
Svenska	  Celiakiungdomsförbundets	  
Strategi	  2015-‐2018	  
Detta  är  Svenska  Celiakiungdomsförbundets  (SCUF)  treåriga  strategi.  Strategin  
sträcker  sig  under  perioden  2015-‐2018,  såvida  inte  sådana  förändringar  sker  i  
samhället  eller  organisationen  som  gör  det  aktuellt  att  revidera  den.  Styrelsen  åläggs  
ansvaret  att  vid  verksamhetsplanering  utvärdera  strategin  och  vid  behov  föreslå  
revideringar  till  årsmötet.  
  
Strategin  ligger  till  grund  för  SCUF:s  verksamhetsplaner  2015-‐2018  och  ska  fungera  
som  en  vägvisare  för  organisationens  utveckling  inför  framtiden.    
  
SCUF:s  vis ion  

SCUF  organiserar  barn  och  unga  med  celiaki.  SCUF  är  en  mötesplats  för  gemenskap  
och  ett  sammanhang  där  barn  och  unga  med  celiaki  kan  känna  samhörighet  och  
mening.  SCUF  påverkar  samhället  i  medlemmarnas  intressen  samt  är  en  
kunskapsbank  i  frågor  som  rör  barn  och  unga  med  celiaki.    
  
Huvudsakl iga  samhällsutmaningar  för  barn  och  unga  med  
cel iaki   

1.  Utanförskap  
Barn  och  unga  med  celiaki  känner  sig  i  många  sociala  sammanhang  utanför  eller  
annorlunda.  Många  vittnar  om  en  känsla  av  att  vara  en  belastning  i  sin  sjukdom.  
Annorlundaskapandet  syns  i  vardagen  på  olika  sätt  –  i  skolan  eller  på  arbetsplatsen,  
på  caféet  eller  under  tågresan.  Många  saknar  ofta  ett  sammanhang  där  de  kan  känna  
sig  ”som  alla  andra”.  Barn  och  unga  som  nydiagnostiserats  med  celiaki  möter  särskilda  
utmaningar.  
  
2.  Låg  kunskap  
Kunskapen  om  celiaki  är  låg,  i  vissa  fall  helt  obefintlig.  Att  inte  kunna  känna  sig  trygg  
att  skolmaten  som  serveras  är  säker,  eller  att  cafépersonalen  inte  kan  garantera  att  
bakelsen  en  vill  ha  verkligen  är  glutenfri,  förstärker  ett  otillgängligt  samhälle.    
  
3.  Dåligt  utbud  
Utbudet  av  glutenfria  produkter  är  för  dåligt.  Hyllan  för  specialmat  i  livsmedelsbutiken  
är  ofta  liten  och  ibland  svår  att  hitta.  Många  caféer  saknar  ett  varierat  glutenfritt  
utbud.  Många  skolor  bryter  mot  skollagen  när  maten  till  elever  med  celiaki  ofta  inte  
alls  är  näringsrik  eller  varierad.  
  
4.  Merkostnad  
Det  kostar  att  vara  sjuk  i  celiaki.  Glutenfria  produkter  är  i  regel  dyrare  och  för  de  allra  
flesta  med  celiaki  innebär  detta  en  merkostnad  jämfört  med  personer  utan  
diagnosen.  Det  saknas  en  nationell  merkostnadspolitik  vilket  leder  till  ett  ojämlikt  



	  
	  
	  
	  
samhälle  för  barn  och  unga  med  celiaki  –  eventuell  offentlig  kompensation  för  
sjukdomen  beror  på  hur  välvilligt  inställt  landstinget  eller  regionen  är  där  personen  
ifråga  bor.  
  
  

SCUF:s  svar  på  samhällsutmaningarna:   
–  En  effektiv  organisation  för  ett   samhälle  utan  
hinder  
  
SCUF:s  ändamål  formuleras  i  organisationens  stadgar.  Det  är  på  detta  hela  
organisationen  vilar.  SCUF  ska  vara  en  stark  och  effektiv  organisation  med  en  
verksamhet  som  vilar  på  två  ben  –  social  verksamhet  och  påverkansarbete.  
  

  
Effektiv  organisation  

För  att  bedriva  relevant  verksamhet  för  medlemmarna,  och  för  att  vara  en  röst  i  
medlemmarnas  intresse,  krävs  en  effektiv  och  stark  organisation.  Det  inbegriper  både  
hållbar  ekonomisk  situation,  men  också  att  organisationen  i  övrigt  fungerar  på  ett  
effektivt  sätt  för  att  säkerställa  att  SCUF:s  ändamål  efterlevs  och  verksamhetsmål  kan  
uppnås.    
  
Strategimål  2015-‐2018  

1.1  :   SCUF  främjar  organisering  för  sina  medlemmar  
Olika  medlemmar  har  olika  förutsättningar  och  intressen.  Att  erbjuda  flera  
möjligheter  att  organisera  sig  –  geografiskt  och  intressemässigt  –  förenklar  för  fler  av  
SCUF:s  medlemmar  att  bli  aktiva  i  organisationen.  
  

Effektiv	  organisation	  
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1.2  :     SCUF  har  en  långsiktigt  hållbar  ekonomisk  situation  med  en  variation  av  olika  

finansieringskällor  
Att  vara  beroende  av  en  eller  ett  fåtal  finansieringskällor  innebär  stora  risker  för  
organisationens  långsiktiga  fortlevnad.  SCUF  ska  sträva  efter  att  inte  vara  beroende  av  
en  eller  ett  fåtal  finansieringskällor,  för  att  säkerställa  en  långsiktigt  hållbar  ekonomisk  
situation.  
  
1.3  :   SCUF  är  en  organisation  i  ständig  utveckling  
Samhället  förändras  och  utvecklas  ständigt,  precis  som  förutsättningarna  för  SCUF  
och  SCUF:s  medlemmar.  Att  hela  tiden  vara  redo  och  öppen  för  att  förändra  
organisationen  för  att  på  bästa  sätt  möta  samhällsbehoven  och  engagemanget  hos  
medlemmarna,  möjliggör  för  SCUF  att  vara  en  kraft  för  barn  och  unga  med  celiaki  
även  i  framtiden.  
  
Social   verksamhet  

SCUF:s  sociala  verksamhet  syftar  till  att  skapa  ett  sammanhang  där  barn  och  unga  
med  celiaki  känner  samhörighet  och  mening  –  inte  utanförskap.  Verksamheten  ska  
uppmuntra  till  nya  möten  och  vänskaper,  gemenskap,  kunskap  och  engagemang.    
  
Strategimål  2015-‐2018  

2.1:   SCUF  har  en  stark  regional  och  lokal  organisering  
SCUF:s  föreningsengagemang  på  regional  och  lokal  nivå  ska  innehålla  olika  typer  av  
aktiviteter  och  sätt  att  organisera  sig  på.  Trösklarna  för  engagemang  ska  vara  låga  och  
formerna  för  engagemang  ska  kunna  variera.  
  
2.2  :   SCUF  är  en  relevant  organisation  för  sina  medlemmar  
SCUF  är  och  ska  vara  en  medlemsstyrd  organisation.  För  att  uppmuntra  engagemang  
ska  SCUF  säkerställa  god  medlemsvård  genom  stödinsatser  till  den  regionala  och  
lokala  verksamheten,  samt  en  utvecklad  intern  utbildningsverksamhet.  
  
2.3  :   SCUF  är  en  verklig  mötesplats  för  gemenskap  
För  att  möta  känslan  av  att  vara  annorlunda  är  det  viktigt  att  SCUF:s  aktiviteter  
erbjuder  den  fristad  som  på  många  sätt  saknas  i  samhället  i  övrigt.  SCUF:s  verksamhet  
ska  vara  inkluderande  och  erbjuda  både  erfarenhetsutbyten  och  nya  vänner.  
  
Påverkansarbete  

SCUF  ska  vara  en  röstbärare  för  barn  och  unga  med  celiaki.  För  att  förbättra  
situationen  för  SCUF:s  målgrupp  i  samhället  så  krävs  ett  aktivt  påverkansarbete.    
  
  

  

  



	  
	  
	  
	  
Strategimål  2015-‐2018  

3.1  :   SCUF  är  den  främsta  kunskapskällan  i  frågor  som  rör  barn  och  unga  med  
celiaki  

SCUF:s  medlemmar  har  den  främsta  kunskapen  om  vad  det  innebär  att  vara  ung  med  
celiaki.  Därmed  bör  SCUF  vara  en  kunskapsbank  för  andra  som  vill  lära  sig  mer,  
exempelvis  skolor,  andra  organisationer  eller  personer  som  nyss  fått  sin  
celiakidiagnos.  
  
3.2  :   SCUF  är  en  känd  och  erkänd  konsumentorganisation  för  barn  och  unga  med  

celiaki  
Livsmedelsmarknaden  –  både  livsmedelsbutiker,  livsmedelsproducenter,  caféer  och  
restauranger  inräknat  –  är  en  viktig  målgrupp  för  att  öka  utbudet  och  kunskapen  i  
SCUF:s  medlemmars  intresse.  Att  vara  en  konsumentorganisation  innebär  att  
förbättra  för  SCUF:s  medlemmars  i  deras  roll  som  konsumenter.  
  
3.3  :   SCUF  är  en  känd  och  erkänd  påverkansaktör  i  frågor  som  rör  barn  och  unga  

med  celiaki  
För  att  få  bort  den  diskriminering  som  särskilt  drabbar  personer  med  celiaki,    
inklusive  merkostnaden  och  att  många  skolor  bryter  mot  skollagen,  ska  SCUF  aktivt  
verka  för  att  denna  diskriminering  uppmärksammas  och  motverkas.  SCUF  ska  vara  en  
känd  aktör  med  ett  budskap  som  är  vida  känt.    
  
Strategisk  matris   

För  att  åskådliggöra  hur  strategimålen  hör  ihop  med  de  identifierade  
samhällsutmaningarna  beskrivs  detta  överskådligt  genom  följande  matris.  
  

Samhällsutmaning   Strategimål   Strategimål  1.1,  1.2  
och  1.3  är  förut-‐
sättningar  för  att  
övriga  mål  ska  kunna  
uppnås.  Dessa  är  
därmed  över-‐
gripande.  

1.  Utanförskap   2.1  –  2.2  –  2.3  –  3.1  
2.  Låg  kunskap   2.2  –  3.1  –  3.3    
3.  Dåligt  utbud   3.2  
4.  Merkostnad   3.2  –  3.3  

  
  


