kategorien mat – i Norge – ha prototypen kjøtt, basert på typisk norske retter som fårikål, 

kjøttkaker, fenalår og annen spekemat (Notaker, 1993, s. 7). En slik form for kategorisering er 

preget av meninger og personlige erfaringer fremfor nødvendige og tilstrekkelige kjennetegn, 

og den vil derfor variere fra kultur til kultur, og person til person (Alcock & Sadava, 2014, s. 

63). En vegetarianer vil for eksempel trolig ikke tilskrive prototypen kjøtt til kategorien mat.  

 

Rent og urent 

Begrepsparet rent og urent knyttes gjerne til den britiske sosialantropologen Mary Douglas. 

Analysen Douglas gjør av renslighet og tabu er en del av Purity and Danger som opprinnelig 

ble utgitt i 1966. Douglas er sterkt inspirert av fransk strukturalisme (Solheim, 1997, s. 10). 

Strukturalisme er en vitenskapstradisjon som setter sosiale strukturer i fokus (Barker & Jane, 

2016, s. 18). Spesielt sentralt innenfor denne tradisjonen står den sveitsiske lingvisten 

Ferdinand de Saussure (Barker & Jane, 2016, s. 18). Saussure argumenterte for at mening 

skapes gjennom språklige forskjeller, eller binære opposisjoner. Det vil si at et fenomen først 

gir mening når det settes i kontrast til et annet fenomen, altså hva det ikke er (Barker & Jane, 

2016, s. 18). Eksempler på slike motsetninger kan være ren og uren, eller spiselig og uspiselig. 

Sett i lys av et slikt argument er det altså ingenting som er møkkete i seg selv.  

 

I tråd med strukturalismen er kulturell orden ifølge Douglas basert på en differensiering mellom 

kategorier, det vil si en klassifisering av ting som hører sammen versus ting som er fremmede, 

og av den grunn hører hjemme andre steder (Solheim, 1997, s. 10). Denne inndelingen skaper 

et sett av symbolske distinksjoner (Solheim, 1997, s. 10-11). Skillet mellom rent og urent er en 

slik form for symbolsk grensemarkering der det urene må ekskluderes dersom en skal 

opprettholde et mønster og i forlengelsen av dette, en symbolsk orden (Solheim, 1997, s. 11; 

Douglas, 2002, s. 50). Grunnen til at skillet mellom rent og urent kan klassifiseres som en slik 

form for symbolsk grensemarkering er at skitt er relativt. Skitt er med andre ord ikke en objektiv 

størrelse, men noe som er kulturelt konstruert: «there is no such thing as absolute dirt: it exists 

in the eye of the beholder» (Douglas, 2002, s. 2). Det urene er i forlengelsen av dette noe som 

er gjenkjent som «matter out of place» – altså noe fremmed (Douglas, 2002, s. 197). Slike 

fremmede elementer  signaliserer kaos fordi de truer den etablerte symbolske ordenen, og de er 

derfor tabubelagte, forbudte og farlige (Douglas, 2002, s. 197; Solheim, 1997, s. 11). 
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Hoveddel  
Klimarettferdighet 

Oppgavens samfunnsmessige relevans ble illustrert innledningsvis, men jeg ønsker også å si 

noe mer spesifikt om hvorfor dette bør appellere til oss i den vestlige verden. Klimaproblemet 

er det vi kan kalle et grunnleggende urettferdig problem (Vestre, 2015, s. 41). Grunnen til det 

er at: 
 

Det er de landene som har minst ansvar for at klimaet endrer seg, som blir hardest rammet når 

orkanene slår til, isbreene smelter, og tørkeperiodene blir lengre. Når et barn på Afrikas horn 

må gå lengre etter rent vann fordi brønnene går tomme og vannet tørker ut, er det ikke fordi han 

eller hun har et spesielt stort ansvar for at temperaturen øker. Det ansvaret ligger et helt annet 

sted (Vestre, 2015, s. 41).  

 

I dagens samfunn foreligger det betydelige ujevnheter i fordelingen av verdens forbruk (Shah, 

2014). Eksempelvis konsumerer de fem rikeste prosentene av verdens befolkning 45% av all 

kjøtt- og fiskeproduksjon, mens de fem fattigste prosentene kun konsumerer 5% (Shah, 2014). 

Sett i lys av klimarettferdighet, som omhandler hvordan ansvaret for klimaproblemet og byrden 

av klimainnsatsen fordeles mellom land, er det derfor ikke bare viktig, men også på sin plass at 

en rekke tiltak trer i kraft i vestlige land, ettersom kjøttproduksjon står for en stor andel av 

verdens klimautslipp (Vestre, 2015, s. 42-43; Van Huis & Tomberlin, 2017, s. 14). 

Klimarettferdighet legger med andre ord mye av ansvaret for klimaproblemet på den vestlige 

verden som sådan, men det er også verdt å nevne at funnet av olje på norsk sokkel gir oss som 

nasjon det særskilte ansvaret for en stor del av verdens klimainnsats (Vestre, 2015, s. 45). Den 

mest åpenbare løsningen på problematikken knyttet til husdyrsoppdrett er kanskje å kutte ned 

på mengden kjøtt vi spiser, men kostholdsendringer som anvender alternative proteinkilder – 

deriblant planter og insekter – er også en god løsning (Van Huis & Tomberlin, 2017, s. 30-31). 

I en verden der enkelte steder lider av matmangel kan det derfor virke nærliggende å tenke at 

man i vestlige land bør utvide definisjonen av hva som kjennetegner kategorien mat, men 

tidligere forskning indikerer at dette ikke er så enkelt (Van Huis & Tomberlin, 2017, s. 41).  

 

En (for) enkel dikotomi  

Ernæringsmessig er mat næringsstoffer man spiser (Lexin, 2018a).  Mat er med andre ord 

enhver substans som konsumeres for å tilføre kroppen nødvendige næringsstoffer, og på den 

måten noe som opprettholder kroppens funksjoner. Basert på en slik definisjon av mat kan det 
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virke nærliggende å benytte dikotomien spiselig eller ikke spiselig når en skal avgjøre om noe 

faller innunder kategorien mat, eller ikke. Sett i lys av den klassiske kategorilæren  krever en 

slik dikotomi at all mat må være spiselig og enhver spiselig substans må kategoriseres som mat. 

Problemet med denne enkle dikotomien er imidlertid at ikke alle spiser det som 

ernæringsmessig og dermed objektivt sett er spiselig. Et godt eksempel på dette er insekter. Vi 

vet med sikkerhet at det finnes 1900 spiselige insektarter, og dette tallet øker stadig i takt med 

at mer forskning på feltet utføres (FAO, 2017). Likevel er det mange som frastår fra å spise 

insekter. Noe som klassifiseres som spiselig i en sammenheng kan nemlig kategoriseres som 

uspiselig i en annen sammenheng. Ifølge Runar Døving henger dette sammen med at det er en 

komplisert sammensetning av forhold, eksempelvis tilberedning, vaner, tabuer og ritualer, som 

avgjør hva som kan spises når, hvor, hvordan, av og med hvem (1998, s. 51). Det finnes med 

andre ord en rekke kulturelle og sosiale faktorer som hensynstas når vi kategoriserer insekter.   

 

Fine dining  

To av verdens fremste kokker, Heston Blumenthal og Rene Redzepi, har de siste årene 

eksperimentert med insekter som mat (Furlong, 2010; CNN, 2017). Sistnevntes restaurant, 

Noma i København, har blitt kåret til verdens beste restaurant fire ganger siden 2010, og et 

besøk på den eminente restauranten koster ca. 2000 danske kroner per person ekskludert vin 

(Norsk Rikskringkasting [NRK], 2018; Noma, 2018). Entomofagi er dermed forsøkt knyttet til 

fine dining. Fine dining restauranter er gjerne ansett som høykulturelle, og står i kontrast til 

uformelle (familie)restauranter og kafeer på grunn av høyt prisnivå, avanserte menyer, 

eksotiske elementer og en rekke strikte krav til klientellet sitt i form av kleskode og etikette 

(The Peak Resort Dining, 2015). Slike eksotiske elementer representerer ifølge Josée Johnston 

og Shyon Bauman en ekskluderende form for smak som opprettholder skillet mellom høy- og 

lavkultur (Hyde, 2014, s. 343). Fine dining kan derfor knyttes til kultureliten, ettersom typiske 

kjennetegn ved kultureliten er at den er eksklusiv og lukket, det vil si, ikke for folk flest (Haarr 

& Krogstad, 2011, s. 15). Fordi entomofagi allerede er innlemmet i enkelte fine dining 

restauranter kan det tenkes at økende aksept for entomofagi – i første omgang – er mest 

nærliggende for kultureliten. Dette kan tenkes å ha to mulige konsekvenser. Den første er at 

folk tar avstand fra kultureliten ettersom kultureliten kan oppleves som en distingvert gruppe. 

Den andre er en slags trickle-down effect – også kalt en ringvirkning – der økonomisk vekst i 

en del av markedet på lang sikt fører til utvikling i en annen del av markedet (Språkrådet, 2016). 

På den måten kan det å servere insekter på restauranter potensielt sett bidra til en endring i 

vestlig kategorisering av mat.  
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Prosessering og tilberedning av insekter 

Runar Døving foreslår i sin tekst, «Oppdrett er som svenskekongen som skyter halvtamme 

fasaner i parken»: en analyse av norske kognitive intervallkategorier for spiselighet, at det er 

«lettere» å spise de dyrene som gir oss noe mer enn bare kjøtt (1998, s. 53). I markedsføringen 

av produkter som yoghurt og egg avbildes gjerne selve dyret, mens kjøttets opprinnelse gjerne 

skjules for kjøperen (Døving, 1998, s. 54). Ifølge Noëlie Vialles sin analyse av overgangen fra 

dyr til mat (Animal to edible) er kjøtt på denne måten verken dyret det en gang var, eller dyrets 

lik, men et deanimalisert produkt (1994, s. 127). Konsum av dyr virker med andre ord 

rettferdiggjort ved å fjerne det dyriske fra det ferdige produktet (Døving, 1998, s. 54; Vialles, 

1994, s. 127). Det kan tenkes at dette kan overføres fra dyr som gris, ku og kylling til insekter. 

For eksempel brukes kochenillelus, en type skjoldlus, i stadig større grad som fargestoff i mat 

og kosmetikk på verdensbasis (National Geographic Norge, 2011). Fargestoffet er godkjent av 

EU under varedeklarasjonene E120 og karmin, og fremstilles ved å tørke og knuse lusene til 

pulver (National Geographic Norge, 2011). På denne måten fjerner man det dyriske ved insektet 

før det benyttes i produksjonen av ting som yoghurt, godteri, juice, leppestift, neglelakk og 

øyeskygge. I det store og det hele kan det altså virke som at deanimalisering er en faktor som 

bidrar til å senke terskelen for hva som kategoriseres som mat, og at denne deanimaliseringen 

er tilstrekkelig for å gi insekter innpass i kategorien, men det kan også tenkes at mange ikke er 

klar over hva som ligger i varedeklarasjonen E120 og/eller karmin.  

 

Dersom det er slik at deanimalisering er en tilstrekkelig faktor for at insekter skal kunne 

kategoriseres som mat, kan det tenkes at folk er mer tilbøyelige til å benytte insektmel i 

bakervarer enn de er til å erstatte kjøtt med hele og iøynefallende insekter, eksempelvis i taco 

som vist i figur 1. Grunnen til dette er at visuelle aspekter ved mat kan trigge avsky (Hartmann, 

Shi, Giusto & Siegrist, 2015, s. 149). Både Blumenthal og Redzepi har benyttet hele insekter i 

sine retter, men Noma har nylig også fått tissemaurpesto – der tissemaurene er knust til det 

ugjenkjennelige med en morter – på menyen sin (NRK, 2018). Under en innspilling av Skavlan 

får talkshowverten Fredrik Skavlan smake på pestoen før han får vite hva det er. 

Tissemaurpestoen får følgende respons: «Så herlig å ikke vite hva det var, for det var jo veldig 

godt» (NRK, 2018). Dette visuelle aspektet kommer også til uttrykk i andre episode av TV-

serien Live redder verden. Litt. der Live Nelvik forsøker å gjøre verden til et litt bedre sted ved 

å gjøre endringer i kostholdet sitt og finne miljøvennlige alternativer til kjøttdisken (NRK, 

2016). I løpet av episoden får man se Nelvik teste jakt og fiske, i tillegg til veganske alternativer 
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og insekter. Insektene – som Nelvik for øvrig må i dyrebutikken for å få tak i – skal bli til 

larvetaco og gresshoppetortillas. Insekttacoen får følgende respons fra TV profilen:  

 
Det morsomme er at jeg har helt glemt at det er gresshoppe i lefsa (...) konklusjonen er: malt 

gresshoppe er helt kult, eller, jeg vil gå så langt som å si godt. Hvorvidt larver er noe å satse på? 

Tommel ned fra meg, men ettersom Pia snart har spist en hel larvetaco, så tenker jeg at det 

kommer mest an på hvor sterk man er mentalt, og hva slags smaksløker man har. Så når folk 

sier at det er sånn fremtidsmat så tror jeg ikke det er så langt unna (NRK, 2016).  

 

 
Figur 1: Larvetaco med gresshoppetortillas. Insekttacoen ble laget under innspillingen av TV-serien ”Live redder verden. 

Litt.” og bildet er hentet fra http://www.matvrakbloggen.no/middag/2016/8/25/taco-av-larver-og-gresshopper.   

 

Live Nelvik er ikke alene om å oppfatte insekter som en viktig ingrediens i maten vår i 

framtiden. Fazer Food Services lanserte i slutten av november 2017 en type insektbrød i 11 av 

sine 47 finske dagligvareforretninger (Westeren, 2018). Arbeidet med å utvikle brødet startet 

allerede før det ble lovlig å selge insekter som mat i Finland fordi det var forventet en 

lovendring, og fordi det ifølge innovasjonsdirektøren i Fazer, Juhani Sibakov, er viktig å tenke 

framover (Westeren, 2018). Innovasjonsdirektøren forteller videre at insektmelet har en mild 

nøtteaktig smak som man trolig ikke vil tenke over dersom man ikke er klar over bruken av 

melet (Westeren, 2018). Brødet inneholder likevel kun en liten andel insektmel per dags dato 

for at folk skal tørre å smake, men det er ifølge Sibakov aktuelt å bruke mer i framtiden ettersom 
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brødet får mye positiv oppmerksomhet og blir utsolgt hver dag (Westeren, 2018). Forklaringen 

på denne positive oppmerksomheten kan tenkes å være at mange er miljøbevisste og ønsker å 

handle bærekraftig, men likevel tyr til den enkleste løsningen – altså å benytte vanlig hvetemel 

når de lager mat selv. Grunnen til dette kan være at handlinger og intensjoner ikke nødvendigvis 

samsvarer (Alcock & Sadava, 2014, s. 125). Dette kan sammenliknes med at man kan ha 

holdninger for miljøvern, og likevel velge å fly fremfor å ta tog. Handlingene våre preges med 

andre ord av hvor motiverte vi er for å handle på den måten vi mener er best – i denne 

sammenhengen bærekraftig – og motivasjonen vår er gjerne preget av en analyse der vi setter 

potensielle fordeler/belønninger opp mot potensielle ulemper/kostnader, dette kan for eksempel 

være god samvittighet versus tid og penger  (Alcock & Sadava, 2014, s. 300). Det kan derfor 

tenkes at vi først vil handle bærekraftig dersom fordelene veier større enn ulempene. Den 

positive oppmerksomheten kan tyde på at det er fordelene som veier tyngst i dette tilfellet. 

Målet er derfor at insektbrødet skal bli tilgjengelig i alle Fazers butikker, men på grunn av den 

nylige lovendringen er melet vanskelig å skaffe (Westeren, 2018). Dette gjenspeiles også i 

Norge, der Live Nelvik må i dyrebutikken for å kjøpe ingrediensene til sin insekttaco.  

 

Tilgjengelighet 

Det kan tyde på at deanimalisering har en effekt på vår opplevelse av og dermed også 

kategorisering av insekter, men det kan også tenkes at tilgjengelighet er av betydning. Vi har 

sett at insekter og insektprodukter, som insektmel, kan være vanskelig å gå til anskaffelse av i 

vestlige land. Med utgangspunkt i de tingene vi har tilgjengelig og en antagelse om en 

etnosentrisk tankegang – der andre kulturers verdier, normer og praksiser forstås med 

utgangspunkt i våre egne forståelsesrammer – kan det tenkes at insekter oppleves som 

fremmede, avvikende, unormale og/eller feil (Johannessen, 2018; Morken, 2017, s. 76). Dette 

kan knyttes til vestlig skepsis til insekter i tillegg til fremmedfrykt, ettersom fremmedfrykt 

gjerne akkompagneres av et ønske om å holde det ukjente på avstand (Morken, 2017, s. 74).  

 

I Norge er insektmel å få kjøpt gjennom nettsiden www.unikmat.no. Bruken av ordet unik kan 

gi assosiasjoner til begreper som spesiell, sjelden, usedvanlig, ualminnelig og ikke hverdagslig. 

Basert på valg av ord kan det altså virke som at insekter i den vestlige verden er mat for de få, 

ikke for de mange. Måten vi snakker om insekter som mat på kan med andre ord bidra til å 

skape en bestemt diskurs om entomofagi, ettersom en diskurs kan defineres som «en bestemt 

måde at tale om og forstå verden (eller et udsnitt af verden) på» (Jørgensen & Phillips, 2013, s. 

9). Denne bestemte måten å snakke om verden, eller et fenomen i verden på, får konsekvenser 
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ved å påvirke forestillinger og generere responser (Ryghaug, 2002, s. 316). Derfor er det 

kanskje ikke bare det visuelle aspektet ved insekter, men også navnet insektmel som virker 

frastøtende? En slik insektdiskurs kan derfor være med på å bygge oppunder vestlig skepsis til 

entomofagi. En annen ting som kan tenkes å være av betydning for hvorvidt man er villig til å 

teste og/eller etablere et insektbasert kosthold er kostnadene det tilsynelatende medfører. I 

skrivende stund er 100 gram med sirissmelet fra www.unikmat.no på tilbud til 100 kroner, altså 

1000 kroner kiloen, sammenliknet med en kilopris på ca. 10 kroner for vanlig hvetemel. Det er 

imidlertid verdt å påpeke at tilbud og etterspørsel trolig er av stor betydning for denne prisen.  

 

Som tidligere nevnt fanges insekter vilt i store deler av verden, i teorien kan man gjøre det 

samme i Norge, men det vil ifølge entomolog – eller insektforsker – Geir Søli fungere dårlig i 

praksis: «Det er mange spiselige insekter i den norske naturen, men du må nok lete lenge hvis 

du skal diske opp med insektmiddagsselskap» (Korneliussen, 2012). Dette skyldes flere ting, 

blant annet at mange av de spiselige insektene som finnes i norsk natur er mye mindre enn de 

som finnes i tropiske strøk og at de vil være vanskelige å finne og fange på fuktige og regntunge 

dager (Korneliussen, 2012). Derfor ville det «blitt en real slankekur å prøve å overleve kun på 

insekter fra den norske naturen» (Korneliussen, 2012). Et annet viktig poeng er at mange av 

verdens mest spiste insekter ikke hører hjemme i naturen her. I sammenheng med dette kan det 

tenkes at entomofagiens prototypiske insekter oppfattes som «matter out of place» i vestlige 

land. Hva som gjenkjennes som «matter out of place» er som nevnt kulturelt betinget og 

insekter kan derfor være rene i en kontekst og urene i en annen. Det er med andre ord slik at 

fenomener kan skifte karakter når de er tatt ut av sin vante sammenheng, og dette kan forårsake 

sterke angst- og/eller avskyreaksjoner (Berkaak & Frønes, 2010, s. 143). 

 

Avsky  

Faktorer som ofte nevnes for å forklare vestlig motvilje til entomofagi er avsky og neofobi 

(Barbera et al., 2018, s. 121; Verneau et al., 2016, s. 32; Hartmann et al., 2015, s. 149; Verbeke, 

2015, s. 153). For ordens skyld vil jeg ta for meg de to faktorene hver for seg, og jeg begynner 

med avsky. Avsky er en av våre seks primære emosjoner. Sett i lys av evolusjonen er avsky 

relatert til risikovurderinger (Barbera et al., 2018, s. 121). Motvilje rettet mot konsum av ukjent 

mat, i dette tilfellet insekter, kan derfor knyttes til det faktum at mennesker er altetende, det vil 

si både planteetere og kjøttetere, og gjennom historien har vært nødt til å vise forsiktighet 

ovenfor potensielt giftige og dødelige ting (Martins & Pliner, 2006, s. 75). I naturen er gjerne 

trygge og energirike matvarer søte, mens giftige substanser er bitre (Foss, 2003). Vi kan 
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imidlertid lære oss å like ting som i utgangspunktet ville blitt oppfattet som giftige, gode 

eksempler på dette er øl og kaffe (Foss, 2003). Kulturen kan med andre ord overstyre 

instinktene våre (Foss, 2003). Det kan altså virke som at instinktene våre gjør oss skeptiske til 

å spise insekter, samtidig som kulturen vår bidrar til å opprettholde denne skepsisen gjennom 

sosiale normer. Denne tilpasningen er dog ikke like nyttig i dagens samfunn der det finnes 

mange sikkerhetstiltak som skal sørge for at den maten vi kjøper i butikken både er helsemessig 

trygg og av god kvalitet (Martins & Pliner, 2006, s. 75). En annen ting som svekker det 

evolusjonistiske argumentet mot entomofagi er at smaken av spiselige insekter beskrives som 

mild og nøttaktig og derfor ikke bør oppleves som giftig (Westeren 2018). Sett i lys av følgende 

definisjon av rasjonalitet: «som følger en logisk tankegang» er det derfor ikke  rasjonelt å føle 

avsky knyttet til entomofagi, likevel bidrar avsky til å holde insekter utenfor kategorien mat 

(Lexin, 2018b). Dette henger sammen med de tingene avsky tradisjonelt sett har vært assosiert 

med, ettersom disse tingene ikke er typiske kjennetegn ved kategorien mat.  

 

En sosialpsykologisk forklaring av avsky rettet mot entomofagi er implisitte assosiasjoner 

(Barbera et al., 2018, s. 121). Implisitte assosiasjoner står i relasjon til implisitte holdninger og 

er derfor automatiske, spontane og utenfor vår bevissthet (Alcock & Sadava, 2014, s. 112). 

Holdninger kan påvirke individets respons til personer, objekter og situasjoner, og implisitte 

assosiasjoner kan på den måten utgjøre en predisposisjon til å handle på en viss måte (Alcock 

& Sadava, 2014, s. 107). Fritz Strack og Roland Deutsch skiller i sammenheng med dette 

mellom et impulsivt og et refleksivt system som til enhver tid er aktive og kjemper om kontroll 

over individets adferd (2004, s. 221). I sistnevnte system er handlinger en konsekvens av 

bevisste valg, mens handlinger er fremkalt uten individets intensjoner i det førstnevnte systemet 

(Strack & Deutsch, 2004, s. 222). Implisitte assosiasjoner inngår følgelig i det impulsive 

systemet og bidrar til at det oppstår automatiske assosiasjoner mellom kategorier som «insekt» 

og konsepter som «bra» eller «dårlig» (Barbera et al., 2018, s. 121). I forlengelsen av dette 

knytter implisitte assosiasjoner entomofagi til avsky, ikke fordi insektene i seg selv er 

avskyelige, men fordi insekter assosieres med bredere kategorier som avføring, forråtnelse og 

lik, og disse kategoriene er en kilde til avsky i en rekke kulturer (Barbera et al., 2018, s. 123; 

Van Huis & Tomberlin, 2017, s. 432). Implisitte assosiasjoner spiller en rolle for vår oppfatning 

av mat på tvers av ulike grader av deanimalisering og prosessering. Dette kom til uttrykk 

tidligere i oppgaven gjennom insekttacoen fra Live redder verden. Litt. der Live Nelvik følte 

aversjon til de stekte larvene, men aksept til de malte gresshoppene i lefsa. Dette kommer også 

til uttrykk gjennom figur 2.  
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Figur 2: Skjermdump fra profilen til matblogger Ida Gran Jansen på Instagram. Hentet fra 

https://www.instagram.com/p/Bgg0Gk-BIlJ/  

 

Figur 2, som er hentet fra profilen til matblogger Ida Gran Jansen på Instagram, er av en 

pastarett laget med tomater, kokosmelk og burrata. Pastaen kan til forveksling likne på larver, 

men er i realiteten helt ordinær pasta, noe matbloggeren selv presiserer i bildeteksten. Bildet 

vekker reaksjoner hos flere av Gran Jansens følgere. I kommentarfeltet kan man blant annet 

lese følgende: «for en ekkel pasta», «uheldig form på pastaen» og «nei takk, ser ekkelt ut! Å 

fy». Dette illustrerer hvor viktig det visuelle aspektet er for hvorvidt maten vekker fristelse eller 

avsky, samtidig som det tydeliggjør betydningen av implisitte assosiasjoner, ettersom de ikke 

bare kan knyttes til insekter som sådan, men også andre ting assosieres med insekter.  

 

Geir Søli mener det er liten forskjell på det å spise en gresshoppe og det å spise en reke, dette 

skyldes at begge er langt nede i næringskjeden og gir næring til andre, større organismer: «den 

ene lever i vannet, den andre lever på enga, så denne aversjonen mot gresshopper er tillært» 

(Korneliussen, 2012). Dette kan knyttes til sosial læringsteori. Sosial læringsteori handler om 

at vi observerer og imiterer andres adferd – ofte uten å være klar over det – enten for å oppnå 

et mål eller for å bli likt og akseptert av noen vi beundrer – eksempelvis mamma eller pappa 

(Alcock & Sadava, 2014, s. 170). En slik form for sosial læring er en viktig kilde til vestlig 

opplevelse av avsky fordi våre holdninger til mat påvirker våre barns matvaner, og på den måten 
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overføres fra generasjon til generasjon (Barbera et al., 2018, s. 124). Dette er problematisk i en 

verden der matmangel er en realitet og vestlige land har mye definisjonsmakt (Mishra & Omkar, 

2017, s. 428). Det kan derfor virke som at insekter må gjøres spiselig gjennom en slags 

oversettelsesprosess – på linje med den endringen som allerede er gjennomført med øl og kaffe.  

 

Neofobi 

Neofobi kan defineres som en irrasjonell frykt for, eller misnøye rettet mot noe ukjent, følgelig 

er matneofobi tendensen til å unngå ukjent mat (Barbera, et al., 2018, s. 121). Selve fenomenet 

neofobi er universelt, men hva det rettes mot er kulturelt betinget (Barbera et al., 2018, s. 121). 

Som nevnt tidligere spiser omlag 2 milliarder mennesker insekter. Disse 2 milliardene oppfatter 

ikke entomofagi som avskrekkende og det trigger dermed heller ikke matneofobi eller avsky 

(Barbera et al., 2018, s. 121). Snarere tvert imot. Det er en vanlig feiloppfatning at entomofagi 

er primitivt og at insekter kun konsumeres når det er ytterst nødvendig, eksempelvis i perioder 

med hungersnød, men realiteten er at insekter konsumeres som smakfulle delikatesser (Verneau 

et al., 2016, s. 31; Verbeke, 2015, s. 148; Hartmann et al., 2015, s. 153; FAO, 2017). Hva kan 

dette skyldes? En av grunnene til at entomofagi ofte oppfattes som primitivt er at det assosieres 

med et stadium av evolusjonen der jeger- og sankersamfunn var vanligere enn hva de er i dag 

(Hartmann et al., 2015, s. 153). Personer som oppfatter entomofagi som en primitiv matkilde 

er mer tilbøyelige til å avvise insekter som mat enn de som ikke er under denne oppfatningen 

(Hartmann et al., 2015, s. 153). Dette henger sammen med sosial aksept. Grunnen til det er at 

mange oppfatter det primitive som noe usivilisert, og i forlengelsen av det oppleves også det 

primitive som kulturelt og sosialt uakseptabelt (Hartmann et al., 2015, s. 153). Dette spiller en 

viktig rolle for mataksept ettersom kulturelle og sosiale faktorer er vel så viktige som sansene 

våre når det gjelder hvorvidt noe oppleves som spiselig eller ikke (Mishra & Omkar, 2017, s. 

428). Den binære opposisjonen spiselig kontra ikke spiselig er altså ikke bestemt av 

ernæringsmessige faktorer, men av kulturelle koder (Barker & Jane, 2016, s. 19). Spiselig 

versus uspiselig kan i forlengelsen av dette virke som et skille mellom en inn- og utgruppe, der 

entomofagi plasseres i utgruppen og på den måten gjenkjennes som «matter out of place».  

 

I dagens samfunn snakker vi gjerne om at verden til stadighet blir mindre og at skillelinjer som 

tidligere var skrevet i klartekst til en viss grad blir visket ut. Dette henger sammen med 

globalisering, ettersom globalisering bidrar til at identiteter, praksiser og kulturer blir mer 

sammensatte. I forlengelsen av dette mener enkelte samfunnsvitere – blant annet Thomas 

Hylland Eriksen – at mennesker blir mer tolerante. Globalisering kan på den måten oppfattes 
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som en prosess som åpner opp og frigjør mennesker fra kulturens kontroll (Fosshagen, 2017). 

Sett i lys av globalisering kan det derfor tenkes at entomofagi over tid ikke vil være helt 

fremmed i vestlige land, ettersom det bygger på en allerede etablert mattradisjon.  

 

Avslutning  
I denne oppgaven har jeg analysert vestlige kategorier for spiselighet og uspiselighet i lys av 

følgende problemstilling: Hvilke faktorer kan ligge til grunn for at insekter faller utenfor 

kategorien mat i vestlige land, og hvilke endringer må til for å øke forbruket?. Gjennom teksten 

har jeg identifisert en rekke faktorer som kan ligge til grunn for at insekter faller utenfor 

kategorien mat i vestlige land. Blant de faktorene som har utpekt seg som spesielt viktige er 

avsky og neofobi. Både avsky og neofobi er forbundet med, og til dels forårsaket av aspekter 

ved kulturen, og entomofagi kan derfor se ut til å måtte gjennomgå en slags oversettelsesprosess 

dersom insekter på sikt skal kunne falle innunder kategorien mat i vestlige land. Et annet viktig 

poeng i sammenheng med kategoriseringen av mat, er at de vrangforestillingene og 

fordommene som sirkulerer om entomofagi trolig kan reduseres gjennom bedre informasjon og 

en endring av den identifiserte insektdiskursen. Analysen illustrerer som følger at kategorien 

mat er sterkt preget av de definisjonene og konvensjonene kulturen tilbyr. I tillegg til disse 

kulturelle faktorene kan det være interessant å se på entomofagi i lys av naturvitenskapelige 

perspektiver, men det har ikke latt seg gjøre grunnet oppgavens begrensede omfang. Med 

utgangspunkt i boken til Noëlie Vialles og Runar Døvings analyse av oppdrettslaks, har jeg 

også kommet frem til at deanimalisering er et viktig aspekt ved produksjon og tilberedning av 

insekter dersom de skal innlemmes i kategorien mat i vestlige land. Grunnen til det er at visuelle 

aspekter ved mat kan fremkalle avsky. Også implisitte assosiasjoner har vist seg å være av 

betydning for at insekter faller utenfor kategorien mat, fordi også de bidrar til å knytte 

entomofagi til avsky med grunnlag i bredere kategorier, eksempelvis avføring, forråtnelse og 

lik, som er kilder til avsky i de fleste kulturer (Barbera et al., 2018, s. 123).  

 

En avgjørende faktor for at det grønne skiftet skal fungere i praksis er at man klarer å overbevise 

forbrukerne om behovet for å benytte nye løsninger (Vittersø & Strandbakken, 2016, s. 12). 

Dette forutsetter at forbrukerne ser fordelene ved de nye løsningene, og at de nye løsningene er 

tilgjengelige for folk flest (Vittersø & Strandbakken, 2016, s. 13). Slik det er nå må altså 

insekter bli lettere tilgjengelig dersom man i løpet av det grønne skiftet skal kunne sette insekter 

på menyen for en bærekraftig verden.  
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