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Abstract 
 
Den här studien handlar om att undersöka hur man genom grafisk design och nudging kan få ett urval 
svenskar att äta insekter. Jag har genomfört en visuell research och en surveyundersökning. I den 
visuella researchen undersöktes de designelementen som ett antal livsmedelsförpackningar med 
insekter har, som säljs i västvärlden idag. I surveyundersökningen studerades det vart gränsen går för 
att visa insekter på livsmedelsförpackningar genom olika designelement. Resultatet visade att det 
finns sköra gränser för hur man får kommunicera innehållet insekter genom grafisk design. Det är mer 
specifikt svårt att sälja förpackningar i västvärlden där man kommunicerar insekter genom bilder och 
lättare genom text och illustration.  
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering 
Design är ett verktyg för problemlösning och därmed är det intressant att utforska områden genom 
design (Hatchuel & Armand, 2001). Ett sådant område är insekter som livsmedel. Idag bor det 7,6 
miljarder människor på jorden (worldometers, 2019). År 2050 förväntas världen vara befolkad av 11 
miljarder människor, vilket är en ökning på 34 procent. I och med att befolkningen ökar uppskattar 
FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) att livsmedelsproduktionen måste öka med 70 
procent till 2050 (FAO, u.å.). Därmed måste vi hitta nya metoder och strategier inom livsmedelskedjan 
(Wedin, Birch & Olsson, 2018). En ökad köttkonsumtion har en väldigt negativ inverkan på både 
klimatet och människans hälsa (SvD, 2014). Vi står inför framtida problem som måste lösas för att vi 
ska få en hållbar framtid (SvD, 2014).  
 
En metod för att få en hållbar framtid i världen är att visa och informera konsumenterna om de olika 
alternativen som kan ersätta kött och fisk, därmed alternativa proteiner. Såsom att man börjar 
använda insektsprotein (Wedin, Birch & Olsson, 2018). År 2013 lyfte FAO (FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation) fram att insekter kan vara framtidens proteinkälla (SVT, u.å.). 
 
Det finns många fördelar med att äta insekter (SVT, u.å.). Om man jämför 100g mjölmaskar eller 
syrsor med 100g nötkött innehåller de ungefär lika mycket proteiner. Det behövs inte alls lika mycket 
foder och vatten för att odla insekter jämfört med de resurser som behövs vid gris och ko uppfödning 
(SVT, u.å.). För att producera ett kilo nötköttsprotein krävs det cirka tio kilo foder, medans det krävs 
två kilo foder för att producera ett kilo insektsprotein. En väldigt stor fördel med insekter är att de 
gärna lever tätt inpå varandra, därmed tar insektsodlingar upp lite plats (Wedin, Birch & Olsson, 
2018). Det finns tyvärr en okunnighet om insekternas värde för att få ett hållbart ekosystem, det är 
något man måste lära ut i västvärlden. (Looy, 2013) 
 
Det som stoppar oss i västvärlden från att äta insekter är skräcken vi har för dem. Djupt i vårt psyke 
ser vi insekter som smutsiga, äckliga och farliga (Looy, 2013). Vi ser ofta insekter som skadedjur och 
det kan vara en stor faktor till att vi i västvärlden inte vill äta dem (Looy, 2013). Samtidigt så äter cirka 
90% av jordens befolkning insekter (Diaz, 2014). Vi i västvärlden får i oss ett halvt kilo småkryp per år 
utan att vi vet om det. Det förekommer ofta i spannmålsprodukter, färdigmat och sylter (Nyström, 
2012). Studier visar också på att människor i västvärlden har lättare att acceptera insekter som 
livsmedel när de är nermalda eller hackade än att äta hela insekter (Wedin, Birch & Olsson, 2018).  
 
För en hållbar utveckling behöver vi hitta alternativa proteinkällor och därför är ämnet viktigt att 
undersöka (Wedin, Birch & Olsson, 2018). Genom visuella strategier inom grafisk design kan man 
locka människor till att köpa en produkt och därmed är det intressant att undersöka ämnet ur ett 
designperspektiv (Rebollar, 2016). Det finns en neofobi, en rädsla, för nya livsmedel som får oss att 
avvika från nya livsmedel (Birch, 1999). Ett verktyg som kan hjälpa till att förändra beteenden är 
nudging. Teorin handlar om att knuffa människor i rätt riktning för att göra rätt val, därmed kan man 
pusha våra medmänniskor till att “välja rätt” (UR, 2018). 
 
EU har idag lagar mot försäljning av insekter som livsmedel, som därmed stoppar normaliseringen av 
insekter som livsmedel. Däremot finns det länder inom EU som har tolkat lagen mindre strängt och 
tillåter försäljning av insekter, bland annat Finland och Danmark. I Sverige är det idag olagligt att sälja 
insekter som livsmedel. Anledningen till att insekter inte får säljas som livsmedel är att de räknas som 
“nya livsmedel”. Länder som säljer insekter inom EU tolkar inte hela insekter som ett nytt livsmedel då 
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man äter det överallt i världen och har därmed hittat kryphålet i lagen. En anledning till att man inte får 
sälja insekter i Europa är för att det inte har forskats tillräckligt mycket för att se hälsoeffekterna som 
insekter kan ha på människor. Det sägs bland annat att skaldjursallergiker är allergiska mot insekter 
(Wedin, Birch & Olsson, 2018). 
 
Ur ett samhällsperspektiv riktas uppmärksamhet mot insekter som alternativ proteinkälla. I den 
brittiska tidningen The Telegraph har man samlat och gett ut recept med insekter (Diaz, 2014). 
Företaget Belatchew har tagit fram en idé på en insektsfarm, BuzzBuilding, som erbjuder en 
uppfödning av syrsor (Belatchew, 2014). Dessa byggnader skulle kunna placeras inuti rondeller. Det 
skulle behövas nio stycken byggnader i Stockholm för att täcka Stockholms proteinbehov (Bugburger, 
2014). Företag som IKEA håller på att forska kring hur de kan ersätta deras köttbullar med insekter 
(Nordlund, 2018). 
 
Ämnet är således aktuellt och studien avser därmed bidra till forskning om hur grafisk design kan 
förändra inställningar & beteenden genom visuella strategier med koppling till nudging. 
Undersökningen har för avsikt att tillföra mer kunskap och förståelse för hur man kan lösa problemet 
med fobin för insekter som livsmedel och knuffa människor till att att äta dem. 

1. 2 Syfte  
Hur visuella strategier kan uppmuntra ett urval människor att äta insekter som livsmedel. 

1.3 Frågeställningar  
- Hur ser designelementen ut när det kommer till livsmedel med insekter som redan säljs i 
västvärlden?  
- Hur kan man genom grafisk design på förpackningar få ett urval svenskar att äta insekter som 
livsmedel?  
 

 

 
 
 
 
  

4 



 

2. Teori 
Här presenteras de olika perspektiven som ligger till grund för studien. Med syfte i att förstå och att 
kunna analysera resultatet. Nudging är en relevant teori att se till när man ska utföra den visuella 
researchen för att se hur olika företag använder sig utav nudging. Neofobin är intressant eftersom att 
den kan beskriva kulturen som finns idag. Två teorier som är relevanta till den visuella researchen och 
surveyundersökningen är visuella strategier och designelement, som kan beskriva hur designelement 
används idag och hur de kan användas.  

2.1 Nudging  
Nudging är en teori som handlar om att leda människor i rätt riktning och kunna ändra uppfattningar. 
Därmed är det en viktig teori att ta upp då den kan påverka människor och förändra beteenden (UR, 
2018). 
 
Nudging är ett bra verktyg att använda när det kommer till mänskliga beteenden. Den tar sitt avstamp i 
stora samhällsproblem man har haft som måste lösas. Syftet med nudging är att man ska ge en knuff i 
rätt riktning till människor så att de gör “rätt val” (ibid.). Nudge är ett sätt att fånga användningen av 
modern samhällsvetenskap för att styra människors beteende. Huvudidén inom nudging handlar om 
att det är de små obetydliga detaljerna som har en stor påverkan på människans beteende (Wilkinson, 
2013).  
 
Inom grafisk design finns det något som heter digital nudging. Det handlar om hur man genom design 
styr människors beteende i den digitala miljön (Weinmann, Schneider & Brocke, 2016). Alla människor 
gör val dagligen, anledningen till de valen de gör på en hemsida har med hur de själva tänker men 
även hur man har byggt upp designen på hemsidan, något som omedvetet påverkar. Det menas alltså 
med att de valen människor ofta gör på en hemsida beror på hur man presenterar valen. Genom att 
förstå sig på Nudging inom webbdesign kan man därmed medvetet leda användaren till det man vill 
(ibid.).  
 
Många tror att nudging har samma betydelse som manipulation (Wilkinson, 2013). Det är svårt att 
säga om nudging är samma sak som manipulation då ordet manipulation i sig är svår att definiera och 
tillämpa. Manipulation stör inte en individs möjligheter, däremot förvränger det sättet på hur en person 
gör ett beslut. Manipulation är negativt då det handlar om att man kränker människors autonoma 
beslutsfattande. Manipulation kan även få oss att bli utnyttjade och gå emot våra intressen. Nudging 
är en metod som är väldigt lik manipulation i och med att man förvränger en persons beslutsfattande 
och därmed också kränka egen rätten. Man ser ändå nudging som en mer positiv metod som kan 
styra människors val i rätt riktning för att förbättra deras liv och inte integrera det autonoma. Nudging 
är inte manipulativ om den inte är en form av avsiktlig inflytande, inte heller om den inte ändrar ett 
visst beteende hos en människa (ibid.).  
 

2.2 Neofobi 
Neofobi innebär rädslan för det nya, då människor har en tendens att avvika från nya livsmedel (Birch, 
1999). Den finns en mental förklaring till neofobin som finns. Det hela handlar om att man är rädd för 
något nytt för att det kan vara giftigt och orsaka sjukdomar eller till och med död (ibid.).  
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Vid tidigt lärande och upplevelser kan man minska de neofobiska instinkterna inför nya livsmedel. I 
Sverige gjordes en undersökning om neofobi. I undersökningen visade det sig att det var fler män som 
hade neofobi än kvinnor, både bland barn och vuxna (ibid.). 
 
Redan när vi är barn uppfostras vi till hur hög grad neofobi vi får i framtiden. Den miljön vi växer upp i 
är avgörande. Om man därmed visar ett barn olika livsmedel kommer det barnet inte ha en lika hög 
neofobi som den annars kan få (ibid.).  
 

2.3 Visuella strategier 
Den visuella strategin man har för en förpackning är väldigt viktig för att kunna locka till ett köp av 
produkten. Det visuella utseendet är en viktig faktor och det gäller att man använder rätt strategi. 
Förpackningen har en viktig roll för att kunna skapa ett intresse hos de blivande konsumenterna, man 
måste ge rätt signaler. Sådant som material kan spela en stor roll när man förpackar en produkt 
(Rebollar, 2016). 
 
Synen är det övervägande sinnet som används när en konsument väljer en förpackning. Att använda 
hållbara material och design i förpackningar höjer försäljningen av en produkt. Som ett exempel 
uppfattar många konsumenter brun kartong som miljövänligare än vit kartong. Att produktbilden visas 
på förpackningen är också ett exempel på en strategi som leder till fler köp. Främst för att du visar ett 
motiv på det kunden kan förvänta sig vid ett köp, eftersom att man ser bilden på produkten (ibid.). 
 
Genom att använda visuella strategier kan man sända den idé eller det meddelandet man vill till 
kunden. Visuella strategier inom design innebär både designen på förpackningen och texten som 
kommunicerar information om produkten (ibid.). 
 

2.4 Designelement 
Layout, färg och typografi är några av de designelement som finns och genom att använda 
designelementen på rätt sätt lockar man konsumenterna till att köpa en produkt (Silayoi, 2004).  
 
Färg 
Färgupplevelsen har länge varit viktig för oss människor (Bergström, 2016, s.260-263). Genom färg 
skapar man olika upplevelser. Människor associerar olika färger med olika känslor och därmed kan 
färger användas för att kommunicera olika meddelanden. Hur man tolkar färger kan bero på vilken 
kultur man växer upp i, där färger har olika betydelser (Klimchuk, 2012, s.84-85).  
 
Röd färg inom förpackningsdesign används oftast för att dra åt sig uppmärksamhet (ibid.). Rött kan 
symbolisera att en produkt är stark, har smak av barbecue eller att den har en fruktig smak av 
jordgubb, hallon, äpple eller körsbär. Den orangea färgen står nära den röda som associeras med 
värme, energi. Orange kan kommunicera ett starkt varumärke som en het eller fruktig produkt. Gult 
kan symbolisera livet, solen, värme och lekfullhet och är en positiv färg som symboliserar hopp. Men 
gult kan även kommunicera varning. Den gula färgen är den mest stimulerande färgen för ögat. Den 
gula färgen används oftast för att kommunicera smör eller citronsmak och en fräschhet. Grönt kan 
symbolisera livet och fräschhet. Men grönt används även för att visa att en produkt är hållbar och 
ekologisk. Grön färg har en lugnande effekt på människor. När man applicerar grönt på en 
förpackning kan den representera mint, äpple lime och att en produkt är sur. Grönt kan oftast 
användas för att signalera hälsofördelar med en produkt. Blått kan bland annat symbolisera 
självförtroende, styrka och säkerhet.  
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Blått används i den västerländska kulturen mycket när man vill kommunicera att något är manligt. Den 
lila färgen symboliserar lyx, passion, mysterium och rikedom. På livsmedelsförpackningar kan lila 
indikera på att produkten har en fruktig smak, som blåbär. Lila kan vara fräsch, exotisk och rolig. Svart 
färg symboliserar seriositet och pålitlighet. Svart används oftast inom förpackningsdesign för att få 
andra färger att synas. Svart i västerländsk kultur kan stå för ondska. Till sist har vi den vita färgen 
som symboliserar fräschhet, oskyldighet och renlighet. Vit färg får andra färger att stå ut på en 
förpackning (ibid.). Generellt associeras de ljusa färgerna med kvinnlighet och mörkare färgerna med 
manlighet (Bergström, 2016, s.260-263).  
 
Det finns något som kallas för funktionell och icke-funktionell färg (ibid.). Funktionell färg är färg som 
förbättrar och stödjer den kommunikativa funktionen hos produkten. Som ett exempel kopplas 
Coca-Cola ihop med rött för att det är “deras färg” och har blivit ett starkt varumärke genom färgen.  
En icke-funktionell färg är en färg som blir ett tillägg för att förföra. Reaktionerna hos mottagarna blir 
rent utav förvirring, då färgerna är irrelevanta och motstridiga. Det finns fem olika begrepp som en 
funktionell färg uppnår, den attraherar, skapar stämning, informerar, strukturerar och pedagogiserar. 
När färgen attraherar tar den tag i mottagaren, fångar blickar. Det kan man bland annat göra genom 
att använda avvikande färger. Gult och rött är färger som strålar ut och fångar mycket 
uppmärksamhet. Färger kan skapa och förstärka olika stämningar. Att informera genom färg görs i en 
hel mängd olika sammanhang. Som exempelvis de röda linjerna på mjölkpaketen som varnar för fett. 
Gult kan på sjukhus betyda infektion och smitta, rött visar att något är smutsigt, blått är rent och grönt 
är sterilt. Färger kan också hjälpa till att strukturera, som exempelvis hjälpa läsaren att hitta rätt. 
Pedagogiserar kan färger göra genom att inbjuda till läsning via dekorfärger, tonplattor i färg eller färg 
som understryker, förtydligar eller skiljer vissa delar av innehållet (ibid.).  
 
 
Typografi 
Karaktärer inom typografin som påverkar kommunikationen är igenkännbarhet, läsbarhet, hur lång tid 
det tar att läsa texten, storlek, form och stil. Typografin kommunicerar en produkts namn, funktion och 
annan viktig information om produkten. Typografi är en av de viktigaste elementen inom 
förpackningsdesign (Klimchuk, 2012, s.65). Genom typografi kan man berätta och skapa stämning, 
eftersom att det finns många olika karaktärer bokstäver kan ha. Synlig typografi innebär att varje 
bokstav har sin egen karaktär och uttryck. Bokstäver kan vara eleganta, enkla, klara och öppna eller 
osäkra, fräcka, svulstiga och vulgära. Man använder typografi för att skapa ett uttryck. Osynlig 
typografi är den typografi som inte tar mycket uppmärksamhet och som existerar i tysthet. Som 
exempelvis en skönlitterär bok där man använder osynlig typografi för att få läsaren att skapa egna 
bilder (Bergström, 2016, s.122-125).  
 
Det finns två typer av teckensnittsfamiljer, antikvor och sans-serifer. Antikvor används främst inom 
tryck, så som böcker, eftersom att de betonar läsriktningen bra och har hög läsbarhet. Sans-serifer 
används främst inom rubriker, i bildtexter, diagram och tabeller, därmed passar de inte att ha i en 
längre löpande text (Ibid. s.129-130). Det starkaste typografiska arrangemanget är det kontrastrika, 
som talar till läsarens känslor. Inom det kontrastrika arrangemanget finns det fyra olika områden. Man 
kan skapa kontrast genom att använda olika storlekar, det stora mot det lilla. Genom stark kontrast 
skapar man kraftfulla och feta rubrikbokstäver mot magra. Formkontrast får man genom att sätta raka 
versaler mot kursiva gemena eller genom att välja en sans-serif mot en antikva. Den sista är 
färgkontrast som kan skapas genom att man till exempel har en del av en rubrik är i en färg och resten 
svart (ibid. s.142).  
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Formen 
Hur en formgivare disponerar och fördelar rubriker, texter, illustrationer, ikoner och logotyper på en 
yta, är formen. Man kan säga att formen gestaltar innehållet och produkten. Formen leder 
mottagarens öga för att hitta rätt. Sambandet mellan form och innehåll skapar ett budskap. 
(Bergström, 2016, s.220-221) Nyckeln till en bra form är att visuellt organisera de element som finns. 
Kontrast är ett viktigt element inom formen. Kontrasten skapas bland annat när man använder olika 
storlekar, skalor, färger på designelementen på förpackningen. Hierarkin på en förpackning 
organiserar de visuella elementen i hur viktiga de är, man visar det viktigaste elementet först. Man kan 
skapa en hierarki genom att använda olika storlekar, positioner och skalor (Klimchuk, 2012, s.55-56).  
 
En form får inte existera själv utan uppgiften är att ge en väg för budskapet genom att attrahera och 
orientera. Den form som attraherar mottagaren är en effektiv form. Det finns en rädsla för att använda 
tomrummet inom design, där man vill fylla varje millimeter med bokstäver och andra designelement. 
Rädslan för tomrummet skapar istället en djungel som är svår för mottagaren att förstå sig på. 
Lösningen är vita, luftiga ytor. När man har en kraftfull rubrik med mycket luft omkring blir den kraftfull. 
Orienteringen i formen innebär att man leder mottagaren genom materialet. Mottagaren ska tydligt se i 
vilken ordning de visuella materialen ska ses, t.ex. först rubrik och sedan övrig text (Bergström, 2016, 
s.233). 
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3. Metod 
För att besvara frågeställningarna har undersökt två olika metoder. Den första är en visuell research 
som ser över de förpackningar som innehåller insekter som livsmedel. Den andra är en 
surveyundersökning som kommer få besvara vilken förpackning som är att föredra.  

3.1 Visuell research 
En visuell research är en metod där man studerar bilder, former eller objekt. Researchen kan täcka 
allt ifrån typografi, illustrationer och marknadsföring (Muratovski, 2015, s.158). Man samlar olika 
sorters data och sedan analyserar man dem (ibid. s.160). I den visuella researchen har jag undersökt 
de designelement som finns på livsmedelsförpackningar med insekter i inom västvärlden. Den visuella 
researchen ger undersökningen en övergripande visuell bild som hjälper mig att kartlägga marknaden. 
 
Inom visuell research kan man använda sig utav en metod som heter kompositionell tolkning. 
Kompositionell tolkning innebär att man kritiskt ser och beskriver bilder, former och objekt genom att 
använda de rätta vokabulärerna inom området. Man beskriver helt enkelt det man ser utifrån rätt 
termer för ämnet. Exempelvis att designers bör använda sig utav termer inom designområdet. Man 
examinerar de olika bilderna, formerna och objekten genom att bryta ner dem och se till komponenter 
som färg, innehåll, typ av form (ibid. s.164). 
 

3.1.1 Urval 
Det största urvalet i den visuella researchen som gjordes var att undersöka 
livsmedelsförpackningar med insekter som säljs i västvärlden. Utifrån det urvalet valde jag att 
undersöka förpackningar inom kategorin snacks. Därefter har jag valt snacks där det inte är 
hela insekter utan nermalda eftersom att det finns en större acceptans för nermalda insekter 
än hela i västvärlden (Wedin, Birch & Olsson, 2018). Jag hittade olika företagshemsidor 
genom att söka på “insects + snacks + company” på Google och fick även gå in på hemsidor 
för att leta efter företag som enbart säljer insekter som snacks och därmed valdes de första 
företagen jag hittade. I urvalet av produkter att analysera har jag gjort ett systematiskt urval, 
därmed den första förpackningen som visas i produkter på respektive företags hemsida 
(Ekström & Larsson, 2013, s.92).Nedan finns en bakgrundsbeskrivning på de fem företagen.  
 
Eat Grub 
Eat Grub är ett företag som vill revolutionera insektsätandet till den västerländska kulturen. 
Företaget startades av Shami och Neil i storbritannien. Företaget säljer proteinbars, rostade 
syrsor, proteinpulver och hela insekter till många länder i hela världen. De driver även en 
blogg där de delar olika nyheter och säljer in insekter som livsmedel. Eat Grub delar även 
med sig av recept som man kan laga med deras produkter. Företaget har även ambassadörer 
som marknadsför varumärket (Eat Grub, 2018). 

Chirps 

Ett företag som jobbar för att få fler människor att få upp ett intresse för att äta insekter som 
livsmedel. De säljer produkter inom USA och Kanada, då i ett flertal butiker. Man kan även 
beställa deras produkter online till länder i hela världen. Produkterna de säljer är chips och 
proteinpulver. Chirps har även en egen blogg där de uppmanar och försöker skapa ett 
intresse för insekter som livsmedel (Eat Chirps, 2018).  
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Wholi 
Wholi vill, som de andra företagen, förändra den västerländska matkulturen. Hos Wholi kan 
du köpa proteinbars och chokladdoppade syrsor eller maskar. De har också som de andra 
företagen en egen blogg där de lägger upp nyheter och recept. Wholis produkter hittar man i 
utvalda cafféer och presentbutiker i Danmark. De skickar även produkter inom EU. Wholi 
jobbar med olika ambassadörer som representerar företaget (Wholi Foods, 2019). 

 
Bitty 
Bitty arbetar för att sälja mat och snacks med syrsmjöl. De säljer mjöl för bakning och 
mexikanska snacks gjort på syrsmjöl. Produkterna säljs i USA. Om man vill köpa dem utanför 
USA kan man köpa dem på amazon (Bitty Foods, 2017). 

 
Eat:em 
Ett svenskt företag som kan skicka sina produkter i hela världen. De säljer proteinbars och 
knäckebröd. Som ett exempel på hur företaget marknadsför sig säljer dem klädesplagg med 
deras logotyp på (Eat:em, u.å.). 

 

3.2 Surveyundersökning  
Jag har genom en surveyundersökning undersökt, bland ett urval förpackningar, vilka som skulle 
kunna säljas som livsmedel i Sverige. Metoden kan förklara hur man ska tänka när det kommer till hur 
mycket man får visa insekter på en förpackning för att människor ska vilja köpa den.  
 
Surveyundersökningar kan användas inom medie-och kommunikationsforskning för att studera 
mediepublik och internkommunikation. Denna typ av undersökning passar som allra bäst när man 
undersöker attityder och beteenden hos en grupp människor, vilket passar min undersökning 
(Ekström & Larsson, 2013, s.87). 
 
 

3.2.1 Urval  
Mitt urval i surveyundersökningen var att undersöka fyra olika tortilla chips förpackningar. Det 
låg inte så mycket fokus på produkten tortilla chips i enkäten eftersom att jag enbart ville se 
vart gränsen går för designelement. Hur kan man få Svenskar att äta insekter? Jo genom att 
undersöka en produkt som ingår som tillbehör till rätten, kallas för Sveriges “nationalrätt” och 
äts av hela 85% av befolkningen, Tacos. I Mexico finns det till och med tacos med gräshoppor 
i (Broman, u.å.). Därmed valde jag att skapa förpackningar som är ett tillbehör till tacos, tortilla 
chips.  
 
3.2.2 Material 
Materialet jag har undersökt är fyra stycken olika förpackningar med olika designelement. 
Människor tar nämligen till sig lättare genom visuella former än genom ord och därmed är 
bilden man kommunicerar med väldigt viktig (Gillian Rose, 2016, s.330-331).  
 
3.2.3 Genomförande  
I surveyundersökningen ville jag fråga om ett antal egna förpackningar, och hur en del av det 
svenska folket reagerar på förpackningar, för att få reda på mer när det kommer till att 
visualisera insekter. Därmed var jag först och främst tvungen att skapa dessa förpackningar. 
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Jag skapade 4 olika förpackningar som visar upp insekter på olika sätt. Den första 
förpackningen visar en bild på en syrsa, den andra visar illustrationer på syrsor, den tredje har 
insekter som mönster och den fjärde använder enbart ord för att beskriva syrsorna. Jag såg 
till att förpackningarna var så stilrena som möjligt, enbart i syfte för att få ett rätt resultat. Om 
jag skapade dem i olika stilar är det lätt att vissa bedömer efter en viss färg, vilket kan ge 
undersökningen ett ojämnt resultat.  
 
Utgångspunkten för utformandet i frågorna är teorier om nudging. I inledningen till enkäten 
finns information om insekter och text som uppmanar till att pusha till att förbättra inställningen 
till enkäten.  
 
Efter skapandet av förpackningar och frågor till enkäten skickade jag ut den på Facebook. 
Med anledning utav att kunna nå en större grupp människor på kortare tid (Ekström & 
Larsson, 2013, s.96). 
 
3.2.4 Validitet och reliabilitet 
Inom vetenskapen är det viktigt att se till att en undersökning har hög validitet och reliabilitet. 
Validitet innebär att något är giltigt och har med saken att göra, hur relevant den är. 
Reliabilitet handlar om att man ska kunna genomföra samma undersökning och få samma 
resultat (Ekström & Larsson, 2013, s. 14-15). För att få en hög validitet och reliabilitet bad jag 
andra personer att läsa igenom mitt frågeformulär och ge feedback innan den skickades ut. 
Det ökar validiteten eftersom att jag kan få feedback på hur relevanta frågorna är för studien. 
Det ökar även reliabiliteten eftersom att jag får feedback på hur bra formulerade och tydliga 
frågorna är. Om en fråga är ställd på ett otydligt sätt kan man såklart få olika resultat 
beroende på hur den som utför enkäten tolkar frågan, därmed är det viktigt.  
 
3.2.5 Bortfall  
För att få färre bortfall på enkäten valde jag att skapa en enkät med få antal frågor, eftersom 
att det kan ske ett internt bortfall i enkäten (Ekström & Larsson, 2013, s.95). En anledning till 
det är att man har många frågor och de svarande lätt tröttnar och hoppar över en del frågor 
(ibid. s.96). Det kan vara till en stor del att skapa enkäter eftersom att undersökningar inom 
media väcker större intresse än andra och ses ofta som lätta att svara på (ibid. s.98). 

3.3  Problem 
Ett problem med enkäten kan bli att generalisera resultaten med tanke på hur många svar man får. 
Det är även svårt att generalisera webbenkäter eftersom att man inte kan räkna alla bortfall, då man 
inte vet hur många som undviker enkäten. För att det inte ska bli ett problem i undersökningen såg jag 
till att inte generalisera resultaten från surveyundersökningen, utan såg det som ett urval svenskars 
svar.  
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4. Resultat och analys 
 

4.1 Resultat och analys av visuell research 
 
Eat Grub 

 
Visuella strategier 
Den visuella strategin som tydligt märks är man genom text och design förmedlar till kunden vilken 
smak produkten har (Rebollar, 2016). Däremot är det inte tydligt att insekter ingår i proteinbaren. Jag 
kan tolka det som att man är medveten om den neofobi som finns i västvärlden och därmed undviker 
att tydligt visa insekter på förpackningen. Då det möjligtvis inte lockar till köp i första hand. (Birch, 
1999). Därmed kan man tolka förpackningen till teorin nudging då de troligtvis har skapat en design 
som är lik andra på marknaden för att pusha människor till att se insekter som ett normalt och vanligt 
livsmedel (UR, 2018). 
 
Designelement 
Enligt teorin om färg har Eat Grubs förpackningar en funktionell färg som stödjer den kommunikativa 
funktionen hos produkten (Bergström, 2016, s.260-263). Förpackningen som är orange innehåller 
apelsin, den bruna innehåller kakao och den blåa innehåller blåbär. Färgerna ska kunna associeras 
med produkten på något vis (Silayoi, 2004), som dessa förpackningar gör. Förpackningarna skapar en 
stämning och informerar genom att använda färger som har symboliska betydelser (Bergström, 2016, 
s.260-263). De vita ton plattorna på förpackningen pedagogiserar och bjuder in människor till att läsa 
texten, då de sticker ut från mängden (ibid). 
 
Typografin på företagsnamnet är kraftfull och fet som gör att det skapas en stark kontrast  (Bergström, 
2016, s.142).  
 
Formen på förpackningen är bra eftersom att den attraherar och orienterar genom kontrasten på 
bakgrunden, typografin och tonplattan (Bergström, 2016, s.233). Man ser tydligt i vilken ordning 
innehållet ska ses. Först och främst ska man se logotypen i både symbolform och textform. Det man 
ser efter det är den färgade texten, då den sticker ut från mängden. Efter det kommer texten på 
tonplattan och därefter texten under företagsnamnet och till sist informations rutorna.  
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Chirps 

 
 
Visuella strategier 
Som en del i den visuella strategin på förpackningen har man valt att ha med en bild på 
huvudprodukten (chips) och sedan kommunicerar man insekter genom text (Rebollar, 2016). Man 
skrivit i stor grad “eat bugs” och nedanför står det även att det är chips gjorda på syrsor. Att Chirps 
inte har någon bild på insekter kan ha med neofobin att göra. Man tror att bilder på insekter inte skulle 
sälja och därmed visar man det endast genom text (Birch, 1999). Det ser ut som att man vill 
positionera produkten som en “vanlig” produkt för att locka till köp och därmed blir det en slags 
nudging eftersom att man vill pusha människor till att normalisera insekter som livsmedel (UR, 2018). 
 
Designelement 
Förpackningen använder tre olika färger, svart, rött och vitt. Den rödbruna färgen kommunicerar 
smaken barbecue (Klimchuk, 2012, s.84-85). Därmed har Chirps förpackning en funktionell färg som 
stödjer den kommunikativa funktionen hos produkten, eftersom att färgen kommunicerar produktens 
smak (Bergström, 2016, s.260-263). Färgen attraherar inte särskilt mycket eftersom att det inte finns 
så mycket annan färg än vitt och svart. Däremot kanske färgen attraherar om den skiljer sig från 
mängden, vilket den här förpackningen gör. Informera, skapa stämning och pedagogiserar tolkar jag 
det som att färgerna gör i och med att färgen används som ett budskap på förpackningen (ibid.).  
 
Typografin kommunicerar produktens innehåll. Teckensnittsfamiljer förpackningen har är sans-serifer. 
Typografin har det kontrastrika arrangemanget. Genom att använda olika storlekar skapar det en stor 
kontrast. Färgkontrast används på texten där smaken och insekter beskrivs. Det första man ska se är 
texten “eat bugs”, sedan lockas man till proteinmängden som är i produkten, därefter företagsnamnet, 
sedan texten där smak och insekter beskrivs och tillslut resterande text (Bergström, 2016, s.142). 
 
Formen i designen är bra även fast inte mycket färg används. Förpackningsdesignen känns 
strukturerar och man förstår hierarkin i designen (Bergström, 2016, s.220-221). Det första man vill 
kommunicera är vad det är för produkt. Det är något som verkligen framgår när allting är svart, vitt och 
vinrött förutom chipset. Vilket gör att man på en gång ser att det är chips eftersom att det är en sån 
bra kontrast (Klimchuk, 2012, s.55-56).  Designen har ingen rädsla för den vita ytan, då det finns 
mycket utav den  vilket skapar en kraftfull rubrik (Bergström, 2016, s.233). 
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Wholi 

 
 
Visuella strategier 
Det ser ut som att den visuella strategin på förpackningarna är att inte koppla ihop förpackningen med 
insekter (Rebollar, 2016). Fallet i denna strategi tycks vara likadan som i de tidigare förpackningarna 
där man inte vill visa att insekter på ett tydligt sätt finns i produkten. Vilket som sagt kan ha med den 
neofobi som finns i västvärlden (Birch, 1999). Här kan man också tolka den visuella strategin som ett 
sätt att skapa en nudging genom förpackningen (UR, 2018). 
 
Designelement 
Enligt mig ser jag inte att alla färger de använder på förpackningarna är funktionella. (Bergström, 
2016, s.260-263). De funktionella färgerna de använder är den gröna, som kopplas ihop med lime 
(Klimchuk, 2012, s.84-85). Sedan är jag osäker på om just orange färg kopplas ihop med jordnötter. 
Den orangea färgen används ofta inom förpackningsdesign för att kommunicera en het eller fruktig 
smak (ibid. s.84-85). Produkten innehåller däremot inte någon produkt som är stark eller har en fruktig 
smak och därmed kan kommunikationen brista. Därmed blir färgen en icke-kommunikativ färg 
eftersom att den enbart används som ett tillägg för att förföra och inte tillför en funktion (Bergström, 
2016, s.260-263). Enligt mig är färgerna som används på typsnitten icke-funktionella. Färgerna 
attraherar eftersom att de drar till sig uppmärksamhet genom kontrasterna på färgerna. Däremot 
anser inte jag att den rosa och den blåa färgen informerar om produkten eftersom att de inte har 
någon koppling till den produkt man köper (ibid.). 
 
Typografin Wholi har på sina förpackningar både kraftfulla och tunnare varianter av sans-serif. De har 
ett kontrastrikt arrangemang där man har jobbat genom att använda olika storlekar och tjocklek i 
typsnittet (Bergström, 2016, s.142). 
 
För att en design ska ha en bra form måste den leda mottagarens öga till att hitta rätt information i rätt 
steg (Bergström, 2016, s.220-221). För att skapa en bra hierarki på förpackningen har man använt 
olika positioner och skalor på designelementen (Klimchuk, 2012, s.55-56). Det första man ser på 
förpackningen är produktens namn ‘Buff bar’. Därefter ser man bilden på den smak som produkten 
har. Därefter ser man texten som nämner proteininnehåll och övriga ämnen som omega-3. Jag tolkar 
förpackningsdesignen som att man sedan ska se på företagets logotyp och till sist mer ingående 
information om smaken på produkten.  
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Bitty 

 
 
Visuella strategier 
Som en del i den visuella strategin på förpackningen har man valt att inte kommunicera innehållet 
insekter genom bild. De visar inte ens hur produkten ser ut som är inuti förpackningen. Däremot kan 
man se en liten illustration av en insekt i företagslogotypen (Rebollar, 2016).  
Det ser ut som att strategin är att inte kommunicera mycket om själva insekterna. Precis som de 
tidigare förpackningarna. Här kan det, även som i tidigare förpackningar, ha och göra med neofobin 
och att man kanske vill positionera sig som “ett vanligt snacks” (Birch, 1999). 
 
Designelement 
Enligt min analys av förpackningarna är de flesta färgerna på förpackningarna funktionella färger. 
Attraherar och skapar en stämning gör designen då den verkligen har avvikande färger och fångar 
blickar genom sin variation av färger (Bergström, 2016, s.260-263). Informerar gör den gröna färgen 
som representerar smaken lime och jalapeño. Den blåa färgen symboliserar smaken buttermilk 
ranch. På den tredje förpackningen används en brun färg för att kommunicera smaken kakao 
(Klimchuk, 2012, s.84-85). Det används också en lila och orange färg för att visa smaken rökt chili, 
där kan jag enligt teorin anse att det blir lite misskommunikation i färgvalet eftersom att heta 
produkter och chili kopplas ihop med den röda färgen, därmed blir det en icke-funktionell färg 
(Bergström, 2016, s.260-263). Den röda färgen som finns på resterande del av förpackningarna ser ut 
att vara en icke-funktionell färg som finns med som ett tillägg till att förföra. Eftersom att jag inte ser att 
färgen informerar om produktens innehåll. Däremot kan det vara en funktionell färg om det är så att 
färgen kopplar ihop varumärket med produkten, som Coca-cola, och därmed tillför en funktion (ibid). 
Färgerna strukturerar och pedagogiserar genom att dela upp olika designelement i olika färger (ibid.).  
 
Bittys förpackningars typsnitt har blandningen av teckensnitt familjerna antikvor, sans-serifer och 
script. Text med antikvor är den mest använda på förpackningen. Därefter kommer sans-serifer och till 
sist script som produktnamnet och företagslogotypen är gjorda utav. Här används olika grader, färger 
och en blandning av typsnitt för att skapa en bra kontrast på förpackningen (Bergström, 2016, s.142).  
 
Att leda mottagarens öga anser jag att formen på designen gör eftersom att man använder olika färger 
och kontraster för att skapa en hierarki som leder mottagaren. Däremot tolkar jag inte formen som en 
effektiv form då man får intrycket av att det finns en rädsla för tomrummet i designen. Det är väldigt 
mycket färger och text överallt som tar upp den vita ytan. Därmed kan man bli ännu tydligare i 
kommunikationen om man tar bort några färger och ger ytan mer tomrum (Bergström, 2016, s.233). 
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Eat:em 

 
Visuella strategier 
Den visuella strategin Eat:em använder sig utav i förpackningsdesignen är att kommunicera insekter 
via text och illustration. Redan på framsidan av förpackningen kan man se allt innehåll som produkten 
har, där har man valt att vara väldigt tydlig. Däremot har man inte heller här valt att visa en bild på en 
insekt utan illustrationer får visa det, som kan ha och göra med neofobi (Birch, 1999). Det verkar även 
här som att företagen använder sig av nudging genom att positionera produkten som en “normal” 
produkt och därmed pusha människor till att testa att äta insekter (UR, 2018). 
 
Designelement 
Förpackningen har tre olika färger, svart, vitt och grönt. Den svarta och vita färgen skapar en bra 
kontrast och framhäver den gröna färgen. Man kan tolka att den gröna färgen kommunicerar de 
hälsofördelar som finns med att äta insekter, eftersom att den gröna färgen inte berättar om en 
särskild smak som produkten har (Klimchuk, 2012, s.84-85). 
Jag tolkar teorin som att Eat:ems förpackning har funktionella färger. Den gröna färgen fångar blickar, 
den skapar en stämning, informerar genom att berätta hälsofördelarna. Strukturerar och 
pedagogiserar anser jag också att den gör eftersom att den gröna färgen används för att framhäva 
vissa delar av informationen (Bergström, 2016, s.260-263).  
 
Typografin kommunicerar produktens innehåll genom typsnittsfamiljen sans-serif. Kontraster skapas 
genom att använda olika storlekar och även genom färgkontrast på typografin (Bergström, 2016, 
s.142).  
 
Formen på förpackningsdesignen är bra. Genom att använda ett få antal färger leder man 
mottagarens öga att hitta rätt (Bergström, 2016, s.220-221). Det är bra kontrast i formen. Man 
använder olika tonplattor, skalor och färger på designen för att framhäva olika delar. Hierarkin på 
förpackningen är väldigt bra, dels för att de använder få element (Klimchuk, 2012, s.55-56). Först och 
främst ser man ordet “Bar” som snabbt beskriver förpackningens innehåll. Sedan leds man till att se 
innehållet i produkten och slutligen företagets logotyp. Rädslan för tomrummet tycker jag inte att 
designen har på förpackningen. Tomrummet lyfter fram produkten och skapar en kraftfull form. 
Eftersom att mottagaren tydligt ser hur de visuella materialen ska ses (Bergström, 2016, s.233). 
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4.2 Resultat och analys av surveyundersökning 
 
Fråga 1: Vilket av dessa argument skulle få dig att äta insekter? 
- Att äta insekter är positivt för min egen hälsa och för framtiden på jorden. 
- Insekter ses som en exklusiv delikatess och äts på många lyxiga och dyra restauranger 
- Inget av argumenten kan få mig att äta insekter 
- Annat…  
 
Svar 
 

 
 
Alternativ 1: Att äta insekter är positivt för min egen hälsa och för framtiden på jorden 
Alternativ 2: Insekter ses som en exklusiv delikatess och äts på många lyxiga och dyra restauranger 
Alternativ 3: Inget av argumenten kan få mig att äta insekter 
Alternativ 4: Annat…  
 
32 personer deltog i surveyundersökningen. Det var 17 personer (53,1%) som svarade att ett 
argument till att äta insekter är att det är positivt för personens hälsa och framtiden på jorden. En 
person (3,1%) svarade att insekter ses som en exklusiv delikatess. Att inget argument kan få 
personen att äta insekter svarade 13 personer på (40,7%). I kategorin övrigt var det en person (3,1% 
som skrev: “Äter om det är gott och ser aptitligt ut samt inte är skadligt”.  
 
Resultatet från fråga ett kan kopplas till teorin om nudging. Resultatet visar bland annat att man kan 
pusha människor till att äta insekter genom nudging om man spelar på argumentet “att äta insekter är 
bra för personens hälsa och för framtiden på jorden” istället för “Insekter ses som en exklusiv 
delikatess och äts på många lyxiga och dyra restauranger” (UR, 2018). Resultatet visar även att det 
finns en stor neofobi i samhället eftersom att 40,7% av de som svarade ansåg att inget argument 
skulle få dem att äta insekter (Birch, 1999).  
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1. (bild på insekter) 

 
 
2. (illustration på insekter) 

 
 
3. (mönster av insekter) 

 
 
4. (koppling till insekter enbart genom text) 
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Fråga 2: Vilka förpackningar skulle du välja i butik? (flervalsalternativ) 
1. (bild på insekter) 
2. (illustration på insekter) 
3. (mönster av insekter) 
4. (koppling till insekter enbart genom text) 
 
Svar 

 
Frågan som ställs nu har ett flervalsalternativ. Vilket betyder att personerna som har svarat på 
enkäten kan ha valt flera svar på frågan. Bild på insekter hade ingen som deltagit i undersökningen 
valt. En förpackning med illustrationer på insekter var det 12 personer (37,5%) som skulle kunna 
köpa. Mönster på insekter valde 11 personer (34,4%). Tillsist valde 16 personer (50%) av personerna 
förpackningen som enbart har en koppling till insekterna genom text. 
 
Skriv gärna en kort motivering till varför du valde de förpackningar du gjorde 
…  
 
Svar 
Jag fick många motiveringar till valen när det gällde personer som enbart kunde tänka sig att köpa en 
förpackning som har koppling till insekter genom text. Där fick jag motivationer som: “Insekter ser 
oaptitligt ut”, “Vill helst inte se att jag äter insekter”. En person uttalade sig genom att ge exempel på 
att personen inte köper bacon som har en bild på en gris och därmed passar det inte heller att visa 
bilder på insekter när det kommer till insektsprodukter som livsmedel, personen vill helst inte veta vad 
hen äter. En annan kommentar lyder: “Eftersom de flesta hjärnor kopplar insekter till något äckligt tror 
jag det blir lättare att ta chipsen om man inte ser insekter på förpackningen.”  
 
Personer som valde alternativ 3 hade argument som: “ser snyggast ut”. “Känns inte som att det 
faktiskt är insekter man ska äta, mer som chips med någon nyttig del från insekten snarare än hela 
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insekter”. En annan person kommenterade att man gärna vill se att en produkt innehåller insekter 
eftersom att det kan vara bra för konsumenterna att veta om. Samtidigt ansåg personen att man inte 
vill se en bild på en riktig insekt för att man kan äcklas utav det. En annan person ansåg att bild 
nummer 3 är roligare än förpackningen där man inte kopplar till insekter alls men att den samtidigt inte 
ser lika osmaklig ut och tydlig än bild 1 och 2.  
 
Vissa personer valde både 2:an och 3:an, argumenten är: “Man vill se någon typ av bild på den men 
kanske inte helt och hållet hur de ser ut. Känns lite äckligt”. “Jag vill gärna veta vad det är jag stoppar i 
mig vilket jag tycker illustrationen samt mönstret visar tydligt i detta fall. Bilden är inte lika aptitlig.”.  
 
Därefter var det en person som skulle kunna köpa alla förpackningar förutom den med bilden på 
insekten. Kommentaren lyder: “Allt är ok utom den faktiska bilden, det blir lite too much information. 
På köttfärs används ju sällan ett stort foto på en kossa heller!” 
En person valde både alternativ 2 & 4. Anledningen till det var att personen hellre vill veta att en 
produkt är gjort på något nyttigt än att se det. Annars tyckte personen att nummer 2 var trevlig 
eftersom att den inte var för påträngande.  
 
Resultatet på fråga två kan också kopplas till teorin om nudging. Nudging handlar om att det är små 
detaljer som har en stor påverkan på människans beteende (Wilkinson, 2013). I detta fall blir 
designelementen de små detaljerna som kan påverka till ett köp. Resultatet visar på att den bästa 
visuella strategin är att ha en liten koppling till insekter (Rebollar, 2016). Därmed kan det kopplas till 
nudging och att man inte vill visa insekter på en förpackning för att det inte lockar människor till att äta 
insekter. Det allra sämsta sättet att använda nudging genom grafisk design är enligt resultaten att visa 
bilder på insekter, eftersom att de ses som “äckligt”. Den neofobi som sägs finnas i det västerländska 
samhället kan kopplas till resultatet. Det kan vara så att många människor vill att produkter med 
insekter ska se så “vanliga” ut som möjligt och att man inte vill se att insekter är inuti produkten 
eftersom att det finns en rädsla för “nya livsmedel” (Birch, 1999).  
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5. Slutsats 

5.1 Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka hur man kan uppmuntra ett urval människor att äta insekter som 
livsmedel. För att svara på frågan formulerades två frågeställningar som jag genom en visuell 
research och en surveyundersökning kunde besvara. Frågan: Hur ser designelementen ut när det 
kommer till livsmedel med insekter som redan säljs i västvärlden? undersöktes genom en visuell 
research där jag tittade på de olika designelement som andra förpackningar i västvärlden har. För att 
besvara den andra frågeställningen: Hur kan man genom grafisk design på förpackningar få ett urval 
svenskar att äta insekter som livsmedel? gjordes en surveyundersökning där jag undersökte ett antal 
svenska personers åsikter för vart gränsen går, i grafisk design, att visa insekter på förpackningar.  
 
Utifrån den visuella researchen kan jag dra slutsatsen att de designelementen som finns på 
förpackningarna avspeglar den neofobi som finns i västvärlden. Man har svårt att visa upp insekter 
genom både bild och illustration och väljer ofta att kommunicera insekter genom text. Den visuella 
strategin blir att använda sig av en typ av nudging för att pusha människor till att äta insekter genom 
att skapa en design som ser “vanlig” ut. Jag kan även dra slutsatsen att de flesta förpackningar 
använder sig utav funktionella färger som stödjer den kommunika funktionen hos produkten. På de 
flesta förpackningar användes det en enstaka färg på vardera produkt som fanns med för att skapa en 
uppmärksamhet kring produkten.  
 
Utifrån surveyundersökningen kan jag dra slutsatsen att det finns en väldigt splittrad syn på insekter 
som livsmedel. Det argument som skulle få svenskar att äta insekter är den positiva aspekten på en 
persons hälsa och på framtiden. Svaret på hur man genom grafisk design på förpackningar kan få ett 
urval svenskar att äta insekter som livsmedel är att beskriva insekter som innehåll genom text. Det 
skulle även vara möjligt att ha illustrationer eller mönster med insekter. Slutsatsen resulterar i att man 
absolut inte kan använda sig utav bilder på insekter på en förpackning.  

5.2  Slutdiskussion  
Något som är intressant att ta upp är de likheter som finns i resultaten mellan den visuella researchen 
och surveyundersökningen. Man ser att de förpackningar jag analyserade i den visuella researchen 
reflekterar svaren på många sätt som jag fick från surveyundersökningen. Enligt min uppfattning ser 
man att företagen har förstått var gränsen för att visa insekter går. Många företag har som jag tidigare 
nämnt kommunicerat insekter på förpackningen genom att visa text, maximalt genom en illustration. I 
enkäten fick jag svar på att de flesta föredrar att man kommunicerar insekter genom text och att det 
skulle vara möjligt att ha illustrationer på insekter.  
 
Något jag reagerar positivt på är att det är fler människor än vad jag trodde som kan tänka sig att äta 
insekter. Det är ändå 17 av 32 personer (53,1%) som kan tänka sig att äta insekter enligt min enkät. 
Många personer svarade att de kan äta insekter för dess positiva påverkan på hälsan och miljön. 
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Anledningen till att så många människor gav det svaret kan ha med den lilla mängden av nudging som 
jag använde mig utav i enkäten. Sedan kan det också ha att göra med att människor gärna vill känna 
sig bättre och mindre dömande än vad de egentligen är.  
 
I och med att kommunicera förpackningens innehåll tror jag att man kommer behöva ett grafiskt 
element som visar på att en produkt innehåller insekter. Några personer i enkäten skrev att de inte vill 
veta vad de äter och därmed föredrog en förpackning som inte kopplas till insekter. Samtidigt tror jag 
inte att det argumentet kan fungera helt och hållet eftersom att man samtidigt måste kommunicera 
innehållet på en förpackning för att inte lura människor till att äta insekter.  
 
Det ser ut som att man kan lyckas få människor i Sverige att äta insekter som livsmedel. Genom att 
applicera nudging på förpackningsdesign i framtiden tror jag definitivt att man kan pusha människor till 
att äta insekter. Det hela handlar egentligen om att få en förståelse för vad gränser går och hur man 
kan pusha människor i rätt riktning. Därmed är det definitivt intressant att göra en framtida studie på 
nudging och mer ingående på hur det fungerar i relation med grafisk design. Det kan även vara 
intressant att studera olika metoder på hur nudging kan fungera genom reklam och kommunikation 
och hur man kan ändra människors åsikter.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Frågeformulär till surveyundersökning 
Fråga 1: Vilket av dessa argument skulle få dig att äta insekter? 
- Att äta insekter är positivt för min egen hälsa och för framtiden på jorden. 
- Insekter ses som en exklusiv delikatess och äts på många lyxiga och dyra restauranger 
- Inget av argumenten kan få mig att äta insekter 
- Annat… 
 
 
1. (bild på insekter) 

 
 
2. (illustration på insekter) 
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3. (mönster av insekter) 

 
 
4. (koppling till insekter enbart genom text) 

 
 
Fråga 2: Vilka förpackningar skulle du välja i butik? (flervalsalternativ) 
1. (bild på insekter) 
2. (illustration på insekter) 
3. (mönster av insekter) 
4. (koppling till insekter enbart genom text) 
 
Skriv gärna en kort motivering till varför du valde de förpackningar du gjorde 
…  
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