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Om nuläget
Resultatet av den enkätundersökning, som genomfördes under våren 2013, visar på många 
bister på samtliga undersökta områden och flera erfarenheter delades av många, både de 
positiva och de mindre positiva. Många personer upplever sig bli ojämlikt behandlade när 
de inte får samma mat/fika ombord på resor med tåg, båt och flyg samt vid fritidsaktiv-
iteter och evenemang. De blir bortglömda på skolutflykter och aktiviteter och får istället 
något mindre att äta som kompensation. De naturligt gluten- och laktosfria alternativen 
som ibland finns uppskattas av flera eftersom de då kan köpa samma mat som de andra. 
Att betala mer för de glutenfria och laktosfria alternativen tycker många är omotiverat 
eftersom de inte tycker att det motsvarar det övriga utbudet som säljs/serveras. Gluten 
förväxlas med laktos och vice versa vilket leder till att fel kost serveras på såväl restaurang-
er som hemma hos kompisar. Många saknar skyltar eller synlig information om att det 
finns glutenfritt och laktosfritt alternativ i utbudet, frånvaron av denna information gör att 
många missar detta utbud när det finns. 
           Vi kan se att det finns en otrygghet att som glutenintolerant och laktosintolerant 
resa utomlands då resebolagen inte alltid lever upp till de förberedelser som gjorts kring 
kosten i förväg. Detta leder till att förtroendet för resebolag minskar. Eftersom utbudet 
ofta är bristfälligt på de olika fritidsområdena skapas en otrygghet att behöva resa eller 
delta hungrig. För många innebär detta att de själva måste ta med matsäck trots att det ska 
bjudas/säljas mat. Tydligt är att kunskapen kring gluten- och laktosintolerans måste bli 
större inom rese- och fritidssektorn. Att bli serverad fel kost på resan/semestern kan leda 
till hälsoreaktioner som varar långt efter hemkomst och att bli bortglömd eller få fel kost 
vid aktiviteter eller evenemang minskar deras möjligheter till social samvaro och en aktiv 
fritid.  
          Vår förhoppning är att denna undersökning ska bidra med en ökad insyn och 
förståelse för hur det kan vara att som ung leva med gluten- och/eller laktosintolerans 
idag. Även belysa de problemområden och möjligheter till förbättringar som finns på den 
gluten- och laktosfria marknaden. Förbättringar som vi anser måste påbörjas redan idag 
och tillsammans inom alla samhällsområden. De gluten- och laktosintoleranta som  
upplever liknande erfarenheter som de nämnda i resultatet hoppas vi kan stärkas i att  
ställa högre krav under sin fritid. Krav på rätt kost som de inte blir sjuka av och krav på 
likvärdiga levnadsvillkor som alla andra. 

Läs mer om vårt arbete på www.scuf.se

             Stockholm, oktober 2013

 
  Sophie Brömster, förbundsordförande, SCUF
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Undersökningen och resultatet  
För att samla erfarenheter och åsikter från våra medlemmar hade vi under våren 2013 ute 
en enkät på internet. Något mer än 200 stycken barn- och unga med gluten- och/eller lak-
tosintolerans besvarade denna undersökning. De svarade på frågor om bland annat deras 
erfarenheter av utbudet ombord på exempelvis tåg- och flygresor samt om [o]tryggheten 
i att köpa/bli serverad kost som påstås vara glutenfri och/eller laktosfri och vad de tycker 
om informationen som finns på festivaler och andra evenemang. Syftet var att undersöka 
hur de unga gluten- och laktosintoleranta konsumenterna ser på sin situation som konsu-
menter och personer på områdena; resor, evenemang samt fritid i övrigt.  
Undersökningens tre teman var säkerhet, utbud och bemötande. Resultatet kommer vi-
dare att presenteras i diagram, text och kommentarer. 

I SCUF vänder vi oss till personer med både laktos- och/eller glutenintolerans och arbetar 
för deras intressefrågor. Därför hade vi önskat att enkätsvaren skulle utgöra  
representativa delar av dessa respektive målgrupper. Tyvärr fick vi in för få svar från dem 
med endast laktosintolerans för att kunna sammanställa ett användbart resultat. Däremot 
kunde vi se att de svar vi fick in från denna målgrupp i mångt och mycket återfanns hos 
dem med både gluten- och laktosintolerans. Denna rapport kommer därför endast  
presentera enkätsvaren från medlemmar med glutenintolerans samt gluten- och laktosin-
tolerans. 

Resultatet presenterar resultatet enligt undersökningens teman: Säkerhet, Utbud och Be-
mötande. Den har delats upp utifrån svar inkomna från medlemmar med glutenintolerans 
och de med gluten- och laktosintolerans. Svaren visas i diagram och med exempel från 
kommentarer som har lämnats till varje fråga.

Undersökningens teman

Temat Säkerhet syftade till att undersöka medlemmarnas erfarenheter av den information 
som ges och servering/försäljning av glutenfri och laktosfri kost. Vi undrade bland annat 
om de känner sig trygga när de ska köpa/serveras kost som sägs vara fri från gluten och/
eller laktos. Vi undrade också hur medlemmarna upplever att det är att ha glutenintolerans 
och laktosintolerans när de ska resa, gå på evenemang eller på sin fritid i övrigt och om de 
då kan känna sig trygga i att kunna köpa/bli serverade mat/fika.

Temat Utbud syftade till att undersöka hur medlemmarna anser att det glutenfria och 
laktosfria utbudet ser ut ombord på tåg, flyg, buss och båt samt under evenemang och 
på fritiden i övrigt. Vi undrade bland annat hur deras erfarenheter ser ut kring att besöka 
musik-/idrottsevenemang . Hur det är att resa i Sverige och utomlands med glutenintoler-
ans och laktosintolerans samt vilket utbud som erbjuds på dessa områden.

Temat Bemötande syftade till att undersöka hur medlemmarna upplever att de blir bemöt-
ta när de beställer och/eller ställer frågor om den kost som säljs/serveras. Även hur de 
upplever sig bli bemötta av exempelvis ombordpersonal, serveringspersonal och bekanta 
i och med att de behöver specialkost. Med bemötande avsåg vi även om medlemmarna 
upplever att de blir ojämlikt behandlade i och med den egna intoleransen. 
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Säkerheten 

Glutenfria nuläget
- säkerheten 

Har du, på grund av din glutenintolerans, råkat illa ut under någon resa ombord 
på tåg, flyg, buss eller båt?

Har du, på grund av din glutenintolerans, råkat illa ut på något evenemang? Till 
exempel på ett idrottsevenemang, musikevenemang, kulturevenemang.

Har du, på grund av din glutenintolerans, råkat illa ut på din fritid i övrigt?

7



Säkerheten 

Sammanfattning av kommentarer

När det gäller upplevelser och erfarenheter kring säkerheten visade enkätsvaren på brister 
när det gäller såväl den planerade utlandssemestern som vid de spontana fikastunderna 
på kaféer. Språkhinder vid utlandssemestrar kom upp som exempel. Okunskap kring 
glutenintolerans hos serveringspersonal och kockar på kaféer och restauranger hemma i 
Sverige lyftes också. Okunskap var även ett återkommande problem som låg bakom att 
fel kost serveras vid till exempel besök hos kompisar, släkt och bekanta samt vid sko-
lutflykter. Att bli bortglömd och inte få något av det fika eller mellanmål som alla andra 
serveras var också något som flera tog upp.
          Kommunikation över språkgränser vid resor utomlands leder till att fel kost serve-
ras. Det upplevs svårt att få fram rätt information på det aktuella språket vilket skapar en 
osäkerhet kring om kockar och serveringspersonal verkligen förstår vad som menas med 
glutenfritt och inte. Översättningskort som Svenska Celiakiförbundet erbjuder kan under-
lätta vid vissa tillfällen. Däremot skapas osäkerheten även i och med bristen på kunskap 
kring gluten och glutenfritt hos dem som serverar/säljer maten utomlands. 
         Att inte riktigt våga lita på det som de som säljer/serverar maten säger är något 
som även upplevs på den glutenfria marknaden i Sverige. Gluten förväxlas ofta med 
laktos vilket gör att det blir fel trots att det påstås vara glutenfritt. Osäkerheten ökar när 
det påstådda glutenfria sortimentet egentligen är laktosfritt, vilket kan upptäckas försent. 
Kunskapen kring gränsvärdet för glutenfritt brister också, vilket blir tydligt när serve-
ringspersonal erbjuder mat eller fikabröd med ”bara lite mjöl i” som antas gå bra att äta.  
Brister i kunskapen om vilka ingredienser som innehåller gluten kan vara stor hos såväl 
serveringspersonal och kockar som hos bekanta och kompisar. Flera tycker att de inte 
alltid våga äta det som serveras/bjuds på då de inte kan lita på att maten/fikat inte har 
blandats med gluteningredienser. 
         Det är vanligt att skolpersonal, de som är ansvariga för fritidsaktiviteten samt 
vänner och bekanta glömmer bort att personen behöver specialkost och har därför inte 
förberett detta. Här skapas då en osäkerhet inför aktiviteter, besök och skolutflykter 
huruvida de ska behöva gå hungriga på grund av att igen eller inte tillräcklig mat kommer 
serveras. Flera menar på att de ansvariga inte alltid är flexibla eller kunniga nog att kunna 
ta fram något glutenfritt alternativ på plats. Därför servas oftast inte tillräckligt med mat 
för den glutenintoleranta att hålla sig mätt på genom hela dagen. 
        Vid resor ombord på exempelvis flyg och tåg återkommer denna problematik. Att 
höra av sig till resebolagen i förväg för att informera och beställa glutenfri kost ger inte 
alltid det resultat som är tänkt. Även om resebolagen bekräftat beställningen inför resan 
finns det ändå en osäkerhet om det kommer finnas glutenfria alternativ ombord på resan. 
På grund av förseningar och ändrade avgångar följer inte alltid beställningen med till ny 
avgång och den glutenfria kosten uteblir. Flera tycker då att personal ombord inte är flex-
ibla att hitta lösningar vid dessa tillfällen. Vilket till viss del kan förstås i och med att det 
efter avgång inte finns mer varor/utbud ombord. Flera svarade att de då får resa hung-
riga eller för att undvika detta är det flera som tar med sig egen mat/fika för att försäkra 
sig om att få något i magen under resan.

8



Säkerheten 

Kommentarer om säkerheten

Säkerheten vid resor ombord på flyg, tåg, buss och båt

Inställt flyg innebar att matbeställningen inte följde med till nästa flyg.

Upprepade gånger när jag flygit med SAS internationellt. Jag har bett om och fått glutenfritt huvudmål 
men det har ofta funnits kex eller bröd med på min bricka, som inte har varit glutenfria.

Jag flög från Miami till Landvetter och hade beställt glutenfri kost. Mitt plan blev dock inställt och jag 
fick flyga med ett annat. De kunde inte fixa någon glutenfri mat så jag gick utan mat från tis förmiddag 
(amerikansk tid) till ons förmiddag (svensk tid). Jag var väldigt hungrig den hemresan.

I flyget till Bulgarien fick jag mat som det stod glutenfritt på men som inte var det. Friterad, panerad 
potatis av något slag. Mådde jätteilla i bussen på väg till hotellet och framme vid hotellet spydde jag i 
blomrabatterna

Fick efterrätt med gluten till i övrigt glutenfri måltid. Var dock ganska lätt att se eftersom det var sam-
ma mjuka kaka som övriga barn på flyget fick.

Vid en resa med x2000 till Malmö (jag skulle tågluffa i Europa) fanns INGET glutenfritt att köpa 
i bistron... Jag fick heller inte värma den skinkpaj som jag hade med i reserv i bistrons mikrovågsugn, 
utan fick svaret att jag borde ha beställt mat - vilket jag inte fick göra då jag åkte 2a klass (hade redan 
ringt och frågat om de kunde göra ett undantag).

När jag har frågat har SJ inte haft något glutenfritt, vilket kan kännas väldigt jobbigt när man reser 
mycket. Men jag har börjat ha med mig egna mackor/matlåda istället.

Säkerheten på restauranger och kaféer 

Moon Thai restaurang i Göteborg. En kille sa att deras räkchips inte innehöll någon gluten. En stund 
senare (efter jag har passat på att äta en hel del av dem) kommer en annan tjej fram som jobbar där och 
säger att de visst innehåller gluten.

På restaurang. Beställde glutenfri mat och var noga att be dom kolla, ändå serverades jag vanligt knäcke-
bröd på min annars glutenfria tallrik.

När jag ätit ute på mcdonaldsoch mamma ställt frågor, blivit nonchalant bemött som om man är jobbig 
och även mötts av okunskap. Likaså på andra matställen, okunskapen är hög, svårt att bli trygg och 
lite på att det glutenfria de erbjuder ej blir kontaminerat.
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Säkerheten 

På Pizza Hut för några veckor sedan. Jag beställde en glutenfri pizza, servitören upprepade min be-
ställning. Fick in en vanlig pizza (tunn botten), och eftersom jag inte varit glutenintolerant så länge och 
bara ätit en gång på Pizza Hut sen diagnosen, på en anna restaurant, märkte jag inte själv att den inte 
var glutenfri förrän jag ätit en hel del. Frågade servitören om pizzan, och han sa då att nej, den var inte 
glutenfri. Anmälde till Pizza Hut och kompenserades med presentkort.

Jag är väldigt försiktig. Är jag det minsta lilla tveksam avstår jag helt från att äta det.
Olika fik. ”den kakan kan du äta” säger de, sen när man tripplkollar om de verkligen är säkra på det 
visar det sig att den är LAKTOSfri och de tror att glutenintolerans betyder laktosintolerans. Har alltid 
upptäckt innan det har varit försent.

Blivit serverad vanlig hamburgare ett par ggr trots att jag bett om gluten fritt alt.

Säkerheten hos kompisar, bekanta, i skolan och på fritiden i övrigt 

Det kan vara svårt när man är hemma hos bekanta. Vissa har stenkoll och andra kan man få förkla-
ra om och om igen utan resultat. Får ofta kommentaren ”men en kaka kan väl inte skada?”. Eller så 
slutar det med att man får äta gurka och salladsblad.

I skolan, fritids, släkt och kompisar så handlar det om okunskap! Caféer och restauranger  är totalt 
okunniga dom vet inte vad gluten är eller så förväxlas det med laktosintolerans. Caféer finns det sällan 
nåt hon kan äta.

Hos kompisar har det hänt att de inte har en aning och då får jag tex inget mellanmål.

Hos vänner har det hänt att jag fått mat jag inte tålt och på fritidsaktiviteter. De har trott att saker va-
rit glutenfria eller har inte vetat att det inte går att använda samma kniv/fat/skärbräda etc. som mat/
bakverk med gluten i.

På dagis fick de andra lussebulle och pepparkaka. Jag fick en banan (det var julfest)

Mina klasskompisar fick stora goda baguetter och jag fick en jätteliten macka som jag mådde dåligt av 
hela dagen eftersom det var för lite mat.
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Gluten- och laktosfria nuläget
- säkerheten 

Säkerheten 

Har du, på grund av din gluten- och laktosintolerans, råkat illa ut under någon 
resa ombord på tåg, flyg, buss eller båt?

Har du, på grund av din gluten- och laktosintolerans, råkat illa ut på din fritid i övrigt?
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Har du, på grund av din gluten- och laktosintolerans, råkat illa ut på något evene-
mang? Till exempel på ett idrottsevenemang, musikevenemang, kulturevenemang.



Sammanfattning av kommentarer

Att känna sig trygg i att det som serveras inte innehåller de ingredienser som kan skada 
är en stor del av den upplevda säkerheten. På samma sätt som de med glutenintolerans, 
som svarat på enkäten, upplever att kockar, serveringspersonal och andra i omgivningen 
ibland blandar ihop gluten med laktos, så beskrivs det här att laktos förväxlas med både 
mjölkprotein och gluten. 
        Att stå på sig och endast äta en gluten- och laktosfria kost kan skapa svåra situatio-
ner då omgivningen exempelvis tycker att det är dålig stil att inte smaka av det som de 
bjuder på. Flera tycker att omgivningen inte alltid har kunskap eller tar hänsyn till vad 
som går bra att servera och inte till en person med gluten- och laktosintolerans.
       Ett tillfälle där fel kost serverats kan påverka hur säkerheten upplevs i framtiden när 
det gäller att resa och köpa/bli serverad mat. Även om en viss kost har beställts i förväg 
kan det ändå bli missförstånd och-/eller misstag vilket leder till att det blir fel. Om det 
är så att det endast är en person i sällskapet som blir utan mat/fika på grund av bristfäl-
ligt utbud eller service så kan det påverka alla andra som reser tillsammans med denna 
person. 
         Resor som är tänkta att bli trevliga och en god upplevelse kan snabbt vändas till det 
motsatta för dem med gluten- och laktosintolerans och då istället resultera i dålig hälsa på 
grund av att fel kost serverats. När en gluten- och/eller laktosintolerant person får i sig 
något av dessa ingredienser kan reaktionen vara i flera dagar eller längre än så. Om kock-
ar och serveringspersonal säger att något är fritt gluten och laktos fast det egentligen inte 
är det blir det svårt att hålla rätt kost och att sedan i framtiden våga lita på det som sägs.

Kommentarer om säkerheten

Säkerheten på restauranger, kaféer, resor, evenemang och fritiden i övrigt

När man hälsar på hos andra föräldrar, släkt och vänner. Som inte orkar sätta sig in i problemet.

Tycker att man kan råka ut för sådana olyckor ganska ofta pga att folk inte vet vad intolerans  innebär. 
De vet inte skillnad på laktos & mjölkprotein. Eller tror att allt är ok om de bara inte servera bröd. 
Om jag får i mig gluten blir jag dålig i ett halvår & har därför som princip att bara äta det jag själv 
lagar. Det verkar vissa också ha problem med, som om deras mat inte är god nog. Trots att jag förklara 
hur dålig jag faktiskt blir. Har tom blivit utskälld för att jag förstör för alla andra när jag inte äter 
deras hembakta kakor (gjorde på vetemjöl).

Flygplansmat, resa med Thomas cook airlines 2009. Hade beställt mat fri från mjölkprotein, gluten, 
soja, nötter och baljväxter. När vi fick maten fanns det bönor i maten. Det var inte lätt för en då tre-
åring att bli fråntagen maten. Hon blev jätteledsen. Vi vågade inte ge hennes maten på hemresan heller. 
Dessutom kunde ju inte resten av resesällskapet äta sin mat för alla tyckte synd om dottern. Vi fick 
inga pengar tillbaka för maten, hon fick lite pyssel hemskickat!

Utlandsresa till Mexico, personalen i köket sa att en viss maträtt skulle vara gjord på majs men var i 
själva verket gjord på mjöl. Jag blev dålig i 2 dagar.

Säkerheten 
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Utbudet 

Glutenfria nuläget
- utbudet 

Hur tycker du att det glutenfria utbudet ser ut ombord på tåg, flyg, buss och båt?

Hur tycker du att utbudet ser ut vid besök på olika evenemang? Till exempel på  
idrottsevenemang, musikevenemang, kulturevenemang?

Hur tycker du att utbudet ser ut på din fritid i övrigt?
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Utbudet 

Sammanfattning av kommentarer

Att resa långa sträckor med tåg och flyg utan att kunna köpa något glutenfritt alternativ 
nämndes i flera svar. Exempel på det som erbjuds eller finns att välja på i bistron på tåg 
och ombord på flygresor är endast godis eller frukt. Alltså alternativ från utbudet som är 
naturligt glutenfria.
          Även om det finns glutenfria alternativ på kaféer eller restauranger så är det oftast 
samma alternativ på många av dessa. Många tycker att dessa alternativ till slut inte är så 
goda eller lockande utan mer enformiga. Flera beskrev att de vid de flesta tillfällen saknar 
glutenfria alternativ att välja mellan. Avsaknaden av att själv få välja det som lockar mest 
för stunden snarare än det enda alternativ som erbjuds är stor hos många. Detta gäller 
både på kaféer och restauranger samt ombord på tåg-, båt- och flygresor, då såväl längre 
som kortare resor.
          Priset för de glutenfria alternativen är ofta dyrare är det övriga sortimentet även 
om det inte motsvarar det övriga utbudet. De glutenfria kakorna och smörgåsarna är 
torra och mindre än de andra som säljs vilket gör att priserna inte känns rimliga.
          Många efterfrågar skyltar om att det finns ett glutenfritt utbud på restauranger, ka-
féer, ombord tåg, båt och flyg eller på konserter och festivaler och så vidare. Flera tycker 
att frånvaron av sådana skyltar och information leder till att de missar detta utbud även 
om det finns. Skyltar med att glutenfritt alternativ finns vid förfrågan efterfrågas av flera 
eftersom det kan kännas tröttsamt och ovälkommet att behöva fråga varje gång.
          När kunskapen kring hantering av glutenfria varor brister minskar också utbudet 
för många, vilket även kom fram under temat kring säkerheten. När glutenfri kost serve-
ras/hanteras med samma köks-/serveringsredskap som det övriga utbudet sker kontami-
nation (sammanblandning). Därför uppstår en osäkerhet kring att köpa/bli serverad detta 
och att avstå helt väljs då istället av många. Att själv ta med eget bröd och/eller fika vid 
resor och evenemang ses av många som en säker lösning för att kunna försäkra sig om 
att få något att äta och inte behöva resa, delta och vara hungrig.
              Vid många evenemang, likt festivaler, är det korv med bröd och hamburgare 
som säljs i matväg. Det finns då sällan glutenfria bröd som alternativ och att då köpa en-
dast korven eller hamburgare kostar ofta lika mycket som med bröd. Att få betala fullpris 
trots att det inte finns något alternativ beskrivs av många som bristfällig service. 
       Vid de tillfällen där det inte finns glutenfritt alternativ kan det ändå finnas naturligt 
glutenfria alternativ att välja, exempelvis tacos/tortillarätter. Detta ses som en bra lösning 
trots att det inte finns kost speciellt tillagad för glutenintoleranta besökare, passagerare, 
kunder. Fler uppskattar det naturligt glutenfria sortimentet eftersom det gör att även de 
kan äta/köpa samma mat som övriga i sällskapet.
          Att tydligt märka ut vad som är glutenfritt i det sammantagna utbudet uppskattas 
av flera när det gäller såväl frukostbuffén på hotellen som på restaurangernas menyer. 
Möjligheten att få välja bland flera olika glutenfria alternativ är något som bidrar till att 
utbudet anses vara bra. Detta nämndes både när det gällde utlandsresor samt på fritiden i 
Sverige.
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Utbudet 

Kommentarer om utbudet 

Utbudet vid resor ombord på flyg, tåg, buss och båt

Man kan inte köpa en glutenfri måltid på tågen när man reser långt, man kan bara äta godis med tvek-
samt innehåll, på evenemang brukar det inte ens finnas något att välja på som är glutenfritt. När man 
är ute på stan med vänner så finns det få ställen som vet vad gluten är för något, vilket inte direkt inger 
förtroenden och oftast slutar med att man väntar med att äta eller går någon annanstans.

På flyg har de sällan glutenfria alternativ så då sitter man där med antingen ingenting eller en macka 
som man inte kan äta. Ofta tar de ingen hänsyn till din allergi när du påpekar att du inte kan äta 
maten och frågar om det finns något annat man kan få. Under olika slags evenemang tänker vissa på al-
lergivänliga alternativ också men ofta innehåller bakelserna och det som säljs/serveras tyvärr gluten. Jag 
förstår att glutenfri mix osv är dyrare men när det serveras glutenfri mat uppskattas det otroligt mycket 
av oss glutenintoleranta.

Svårt att få glutenfri mat på tåg, svårt att få glutenfri smörgås eller kaka på t ex konserter. Eller så är 
de bara dåliga på att upplysa om att det finns. Jag orkar inte fråga varje gång och bli irriterad om det 
inte finns, det vore lättare att man hade en liten skylt om att gf  alternativ fanns vid förfrågan.

Det finns inget därför är det dåligt. Otroligt många gånger som jag har blivit erbjuden ett äpple när jag 
frågar efter middag. Min vän som också har celiaki tog med sig en glutenfri paj på tåget inrikes. Trots 
att hon förklarade sin situation och att de inte kunde erbjuda henne något att äta fick hon inte använda 
mikrovågsugnen för att värma upp sin paj.

SJ borde kunna vara bättre på att erbjuda rätter i bistron som är naturligt gluten- och laktosfria.

Fritidsresor har tex gett mig extra vikt till flygresan för att kunna ta med pasta, mjöl till pannkakor, 
bröd etc. Hotell Althea Beach på Cypern borde få pris för sin hjälpsamhet i restaurangen, reste med 
fritidsresor var jättebra! Stort utbud på hotellet med egen avdelning vid frukostbuffen och möjlighet att 
beställa både bröd, pizza och pasta i restaurangen. Även särskild glutenfri hylla i deras minimarket.

Malmö aviation – kan nästan varje gång äta deras fika, havrefyrkanter, räksallad osv. Toppen!

Utbudet på restauranger och kaféer 

I många caféer finns heller inte så många glutenfria alternativ. Finns ett antal caféer som säljer glutenfria 
bakelser, naturligtvis, men exempelvis Espresso House har bara en bakelse och bulle som är både liten, 
torr, hård som sten och inte värd 20 kr styck.
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Utbudet 

Vad gäller fritidsaktiviteter tycker jag att caféer har dåligt utbud, finns oftast bara biskvier och buda-
pestbakelser om ens det. Har ett café glutenfria alternativ står det sällan att det finns, något det borde 
finnas information om.

Kan tyvärr inte nämna någon specifik. Men de gånger då ett eller ibland flera glutenfria alternativ finns 
är stor lycka. Att få ta en fika och kunna välja mellan olika saker att äta är obeskrivlig lyx! Även de 
gånger då det går att ta upp något ur frysen och mikrovärma är bättre än att få ett kort tyvärr.

Utbudet hos kompisar, bekanta, i skolan och på fritiden i övrigt 

Frukt eller chips kan vara det enda som finns. 

Finns sällan utmärkt vad som är glutenfritt, om man har glutenfria alternativ har man inte den 
kunskapen som krävs att det ej blir kontaminerat? Exempelvis, har man glutenfri korv med bröd men 
använder samma tänger till båda bröden. Att man lätt känner sig jobbig när man kollar av hur man 
hanterar den glutenfria maten.

Köper man hamburgare så får man betala helpris fast man inte kan äta hamburgerbrödet.

På grund av en del okunskap på kaféer mm så finns det inte mycket att välja på. Men det börjar bli 
bättre. Ibland tar man med en bulle eller macka i väskan för att inte gå hungrig när vi är på evenemang 
och kaféer.

Ving hade jättefin glutenfri mat med Thomas Cook Airlines. Varm mat med förrätt och efterrätt, 
varmt bröd!

Jag går ganska mycket på festivaler, och förvånansvärt nog är det ett relativt bra utbud där. Inte så att de 
har specialmat som är glutenfri, men det finns alltid alternativ att hitta, till exempel tacos. På Peace and 
Love i somras hade de till dock glutenfria våfflor och varma mackor! 
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Utbudet 

Gluten- och laktosfria nuläget
- utbudet 

Hur tycker du att det gluten- och laktosfria utbudet ser ut ombord på tåg, flyg, 
buss och båt?

Hur tycker du att utbudet ser ut vid besök på olika evenemang? Till exempel på  
idrottsevenemang, musikevenemang, kulturevenemang?

Hur tycker du att utbudet ser ut på din fritid i övrigt?
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Utbudet 

Sammanfattning av kommentarer 

Många som svarat på undersökningen beskriver att de tycker att det, genomgående för 
alla områden, är svårt att hitta glutenfria och laktosfria alternativ. Att hitta ett utbud som 
är både glutenfritt och laktosfritt är minst lika svårt när det gäller såväl på restauranger 
och kaféer som ombord på exempelvis tåg- och flygresor. 
          En del får därför i vissa situationer välja att antingen köpa det glutenfria eller det 
laktosfria alternativet eftersom utbudet är så begränsat. Det händer även att serverings-
personal själva föreslår denna lösning som ett sätt att erbjuda ett alternativ som fungerar 
för en person med gluten- och laktosintolerans.  
           Det finns en efterfrågan av ett gluten- och laktosfritt alternativ och att i de fall när 
detta erbjuds i utbudet så uppskattar många ifall detta har märkts upp med information 
på skyltar och är utmärkt i menyerna. 
        Det begränsade utbudet som finns att köpa/bjudas på vid evenemang, resor och så 
vidare kompletteras av vissa med egen medtagen mat. På så sätt går det att försäkra sig 
om att det finns ett alternativ som är såväl gluten- som laktosfritt. Detta kan vara en av 
anledningarna till att det var fler som svarade att de tycker att utbudet är bättre på den 
egna fritiden i övrigt än vid resor samt på evenemang av olika slag. Det finns lösningar 
för att ordna gluten- och laktosfria alternativ på resor och evemenang, dock anser de 
flesta att utbudet av dessa är mycket dåligt på båda dessa områden.

Kommentarer om utbudet 

Utbudet på restauranger, kaféer, resor, evenemang och fritiden i övrigt

Det finns ibland vid enstaka tillfällen något som är laktosfritt. eller som mest glutenfritt. men aldrig 
båda, så även om jag kan äta mackan så tål jag inte smöret vilket gör det hela värdelöst.

Sunving gör ett jättefint jobb. De är tillmötesgående, hjälpsamma och frågar istället VAD barnet kan 
äta. Lunch och middag är ju egentligen lättare att tillaga för dem om de använder rena produkter. 

På Malmöfestivalen 2012 var det tydligt utmärkt i vilka stånd det fanns gluten- och laktosfritt. Det 
gjorde att jag för första gången åt på denna festival.

Reste med SAS. Kunde endast välja en allergi/intollerans. Inte två som jag har, de bad mig uppge den 
jag blir mest sjuk av.... ringde flera samtal inom sas även till danmark där deras helthcenter ligger. Där 
erbjöds att jag kunde välja veganmat, men sa jag då kan jag ju ändå få glutenprodukter ex pasta etc, ”ja 
och” fick jag till svar..... snacka om okunskap..

Tycker alla har ett dåligt utbud, väldigt sällan det går att få både gluten och laktosfritt. Har alltid med 
mig lactrase så jag enbart köper något som är glutenfritt men som dock innehåller laktos.

20



 * * *



Foto: SC
U

F

Bemötandet



Bemötandet 

Glutenfria nuläget
- bemötandet 

Tycker du att du blir ojämlikt behandlad, på grund av din glutenintolerans, när du 
behöver glutenfri mat, fika och så vidare?

Tycker du att du får tillräcklig information om vilket utbud som finns? 
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Bemötandet 

Sammanfattning av kommentarer  

Att behöva ifrågasätta restaurangers, caféers, evenemangspersonals och/eller ombordper-
sonalens hantering av den kost som serveras/säljs kan skapa en känsla av vara besvärlig. 
Personalens negativa reaktion på dessa frågor kan också bli en bidragande orsak till detta. 
En del undviker därför att äta/fika ute på stan för att komma ifrån dessa kommentarer 
och situationer. Många tycker att det är personalens egen okunskap som bidrar till att 
de inte vill ha frågor om ingredienserna i det som säljs/serveras. Deras egen stress inför 
detta återspeglas i den bristfälliga service som de ger i dessa situationer. 
         Istället för att verkligen försäkra sig om att det inte finns gluten i det som säljs/ser-
veras påstås det vara glutenfritt vilket kan leda till komplikationer för den glutenintoleran-
ta personen. Det ger en falsk säkerhet och här spelar även kunskapen kring gränsvärdet 
en stor roll. Alltså att det får finnas max 20 mg gluten per kilo av produkten. 
        Att behöva betala mer för det glutenfria alternativet ses också som en brist i bemö-
tandet. Detta återkom även under temat Utbud och här tycker flera att upplevelsen av 
bemötandet avgörs kring hur flexibla och villiga personalen är att hitta lösningar för att 
anpassa utbudet och göra det glutenfritt. Erbjuds endast frukt istället för bakverk så tyck-
er många att det i flera fall är bristfällig och medelmåttig ansträngning att försöka ordna 
ett motsvarande glutenfritt alternativ på såväl flygresan som besök på restaurang. 
         En del tror att kockars och serveringspersonals osäkerhet kring hur det glutenfria 
ska hanteras i förhållande till den kost med gluten ligger bakom valet att inte servera/sälja 
glutenfritt sortiment alls. 
         Finns det en egen erfarenhet kring hur glutenfri kost smakar och ser ut upplevs det 
lättare och tryggare att beställa/köpa fika och måltider. I de fall då serveringspersonal och 
kockar är osäkra på eventuellt gluteninnehåll går det ibland att själv som glutenintolerant 
se eller smaka sig till vad som stämmer. Även om detta ofta medför risker.
          Hur tillgänglig informationen är på restauranger, kaféer och evenemang är en 
bidragande faktor till hur bemötandet upplevs. Finns det exempelvis en pärm att snabbt 
ta fram och som deklarerar alla ingredienser uppskattas detta. Ett trevlig bemötande från 
serveringspersonal och kockar som visar på att det är välkommet att ställa frågor om 
utbudet tycker flera gör att besöket känns trevligt.

Kommentarer om bemötandet  

Bemötandet på resor, evenemang, restauranger, kaféer och fritiden i övrigt

Många suckar när det gäller fritiden, ”Att du ska vara så krånglig!” är ett vanligt uttryck. Ingen bra 
kunskap om vad som är vad utan man kan bli erbjuden ekologiska muffins med vetemjöl i som gluten-
fritt..

Det händer i princip aldrig att man får lika mycket att välja på till samma pris som ”vanligt”. Ofta är 
serveringspersonalen okreativ och oflexibel, man får snällt sitta där med ett äpple till middag eller om 
man har tur någon riktig mat men för det mesta blir det då det allra dyraste och inte det man egentligen 
skulle velat ha. När det gäller fika blir det alltid chokladboll eller en frukt eller om man har tur en 
chokladbiskvi -som man iof  är ganska trött på vid det här laget...
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Bemötandet 

Ofta suckar folk. Eller säger ”jaha du är en sån där”.

Man anses som besvärlig när de inte kan.

Vissa har ingen koll på vad glutenintolerans är, men säger ändå att maten är okej. Då är det bättre att 
säga vad som är i maten så man kan avgöra själv. Det inger en falsk känsla av säkerhet annars.

Jag har aldrig varit på en arrangerad resa/tur eller ett evenemang (förutom sådant som är arrangerat av 
scuf  eller celiakiförbundet) där jag fått ett speciellt glutenfritt alternativ istället för det som serverats till 
mat/fika. Ofta ber man om glutenfritt vi boknigen och får ett ””javisst”” till svar, men när det väl är 
dags så låter det ””eh, just det ingen mjölk var det va?””

Jag blir också bestraffad för att ha celiaki då jag måste betala mer för en liten kaka än vad min kompis 
behöver göra for en tårta, endast för att min kaka är glutenfri.

Jag slutade gå på fritids eftersom jag fick så torftigt mellanmål där. (Johannes skola i Stockholm)

Många blir informerade att man inte får blanda glutenfritt med annan mat. Det kan göra att de inte 
vågar ha glutenfritt av rädsla att det skall bli fel.

I princip inget fik eller restaurang visar vad som finns förrän vi frågar efter det.

Det är väldigt sällan jag kan känna mig trygg i att köpa något utan att fråga. Ofta kan man gissa -det 
som inte ser glutenfritt ut är sällan det. På evenemang och fritidsaktiviteter är det ofta personalen inte 
är så kunnig utan mest gissar och kommer med någon kommentar om att ”jag kan plocka bort brödet, 
då borde det väl inte vara något gluten i... tror jag...” finns det en ingrediensförteckning är det klart jag 
läser den om jag känner mig osäker men ofta finns ingen sådan om det är hembakt eller förpackningen 
är slängd.

Espresso house är ett ganska bra exempel, de skyltar med att gf  finns och att man kan fråga sin baris-
ta. Då vet man att det finns något och att det är värt att fråga.

Det finns restauranger och caféer som har en prick vid maten om de innehåller gluten. Mycket smidigt 
och man behöver inte känna sig besvärlig.

Finland! De skyltar överallt med gluten-/laktosfri och vegetarisk. På alla menyer står det G, L och/
eller V. Scandic i Sverige har även börjat med detta.

25



Bemötandet 

Gluten- och laktosfria nuläget
- bemötandet 

Tycker du att du blir ojämlikt behandlad, på grund av din gluten- och laktosintolerans, 
när du behöver gluten- och laktsosfri mat, fika och så vidare?

Tycker du att du får tillräcklig information om vilket utbud som finns? 
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Bemötandet 

Sammanfattning av kommentarer 

Det är många som kopplar samman bemötandet med hur ingredienserna presenteras för 
kunden, om det överhuvudtaget presenteras. Samtidigt som det är viktigt att det finns 
information om det som säljs/serveras och dess innehåll nämns det även att det är bety-
delsefullt att denna information är tillgänglig. De restauranger som exempelvis har tryckt 
information att presentera för kunden uppskattas, även om dessa ställen ses som undan-
tag från en i annat fall avsaknad av information.  
          Den ibland bristfälliga kunskapen kring gluten- och laktosintolerans som finns hos 
serveringspersonal och kockar kan underlättas av noggrann och tillgänglig innehålls-/
ingrediensförteckning. På exempelvis marknader där det nästan endast säljs oförpackade 
varor upplevs det vara svårt att få tillräcklig information om innehållet.  
        Utöver att få tillräcklig information så nämns det även att få ett gott och trevligt ut-
bud att välja på. Trots att det kan vara ett säkert alternativ att bli serverad naturligt gluten- 
och laktosfria alternativ likt frukt och grönsaker är det inte alltid uppskattat när andra 
istället blir serverade kakor eller bakelser.   

Kommentarer om bemötandet 
 
Bemötandet på resor, evenemang, restauranger, kaféer och fritiden i övrigt

Folk verkar tycka att man kan ersätta mycket med en sallad och till efterrätt en fruktsallad. Men om 
man jämt får detta är det inte så kul. Jag vill också ha valfrihet.

De flesta är undermåliga. Har aldrig varit med om att information finns lättillgänglig, med undantag 
ikea.

På marknader och sådant står det väldigt sällan allergi information. Ofta har dom inte ens kvar inne-
hållsdeklarationen.

Jag har alltid behövt fråga vart jag än befinner mig

En del fik har inte skyltar men om man jämför med hur det var för 10 år så har det blivit mer skyltar 
nu och personalen har mer kunskap om man frågar.

Macdonalds är faktiskt ganska bra, inte super gott men noga. Lite frågetecken för ketchupen o senapen 
dok.

Ikea, pärmar med information om ingredienser finns vid restaurangen.

Ibland kan man hitta bra utbud i ””veganbutiker””. De ställer krav på ett annat sätt än allergiker 
eftersom de har en stark tro som de kämpar för.
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