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Förord 
 

Vi vill börja med att ge ett stort tack till samtliga deltagare, det var med hjälp av deras tankar 

kring det outforskade området covid-19 som gjorde denna studie möjlig. Vi vill även tacka 

våra närstående och bekanta som har hjälpt oss med rekryteringen av deltagare till studien. 

Denna uppsats är genomförd under det pågående utbrottet av covid-19, därför speglar studien 

endast en viss tidsperiod (mars- maj 2020) av utbrottet vilket bör beaktas vid vidare läsning 

av uppsatsen.  

  

Och till sist vill vi ge ett hjärtligt tack till vår handledare Ylva Mattsson Sydner som alltid 

funnits vid vår sida och gett oss den feedback vi behövt. 
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Titel: Att handla och äta under utbrottet av COVID-19 - En kvalitativ intervjustudie 

Författare: Sofie Hanold, Camilla Haraldsson och Emelie Wallin Särkijärvi 

 

Sammanfattning 
 

Inledning:  

Covid-19 utvecklades under våren 2020 till en pandemi. I och med dess framfart i det svenska 

samhället började människor bunkra. Därav tog livsmedel såsom torrvaror och konserver slut 

i matvarubutikerna. Varför individer bunkrar kan bero på att människor tenderar att agera på 

samma sätt som andra, men även för att skapa en trygghet i vardagen då en pandemi kan 

innebära en period av ovisshet. I och med att livsmedelsval påverkas av både individuella och 

kollektiva förutsättningar i den omgivning människan befinner sig i, kan det leda till att 

pandemin påverkar individers matvanor.  

 

Syfte:  

Syftet med studien är att undersöka sju individers tankar, handlingar och upplevelser av 

fenomenet bunkring och matvanor under utbrottet av covid-19.  

 

Metod:  

En kvalitativ metod med sju semistrukturerade intervjuer genomfördes via webbmötestjänsten 

Zoom. Intervjuerna transkriberades och metoden tematisk analys användes till dataanalysen.  

 

Resultat: 

Utifrån studiens dataanalys framkom två teman. Dessa var tankar om livsmedelsinköp under 

covid-19 samt tankar och strategier för att kunna upprätthålla en trygg vardag. Under det 

första temat inluderas tankar kring bunkring och även hur människor påverkas av 

nyhetsmedium, social medier, myndigheter och medmänniskor. Det andra temat innefattar 

tankar om matvanor, ekonomi och betydelsen av att inneha ett matförråd.  

 

Slutsats: 

Informanterna uppmärksammade ett förändrat konsumtionsbeteende under utbrottet av covid-

19 och att utomstående faktorer kunde påverka beteendet. Däremot hade de inte gjort några 

större förändringar själva. Vidare kan självbilden och viljan att uppfattas som en solidarisk 

medborgare ha påverkat hur människor agerade under tiden av utbrottet. De nämnde även att 

deras matvanorna inte hade förändrats så mycket jämfört med innan utbrottet.  

 

Nyckelord: bunkring, matvanor, beteende, påverkan, intervju. 
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Abstract 
 

Introduction: 

Covid-19 developed in the spring of 2020 into a pandemic. The increased growth of covid-19 

in Sweden made people panic buy groceries, such as dry goods and canned foods. Why 

individuals panic bought food may be because people tend to act in the same way as others. 

But also to create a sense of security in a everyday life since a pandemic can cause 

uncertainty. Since food choices are affected by both individual and collective conditions in 

the environment, the pandemic may affect individuals' eating habits 

 

Purpose: 

The purpose of the study is to investigate seven individuals' thoughts, actions and experiences 

of the phenomen panic buying and eating habits during the outbreak of covid-19. 

 

Method:  

A qualitative method with seven semi-structured interviews was conducted via the Zoom web 

conferencing service. The interviews were transcribed and the method thematic analysis was 

used for the analysis.  

 

Results: 

Two themes emerged from the study's data analysis. These were thoughts about grocery 

shopping during covid-19 as well as thoughts and strategies to maintain a safe everyday life. 

The first theme includes thoughts about panic buying and also how people are affected by 

news, social media, authorities and fellow human beings. The second theme includes thoughts 

on eating habits, finances and the importance of having a food supply. 

 

Conclusion:  

The participants noticed a change in consumer behavior during the outbreak of covid-19 and 

that external factors could affect the behavior. But they had not made any major changes 

themselves. Furthermore, self-image and the will to be perceived as an ethical citizen may 

have influenced how people acted during the outbreak. They also mentioned that their eating 

habits had not changed so much compared to before the outbreak.  

 

Key words: panic buying, food habits, behavior, impact, interview. 
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Inledning 
Under våren 2020 utvecklades covid-19 till en pandemi (World Health Organisation, 2020). 

Det vill säga ett utbrott av en infektionssjukdom som sprids snabbt bland människor över 

mycket stora geografiska områden (Folkhälsomyndigheten, 2019). Folkhälsomyndigheten 

införde då restriktioner i Sverige om bland annat social distansering både inom- och utomhus 

samt att människor skulle utföra arbetet hemifrån i sådan stor utsträckning som möjligt 

(Folkhälsomyndigheten 2020a). Detta ledde till att många människors levnadsvanor 

förändrades, exempelvis deras inköp. Livsmedelsverket (2019) har tidigare uppmanat 

befolkningen att ha ett matförråd hemma bestående av livsmedel såsom pasta, konserver, ris 

och havregryn. Dessa livsmedel är några av många som under en period i mars tog slut på 

hyllorna i dagligvarubutikerna (Wetter, Rosengren & Törn, 2020). De förändrade 

livsmedelsinköpen hos den svenska befolkningen har även setts i andra delar av världen 

menar Sim m.fl (2020). Detta beteende har i folkmun kommit att kallats för bunkring. 

Bunkring innebär att hushåll väljer att köpa en större mängd livsmedel och samlar på sig mat 

för att klara sig en längre tid framöver (Zheng, Shou & Yang, 2020). 

 

Konsumtionsbeteende 

Konsumentbeteende definieras enligt American Marketing Association Dictionary som “The 

dynamic interaction of affect and cognition, behaviour, and the environment by which human 

beings conduct the exchange aspect of their lives” (Course Hero, 2020). Konsumenter bör inte 

beaktas som ett objektivt varande, utan snarare som ett subjekt med värderingar och attityder 

som påverkar vad vi konsumerar och hur vi konsumerar. Ett subjektivt synsätt öppnar upp till 

en djupare förståelse för konsumentens val och vad som påverkar det. Omgivningen är av stor 

betydelse för konsumentens val av inköp (Ekström, Ottosson & Parment, 2017). Då 

omgivningen är dynamisk och i ständig förändring bidrar det till att konsumentens attityder 

och värderingar kontinuerligt förändras (Sobal & Bisogni, 2009; Ekström, Ottosson & 

Parment, 2017; Devine, 2005). 

 

Inom konsumtionspsykologin förekommer fenomenet flockbeteende. Fenomenet defineras 

som en förändring hos konsumenternas köptbeteende då människor väljer att agerara såsom 

andra gör (Kang, He, Minsuk & Shin, 2020). Banerjee (1992) förklarar fenomenet vidare med 

att flockbeteende är en psykologisk reaktion då människan tenderar att agera utefter andras 

handlingar snarare än den information de samlat in på egen hand. Detta leder till att en 

kedjereaktion kan uppstå om allt fler agerar som andra. Vilket i sin tur leder till att ens egen 

information blir mindre betydande för varje köp som baseras på andras agerande (Banerjee, 

1992).  

 

Matvanor 

Vad människor väljer att äta och varför de väljer att äta vissa saker kan beskrivas som ett 

komplext samspel mellan flera olika faktorer. Dessa faktorer kan delas upp som biologiska 

och psykologiska behov (Renner, Sprosser, Strohbach & Schupp, 2012; Phan & Chambers, 

2016; Devine, 2005). Det biologiska behovet av mat är ett av de mest grundläggande behoven 

för vår existens (Renner, Sprosser, Strohbach & Schupp, 2012). Enligt Maslows (1987) 

behovstrappa kan människan först efter att de uppfyllt det biologiska behovet fokusera på att 

uppfylla resterande behov såsom trygghet och status. När behovet väl är uppnått kan de 

psykologiska faktorerna påverka vilken typ av mat människan väljer att äta (Renner, Sprosser, 

Strohbach & Schupp, 2012). Detta kan bland annat bero på vilken typ av sinnesro personen 

befinner sig i. Nedstämdhet kan trigga ätande men även påverka valet av mat (Finch, 

Cummings & Tommiyama, 2019). Utöver de psykologiska och biologiska faktorerna 

tillkommer sociala faktorer (Devine, 2005; Finch, Cummings & Tommiyama, 2019). Då 
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ätande ofta är en del av ett socialt sammanhang kan individers matvanor påverkas av 

varandra. De sociokulturella faktorerna som finns i samhället är av stor betydelse då normer 

och traditioner som delas med andra påverkar vad som en människa väljer att äta. Vidare kan 

även ekonomiska faktorer påverka valet av livsmedel. Priset är ofta dominerande och styr 

vilka livsmedel en individ har möjlighet att köpa (Renner, Sprosser, Strohbach & Schupp, 

2012). Slutligen kan sensoriska egenskaper ha en inverkan på matvanor då både lukt och 

utseende är en stor del av måltiden (Finch, Cummings & Tommiyama, 2019).  

 

Devine (2005) menar att livsloppsperspektivet kan användas för att förstå hur dessa kontexter 

kan påverka människans matval. Livsloppsperspektivet lyfter in de dynamiska processerna 

som finns i livet och som kan påverka människans matvanor (Devine, 2005; Sobal & Bisogni, 

2009). De dynamiska processerna benämns ofta som livsloppsbanor. Banorna är dynamiska 

då de involverar människans tankar, handlingar och strategier gällande hur individen kommer 

närmare valet av livsmedel. Alla människor konstruerar omedvetet livsloppsbanor under hela 

livet som även ger förväntningar om framtida beslut gällande vad människor kommer välja 

för mat. Banorna baseras på historiska kontexter såsom vilken mat människan är van vid samt 

vilka sensoriska preferenser individen har. Det som däremot kan förändra framtida 

förväntningar och få människan att byta bana är vändpunkter (Sobal & Bisogni, 2009). 

Vändpunkter kan uppstå vid drastiska förändringar såsom uppkomst av sjukdom. En 

vändpunkt innebär vanligtvis fysiska förändringar, men även psykiska såsom hur individen 

ser på sig själv och blir sedd av andra (Nyberg, 2019). Vid en vändpunkt förändras därav 

människans livsbana och formar om de nuvarande samt de framtida matvanorna (Sobal & 

Bisogni, 2009). Vilka livsmedel vi väljer att konsumera påverkas således både av människans 

individuella och kollektiva förutsättningar i den omgivning hon befinner sig i vid tillfället. De 

matval vi gör kommer av den anledningen också förändras under livets gång då 

förutsättningarna förändras (Devine, 2005).  

 

Bunkring 

I tidigare studier har bunkring benämnts med begreppet ‘’hoarding’’. McKinnon, Smith & 

Hunt (1985) menar att hoarding innefattar att konsumenten samlar på sig ett ett stort lager av 

varor och agerar snabbt för att inte riskera att bli utan dem samt att de agerar emotionellt. I 

senare studier används begreppet ‘’panic buying’’ i större utsträckning bland annat av Wang 

m.fl (2020), Zheng, Shou & Yang (2020) och Sim m.fl (2020). Beteendet bunkring har en 

tendens att uppstå vid situationer där förutsättningar i omgivningen sker drastiskt och när 

människor upplever en osäkerhet och oro kring framtiden (McKinnon, Smith & Hunt, 1985; 

Wang m.fl., 2020; Zheng, Shou & Yang, 2020). Exempel på situationer kan vara 

naturkatastrofer, krig, drastiska prishöjningar och virusutbrott (ibid). Vissa av dessa 

förhållanden kan leda till problematik med livsmedelsförsörjningen i länder som importerar 

en större mängd varor, då detta kan innebära stängda gränser eller andra problem med att få 

fram livsmedelsleveranser. När människor uppmärksammar denna typ av problematik kring 

leveranser uppstår en osäkerhet hos individerna (Zheng, Shou & Yang, 2020). Denna 

osäkerhet kan i sin tur skapa ett bunkringsbeteende eftersom människor vill ha en trygg 

vardag (Sim, Chua, Vieta & Fernandez, 2020; Bacon & Corr, 2020). Tidigare har fenomenet 

bunkring uppstått främst under krig och naturkatastrofer (McKinnon, Smith & Hunt, 1985; 

Zheng, Shou & Yang, 2020), men beteendet har även observerats under covid-19 pandemin. 

Under utbrottet av covid-19 rapporterade nyhetsmedium om ökade antal sjukdomsfall och 

dödsfall på grund av viruset (Sim, Chua, Vieta & Fernandez, 2020). Denna extraordinära 

situation kan ha lett till psykiska påfrestningar. Ett sätt för människor att hantera denna 

stressiga situation kan vara genom att handla en större mängd livsmedel (Bacon & Corr, 
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2020) för att sedan kunna isolera sig själv och familjen för att undvika virussmittan (Sim, 

Chua, Vieta & Fernandez, 2020). 

 

Den 10 mars uppgraderade Folkhälsomyndigheten covid-19 till mycket hög risk för 

samhällsspridning inom Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2020b). Kommande dagar ökade 

försäljningen i dagligvaruhandeln med 74 procent jämfört med innan uppgraderingen (Wetter, 

Rosengren & Törn, 2020). Bunkringen pågick i några dagar för att sedan helt avta under en 

period. När Folkhälsomyndigheten gick ut med att personer över 70 år var i riskgrupp för 

viruset ökade försäljningen en andra gång (ibid). De livsmedel som hade en hög efterfrågan 

under denna period var torrvaror såsom pasta som, ris och konserverad mat (Wetter, 

Rosengren & Törn, 2020). De livsmedel som bunkrades stämmer överens med 

Livsmedelsverkets (2019) rekommendationer om vad som bör finnas i ett matförråd.  

 

Samhällsdebatten som pågick under tiden av utbrottet präglades av flertalet artiklar och 

nyhetsinslag om bunkring. Beteendet beskrevs ofta som något egoistiskt och ologiskt 

(Helmerson, 2020, 3 april). Susanna Gideonsson (2020a, 18 mars), ordförande för 

Handelsanställdas förbund skrev i Aftonbladet “Beteendet är osolidariskt och skapar stress 

och svåra arbetsvillkor för anställda. Det ökar också smittrisken för alla”. Hennes uttalande 

var en uppmaning till svenska folket att sluta bunkra då det var påfrestande för anställda inom 

handeln. Dessutom antydde hon att det kan leda till en större smittspridning och därav 

påverka Sveriges befolkning negativt. Vidare har även regering gjort uttalanden om att det 

inte finns någon anledning till att bunkra. Holmqvist (2020b, 14 mars) skriver i Aftonbladet 

hur Landsbygdsministern Jennie Nilsson (S) uppmanade befolkningen att inte panikbunkra. 

Hon menade att Sverige var rustat för att klara svåra situationer och om vi handlar alldeles för 

mycket kan det ge stora konsekvenser för livsmedelskedjan i framtiden. Förutom åsikter om 

beteendet och uppmaningar att sluta bunkra gjordes även uttalande från olika forskare varför 

beteendet uppkommit i Sverige. I en artikel i Svenska Dagbladet skriven av Asker (2020, 12 

maj) beskriver Ann Enander, forskare på Försvarshögskolan under en intervju att Sverige inte 

upplevt en liknande kris som covid-19 i modern tid. Detta innebär att människan trots vetskap 

om att en kris är påväg inte kan förbereda sig på krisen förens den är pågående. Detta leder till 

att många människor agerar samtidigt på liknande sätt. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka sju individers tankar, handlingar och upplevelser av 

fenomenet bunkring och matvanor under utbrottet av covid-19.  

 

Metod och material  
Utifrån studiens syfte beslutades det att en kvalitativ metod baserad på semistrukturerade 

intervjuer lämpade sig bäst. Enligt Teorell & Svensson (2016) finns flera fördelar med en 

kvalitativ metod. Bland annat att den lyfter fram informantens perspektiv för att förstå 

verkligheten, vilket är av intresse för studien. Eftersom studien använde sig av 

semistrukturerade intervjuer användes en intervjuguide som innehåller specifika teman, där 

fylliga svar från informanten uppmuntras (Bryman, 2011, s. 371).  

 

Litteratursökning  

Vid studiens start, i slutet av mars 2020, genomfördes en litteratursökning som genererade i 

relevanta vetenskapliga artiklar för det aktuella ämnet konsumtionsbeteende, bunkring och 

matvanor. Litteratursökningen skedde även kontinuerligt under studiens gång för att finna 

ytterligare referenser. Studien undersökte en extraordinär situation som var pågående, vilket 

ledde till att litteratursökning var komplicerad. Därmed har mycket av litteraturen som 
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använts varit äldre samt nyligen publicerade vetenskapliga artiklar då det funnits begränsad 

mängd information om situationen som undersökts. Litteratursökningen har främst skett på 

Uppsala universitets bibliotekstjänst, i första hand via databasen Pubmed med anledning av 

rekommendation från en bibliotekarie på Uppsala universitet. Även databasen Google Scholar 

användes för att komplettera med ytterligare artiklar. Sökord som användes var social 

modelling, norms in eating behaviour, consumer behaviour, behaviour during crisis, food 

behaviour, food habits, life course, food security, hoarding och panic buying.  

 

Urval och informanter  

Sju informanter boendes i olika delar av Sverige intervjuades. Deltagarna rekryterades via ett 

snöbollsurval vilket är ett icke-sannolikhetsurval (Bryman, 2011, s. 194). Snöbollsurval är 

enligt Bryman (2011, s. 196) en urvalsprocess där forskaren tar kontakt med informanter som 

kan vara potentiella deltagare. Deltagarna tar i sin tur kontakt med relevanta informanter i 

deras kontaktnät som kan vara aktuella för studien (Bryman, 2011, s. 196). 

Folkhälsomyndighetens restriktioner försvårade rekryteringen av deltagare på ett sätt som 

krävde fysisk kontakt. Av den anledningen valde författarna att gå via det egna kontaktnätet 

för att finna deltagare då detta ansågs som det lämpligaste alternativet med med tanke på 

situationen.  

 

Inklusionskriterierna för att delta i studien var att informanten skulle ingå i ett hushåll med 

minst tre medlemmar där samtliga bodde hemma varav minst en av dessa skulle vara under 18 

år. Detta berodde på att författarna ville studera de familjer som hade ett behov av en större 

mängd livsmedel och hur de hanterade inköp under pandemin. Informanten skulle vara 

ansvarig för livsmedelsinköpen i hushållet, familjen skulle vara bosatt i Sverige och både 

män, kvinnor samt könsneutrala inkluderades.  

 

Efter att informanterna rekryterades kontaktades samtliga via mail där informanterna fick ett 

bifogat följebrev (se bilaga 1). I samband med utskick av följebrevet fick deltagarna som 

valde att delta bekräfta sin medverkan genom att svara på mailet. Ett schema för intervjuerna 

med datum och tid utformades utefter intervjupersonernas möjlighet att delta. 

 

I tabell 1 redovisas utöver informanternas fiktiva namn även stad, antal medlemmar i 

hushållet, kön, utbildning, sysselsättning och ålder. Informanterna var både från större och 

mindre städer. Majoriteten av deltagarna hade ett hushåll bestående av fyra medlemmar. I 

studien medverkade flest kvinnor. Utbildningsnivån bland informanterna varierar och även 

deras sysselsättning. 
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Tabell 1. Bakgrundsinformation om studiens deltagare. 

 

Fiktivt 

namn 

Typ av 

stad 

Antal 

medlemmar i 

hushållet 

Kön Utbildning1 Sysselsättning2 Ålder 

Klara Större stad 3 Kvinna Gymnasial 

utbildning 

Studerande 26 år 

Sara Mindre stad 4 Kvinna Gymnasial 

utbildning 

Föräldraledig 24 år 

Simon Mindre stad 4  Man Eftergymnasial 

utbildning 

Gymnasielärare 40 år 

Anna Större stad 4 Kvinna Eftergymnasial 

utbildning 

Barnverksamhet 

på Svenska 

kyrkan 

52 år 

Lisa Mindre stad 4 Kvinna Eftergymnasial 

utbildning 

Samordnare på 

äldreboende 

41 år 

Petra Mindre stad 4 Kvinna Eftergymnasial 

utbildning 

Samordnare 40 år 

Viktor Mindre stad 4 Man Gymnasial 

utbildning 

Lastbilschaufför 38 år 

1.Eftergymnasial utbildning är exempelvis en akademisk utbildning som sker efter en treårig 

gymnasieutbildning. 

2 Större stad: kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största 

tätorten och mindre stad: kommuner med minst 15 000 men mindre än 40 000 invånare i den 

största tätorten (Sveriges kommuner och regioner, 2019). 

 

Semistrukturerade intervjuer 

Vid genomförande av semistrukturerade intervjuer använder intervjuaren en intervjuguide där 

frågor utformas efter olika teman. Dessa teman ska vara relevanta för att sedan kunna besvara 

det aktuella syftet (Bryman 2011, kapitel 17). De teman som användes i intervjuguiden i den 

aktuella studien var inköp, livsmedel, ekonomi, ätande, media och påverkan. Under de 

semistrukturerade intervjuerna är det också viktigt att arbeta flexibelt kring intervjuguiden för 

att kunna få djupare förklaring kring en viss fråga eller tema (ibid). 

 

Pilotintervju 

I kapitel 10 av Samhällsvetenskapliga metoder nämner Bryman (2011) att en pilotstudie har 

betydande roll för studien och menar att det finns flera fördelar med att utföra en pilotstudie. 

Det kan exempelvis vara ett stöd i att vidareutveckla eller utforma en bra intervjuguide med 

relevanta frågor. Ytterligare en fördel är att forskaren får en uppfattning om frågorna är lätta 

att förstå eller om de måste omformuleras för att informanterna enklare ska kunna förstå dem. 

Det är också viktigt att de som utför intervjuerna bekantar sig med denna typ av metod inför 

intervjuerna till den aktuella studien (Bryman, 2011, kapitel 10). 

Pilotintervjun utfördes cirka en vecka innan studiens inplanerade intervjuer. Pilotdeltagaren 

valdes ut efter de inklusionskriterier som samtliga deltagare i studien utgick från. En 
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förberedd intervjuguide användes under intervjun, denna uppdaterades sedan med ytterligare 

frågor som skulle kunna ge stöd i att besvara studiens frågeställningar. De frågor som 

uppdaterades var frågor om ekonomiska aspekter och frågor kring inköp. Se slutlig version av 

intervjuguiden i bilaga 2. Webbmötestjänsten Zoom användes under pilotintervjun, Zoom är 

en videotelefoni och online chattjänst som sker via en mjukvaruplattform. Pilotdeltagaren 

tillfrågades innan inspelning om samtycke till att spela in pilotintervjun med både ljud och 

bild.  

 

Genomförande av semistrukturerade intervjuer 

Intervjuerna genomfördes under våren 2020 när utbrottet av covid-19 var aktuellt i Sverige. 

Intervjuerna skedde löpande under en sju dagars period i april månad. Författarna tog hänsyn 

till restriktionerna kring social distansering och av den anledningen genomfördes intervjuerna 

via Zoom. För att få en närhet till informanten tillfrågades deltagarna att använda sin 

webbkamera under hela intervjun, vilket godtogs av alla.  

Deltagarna fick i början av intervjun information om studiens syfte, intervjuns upplägg och 

vad som bör göras vid tekniska problem. Intervjuerna pågick mellan 40 till 70 minuter. 

Intervjuernas ljud samt bild spelades in via Zoom, ljud spelades även in via mobiltelefon för 

att säkerhetsställa att informationen inte försvann om tekniska problem skulle uppstå.  

Deltagarnas geografiska position och platsen de utförde intervjun på varierade. Den vanligaste 

platsen var informanternas hem men några av deltagarna valde också att utföra intervjun på 

arbetsplatsen. Under intervjuerna var alltid två av författarna närvarande men det varierade 

vilka författare som deltog. Det varierade också vem som hade ledande respektive biträdande 

ansvar under intervjun, se respektive ansvarsområde i tabell 2. Författaren som inte deltog 

under intervjun var den som hade kontakt med personen som rekryterat deltagaren. Detta för 

att minimera risken att eventuellt påverka informanten. 

  

Tabell 2. Ansvarsområden vid intervju. 

 

Ledande- ansvarsområden under 

intervjun 

Biträdande- ansvarsområden under 

intervjun 

- Upplyste informanten om intervjuns 

upplägg och vad som skulle göras 

vid tekniska problem. 

- Frågade om bakgrundsfrågor som ej 

spelades in. 

- Frågade om samtycke. 

- Ansvarade över inspelning. 

- Ställde frågor.  

- Var stöd till ledande intervjuare. 

- Ställde följdfrågor vid behov.  

- Uppmärksammade att alla frågor 

från intervjuguiden ställdes. 

 

Dataanalys 

Författarna genomförde en tematisk analys utifrån Braun & Clarkes (2006) modell som 

beskrivs i artikeln Using thematic analysis in psychology. Tematisk analys är en metod som 

används för att bland annat identifiera mönster i data kopplat till studiens syfte. Metoden 

beskrivs som flexibel i och med att det inte finns tydliga riktlinjer kring analysen (Braun & 

Clarke, 2006) men även att metoden inte har en tydlig bakgrund (Bryman, 2011, s. 528). Tack 

vare metodens flexibilitet är tematisk analys ett bra verktyg vid dataanalysen som både kan 

leda till en detaljerad och komplex bild av aktuell data (Braun & Clarke, 2006). Modellen 

baseras på sex steg, men Braun & Clarke (2006) poängterar att detta är en ständigt pågående 

process vilket innebär att författarna behöver gå mellan de olika stegen flertalet gånger. De 
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sex stegen som författarna följt är följande: bekanta sig med datan, skapa inledande koder, 

söka efter teman, se över tema, definiera och namnge teman och skrivning av rapporten (ibid).  

Intervjuerna transkriberades löpande av författarna en till två dagar efter genomförandet av 

intervjun. Dataanalysen påbörjades med att författarna läste igenom de sju transkriberade 

intervjuerna för att bekanta sig med dem och noterade en preliminär analys, antalet sidor som 

analyserades av författarna var 74 A4 sidor. Sedan skapades inledande koder. Texterna lästes 

igenom igen och författarna gav exempel på teman respektive kategorier i texterna. Processen 

fortsatte med att författarna såg över den befintliga dataanalysen vilket innefattade teman, 

kategorier och koder. Detta för att sedan komplettera med nya förslag, vilket skedde ett flertal 

gånger innan den slutliga dataanalysen färdigställdes. Den slutliga dataanalysen landade i två 

teman som var tankar om livsmedelsinköp under covid-19 samt tankar och strategier för att 

kunna upprätthålla en trygg vardag (se exempel tabell 3 och 4).   

 

Tabell 3. Exempel på dataanalys. 

 

Textmassa Meningskondensering  Kod Kategori Tema 

“Ja, nej men jag 

tänkte säga att jag 

tror att människor 

påverkas väldigt 

starkt av att man 

ser på Facebook 

till exempel, 

toalettpappret är 

slut, då tänker ju 

dom flesta såhär: 

oj, nu måste vi ha 

toalettpapper fast 

det inte finns 

någon logik i det 

då, så att jag tror 

att man påverkar 

varandra väldigt 

mycket” 

 

 

 

Människor påverkas 

starkt av facebook till 

exempel 

 

 

 

 

De flesta tror att man 

måste ha toalettpapper 

fast det inte finns någon 

logik i det 

 

 

Man påverkar varandra 

väldigt mycket 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociala medier 

 

 

 

 

 

 

Komplext 

beteende 

 

 

 

 

Människor i  

omgivningen 

 

 

Påverkan 

 

 

 

 

 

 

Bunkring 

 

 

 

 

 

Påverkan 

Tankar om 

livsmedelsinköp 

under covid-19 
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Tabell 4. Schematisk bild över teman, kategorier och koder. 

 

Tema Kategori Kod 

Tankar om livsmedelsinköp under covid-

19 

 

 

 

 

 

 

 

Bunkring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Påverkan 

 

 

 

 

 

Komplext beteende

 
Trygghet 

 
Negativa åsikter  

 
Solidariskt att inte bunkra 

 
Empati för riskgrupper 

 
Oro och ovisshet 

 
Ökad livsmedelsförsäljning 

 
Nyhetsmedium 

 
Sociala medier 

 
Människor i omgivningen 

 
Myndigheter 

Tankar och strategier för att kunna 

upprätthålla en trygg vardag 

Matförråd 

 

 

 

 

 
Matvanor 

 

 

 

 

 

 

 
Ekonomi 

Livsmedel

Ökad inköpsfrekvens 

Undvika folksamlingar 

Restaurangmat 

Solidariskt handlande 

 
Mer tid hemma

Prioriteringar i kostvanor 

Prioriteringar av inköp 

 
Tankar om framtid 

 
Planering 
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Etiska överväganden 

I denna studie har hänsyn tagits till de fyra etiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet beskrivna av Vetenskapsrådet 

(2017). Deltagarna fick innan studiens start information i form av ett följebrev, se bilaga 1. 

Informationen i följebrevet bestod bland annat av studiens syfte, hur undersökningen ska gå 

till, att intervjun kommer spelas in, att det är frivilligt att delta och att deltagarna har rätt att 

avbryta sin medverkan under studiens gång. Vilket enligt CODEX (2020) är den information 

som ska ges till de tillfrågade personerna. Följebrevet innehöll även kontaktuppgifter till 

författarna samt handledare för eventuella frågor. Samtyckeskravet uppfylldes genom att 

deltagarna bekräftade samtycke till deltagandet i studien via mail. De inspelade intervjuerna 

förvarades i ett Google Drive dokument samt på författarnas datorer som endast de hade 

tillgång till. Vid bearbetning av det insamlade materialet var deltagarna anonyma genom att 

deras namn bytes ut mot fiktiva namn, även orten där deltagarna bodde benämndes som 

“mindre stad” eller “större stad” vilket uppfyllde den tredje etiska principen 

konfidentialitetskravet. Slutligen hade deltagarna informerats om att informationen som 

samlades in via intervjuerna endast skulle användas som material till studien vilket bekräftade 

nyttjandekravet. 

 

Resultat 
Resultatet visade på ett övergripande mönster där informanterna menade att de inte 

påverkades av bunkringsbeteende i samma utsträckning som de uppfattade att andra hade 

gjort. Detta då de uttryckte att de själva inte hade bunkrat livsmedel under utbrottet av covid-

19. De var även eniga om att utomstående faktorer påverkade beteendet bunkring men att 

matvanorna inte påverkades i samma utsträckning som konsumtionsbeteendet.  

 

Tankar om livsmedelsinköp under covid-19 

Det första temat tar upp informanternas upplevelser kring kategorierna bunkring samt 

påverkan. 

 

Livsmedelsinköp tenderade att associeras med bunkring i början av pandemin. Informanternas 

initiala reaktion gällande inköp innefattade först ett tydliggörande att de själva inte deltagit i 

beteendet. Detta följt av åsikter gällande bunkring. Åsikterna var främst anknutna till 

beteendet bunkring som något negativt där de menade att beteendet var både ologiskt och 

tragiskt. Lisa och Simon uttryckte sig på detta sätt ” som att folk tror att de skulle bli krig” 

och ”de tänker att det är ett katastrofscenario”. Informanterna ställde sig kritiskt till 

beteendet i och med att det skulle kunna påverka vissa grupper i samhället negativt. De 

målade upp situationer där personer med ekonomiska svårigheter inte hade möjlighet att köpa 

på sig större mängder livsmedel och att de då var beroende av att det fanns tillgång till 

livsmedel när de veckohandlade. Informanterna menade att dessa personer kunde bli utan 

varor som de verkligen behövde på grund av att vissa personer köpt på sig för stora mängder 

utan att faktiskt ha ett behov av dessa livsmedel. Ytterligare en grupp som informanterna 

nämnde kunde bli särskilt utsatt var personer i riskgrupp. De menade att denna grupp i 

samhället borde köpa på sig ett lager av livsmedel, utan att tänka på vilka konsekvenser det 

kunde leda till för resterande människor i samhället. Informanterna berättade att personer som 

befinner sig i riskgrupp bör undvika folksamlingar då de konsekvenser som skulle kunna 

uppstå vid eventuell smitta är allvarligare för riskgruppen än för andra i samhället. Därav 

kunde det vara bra att minimera besöken till matvarubutiker menade informanterna. Dock 

ansåg de att personer i riskgrupper troligtvis hade svårt att undvika butiker helt och hållet trots 

allt. De trodde att dessa individer inte kunde köpa ett lager som höll längre än några veckor, 

samt att de troligtvis inte ville vara beroende av närstående som handlade åt dem. Av den 
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anledningen uppmuntrade informanterna deras anhöriga i riskgrupp att handla livsmedel på 

nätet för att kunna undvika folksamlingar helt och hållet. Med riskgrupperna i åtanke ansåg 

informanterna att det var ett enkelt val att inte delta i bunkringsbeteendet då de såg valet som 

empatiskt och solidariskt.  

 

Efter vidare reflektion om bunkring uttryckte dock informanterna en viss typ av förståelse för 

beteendet även hos övriga i samhället. De menade att människans agerande kan vara 

komplext och det finns flera faktorer som kan påverka detta. En av de vanligaste orsakerna till 

varför de trodde att bunkring uppstått i Sverige var på grund av oro och ovisshet. Oro 

diskuterades i olika kontexter men framförallt som en anledning till varför människor kände 

behovet av att bunkra. De menade att det fanns en ovisshet i början av pandemin. Andra 

länder blev satta i karantän och det började spridas nyheter om att det bunkrades varor i andra 

delar av världen såsom Kina, Australien och USA. När detta rapporterades på nyhetsmedium i 

Sverige trodde informanterna att det kunde ha lett till en ökad oro som gjorde att människor 

agerade på samma sätt som andra gjort genom att bunkra. När beteendet sedan kom till 

Sverige menade informanterna att sociala medier kunde spela en stor roll i spridningen av 

beteendet. De exempel på sociala medier som nämndes flest gånger var särskilt Facebook och 

Instagram. Sara som använder båda dessa plattformar dagligen nämnde att hon hade sett ett 

flertal inlägg om bunkring och andra inlägg relaterat till virusutbrottet och då började även 

hon reflektera över sitt eget beteende:  

 

“...det var en sån otroligt hysteri på sociala medier alltså det gjorde mig, för jag är 

egentligen inte orolig alls men hysterin på sociala medier gjorde att man tänkte liksom men 

gud är jag för lugn eller ska jag vara mer hysterisk jag också” (Sara) 

 

Fastän Sara ifrågasatte om hon borde bunkra så gjorde hon aldrig det. Däremot så nämnde 

Sara att en bekant till henne valde att köpa en större mängd livsmedel då hon sett beteendet på 

sociala medier. Saras vän blev orolig att hon själv skulle bli utan varor om hon inte köpte på 

sig extra. Precis som Sara upplevde de flesta informanterna att sociala medier spred oro 

istället för att lugna befolkningen. Dock förekom det skilda åsikter gällande nyhetsmediums 

rapporteringar, vissa menade att det inte spelade någon roll vart informationen om bunkring 

förmedlades då det skapade en oro oavsett. Andra upplevde däremot information från 

Sveriges Television, Dagens Nyheter och de plattformar som regeringen samt 

Folkhälsomyndigheten gjort uttalanden på som trovärdiga och informativa. Lisa som är 41 år 

och bor i en mindre stad menade att de uppmaningar som getts några veckor efter bunkringen 

uppdagades var särskilt bra: 

 

“...ja från regeringens sida också. Att dom verkligen påpekar det att, ni behöver inte bunkra 

utan, det är bra om maten räcker till alla liksom” (Lisa) 

 

Trots uttalanden från myndigheter och regeringen hade informanterna observerat flera tomma 

hyllor i deras lokala matvarubutiker. De såg att torrvaror såsom ris, pasta, jäst, havregryn och 

mjöl gick åt snabbt. En av informanterna var särskilt fundersam över att mjölsorter som ingen 

vanligtvis brukade köpa var slut när han letade efter mjöl. Det hade även tagit slut på 

konserver såsom tonfisk och baljväxter. I vissa delar av landet förekom även brister på fryst 

mat såsom köttbullar och Billys Pan pizza. Anna som bor i en större stad hade en dag i mars 

varit och handlat på hennes lokala matvarubutik och var med om följande situation: 
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“Helt galet på ica maxi, tonfisk tänkte jag, det är smart för det gillar ju jag och min ena 

dotter jättemycket, helt länsat, fanns inte en burk. Så just det, konserver kommer jag ihåg att 

det var helt tomt, fanns ingenting. Vetemjöl, helt slut. Nej men det var helt länsade hyllor så 

att det kändes ju lite galet men så gjorde ju verkligen folk” (Anna) 

 

Fastän informanterna upplevde flera situationer med tomma hyllor så var de aldrig oroliga 

över att livsmedel som de ville ha skulle ta slut. Vid situationer där de inte hittade det som de 

ville ha gick de vidare till en annan butik eller så avvaktade de några dagar tills butikerna 

hade hunnit fylla på med varor. De kände en trygghet för Sveriges livsmedelsförsörjning och 

ansåg att det inte skulle kunna bli problem med livsmedelsleveranser i framtiden.    

 

Tankar och strategier för att kunna upprätthålla en trygg vardag 

Det andra temat tar upp kategorierna matförråd, matvanor och ekonomi.   

 

Informanterna berättade att de hade ett matförråd hemma oavsett hur läget såg ut i världen. 

Matförrådet innehöll vanligtvis torrvaror såsom pasta, havregryn, och mjöl. Vissa såg även till 

att deras frys var fylld med kyckling, köttfärs och färdigrätter. Trots att informanterna inte 

bunkrat nämnde de att de hade köpt på sig lite mer av dessa livsmedel. Anledningen till detta 

var för att informanterna ville säkerställa att matförrådet ständigt var påfyllt. Vanligtvis fyllde 

informanterna på när det började ta slut av någon vara, nu menade de dock att de hade fyllt på 

mer frekvent för att de skulle kunna stanna hemma om de blev smittade av covid-19. De 

poängterade att det var viktigt att stanna hemma vid minsta symptom för att kunna minimera 

smittspridningen i samhället. Informanterna berättade att de inte ville tänka på 

livsmedelsinköp vid sjukdom, utan fokusera på att bli frisk. 

 

Deltagarna nämnde att de åt mer av det som fanns i deras matförråd i och med att de 

spenderade mer tid hemma på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men det i 

sin tur innebar inte att deras matvanor hade förändrats i sådan stor utsträckning. De hade 

endast ätit lite fler mellanmål och vad dessa bestod av kunde variera. Vissa tenderade att äta 

mer kakor och andra åt mer frukt och mackor. Rekommendationerna om att arbeta hemifrån 

och undvika sociala sammanställningar ledde till att de blev mer uttråkade och därav valde att 

äta lite mer. I och med att de spenderade mer tid hemma menade även informanterna att de 

hade möjlighet att baka bröd och småkakor som de tidigare inte gjort, samt att de kunde 

spendera mer tid på matlagning. Utöver det framkom det senare i intervjuerna att 

informanterna valde att konsumera mer mat från lokala restauranger. Anledningarna till varför 

konsumtionen hade ökat varierade, men den främsta anledningen var viljan att stötta de lokala 

verksamheterna. Informanterna lyfte att många restauranger hade påverkats negativt av 

virusutbrottet och att det var viktigt att försöka hjälpa de som hade det tufft ekonomiskt. Sara 

som bor i en mindre stad värderade de lokala verksamheterna högt och ville ha kvar dem efter 

utbrottet. Hon uttryckte sig på detta sätt gällande hur hon förändrat sina matvanor för att 

kunna stötta verksamheterna:  

 

“... man tänker på att vara lite extra givmild att man köper de där bullarna från cafét som 

man kanske inte annars gör på en onsdag men nu gör man det bara för att man försöker 

sprida sina pengar till alla som behöver...”(Sara) 

 

Det var flera av informanterna utöver Sara som uttryckte sin beklagan för de lokala 

restaurangerna. Förutom de solidariska anledningarna så menade informanterna att beställa 

hem restaurangmat var ett sätt för dem att kunna fortsätta äta restaurangmat utan att bryta mot 
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Folkhälsomyndighetens uppmaningar. Vidare uttryckte de dock att  det var förståeligt att alla 

inte kunde stödja de lokala verksamheterna exempelvis på grund av ekonomiska skäl. 

Informanterna nämnde att de själva inte blivit påverkad av de ekonomiska svårigheterna som 

virusutbrottet inneburit, men att de var medvetna om att många blivit varslade eller på andra 

sätt fått en försämrad ekonomi. I dessa fall menade informanterna att fokuset bör ligga på att 

spara pengar istället för att stötta lokala verksamheter. Informanterna uttryckte flera 

potentiella sätt för att kunna minska kostnaden för livsmedelsinköp. Exempelvis menade de 

att priset på produkten skulle bli avgörande, vilket kunde leda till att människor undviker att 

köpa svenskt kött eller ekologiska produkter som vanligtvis kostar mer. Dock poängterade 

informanterna att de var medvetna om att människor tenderar att handla utefter vanor och 

rutiner, vilket skulle kunna skapa en problematik vid behovet av att minska kostnaderna för 

livsmedelsinköp. Dock ansåg de att detta var en nödvändig förändring gällande 

livsmedelsinköp för personer som fått en försämrad inkomst.   

 

Trots att deltagarna själva inte blivit påverkade uttryckte de olika tankar om hur de skulle 

hantera situationen om de skulle bli påverkade framöver. Flera av informanterna uttryckte att 

de var dåliga på att planera inköp men att detta skulle bli ett måste om deras inkomst skulle 

försämras. Genom att veckoplanera skulle de lättare kunna undvika de spontana inköpen som 

kostade dem mycket pengar idag. De skulle även försöka prioritera deras barns kostvanor i 

större utsträckning. Sara som har två yngre barn menade att hon som förälder måste sätta sig 

själv åt sidan om hennes eller hennes sambos inkomst skulle försämras:  

 

“...jag skulle absolut prioritera mina barn, så att dom liksom fortfarande får lika bra mat och 

då skulle jag, skulle det bli sån otrolig kris, då skulle man ju absolut som vuxen sätta sig själv 

åt sidan” (Sara) 

 

Informanterna uttryckte dock att förändringar gällande deras inköp skulle komma i ett sent 

skede till skillnad från vad de ansåg att andra borde göra. De menade att deras 

livsmedelsinköp prioriterades framför andra inköp då mat var en viktig del i deltagarnas 

hushåll.  

 

Förutom potentiella omställningar i matvanorna som var relaterade till ekonomiska 

förändringar fanns ytterligare tankar gällande förändrade kostvanor hos två av informanterna. 

Klara och Anna äter båda en lågkolhydratskost. De var båda medvetna att det kunde bli en 

utmaning att bibehålla deras normala kostvanor om situationen med pandemin skulle 

förvärras. Skulle det bli begränsade möjligheter att handla livsmedel som de vanligtvis 

konsumerade menade de att det inte skulle vara problematiskt att äta livsmedel som var rika 

på kolhydrater. Klara som är 26 år och bor tillsammans med hennes sambo och deras dotter 

nämnde pasta som ett exempel på livsmedel. Hon hade under början av pandemin köpt hem 

pasta då hon ansåg att det var ett livsmedel som var bra att ha i ett matförråd under en 

krissituation. Trots att hon vanligtvis undviker just detta livsmedel uttryckte sig Klara på detta 

sätt:  

 

“Alltså när det är sån här krissituation då köper man ju det som faktiskt håller längst inte vad 

det är för någon mat. Jag tänker inte strunta i pastan om det är det enda som finns att äta, då 

äter jag pasta (Klara skrattar)” (Klara)  

 

Diskussion 
Folkhälsomyndigheten uppdaterade den 10 mars den allmänna smittspridningen av covid-19 

till mycket hög (Folkhälsomyndigheten, 2020b). Dagen därpå kunde en markant ökning i 
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åtgången av vissa livsmedel observeras hos dagligvaruhandeln (Wetter, Rosengren & Törn, 

2020). Karin Brynell, VD på Svensk dagligvaruhandel diskuterade i en intervju med TV4 att 

efterfrågan ökat på produkter med lång hållbarhetstid, såsom konserverade livsmedel och 

torrvaror (TV4 Play, 2020). Vad som kan vara orsaken till bunkring kan bero på flera faktorer 

och det som nämndes flertalet gånger av informanterna var påverkan från omgivningen. 

Inlägg på sociala medier om tomma hyllor i matvarubutiker menade informanterna kunde öka 

oron för att själv bli utan livsmedel som man ansåg sig behöva vid krissituationer.  

 

Interaktioner som sker på sociala medier mellan individer, organisationer och enheter är 

lättillgängliga och kan av den anledningen spridas snabbt (Berthon, Pitt, Plagger & Shapiro, 

2012). Informanterna observerade beteendet bunkring på sociala medier och att det skedde i 

andra delar av världen innan konsumtionsbeteendet förändrades i Sverige. Dessa 

rapporteringar om bunkring trodde deltagarna kunde vara en anledning till varför beteendet 

även började i Sverige. Informanterna berättade även hur bekanta hade valt att bunkra efter att 

de observerat fenomenet på sociala medier. Detta ledde till en oro hos deras bekanta och 

därav köpte de en större mängd av dessa livsmedel. Detta agerande kan förklaras med hjälp av 

Baneerjes modell “flockbeteende” (1992) där han hävdar att människan tenderar att agera 

såsom hon ser andra agera. Detta kan anses som ett rationellt beteende då denne tror att 

människor i omgivningen besitter en bredare kunskap kring den rådande situationen 

(Baneerje, 1992; Zheng, Shou & Yang, 2020). En liknande situation i anknytning till utbrottet 

av covid-19 har observerats av Zheng, Shou & Yang (2020) i USA där de observerade att 

människor tenderar att köpa en större mängd livsmedel. Detta oavsett vad detaljhandlare eller 

myndigheter säger då människorna följer andras sätt att agera istället för den information som 

ges från branschorganisationer inom livsmedelsförsörjning (Zheng, Shou & Yang, 2020). 

Informanterna i studien hade enligt deras egen uppfattning inte agerat som andra genom att de 

avstod från att bunkra, vilket skulle betyda att de inte har agerat enligt ett flockbeteende. Detta 

skulle kunna bero på att de inte kände en oro att livsmedel kommer ta slut och att de litar på 

Sveriges försörjning av livsmedel. Livsmedelsverket (2020) gick ut med en uppmaning till 

den svenska befolkningen att det inte fanns någon brist i livsmedelsförsörjningen och att 

befolkningen inte behövde bunkra livsmedel. Enligt Svenska institutionen för 

opinionsundersökningars (SIFO) har Sveriges befolkning ett högt förtroende för de svenska 

myndigheterna (Sjögren & Orbe, 2019). Detta kan innebära att befolkningen litar på de 

uttalanden som Livsmedelsverket (2020) gjort under utbrottet av covid-19. Vilket skiljer sig 

från vad Zheng, Shou & Yang (2020) tidigare observerat, men däremot kan deras teori 

stämma överens med hur informanterna trodde att andra i Sverige kan ha resonerat kring 

bunkring.  

 

De livsmedel som informanterna observerat hade bunkrats var bland annat pasta, ris, 

havregryn, tonfisk på burk, ätfärdiga bönor och linser. Det var under 2019 som 

Livsmedelsverket (2019) uppdaterade deras rekommendationer kring vad den svenska 

befolkningen bör inneha för livsmedel hemma under kris. I resultatet kunde vi se att det var 

dessa typer av livsmedel som informanterna ansåg att ett matförråd borde bestå av och att det 

var dessa typer av livsmedel som människor hade bunkrat. Vidare framkom det att flera 

informanter hade ett matförråd men att de har behövt fylla på förrådet mer frekvent under 

utbrottet. I en artikel från Svenska Dagbladet skriven av Asker (2020, 12 maj) diskuterades 

bunkring och varför fenomenet uppstått. Artikeln innehöll en intervju med Ann Enander, 

forskare på Försvarshögskolan där hon uttalade sig om att en möjlig orsak till detta skulle 

kunna vara att Sverige tidigare inte blivit utsatt för en liknande situation, vilket kan generera 

ett mer naivt beteende vid krissituationer. Människor har svårt att förbereda sig på en kris och 

att det är när krisen väl inträffat som människor först agerar. Behovet av ett komplett 
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matförråd kan därav vara mer aktuellt nu under utbrottet av covid-19 än vad människor 

tidigare upplevt. Den snabba utvecklingen av viruset kan orsaka en oro och osäkerhet kring 

livsmedelsförrådet hos den enskilda konsumenten och därför väljer människor att säkra upp 

livsmedel som det kan tänkas behöva under en längre tidsperiod. Trots att informanterna 

menade att de endast köpt en liten mängd extra av vissa livsmedel kan det påverka statistiken 

för dagligvaruhandeln när många hushåll resonerar på samma sätt. Fastän informanterna 

berättade att de handlat mer av vissa livsmedel associerade de bunkring med något negativt. 

Denna ambivalens skulle kunna bero på de uttalanden som myndigheter gjort under tiden av 

pandemin. Landsbygdsministern Jennie Nilsson (S) har uppmanat befolkningen att de inte 

behöver överreagera och bunkra varor vilket nämndes i flertalet dagstidningar bland annat i en 

artikel skriven av Nillson själv i Folkbladet (2020, 12 mars) och i en artikel skriven av Bark i 

Hallandsposten (2020, 23 mars). Detta kan i sin tur ställas mot de uppmaningar som 

Livsmedelsverket (2019) tidigare gjort angående att den svenska befolkningen bör ha ett 

matförråd hemma. Då Sveriges befolkning har ett högt förtroende för myndigheter skulle 

detta kunna betyda att hushållen väljer att köpa de livsmedel som Livsmedelsverket uppmanat 

befolkningen att ha hemma under krissituationer. Enligt Ann Enanders teori som nämns i  

Svenska Dagbladets artikel skriven av Asker (2020, 12 maj) skulle det innebära att 

majoriteten av Sveriges befolkning handlar liknande livsmedel till sina matförråd samtidigt. 

När myndigheter sedan går ut med kritik mot agerandet kan detta skapa en förvirring hos 

individerna då de vill följa myndigheternas råd men de motsatta uppmaningarna kan skapa en 

osäkerhet i hur de ska agera. 

 

Förutom uttalanden från ministern spreds flera debattartiklar om bunkring under utbrottet av 

covid-19. Helmerson (2020, 3 april) delade med sig av sina åsikter i Dagens Nyheter där han 

lyfte fram bunkring som ett egoistiskt och ologiskt beteende. Denna bild av bunkring som 

något negativt stämmer överens med den bild som informanterna förmedlade. Vanligt 

förekommande åsikter hos informanterna var att bunkring ansågs vara hetsigt, egoistiskt och 

ologiskt. En anledning till varför människor har valt att lägga en negativ värdering i beteendet 

skulle kunna förklaras av behovet att vilja upprätthålla sin självbild (Spencer, Fein & Lomore, 

2001). Då informanterna diskuterade mycket om solidariskt agerande såsom omtanke för 

personer i riskgrupp skulle det kunna tolkas som att detta ses som en viktig egenskap i dess 

egen självbild. Det finns flertalet studier som har bekräftat hur jaget upprätthålls av hur 

människor i sin närhet uppfattar individen (Spencer, Fein & Lomore, 2001; Mead, 1934; Lee, 

Aaker & Gardner, 2000). När bunkring framställs som osolidariskt i samhället kan det finnas 

en risk att individen känner att självbilden hotas vid ett erkännande av beteendet bunkring. 

Detta skulle kunna innebära att människans bild av sig själv inte stämmer överens med 

omgivningens bild. Av den anledningen kan det tolkas som att informanterna känner ett 

behov av att ta distans från beteendet då de inte vill uppfattas som osolidariska av sin 

omgivning. Trots att informanterna ansåg att de inte hade bunkrat framkom det dock att de 

hade handlat mer av vissa livsmedel. De motiverade detta agerande med att de måste ha ett 

påfyllt matförråd så att de kan stanna hemma om de blir sjuka. Genom att stanna hemma kan 

de då minimera risken att smitta andra. Denna motivering går återigen att stödja mot behovet 

av att vara solidarisk och en god medborgare. Vidare går deras motivering även att koppla till 

behovet av att upprätthålla en trygghet i en osäker tid. Vid en situation när informanterna 

skulle bli sjuka och behöva isolera sig själv i sitt hem skulle de klara sig en längre tid utan att 

behöva tänka på att handla mat. Maslow (1987) menade att det mest grundläggande behoven i 

en människas liv är de biologiska behoven såsom att äta mat. Genom att upprätthålla ett 

påfyllt matförråd stärker de tryggheten då de säkerställt att det fanns mat hemma om de skulle 

bli sjuka.  
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Ytterligare ett sätt att upprätthålla sin självbild som solidarisk medborgare verkade vara 

genom att handla mer restaurangmat, det vill säga att stödja företag som drabbats på grund av 

restriktioner kring social distansering. Vissa av informanterna valde vid flera tillfällen att 

handla mat hos sina lokala restauranger. Under pandemin verkade informanterna se på 

agerandet att köpa restaurangmat som något solidariskt, vilket de tidigare inte hade gjort. 

Detta har visats genom att användare på olika sociala medier nämnde hashtagen 

“#stöttarestaurangbranschen” när de handlade mat från svenska restauranger. I dagsläget den 

25 maj 2020 finns över 5000 inlägg på Instagram med denna hashtag (Instagram, 2020). Detta 

kan tyda på att många har utvecklat en ny gemensam mening till att stötta lokala 

verksamheter vilket då kan stärka individens självbild.  

 

Socialpsykologin beskriver hur drastiska vändpunkter i livet kan förändra människors matval, 

måltider och relationen till mat (Devine, 2005). Utbrottet av covid-19 kan anses som en 

drastisk förändring i samhället i och med de införda restriktionerna kring sociala 

sammankomster och osäkerheten inför framtiden som utbrottet har medfört. Av den 

anledningen kan människor tvingas till en förändring i sina matvanor. Då 

Folkhälsomyndigheten har uppmanat människor att arbeta hemifrån i sådan stor utsträckning 

som möjligt (Folkhälsomyndigheten, 2020a) samt att gymnasieskolor, universitet och 

högskolor ska bedriva sin undervisning på distans (Folkhälsomyndigheten, 2020c). Detta 

medför att fler måltider konsumeras i hemmet än tidigare. Dessutom visade resultatet att 

informanterna valde att äta fler mindre måltider såsom fika, smörgåsar och frukt utöver 

frukost, lunch och middag. Vidare utmärkte sig tankar hos de informanter som följde en diet. 

Trots att de åt en lågkolhydratskost skulle informanterna kunna tänka sig att bryta sin 

kosthållning om situationen i samhället skulle förvärras. Detta då informanterna hade valt att 

köpa livsmedel som har lång hållbarhet och som är lätt att tillaga. En stor del av dessa 

livsmedel är rika på kolhydrater och vid en eventuell karantän eller om 

livsmedelsförsörjningen brister kan personer med en strikt lågkolhydratsdiet behöva äta av 

livsmedel som finns i matförrådet.  

 

Informanterna nämnde att det kunde förekomma förändringar i människors ekonomi då 

utbrottet av covid-19 har lett till en ökad arbetslöshet (Statistiska centralbyrån, 2020). Den 

ökade arbetslösheten kan påverka människors sätt att tänka vid inköp av livsmedel då 

inkomsterna försämras. De förändringar som kan förekomma vid denna situation är 

exempelvis en mer noggrann planering för inköp. De varor som kan komma att prioriteras är 

livsmedel i lägre prisklasser och varor på extrapris (Wiig & Smith, 2008) vilket kan medföra 

att konsumenter väljer andra typer av livsmedel än vad de vanligtvis är vana vid. Detta kan i 

sin tur leda till att måltider som serveras vid matbordet kommer se annorlunda ut. Däremot 

visade resultatet att informanterna själva hävdade att de skulle förändra sina matvanor och 

inköp i ett sent skede vid minskad inkomst, men å andra sidan lyfter de detta som en trolig 

förändring hos andra i ett tidigt skede vid förändrad inkomst. Detta kan visa på att människor 

kan ha svårt att se en förändring i sin egen livsstil i jämförelse med andras. Dock förekom det 

en viss förberedelse hos informanterna om situationen skulle förändras vid förlust av 

sysselsättning. Vilket har uttryckts i att de skulle prioritera barnens kost framför sin egen men 

också att de skulle behöva tänka om vid inköp och val av livsmedel. 

 

Uppsatsens resultat i relation till kostvetarproffessionen  

Beteendet bunkring är ett fenomen som uppmärksammades i samhället i samband med 

utbrottet av covid-19. I och med att mycket av det som bunkrades var livsmedel berör det 

kostvetarprofessionen. Dels för att kostvetare under utbildningen får kunskap inom 

livsmedelskunskap, kostvanor, konsumtionsbeteende och faktorer som kan påverka detta. För 
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kostvetarproffessionen ger resultatet i den aktuella studien kunskap om vad samhället bör 

upplysas om. Bland annat visade resultatet att det finns brister i kunskapen kring betydelsen 

av att inneha ett lager av livsmedel för krisberedskap. Vi ser att individer uppfattat vad ett 

lager bör bestå av men att vi kostvetare i framtiden behöver jobba mer med betydelsen av att 

inneha ett lager av livsmedel hemma vid krissituation. Resultatet ger även indikationer på hur 

nyhetsmedium och sociala medier påverkar befolkningen, vilket kan vara av betydelse för 

myndigheter att ha i åtanke om en liknande situation skulle uppstå igen. Slutligen kan även 

resultatet vara av betydelse för att uppmärksamma vilka potentiella förändringar som kan 

komma att uppstå gällande människors val av livsmedel och därmed även deras matvanor. 

 

Metoddiskussion 

Kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer visade sig vara en adekvat metod för 

studien. Bland annat för att fånga upp informanternas uppfattning och tolkningar av sin egen 

sociala verklighet vilket kvantitativ metod inte inbegriper (Bryman, 2011, s. 41). Studien 

använder sig av snöbollsurval och författarna kom i kontakt med informanter via deras egna 

kontaktnät. Att använda ett snöbollsurval lämpar sig för en kvalitativ studie. Om studien 

däremot hade tillämpat en kvantitativ metod hade ett snöbollsurval inte lämpat sig då urvalet 

inte skulle representera hela populationen. Resultatet hade därmed inte varit generaliserbart, 

vilket är önskvärt i kvantitativa undersökningar (Bryman, 2011, s. 196, 168). Hade den 

aktuella studien istället tillämpat ett bekvämlighetsurval kunde resultatet sett annorlunda ut. 

Detta då ett bekvämlighetsurval innebär att informanterna till studien är personer som finns 

tillgängliga för de som utför studien (Bryman, 2011, s. 194). Informanterna hade då troligtvis 

varit vänner och familjemedlemmar och risken att författarna skulle påverka informanterna 

hade varit större och resultatets trovärdighet hade försämrats. Då den aktuella studiens resultat 

baseras på sju personers enskilda uppfattningar och tankar om ett särskilt fenomen hade  

resultatet även kunnat sett annorlunda ut om urvalet bestått av människor i andra åldrar, fler 

män eller om de hade varit varit bosatta i andra orter.  

 

De sju semistrukturerade intervjuerna genomfördes via webbmötestjänsten Zoom, 

intervjuerna spelades in i enlighet med Bryman (2011, s. 428) och Esaiassons m.fl. (2017) 

rekommendation. Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer att minska 

den sociala kontakten valde författarna att genomföra intervjuerna via Zoom. Att genomföra 

intervjuerna på distans medförde att informanten och de två som intervjuade minste den 

närhet som Bryman (2011, s. 372) menar bör finnas vid kvalitativa intervjuer. En åtgärd som 

ökade närheten under intervjuerna var att genomföra videosamtal via Zoom med påslagen 

webbkamera och på så sätt ökade känslan av närhet. Informanterna förbereddes i början av 

intervjun på vad som bör göras vid tekniska problem. Tekniska problem förekom vid två av 

de sju intervjuerna i form av störningar i nätverket respektive försämrad ljudupptagning. 

Händelserna kunde ha medfört problem vid transkriberingen av intervjuerna och därmed 

minskad pålitlighet av studiens resultat. Detta undveks genom att den ledande intervjuaren 

bad informanten att upprepa vad denne sagt och att transkriberingen av dessa två fick ta 

längre tid för att generera en korrekt transkribering.  

 

Intervjuerna genomfördes under en vecka i april. Trots att pandemin pågick under en längre 

tidsperiod pågick beteendet bunkring endast under en kort period (Wetter, Rosengren & Torn, 

2020). Hade intervjuerna genomförts i ett tidigare skede kunde resultatet sett annorlunda ut då 

ovissheten kring virusets spridning var som störst under mars månad. Dock fanns det ingen 

möjlighet att genomföra intervjuerna en annan tidsperiod med anledning av tidsbegränsningen 

för studien. Trots detta gav intervjuerna ett tillfredsställande resultat då informanterna delgav 

hur de hade upplevt situationen vid tiden när bunkring var som mest aktuellt.  



22 

 

 

Trovärdigheten av studien hade kunnat stärkts om respondentvalidering hade använts 

(Bryman, 2011, s. 353). Detta genom att skicka de färdigställda transkriberingarna till 

tillhörande informant som kunde bekräfta att transkriberingen stämde överens med vad som 

sagts under intervjun. Författarna ansåg att inspelningarna, trots tidigare nämnda tekniska 

problem var tillräckligt tydliga för att ge ett tillfredsställande resultat och därmed behövdes 

inte denna bekräftelse från informanterna. Ytterligare motivering till att inte delge 

informanterna transkriberingarna var att respondentvalidering kunde leda till att 

informanterna skulle upptäcka information i intervjun som de skulle vilja censurera (ibid). 

 

Författarna genomförde intervjuerna i par vilket enligt Bryman (2011, s. 208) inte är vanligt 

förekommande i samhällsvetenskapliga undersökningar. Detta tillvägagångssätt valdes för att 

intervjuerna skulle generera fyllig data som önskas i en kvalitativ undersökning och då ansågs 

två intervjuare var lämpligt för att kunna stötta varandra då författarna var ovana intervjuare. 

Vilka av författarna som intervjuade varierade vilket enligt Esaiasson m.fl. (2017) kan leda 

till en så kallad intervjuareffekt som innebär att svaren från informanterna kan variera 

beroende på vem som intervjuar. Intervjuareffekten motverkades dels genom att intervjun 

följdes av en intervjuguide men även att en semistrukturerad intervju tillåter 

uppföljningsfrågor och sonderingsfrågor, vilket oavsett hade varierat mellan intervjuerna 

beroende på informantens svar.  

 

En vidareutveckling på studien hade varit att använda sig av metodtriangulering. Genom att 

använda sig av ytterligare en metod såsom observationer i exempelvis matvarubutiker hade 

resultatet kunnat ge en mer övergripande bild av konsumtionsbeteende. Detta var då inte 

möjligt på grund av de rådande restriktionerna i och med covid-19.  

 

Slutsats 
Informanterna menade att situationen med covid-19 hade bidragit med oro och ovisshet i 

samhället men berättade att de själva inte upplevt denna oro i samma utsträckning. De hade 

sett en förändring i konsumtionen hos andra i samhället, men upplevde inte själva att de hade 

behövt ändra sitt konsumtionsbeteende i samma omfattning. Informanterna hade blandade 

tankar om varför detta beteende uppstod, förutom oro och ovisshet nämndes nyhetsmediums 

rapportering och inlägg på sociala medier om covid-19 som en orsak. Sammantaget kan det 

utifrån resultatet antas att människor följer ett flockbeteende vilket förstärks av att människor 

använder sig av sociala medier. Däremot går informanterna i denna studie emot detta utifrån 

deras egna självuppfattade beteende. Vidare kan även självbilden och viljan att uppfattas som 

en solidarisk medborgare ha påverkat hur människor agerade under tiden av utbrottet. Utöver 

detta berättade informanterna att de inte hade blivit påverkade av de ekonomiska 

påfrestningar som uppstått i samhället på grund av covid-19. Detta kan vara en av 

anledningarna till varför informanterna ansåg att de inte hade behövt göra några förändringar i 

deras matvanor. Däremot vid vidare eftertanke kom de på att vissa förändringar hade skett 

såsom att de åt fler mellanmål på grund av att de spenderade mer tid i hemmet.  

 

Då denna studie har genomförts under tiden av covid-19 finns det flera luckor i 

kunskapsområdet gällande pandemin. Av den anledningen finns flera intressanta områden att 

studera vidare inom, bland annat ser vi ett behov att undersöka hur den fysiologiska och 

psykosociala hälsan kan ha påverkats hos befolkningen på grund av utbrottet.  
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Bilagor 
Bilaga 1- Följebrev 

 

Förfrågan om medverkan i en studie 

 

Hej, 

 

Vi är tre studenter från Uppsala universitet som ska utföra ett examensarbete i form av en 

uppsats inom ämnet kostvetenskap. Vårt syfte är att studera konsumenters attityder och 

handlingar med fokus på livsmedel och hur det har förändrats i samband med COVID-19 

utbrottet.  

 

Vi är intresserad av att se om konsumtionsbeteendet hos barnfamiljer har förändrats under 

denna tid, samt om ni har uppfattat någon förändring i omgivningens beteende. Vi har valt att 

kontakta dig som för det mesta är ansvarig för din familjs livsmedelsinköp då vi tror att du 

kan bidra med viktig information. Vi kommer vidare att intervjua fler personer som är 

ansvarig för familjers livsmedelsinköp under denna studie.   

  

Intervjun kommer ta ca en timme att genomföra och kommer spelas in. Som deltagare väljer 

du själv om du vill delta i studien, samt att du har möjlighet att avbryta din medverkan när 

som helst under studiens gång utan att behöva ange specifika skäl till detta.  

 

All den information som samlas in kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att du 

som deltagare samt personnamn som nämns i intervjun kommer att anonymiseras i studien, så 

att du eller personer som tas upp i intervjuerna inte kan identifieras av utomstående.  

 

Informationen från intervjuerna kommer bearbetas av oss studenter som utför studien och 

endast användas i syfte att besvara studiens frågeställning. Resultatet från studien kommer 

bidra till en ökad förståelse om konsumenters attityder under denna extraordinära situation vi 

nu befinner oss i. Har du vidare frågor om studien kan du vända dig till någon av oss tre: 

 

Kostvetarstudent Emelie Wallin Särkijärvi                Kostvetarstudent Sofie Hanold 

Kontaktuppgifter: Telefon: 070-3662562                   Kontaktuppgifter: Telefon: 076-8080556 

Mail: e_serk@hotmail.com                                         Mail: sofiehanold@gmail.com 

 

Kostvetarstudent Camilla Haraldsson                        Handledare Ylva Mattsson Sydner 

Kontaktuppgifter: Telefon: 076-8022325                   Kontaktuppgifter: Telefon: 070-1679125 

Mail: camillaharaldsson@hotmail.com                      Mail: Ylva.Mattsson.Sydner@ikv.uu.se 

 

Bekräfta ditt deltagande genom att svara på detta mail!  

 

 

Tack på förhand! 

 

  

mailto:e_serk@hotmail.com
mailto:sofiehanold@gmail.com
mailto:camillaharaldsson@hotmail.com
mailto:Ylva.Mattsson.Sydner@ikv.uu.se
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Bilaga 2- Intervjuguide  

 

Innan inspelning börjar:  

Bakgrundsfrågor: 

Hur gammal är du? 

Hur många medlemmar är ni i er familj? 

Vilken stad bor ni i? Bor ni i lägenhet eller villa (eller annat)? 

Vilken utbildning har du? 

Vad jobbar du med?  

 

 

- Kan du berätta hur utbrottet av covid-19 har påverkat dig? 

- Är någon i din familj i riskgrupp?  

 

 

- Har du handlat mer eller mindre av något livsmedel eller har inget förändrats?  

- Kan du berätta hur ofta du handlade innan utbrottet jämfört med idag?  

- Kan du berätta hur du tror att andra tänker kring sitt sätt att handla under utbrottet av 

covid-19? 

- Har du upplevt att något särskilt livsmedel tagit slut i din butik?  

- Vad tror du kan vara anledningen till att vissa människor köper större mängd 

livsmedel? 

- Hur tänker du kring den ekonomiska situationen i samhället nu efter utbrottet av 

covid-19?  

- Har du upplevt att dina matvanor förändrats sen utbrottet?  

- Har du upplevt att andras matvanor har ändrats?  

- Hur tänker du kring medias rapportering av covid-19?  

- Vad tror du påverkar människor i deras sätt att agera och tänka kring inköp? 

 

 

- Finns det något annat du vill berätta om?  
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Bilaga 3- Arbetsfördelning 

 

 

Arbetsmoment Arbetsfördelning SH/CH/EWS i 

procent 

Planering av undersökningen och uppsatsarbetet 33/33/33 

Litteratursökning 33/33/33 

Datainsamling 33/33/33 

Analys 33/33/33 

Skrivandet av uppsatsen 33/33/33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


