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Inledning
Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF
Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) arbetar för att barn och unga med celiaki (glutenintolerans)
ska känna sig obehindrade av sin diagnos. Vi ser till att tillsammans ha en stark röst i frågor som rör
celiaki och tror att ökad kunskap om celiaki leder till ökad förståelse och säkerhet i samhället. Läs om
SCUF:s organisation, påverkansarbete och sociala verksamhet på hemsidan scuf.se.

Medlemsundersökningen
SCUF genomför varje år en medlemsundersökning för att samla in erfarenheter, åsikter och önskemål
som därefter sammanställs och presenteras för relevanta aktörer. Vi undersöker utbud, säkerhet och
bemötande inom olika fokusområden olika år. Medlemsundersökningen 2017 har fokuserat på
matbutiker och skolor. I följande rapport presenteras resultatet på området matbutiker. Området
skolor presenteras i en separat rapport.
Svar samlades in via ett digitalt frågeformulär mellan oktober och november 2017. Länken spreds via
SCUF:s digitala nyhetsbrev, Facebook, Instagram och Svenska Celiakiförbundets medlemstidning,
CeliakiForum. Undersökningen tog cirka 15 minuter och enkätsvar samlades in anonymt. Totalt
deltog 745 personer, varav tre fjärdedelar valde att svara på den längre frågedelen av
medlemsundersökningen.
Citat i rapporten är hämtade från enkätsvaren.
Medlemsundersökningen är genomförd och sammanställd av SCUF:s kommunikatör Lisa Olsson. Vid
frågor maila kommunikator@scuf.se.
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1. De svarande
Om vilka som besvarat medlemsundersökningen, deras ålder, celiakidiagnos, specialkost och familj.

1.1 Är du medlem i Svenska Celiakiungdomsförbundet?

Två av fem är medlemmar (40,7 procent), en inte medlem (19,2 procent) och en tredjedel (33,2
procent) är vårdnadshavare till barn som är medlemmar i SCUF.

1.2 Hur gammal är du?

De svarande är i ålder jämt fördelade med cirka 20 procent inom vardera åldersspann. Undantag från
det är personer 0-5 år som endast representerar 2,3 procent. Tre fjärdedelar är inom SCUF:s
medlemsålder 0-29 år.

1.3 Har du celiaki?

Celiaki

Utan diagnos
Ej celiaki

18 av 20 (89,8 procent) har diagnosen celiaki. Drygt 1 av 20 (6,2 procent) äter glutenfritt utan att ha
diagnostiserats med celiaki och cirka 1 av 20 (3.9 procent) svarar varken att de har celiaki eller äter
glutenfritt.
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1.4 Äter du någon mer specialkost?

Cirka 15 procent av de som äter glutenfritt äter även en laktosfri kost. 7 procent äter vegetariskt eller
vegankost (vegan står för 0,5 procent). 6 procent har angett att de har en eller flera
födoämnesallergier och av dem har tre fjärdedelar mjölkallergi, en fjärdedel sojaallergi och en
femtedel äggallergi. 2 procent har angett övrigt som IBS (FODMAP), utan vetestärkelse, diabetes
med mera.

1.5 Äter du eller flera i familjen glutenfritt?

Glutenfritt till alla

Specialkost till en

Specialkost till flera

Fem av tio hushåll (46,4 procent) lagar oftast glutenfritt till alla, ibland med undantag för bröd eller
pasta. Fyra av tio hushåll (38,7 procent) lagar oftast dubbla maträtter, med gluten och glutenfri
specialkost. I ett av tio hushåll (12,9 procent) bor flera personer med celiaki som äter glutenfri
specialkost.
Kostnad vs krångel
Den vanligaste anledningen till att äta olika mat är att det blir för dyrt för hela familjen att äta
glutenfritt. ”Det är ju dyrare med glutenfritt- så det beror på vad det är vi ska äta. Samtidigt får det inte bli hur
krångligt som helst att laga mat.” Många ser till att anpassa maträtter så att alla i familjen kan äta. Dock är
det vanligt att köpa hem bröd och pasta med och utan gluten. ”Alla maträtter gör vi glutenfria åt alla, men
när det gäller bröd och tillbehör så är det bara jag som äter glutenfritt.”

Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsundersökning 2017 – Handla Glutenfritt

4

2. Nuläget
Om tillgänglighet idag och de svårigheter kunder som handlar glutenfritt möter.

2.1 Tycker du det är enklare att handla glutenfritt nu än det var för
tre år sedan?

Fyra av fem (82,6 procent) upplever att det har blivit enklare att handla glutenfritt. En på 16 (5,9
procent) tycker att det är oförändrat och endast två på hundra (1,9 procent) att det har blivit svårare.
En tiondel (9,6 procent) har ingen åsikt och har ofta börjat äta en glutenfri kost nyligen.
Större utbud och nya produkter
Även om ökningen de senaste tre åren inte upplevs lika stor som en jämförelse med utbudet tio år
tillbaka, så tycker många att det fortsätter i rätt riktning. ”Utbudet har ökat markant och våra affärer i stan är
villiga att ta in nya produkter allt eftersom också.” Det är väldigt kul att överraskas av utbudet i en matbutik.
De berättar om butiker som haft massor av varor och varit snabba på att ta in nyheter. ”Som julafton att
hitta nya produkter!” Konsumenterna uppskattar särskilt när butiken har flera olika/ovanliga varumärken
och nya produkter, även om de är ett tillfälligt sortiment. ”När jag kommit till en ny matbutik och upptäckt
flera hyllmeter med glutenfria produkter. Då hittade jag gnocchi, friterad kyckling, bulgur och pitabröd. Sådan som dottern
aldrig ätit tidigare.”
Förbättrad kvalité
Både smak och hållbarhet på glutenfria produkter har förbättrats. Ofta är de glutenfria produkterna så
goda att personer utan celiaki inte har något emot att äta dem, vilket är en ny upplevelse för många
med celiaki. Det är roligt att hitta en ny favorit och något riktigt gott. De svarande nämner bland
annat nya flingor, pasta och bröd. Det händer till och med att konsumenterna hittar nybakat bröd och
goda semlor i matbutikerna. ”Kom ner en vanlig eftermiddag och så hade butiken tagit in mjuka och färska
bageribakade frallor som var glutenfria. Det var från ett bageri som bara bakade glutenfritt så det kändes säkert.”
Mer varor är utspridda i butiken
Det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad om allt nytt som dyker upp, särskilt när varorna inte
marknadsförs specifikt mot personer med celiaki. Då är de ofta utspridda i butiken och svårare att
upptäcka (se 4.4). ”Det finns mer att välja men ofta finns varor man inte kände till utspritt lite här och var i affären.
Pizzadeg, smördeg, färsk pasta, müsli, osv.”
Tydligare innehållsförteckningar och otydligare märkning
Innehållsförteckningar har i och med fetstilta allergener blivit enklare att läsa. Dock upplever många
att de behöver läsa mer på förpackningarna för att nya produkter inte är tydligt märkta (se 3.3). ”Det
glutenfria sortimentet har ökat pga trend. Men lurigt för få trendiga produkter har märkning.” Därför är det inte alla
som anser att ett större utbud gjort det enklare att handla.
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Stor variation på olika ställen
Utbudet skiljer sig mycket åt stad till stad, men också från butik till butik. ”Svårigheten är att hitta ett bra
utbud i de mindre affärerna. På landet till exempel där vi bor. Vi måste ta oss till en större stad för att inte få ett för snävt
utbud.”
Mer synlig placering
I många butiker har de glutenfria hyllorna fått en mer framträdande placering och blivit enklare att
hitta. Det känns inte längre jobbigt och pinsamt att handla glutenfritt.

2.2 Vad upplever du är svårast för familj, vänner och släktingar (utan
celiaki) när de ska handla glutenfritt?
”Någon "tror" att de köpt glutenfritt, men tagit fel. En annan köper olika gf matbröd och smakar själv innan det serveras.”
1. Veta vad de ska köpa
vänner och släktingar vet inte hur de glutenfria produkterna smakar och tar oftast det som syns mest
(det första de ser) eller varumärken de känner igen. De hittar oftast inte de produkter som de
svarande tycker mest om. ”Att de inte förstår att vissa produkter är oätliga. Köper helst själv för att få ätbara
produkter.” De har också svårt att variera inköpen och tar sådant de känner sig säkra på. En del varor
heter annorlunda än motsvarigheter med gluten och det är svårt för vänner och släktingar att veta
vad allting är och vad som fungerar bäst till vad.
2. Veta vad som är glutenfritt,
Det är svårt för vänner och släktingar att läsa innehållsförteckningar och hitta ”gömt” gluten. För det
första är det svårt att veta vilka produkter det kan finnas gluten i och sen är det svårt att tyda vad som
står i innehållsförteckningen. De som inte är vana att behöva läsa blir ofta osäkra när det inte står om
produkten är glutenfri och vet inte vilka ord de ska titta efter. ”Att skriva exempelvis kornmalt med stora
bokstäver hjälper inte om de inte vet att kornmalt innehåller gluten.” En del anhöriga blir osäkra varje gång det
står något med ordet ”mjöl” och andra ”tror att om ordet "vete" saknas i innehållsförteckningen så går det bra.”
3. Hitta de glutenfria produkterna,
Vänner och släktingar vet inte alltid vart de ska leta. Eftersom många inte vet vad de letar efter och
hur produkterna ser ut blir det väldigt förvirrande och svårt att hitta. Vissa vet inte att det finns en
speciell hylla och kollar bland de vanliga produkterna. ”Att veta vad dem kan köpa då dem är omedvetna om
att det finns en separat glutenfri hylla och endast går t.ex. till hyllan med vanliga fikabröd och säger sedan att det inte fanns
glutenfritt.” Andra vet inte att det finns både en hylla och en frys som kan vara på helt olika platser. Sen
vet de inte att vissa produkter kan stå utspridda på andra ställen. Om hyllan är undangömd, utan
tydliga skyltar är det lätt att tro att det inte finns glutenfria alternativ.
4. Ser inte möjliga alternativ
De som inte är insatta tycker ofta att det är svårt att komma på idéer och tänker att allting innehåller
gluten. Det kan leda till att de inte vågar baka och att de köper massor av ersättningsprodukter
istället för att komma på naturligt glutenfria alternativ. En del vänner och släktingar tycker att det är
jobbigt eftersom de gärna vill inkludera personen med celiaki, erbjuda lika bra alternativ eller
glutenfritt till alla. De behöver mer kunskap om vad de kan ersätta ingredienser med gluten med.
5. Det blir en extra utgift
De glutenfria produkterna är dyrare och det kan vara svårt att förstå varför det kostar mer. En del
upplever att vänner och släktingar köper det billigaste alternativet istället för att fråga vilket som är
godast.
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6. Det är inga problem
Flera upplever att deras vänner och släktingar har väldigt mycket kunskap. Det blir sällan eller aldrig
fel. Oftast har de haft celiaki länge och har vänner och släktingar som hör av sig om de är osäkra samt
frågar vad de med celiaki helst vill ha.
7. Förstår inte kontaminering och vet inte hur noga det är
Vänner och släktingar har ibland svårt med att det inte får vara ”bara lite” gluten. Till exempel
upplever vissa att deras vänner och släktingar inte förstår eller kommer ihåg att vanlig havre inte är
garanterat glutenfritt utan kontamineras i produktionsprocessen.
8. Rädd att göra fel
Att det är komplicerat och mycket att tänka på gör att en del personer inte vågar. ”Släkten och vännerna
blir rädda att göra fel och gör det tyvärr också ibland.” Det resulterar ibland i att personen med celiaki får ta
med sig eget eller vara utan.
9. Blandar ihop gluten och laktos
En del glömmer vad personen med celiaki inte tål eller råkar tänka fel. Och när det är otydliga
avgränsningar vid den glutenfria hyllan är det risk att av misstag ta fel. De svarande berättar att
vänner och bekanta råkat ta laktosfritt, sockerfritt eller fryst bröd med gluten för att det stått bredvid
glutenfria produkter.
10. Hålla koll på både gluten, laktos, allergier eller andra kostbehov
Om personen med celiaki även har andra allergier och kostbehov är det ännu svårare och det blir ofta
fel. ”Bättre att ta varje recept individuellt. Det är för mycket för att lära ut snabbt.”
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3. Produkter
Om vad kunderna tycker om utbudet i matbutikerna och vad de efterfrågar.

3.1 Vad spelar störst roll när du ska köpa en ny glutenfri produkt?

Kostnaden är det viktigaste för konsumenterna när de handlar glutenfria produkter. Det svarar tre av
fem svarande.
Måste vara prisvärt
Flera av konsumenterna vill smaka nya produkter även om det är dyrt, men det är bara om produkten
upplevs prisvärd som de handlar fler gånger. ”Kan testa saker som är dyrare och är det gott och värt pengarna
kan jag fortsätta handla den varan. Men oftast blir det samma som vanligt.” Samtidigt finns konsumenter som
inte köper nya produkter för att de inte vet om de är goda och kommer ätas upp. Ett högt pris är ett
hinder från att testa nya varor och en del väntar på andras omdömen innan de köper dem själva.
”Eftersom man aldrig vet om något nytt kommer smaka skit är det höga priset ofta ett hinder som gör att jag ogärna testar
nya produkter.” Det är viktigt att produkterna ser aptitliga och tilltalande ut för att konsumenterna ska
våga chansa.
För några är innehållet i nya produkter och om det överensstämmer med deras önskemål och behov
viktigare än kostnad och utseende.

3.2 Har du någon gång valt att inte köpa, fast det funnits glutenfritt,
på grund av kostnad?

Sjuttio procent har låtit bli att handla något glutenfritt på grund av kostnad. Framförallt om kvalité
inte är tillräckligt bra i förhållande till pris.
Undviker onödiga köp
Höga kostnader gör att konsumenter inte köper "onödiga" produkter. Tortilla, fikabröd och färskt
bröd är exempel på ”lyxvaror” konsumenterna handlar sällan eller aldrig. När ”fyra glutenfria tortillabröd
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kostar lika mycket som 24 stycken med gluten i” är det lätt att förstå varför. Även glutenfria mjölsorter,
fiskpinnar, färsk pasta, ekologiskt, flingor och fröknäcke ges som exempel.
”Bakar egna bröd och kakor för det är dyrt att köpa”. Flera väljer att baka själva istället och väljer fler naturligt
glutenfria alternativ istället för specialprodukter. De berättar att de väljer potatis, ris och linser istället
för glutenfri pasta, eller köper en frukt och yoghurt istället för en glutenfri smörgås till mellanmål.
Mindre förpackningar och produkter
De glutenfria produkterna är dyrare än motsvarigheter med gluten och dessutom är det mycket
mindre i förpackningarna. ”Jag betalar dubbel så mycket och får hälften så mycket.” Många av de svarande tar
upp brödförpackningar och färska frallor som exempel. ”50 spänn för 4 frallor... vafan” Dessutom är det
vanligt att de glutenfria produkterna är mindre än motsvarigheter med gluten. ”Ibland när de glutenfria
produkterna bara är typ en fjärdedel av storleken av de "vanliga" alternativet, men kostnaden är fyra gånger så hög - då
avstår jag definitivt!”
Viktigt att det är rättvist för barnen
De som handlar glutenfria varor oavsett pris skriver att prissättningen ofta känns orättvis, men att det
är viktigt för dem att det ska vara rättvist i familjen. ”Vår dotter ska få testa saker. Hon rår inte för att hon har en
sjukdom!”
Prisskillnader på olika butiker
Det kan vara stora prisskillnader på samma varor men på olika butiker. Många väljer att åka till stora
butiker för att få ner kostnaderna. Större butiker upplevs också ha ett större utbud vilket ökar chansen
att det finns varor i billigare prisklass.
Studenter har inte råd
Flera av de svarande är studenter och berättar att de ibland får avstå helt från glutenfria
specialprodukter. ”Jag lever på studentbidrag och har inte råd att äta glutenfria mackor, müsli osv” För dem blir
bröd och pasta lyxvaror som ekonomin inte räcker till.

3.3 Vilken märkning vill du att glutenfria produkter har?

De svarande (96,1 procent) vill att det är tydligt utmärkt att glutenfria produkter är glutenfria. Drygt
hälften (57,3 procent) vill att produkterna ska ha en glutenfri märkning och cirka hälften av dem vill att
märkningen är det överstrukna axet. ”Helst det överstrukna axet men det duger med ett annat märke. Men om det
är en naturligt glutenfri produkt behöver den ju ingen märkning.”
Konsekvent och tydlig märkning
Det är enligt de svarande viktigt att det syns tydligt på förpackningen att produkten är glutenfri;
gärna med både text och märkning. Många anser att det vore enklast om det var en symbol som
används konsekvent på glutenfria produkter och som fungerar nationellt och oavsett språk. ”Förstår
inte varför det hittas på så många olika märkningar. Det skulle kunna vara en och samma i hela världen”.
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Viktigt att det står
Att det står "glutenfritt" gör det enklare för ovana som ska handla. Det är svårt för vänner och
släktingar om det bara är en symbol för glutenfritt eller när de behöver läsa innehållsförteckningar (se
2.2). ”Det är väldigt bra när det även står ”glutenfritt”, då blir det lättare för vänner och familj att köpa rätt saker.
Exempelvis när min mormor som har svårt att läsa små innehållsförteckningar, hon brukar fråga personalen i butiken om
hjälp att läsa och om det då tydligt står glutenfritt så underlättar det väldigt mycket.”
Märkning för naturligt glutenfritt
Några av de svarande tycker det vore bra om det enkelt gick att se skillnad på naturligt glutenfritt
och det som är under 20ppm gluten. De som äter naturligt glutenfritt, vetefritt eller som undviker
havre tycker att det är svårt att handla eftersom det finns i produkterna märkta med glutenfritt. ”Som
veteallergiker har du ingen chans. Det noteras inte alls på samma sätt som spår utav t.ex. mjölk eller nötter tack vare den
magiska 20 ppm gränsen. Fruktansvärt mycket problem skapar det för oss.” De föreslår antingen att det ska stå
tydligt eller tas fram en till produktmärkning.
Sätt upp regler för "spår av"
Det behövs tydlighet kring vad som ska gälla när det står "spår av gluten" i innehållsförteckningen.
Många vågar inte äta produkter som de kanske visst kunnat äta om företagen varit mer tydliga med
vad de menar när de skriver så. De skulle vilja att företagen gör tester för att ta reda på om
produkterna innehåller gluten eller inte och anstränger sig för att undvika kontamineringsrisker.
Flera olika formuleringar av "spår av gluten" används och det skapar otrygghet hos konsumenterna.
De vill se regler för vilka formuleringar som får användas och det behövs bestämmelser för vad som
gäller. Exempelvis skulle det kanske för att få stå "Innehåller spår av gluten" ha gjorts tester och
uppmätts en viss mängd gluten.
Lättlästa innehållsförteckningar
”Vanliga” produkter behöver ha information som är enkel att förstå. Det måste gå att läsa
innehållsförteckningen på förpackningarna så texten får inte vara för liten och allergener ska alltid
markeras. Det händer att innehållet ändras och det behöver vara enkelt att upptäcka om en vara
plötsligt innehåller något en är överkänslig mot. “Tillverkarna ändrar ofta ingredienserna så man måste kolla
hela tiden..”

3.4 De mest efterfrågade produkterna 2017
1.
2.
3.
4.
5.

Färskt bröd
Färdigrätter
Donuts (munkar med hål)
Bullar
Flingor

(Se bilaga Önskelista)
Barn och unga med celiaki önskar ett bättre glutenfritt utbud med mer variation, billigare produkter
och fler naturligt glutenfria produkter. Utöver produkterna på topplistan står snabbnudlar och färsk
pasta högt på önskelistan. Att produkter hanteras utan att kontamineras och bättre märkning av
produkter är också väldigt efterfrågat.
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3.5 Vad vill du helst se mer av bland glutenfria produkter?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ekologiskt
Hälsosamt
Större förpackningar
Närproducerat
Större produkter
Rättvisemärkt
Barnvänligt

3.6 Om du svarat hälsosamt, vad innebär det för dig?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mindre socker
Mindre tillsatser
Mer fibrer
Mindre mättat fett och snabba kolhydrater
Näringsriktigt
Bra råvaror (utan gifter)

I korthet vill de svarande att glutenfria produkter ska innehålla mindre socker och tillsatser. De vill se
fler produkter med nyckelhålsmärkning (mindre socker och salt, mer fullkorn och fibrer samt nyttigare
eller mindre fett). Att många med diabetes har celiaki gör detta extra viktigt.

3.7 Har du någon gång valt att inte köpa, fast det funnits glutenfritt,
på grund av smak, utseende, konsistens?

Fem av sex (82,9 procent) svarande har valt att inte handla trots att det funnits glutenfria alternativ,
för att kvalitén (smak, utseende och konsistens) varit för dålig.
Ser tråkigt ut
”Typ hela tiden, de ser så tråkiga ut och man ser att dom inte kommer vara goda.” Det är framförallt bröd som de
svarande väljer bort, om brödet ser torrt ut, luktar konstigt eller på andra sätt ser tråkigt och oaptitligt
ut. Trasiga produkter och sönderfryst bröd nämns som exempel.
Tidigare erfarenheter
Är utbudet för begränsat, med produkter de svarande haft dåliga smakupplevelser eller har tröttnat
på avstår de hellre än att köpa den igen. När de beskriver negativa smakupplevelser av glutenfria
brödsorter använder de ord som kartong, cement, gammalt papper och kemisk smak. ”Oftast är det
glutenfria inte lika gott och det känns som att vi med celiaki måste "nöja" oss med vad som finns och därför väljer jag oftast
något annat, som frukt istället för bröd” De undviker bröd som klibbar i munnen och smular mycket, därför
väljer många bort olika sorters tortilla, pizzabottnar, vakuumförpackat bröd samt färdiga smörgåsar
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(på caféer och kiosker) och hamburgerbröd (på restaurangkedjor). Även smuliga kakor och pasta som
klibbar ihop sig och lätt blir överkokt nämns som exempel.
Övrigt
Övriga anledningar till att inte handla glutenfria produkter är oro för kontaminering, brist på
barnanpassade alternativ, för många ingredienser och för mycket socker. Som exempel nämns
sockersmakande kakor och energibars.

3.8 Vilket bröd föredrar du i butiken?

Utifrån hur utbudet ser ut idag svarar drygt hälften (56,1 procent) att de föredrar att handla fryst bröd
och en tredjedel (34.3 procent) föredrar att köpa färskt bröd. Fler handlar fryst bröd främst på grund
av hållbarhet och kostnad. Färskt bröd ses som en lyxvara de köper ibland men inte till vardags.
Hållbarhet och kostnad
”Färskt bröd är ofta godare men väljer fryst bröd för det är praktiskt då det håller bättre och det finns billigare alternativ.”
Det frysta brödet är billigare och håller längre än det färska som snabbt blir dåligt när det ligger
framme. En del har varit med om att färskt bröd möglat redan i butiken eller haft utgånget bäst-föredatum. De som handlar färskt bröd fryser ofta in det som inte äts upp direkt. ”Tycker båda är bra. Men det
färska behöver frysas efter att ha öppnats.” I hushåll där bara en person har celiaki eller bröd inte konsumeras
dagligen är det mer praktiskt att ha fryst bröd.
Smidighet
När bröd ska ätas direkt eller tas med är det enklare att ha färskt bröd. De svarande vill slippa tänka
på att tina eller rosta bröd och när de ska ta med sig bröd vill de helst slippa ta med en hel
förpackning. För middagsbjudningar, picknicks och på språng vore det bra med färskt bröd som säljs
styckvis. Flera av de som föredrar färskt bröd tycker också att det är jobbigt med fryst bröd som blir
frostskadat i butiken eller hinner tina på vägen hem.
Smak och konsistens
En av tre föredrar färskt bröd och tycker att det smakar godare. De upplever att det har en mjukare
konsistens samt är fluffigare och större. Flera som föredrar fryst bröd upplever däremot att det färska
brödet har sämre smak, lukt och konsistens. De upplever att det går sönder, smular mer samt
innehåller fler tillsatser. En orsak till att fler hittat sin smakpreferens i frysen kan vara att det i
dagsläget finns ett större utbud av fryst bröd.
Vad är färskt?
Många upplever att det inte finns färskt bröd i deras butiker, eller finns väldigt sällan. Men vad som
räknas som färskt bröd är olika för olika personer. En del tycker att det är allt mjukt bröd som inte är
fryst, medan andra svarande inte vill räkna in något som är vakuumförpackat. Många tycker att det
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som fraktats långt och har en lång hållbarhet inte känns färskt, de vill istället se nybakat bröd som
bakats lokalt.

3.9 Har du tillräckligt stor möjlighet att välja hållbara alternativ när
du handlar glutenfritt?

44,2 procent upplever att de inte har tillräckligt stor möjlighet att välja hållbara alternativ när de
handlar glutenfritt. ”Känner att jag inte kan vara så kräsen tyvärr men hade gärna valt mer hållbara produkter”
För få valmöjligheter
”Har man ett eller flera krav på kost är valmöjligheterna borta. Då ska man vara glad om man hittar något man kan äta.”
Enligt de svarande finns det för få valmöjligheter. Vid köp är det inte hållbarhet som är avgörande,
det kommer in först efter faktorerna smak, kostbehov- och preferenser, kvalité och pris. Till exempel
väljer konsumenter importerade produkter över svenska varumärken när smak och pris är bättre.
Dock ser många ett behov av mer ekologiskt, kravmärkt, Fairtrade och närproducerat. De upplever
att det finns mer än förut, däribland ekologisk havre och pasta, men behövs fler produkter och
många av de mer hållbara alternativen idag är väldigt dyra. ”Blev glad när jag såg ekologisk ren havre vid
receptbeställning.”
De anser också att valmöjligheterna begränsas av vilka produkter butikerna väljer att ta in. ”Vissa bra
produkter plockas inte in i sortimentet för att kedjans egna varumärken ska få plats på hyllan.”
För lite information
Konsumenterna tycker också att de får för lite information för att kunna göra medvetna val. På
förpackningarna är det otydlig information om ursprung och tillverkning. En person svarar att många
av de glutenfria produkterna innehåller miljöovänlig palmolja, något som kan påverka köpbeslut hos
fler konsumenter om de vet om det och har valmöjligheter.
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4. Matbutiken
Om produktplacering, kundbemötande och möjligheten för kunder att påverka.

4.1 Kundbemötande
Det viktigaste för konsumenterna är att butiken får dem att kännas viktiga. Även om de ibland
upplever att personalens kunskapsnivå är låg och inte har förbättrats i samma takt som utbudet
berättar de om positiva upplevelser de har varit med om, där butiker satsat på kundbemötande och
lyssnat på deras behov.
Positiva exempel:
• Frågat efter kundernas önskemål.
• Tipsat om produkter.
• Kunnat svara på frågor.
• Tipsat om en annan butik med större utbud.
• Glutenfritt korvbröd i förbutiken.
• Extrapriser på glutenfritt.
• Funnits möjlighet att beställa varor; lösningsvilliga även när butiken varit för liten för att ha
det i det ordinarie sortimentet. ”Tar de inte in varan så har jag ändå alltid kunnat beställa till affären och
handla den.”

4.2 Har du bett en matbutik ta in någon/några glutenfria produkter?

Tre av fem har bett en matbutik ta in glutenfria produkter, en eller flera gånger.
Inget resultat
Flera berättar att butiken inte har tagit in deras önskemål. Det har funnits olika anledningar till varför
det inte har gått. En förklaring flera har fått är att produkterna inte finns i butikens nationella
sortiment och att de därför inte har möjlighet att beställa. Andra har fått svaret att efterfrågan är för
liten och kostar för mycket för butiken att ta hem. Det händer också att kunderna inte får någon
återkoppling från butiken och ett svalt bemötande.
Positiva upplevelser
Nästan lika många berättar om hur de har bemötts bra och ofta fått in varorna i det ordinarie
sortimentet. En del har lämnat önskemål och blivit glada när butiken tagit in varorna. ”När butiker tagit
in nytt sortiment efter att man bett om det. Det uppskattas mycket!"
De som inte frågat
Av de som inte bett en butik ta in produkter är det några som tänker att de borde göra det och några
som upplever att de inte har ett behov. ”Den lokala butiken har redan ett enormt stort utbud på glutenfritt.”
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4.3 Har du på något annat sätt kunnat påverka i en matbutik som
gjort det enklare/roligare att handla glutenfritt?
Ett fåtal (45) svarande berättar att de försökt påverka på andra sätt än att önska produkter. Vanligast
är att påverka placeringen av de glutenfria produkterna, hyllan och frysen.
Sätt att påverka:
• Bett butik att flytta produkter för att minska risken för kontaminering och att kunder råkar ta
fel. ”Ibland sagt till när olämplig (glutenhaltiga) produkter står precis intill det glutenfria.”
• Bett butik att flytta produkter för att göra dem enklare att hitta.
• Sagt till när produkter med och utan gluten har blandats samman. ”Jag brukar alltid göra dem
uppmärksamma om saker står fel.”
• Lämnat förslag och svarat på enkäter som butiken skickat ut ”Det går alltid att lämna
förbättringsförslag till butikerna jag handlar i”
• Frågat efter specialpris på produkt
• Föreslagit att ha fryspåsar nära brödet. ”Bett dem lägga fryspåsar vid frysen där de har
brödet så det inte tinar”
• Sett till att även barn med celiaki får fika. ”Barnklubbar i matbutiker erbjuder ofta barn en gratis fika.
Det fanns aldrig gf alternativ men efter många gånger vi frågat efter gf fanns det plötsligt en dag.”
• Påverkat producent att ändra utseendet på förpackning som vars glutenfria och ickeglutenfria produkter var väldigt lika. ”De ändrade utseendet på förpackningen!”
Inget resultat
En del svarande som försökt påverka har inte lyckats. ”Försökt men de lyssnar ej.” Att hitta någon i butiken
att fråga kan vara svårt och konsumenterna får inte alltid respons eller ett tillmötesgående
bemötande. ”Jag har inte lyckats påverka, men jag har mailat den som är närmast (om att de har ändrat till utspritt
när de hade allt samlat) men inte fått något svar!”

4.4 Föredrar du en glutenfri hylla eller produkter utspridda i
butiken?

Konsumenterna (94,2 procent) föredrar en glutenfri hylla. Framförallt för att det blir enklare och
smidigare.” ”Det är skönt att allt är på samma ställe samtidigt som det kan kännas lite jobbigt att man måste gå till ett
ställe och inte är ”normal”.”
Fördelar med en glutenfri hylla
• Alla butiker har olika utbud. Genom att gå till glutenfria hyllan får man snabbt en överblick
över vad just den butiken har.
• Många upplever att de missar nyheter om de inte är samlade i en glutenfri hylla eftersom de i
vanliga fall inte går runt och letar i övriga butiken. ”Det är ibland inte uppenbart att en produkt är
glutenfri, är det utspritt är det lätt att missa.”
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•

•

Minskar risken för kontaminering och för att ta fel (se 4.5). ”Här har (nästan alla) våra affärer
utspritt (de hade tidigare samlat. Sen kom renoveringen). Nu när allt är utspritt så känner jag mig såå osäker.
Det finns en affär i närliggande by som har samlat - det ger sån enorm trygghet.”
En glutenfri hylla gör det mycket enklare att handla för vänner och släktingar som inte själva
har celiaki och som inte vet vad de ska leta efter (se 2.2). ”Gör det enklare för mig och för andra som
ska ta hänsyn till min specialkost (speciellt om de har dålig koll på vad som finns och vad glutenfritt innebär)”.

Fördelar med produkter utspridda i butiken
De 3,8 procent som föredrar när de glutenfria produkterna är utspridda i butiken svarar att det gör
det roligare att handla men behövs tydlig märkning för att de enkelt ska hitta och känna sig säkra.
”Roligare o handla om man kan gå runt och leta efter det man vill ha.”
Så länge det är tydligt
Några har svarat att det inte spelar någon roll om det är en glutenfri hylla eller utspritt – så länge det
är tydligt och konsekvent. Om vissa produkter finns i glutenfria hyllan och andra är utspridda så är det
väldigt lätt att missa. Då behövs information vid den glutenfria hyllan om vilka övriga produkter som
finns.
Märkt på hyllan
Flera konsumenter tycker att det vore bra om det stod på hyllkanten vilka varor som är glutenfria. Det
skulle göra det lättare att se utspridda varor. De berättar om utländska butiker som till exempel haft
färgkodade etiketter bredvid prisinformationen på hyllkanten. I de exempel som nämns har även
naturligt glutenfria produkter haft hyllmärkning i butiken.

4.5 Oroar du dig för kontaminering när du handlar i matbutiker?

Sällan/Inte alls

Ibland

Ofta/Mycket ofta

Av sex personer oroar sig tre (53,6 procent) sällan eller inte alls för kontaminering när de handlar. Två
personer (30,7 procent) oroar sig ibland och en (14.6 procent) oroar sig ofta eller mycket ofta.
Förslutna förpackningar
Förpackningarna spelar stor roll, är de glutenfria produkterna väl förslutna i säkra förpackningar är det
få som oroar sig. De svarande upplever att glutenfria produkter oftast är förpackade med både
kartong och plastpåsar vilket gör att de känner sig trygga när de handlar.
Oförpackade produkter
Flera känner sig otrygga om de ska handla oförpackade produkter och undviker bland annat att
handla lösviktsgodis och naturgodis. De är också oroliga för kontaminering i salladsbarer,
delikatessdiskar och när det finns produkter från butikernas egna bagerier.
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Kontaminering innan produkterna kommer till butiken
En del oroar sig för hur de naturligt glutenfria produkterna har hanterats vid tillverkningen (se 3.3).
Mjöldamm
Synliga kontamineringsrisker i form av trasiga mjölpåsar och mjöldamm skapar oro. Däribland
eftersom det är vanligt att naturligt glutenfria mjölsorter och bakingredienser placeras i samma
avdelning (Se 4.6).

4.6 Oroar du dig för kontaminering om glutenfritt mjöl är placerat
vid hyllor med mjölsorter som innehåller gluten?

Drygt hälften av konsumenterna (53,7 procent) känner sig lugna även om mjöl med och utan gluten
står bredvid varandra. Två femtedelar av de svarande (40,3 procent) oroar sig för
kontamineringsrisken. ”Min son är mycket känslig och det är irriterande att hans mjöler står i samma hyllor som
vetemjöl där det ofta är väldigt mjöldammigt.”
Handlar ändå
De som inte oroar sig handlar sina varor ändå men skulle föredra att det stod separat. Det känns
onödigt olustigt och de tycker det är bra om det står för sig för att det är enklare att handla då (se
4.4) och känns säkrare för de 40 procent som oroar sig. ”Eftersom mjölet är i en förpackning ser jag ingen risk
för kontaminering. Dock föredrar jag att ha allt på en glutenfri hylla.”
Trasiga mjölpåsar
Kvalitén på mjölförpackningar (med gluten) upplevs vara dålig. Det händer att de går sönder eller att
det kommer ut mjöl från förpackningarna. Det kan yra runt i hyllorna och hamna på förpackningar.
Många tycker att det är konstigt att en allergen som många är överkänsliga emot kan behandlas så
och att glutenfria produkter placeras i närheten känns onödigt och jobbigt. ”Det har hänt att jag sett
glutenfria mjöler stått på en hylla under vetemjöl, där förpackningen med vetemjöl varit lite trasig så att det har hamnat på
andra förpackningar. Och då undviker jag att köpa något därifrån på grund av kontamineringsrisken. Även när andra
bakingredienser står nära ex. vetemjölet.”
Reaktioner på grund av mjöldamm
En del av har fått reaktioner på grund av mjölkontamination i butik och det är flera som inte handlar
varor som stått i samma avdelning eller tvättar av förpackningarna hemma. ”Den vanliga mjölpåsen hostar
ut ett moln av mjöl när man rör i det. Det landar på förpackningarna som hamnar i mitt kök och även om jag är
noggrann med att torka av förpackningar, händer det att vi får reaktioner.”
För några med veteallergi är mjöldammet i butiken så problematiskt att de kan få reaktioner enbart
genom att befinna sig där. ”Ett jätteproblem är att butiker vägrar placera mjöler som är naturligt glutenfria tex
mandelmjöl på en annan hylla än vete, råg, korn och havre. Det dammar så illa att vi inte ens kan köpa hem produkterna
än mindre ta med våra veteallergiska barn in mellan hyllorna där vetemjölspåsar gått sönder. Vi har försökt påverka
butikerna vi handlar i för att tex få dubbelplacering utav varorna men de vägrar.”
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4.7 Oroar du dig för kontaminering om glutenfritt bröd är placerat
på brödavdelningen med bröd som innehåller gluten?

Drygt hälften av konsumenterna (52,9 procent) känner sig lugna även om bröd med och utan gluten
står bredvid varandra. Två femtedelar av de svarande (41,1 procent) oroar sig för
kontamineringsrisken. ”Jag har fått en butik att flytta sitt gf sortiment till en hylla långt ifrån den ordinarie
brödhyllan. Inga problem när de förstod varför jag bad om det.”
Onödigt olustigt
Flera oroar sig för kontamineringsrisken, ”... men inte värre än att jag kan köpa ändå ...”. Om glutenfritt bröd
placeras i närheten av opacketerat bröd med gluten finns en risk att smulor och mjöldamm hamnar
på förpackningarna. De svarande tycker att det är onödigt att skapa en handlingsmiljö som gör
kunder osäkra, när lösningen att placera det glutenfria separat är så enkel.

4.8 Hur skulle din drömbutik se ut?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Stort och varierat utbud
Hyllor/avdelningar som är stora, fina och enkla att hitta
Lägre priser som motsvarar de för varor med gluten
En helt glutenfri butik (eller med gluten på en egen avdelning)
Nybakade och färska produkter
Tydligt utmärkt vad som är glutenfritt
Provsmakningar, reklam och inspirerande recept
Erbjudanden på glutenfria varor
Mycket i utbudet som är naturligt glutenfritt
Personal med kunskap och bra kundkontakt

(Se bilaga Drömbutiken)
För de flesta är drömmen att ha en upplevelse som motsvarar den kunder som äter gluten har när de
går in i en matbutik. ”Där det finns fler alternativ, kanske inte bara två alternativ flingor utan 4st.” De vill få
samma valmöjligheter och prissättning, få erbjudanden samt ha fina hyllor som inte göms undan. Ett
bra kundbemötande som visar att kunder som handlar glutenfritt värdesätts gör att det känns kul att
handla på en butik.
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5 Näthandel
Om att handla glutenfria varor på Internet.

5.1 Har du handlat glutenfritt på nätet?

En av tre (32,5 procent) har någon gång handlat glutenfritt på nätet. Av dem har en tredjedel handlat
direkt från en producent av glutenfria produkter. ”Enklaste sättet att få tag på produkter, butikerna är svåra att
övertala till nya produkter”
Smidighet och tydlighet
De flesta har haft bra upplevelser och tycker att det varit enkelt att handla. Det går ofta att få en bra
översikt och det är positivt när det finns tydlig märkning och det går att läsa hela
innehållsförteckningen.
Utbud och valmöjligheter
En del upplever att det finns mer att välja på online men det är också många som tycker att det är ett
sämre utbud på matbutikernas hemsidor än i de fysiska. Vissa har bara en sorts glutenfritt fikabröd
och de svarande vill se fler valmöjligheter. Problem kan också uppstå om varan som beställts har tagit
slut och butiken skickar en ersättningsvara. ”Det är svårt att få rätt ersättningsvara om det man beställt är slut.”
Kostnad
Det kan enligt de svarande vara lite billigare att handla glutenfritt på nätet än i fysiska butiker.
Filtrering
På en del hemsidor har det inte gått att filtrera varorna och det har varit svårt att hitta glutenfritt.
”ibland svårnavigerat när man beställer då det inte funnits någon kategori för glutenfritt utan man fått söka ”glutenfritt” =
bara de produkter som har det i namnet har dykt upp.” En svarande önskar sig en hemsida med bara
glutenfritt med alla varumärken och där deras produkter finns att beställa.
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5.2 Har du beställt en glutenfri matkasse?

En av sex (16,6 procent) har beställt en glutenfri matkasse. Enligt de svarande är det svårt att hitta
kassar som passar deras behov.
Inte riktigt rätt
Antingen passar de inte kundens kostbehov (vegetariskt och laktosfritt nämns) eller så passar det inte
smakpreferenser. ”Det var bra, men gick inte att välja bort laktos/mjölkprodukter så fick ju massa produkter över som
jag fick ge bort till de som tål mjölk.”
En del tycker att det fungerat väldigt bra. ”Lättlagad och god. Man fick nya idéer.” Någon annan har fått
gluten i sin kasse fast den var beställd glutenfri. Andra klagomål är att rätterna har varit för enkla, för
olika de i andra matkassar, för riktat mot barn och för riktar mot vuxna. Några upplever att det varit
för mycket mat, för att det bara funnits femdagarskassar och för fyra portioner.
Onödigt dyrt
Flera upplever att kassarna kostat för mycket och haft ett ”omotiverat prispåslag”. ”Kändes onödigt dyrt
jämfört med dem vanliga då de bara lagt i ett glutenfritt pasta paket. Blev billigare att köpa en vanlig och ett paket
glutenfri pasta löst och komplettera.”
Vanliga matkassar
Både mängden, kostnaden och maträtterna gör att flera väljer att chansa och köper vanliga
matkassar. Vid behov ersätter de ingredienser som innehåller gluten. Något som skulle förenkla för
konsumenterna vore att få reda på innehållet långt i förväg och kunna avbeställa om det är mycket
som en inte tål. De svarande vill kunna välja vilken matkasse som helst och ersätta det som innehåller
gluten, för en rimlig extra kostnad. ”Det finns ingen kasse som är både vegetarisk och glutenfri eller där man kan
göra några personliga förändringar. Tyvärr, jag längtar efter den dagen!”
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6. Recept
Om att använda recept för matlagning och glutenfri bakning.

6.1 Har du använt dig av recept från en matbutik eller produkts
hemsida?

Majoriteten av de svarande (76,4 procent) har använt recept från matbutikers hemsidor och
produkthemsidor, med varierat resultat.
Anpassningsbara recept
De svarande tycker att det är bra när det står i vanliga recept hur de kan anpassas för att bli
glutenfria. Många tycker att det fungerar bra. Däremot står det inte alltid hur recepten kan anpassas,
även när det enkelt kan göras glutenfritt. En svarande upplever att det oftare står förslag på hur
recepten kan göras laktos- och mjölkfria än glutenfritt. De upplever också att det ofta står att mjöl
med gluten kan bytas ut mot glutenfritt rakt av, men att det inte alltid ger ett lyckat resultat. Det blir
ofta för mycket och skulle behövas anpassning av mjölmängd. ”Många recept tycker att man ska byta ut mot
ett glutenfritt alternativ men man måste prova sig fram för att få något likvärdigt. Hade varit bättre om den som gjort
receptet provat det som glutenfritt”
Ett förslag är att skapa en kryssruta som byter ut ingredienserna som står i receptet mot de
föreslagna ändringarna. Det skulle göra det enklare att läsa receptet.
Filtrering
”Jag tycker bara det har fungerat bra!” De svarande tycker att det är bra när hemsidorna har
filtreringsfunktioner, men det finns mycket som kan förbättras. De svarande upplever att det sällan
går att använda flera filter, bland annat vill de kunna filtrera på glutenfritt och laktosfritt, allergier,
sockerfritt och hälsosamt. Det händer också att de anpassningsbara recepten sorteras bort. Enligt de
svarande saknar vissa matbutiker filtreringsfunktion, de märker ut glutenfria recept i sin tidning men
det går inte att söka efter glutenfritt på hemsidan.
Vanliga recept
Många av de svarande anpassar recept på egen hand och använder inte filtreringsfunktionen. ”Så
länge det finns glutenfria alternativ till ingredienserna upplever jag inte några större problem med att göra om vanliga
recept till glutenfritt. De som inte fungerar är bullar, bröd och recept med större mängd mjöl.” De ser ett syfte med
filtreringen för att det förenklar för personer med mindre kunskap om glutenfritt. Själva söker de efter
specifikt glutenfria recept främst för bakning.
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Glutenfria recept
”Jag tycker att det är jättebra med receptförslag och gärna sådana som är utprovade till en viss produkt.” Enligt de
svarande är det bra med specifikt glutenfria recept till bakning och när mjöl är en stor ingrediens. Det
blir dock ibland dyrt och svårt att hitta ingredienserna som står. Det uppskattas om det finns
recensioner från andra som har testat receptet, beskrivningar för hur degen ska se ut, tips kring
jäsning, mjölmängd utifrån flera mjölexempel. De vill också att det förtydligades i recepten som
innehåller havre att det ska vara ren havre (för att inte förvirra vänner och släktingar). Ibland upplever
de svarande att glutenfritt slås ihop med annan specialkost i onödan.
En svarande berättar om att det ibland stått glutenfritt i rubriken men att receptet visar sig innehålla
gluten.
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Kommentarer
Om medlemsundersökningens genomförande och saker att tänka på inför nästa år.
Jämförbara frågor
Tänk på att inkludera frågor som kan jämföras med föregående medlemsundersökningar, framförallt
den senaste med samma fokusområde. I årets medlemsundersökning har inga jämförelser med
insamlad information från medlemsundersökningen 2014 gjorts.
Frågan om matvanor i familjen
Svarsmöjligheterna på frågan ”äter du eller flera i familjen glutenfritt?” (se 1.5) gjorde det svårt att
sammanställa svaren. Det borde bara gått att välja ett alternativ och finns nu en risk att svaren
sammanställts på ett sätt som ger ett missvisande resultat. Även svarsmöjligheterna bör nästa gång
ses över. Intressant vore att sätta eget bröd och pasta (men övrigt glutenfritt till alla) som ett eget
alternativ.
Frågan om vad som spelar stört roll
Alla förstod inte att frågan "Vad spelar störst roll när ska köpa en ny glutenfri produkt?" (se 3.1) avsåg
vilket utav svarsalternativen som upplevdes spela störst roll. Istället skrev flera alternativa svar som
kommentar, varav många skrev smak och innehåll. Avsikten med frågan var att ta reda på vilket som
var viktigast utan att konsumenten ännu kunnat smaka på produkten. Innehåll, utifrån vad som står i
innehållsförteckning och produktinformationen på förpackningen kunde ha varit med som alternativ,
men i det här fallet ställdes två alternativ mot varandra.
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Bilaga 1: Önskelistan
”Jag önskar att allt jag kunde äta innan jag blev sjuk kunde finnas som glutenfritt”

Topplistan – de mest efterfrågade produkterna 2017
1.
2.
3.
4.
5.

Färskt bröd
Färdigrätter
Donuts (munkar med hål)
Bullar
Flingor

Kategorier
De svarandes önskemål har sorterats in i 9 kategorier och rangordnats enligt efterfrågan. De
produkter som har efterfrågats av enskilda svarande är i punktlistor.

1. Bröd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mjukt
1.
2.
3.
4.
5.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Färskt bröd (däribland butiksbakat, konditoribakat och till styckförsäljning)
Fler sorters bröd (större variation)
Billigare bröd (som är välsmakande, färska, osv.)
Mörkt bröd
Större bröd (däribland stora formbröd)
Saftigare bröd (goda utan ugn eller brödrost)
Fler goda kex
bröd
Hönökaka
Bättre tortilla
Tunnbröd
Naanbröd
Bagels
Mörk sirapslimpa
Vörtbröd med russin
Danskt rågbröd
Frallor
Franskbröd, Toast
Polarkakor
Långa baguetter
Limpa
Vitlöksbröd
Schärs bon matin och Genius bröd i utbudet

Knäckebröd
• Polarknäckebröd
• Wasa knäckebröd
• Hårt tunnbröd
• Grovt knäckebröd
• Kanelknäckebröd
• Wasa Sandwich
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2. Glass
1. Sandwich, styck
2. Glass med kakbitar (som Ben & Jerry), burk
3. Strutglass, styck

3. Godis och snacks
1.
2.
3.
4.
•
•
•

Salta pinnar
Godisremmar (fyllda, sura och salta)
Chips i rörförpackning (liknande OLW Solos och Pringles, utan vetestärkelse)
Choklad och godis utan spår av gluten (däribland Marabou och lösviktsgodis)
Geishachoklad
Nyttigare godis
Choklad med digestivekex

4. Fika
1. Donuts, runda munkar med hål i (däribland med glasyr och chokladfrosting)
2. Bullar och ”vetebröd” (färska kanelbullar, kardemummabullar, vaniljbullar, längder med
pistage, semlor)
3. Mjuka kakor, fikabröd och bakverk (färskt och nybakat)
4. Tårtor (däribland stora frysta prinsesstårtor)
5. Kakor (havreflarn, pepparkakor och vaniljrån, barnvänliga)
• Digestivekex med choklad
• Styckfrysta godbitar (kunna till exempel köpa en muffins)
• Croissanter
• Ostkaka
• Wienerbröd
• Våfflor

5. Pasta och nudlar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•

Snabbnudlar med krydda
Färsk pasta (däribland lasagneplattor)
Tortellini och ravioli (fler sorter och vegetariska)
Fler pastasorter (däribland pastafjärilar, makaroner och mer fibrer)
Nudlar (äggnudlar och sobanudlar)
Gnocchi
Mer från Schär, Garofalo och Barilla i utbudet
Sempers pastapåsar i utbudet

6. Maträtter

1. Färdigrätter (däribland frysta och vegetariska)
a. Piroger
b. Vårrullar (vegetariska)
c. Pizza (fler sorter och små panpizzor)
d. Soppa (färdiga och pulver)
e. Paj
f. Sushi
g. Dumplings
h. Färdiga sallader och mackor
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2. Produkter utan onödigt gluten eller spår av gluten
a. Pytt i panna (samt kycklingpytt)
b. Potatisräfflor
c. Köttbullar
d. Såser (tillsätt vatten eller mjölk)
3. Panerade produkter och friterad kyckling (däribland chicken nuggets)
4. Veganskt (däribland friterade biffar och falafel)
• Blodpudding
• Isterband
• Kroketter
• Grötmix
• Glutenfri mathavre

7. Flingor och müsli
1. Flingor (däribland liknande Coco Pops, Nesquik och Kalaspuffar)
2. Müsli
3. Nyttiga flingor (däribland cornflakes och flingor utan socker)

8. Bakning
1.
2.
•
•

Deg (färsk pajdeg, filodeg, kakdeg och pizza-kit)
Bake-off produkter (däribland croissant, wienerbröd och stora baguetter)
Fler sorters bakmixer
Tårtbotten

9. Övriga produkter
1. Naturligt glutenfritt (kanelbullar, mjöl, linspasta, smörgås- och småbröd, korv- och
hamburgerbröd)
2. Bars (proteinbars, Natural Valleys, müslibarer)
• Barnanpassat till utflykter
• Glutenfri havredryck
• Glutenfri alkoholfri öl
• Leverpastej
• Panko ströbröd
• Kryddpåsar (Chili con carne)
• Mjölkfritt (crème fraiche, vispgrädde och ost som kan gratineras)
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Bilaga 2: Drömbutiken
Vi har samlat förslag och önskemål från barn och unga med celiaki på sådant som gör det kul och
enkelt att handla glutenfritt i matbutiker. Förslagen presenteras i rangordning utifrån vad flest svarade
på frågan "Hur skulle din drömbutik se ut?" i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF:s
medlemsundersökning – Handla Glutenfritt 2017.

1. Stort och varierat utbud
•

Se till att det finns valmöjligheter. Ta in varor från olika tillverkare, däribland både utländska
och lokala. Till exempel olika alternativ bland pasta, bröd och kakor. ”Kanske inte bara två
alternativ flingor utan 4st.”

•

Ha ett utbud med ovanliga varumärken. Testa gärna varor i tillfälliga sortiment för att se om
de säljer bra. ”Som julafton att hitta nya produkter!”

•

Var snabb med att ta in nyheter. När det dyker upp nya produkter vill många testa dem.

•

Ta in massor av varor! Sträva efter ett glutenfritt utbud som motsvarar det som innehåller
gluten. ”När jag kommit till en ny matbutik och upptäckt flera hyllmeter med glutenfria produkter. Då hittade
jag gnocchi, friterad kyckling, bulgur och pitabröd. Sådan som dottern aldrig ätit tidigare.”

•

Ha varor som passar olika åldrar och behov. Kom ihåg att glutenfritt inte är en självvald diet
för personer med celiaki. Sikta mot ett varierat utbud som passar olika smakpreferenser,
allergier och med varor i olika prisklasser.

2. Hyllor/avdelningar som är stora, fina och enkla att hitta
•

Ha en glutenfri hylla/avdelning. Eftersom utbudet skiljer sig åt mellan butiker är det bra att
samla produkterna för att få en överblick över vad som finns. Det gör det enklare att handla
och minskar också risken för kontaminering eller för att ta fel. ”Det är ibland inte uppenbart att en
produkt är glutenfri, är det utspritt är det lätt att missa.”

•

Placera hyllan/avdelningen där den är enkel att hitta. Placera glutenfritt synligt, gärna
centralt, långt fram eller i närheten av brödavdelningen. Hyllan/avdelningen bör inte vara
nära mjölavdelningen och helst inte bredvid hälsosektionen eller barn- och djurmaten.
Förutom att det blir enklare att handla gör synlighet också att glutenfritt inte känns så främmande för andra
personer. När de träffar något med celiaki har de lättare att förstå vad det är och innebär. Att behöva gå till en
undangömd hylla kan skapa känslor av skam över sin diagnos, eller upplevas som att butiken inte värdesätter de
kunder som handlar specialkost.

•

Ha stora hyllor. Låt det glutenfria ta stor plats och se till att många produkter får plats. ”Allt
blir väldigt ihopklämt och känslan av platsbrist är ganska påtaglig på den glutenfria hyllan.”

•

Ha tydliga skyltar. Skriv tydligt vart de glutenfria produkterna står så att kunderna hittar dit.

•

Färgkoda glutenfritt. För att enkelt se de glutenfria produkterna ska hyllan/avdelningen allra
helst vara i en avvikande färg. Färgkodade skyltar för glutenfritt på hyllkanten skulle också
kunna användas för glutenfria produkter som är utspridda i butiken. ”Det behöver bara vara en
annan färg på hyllplaner tex så det står ut lite.”
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•

Avgränsa tydligt hyllor och frysfack. Det behövs tydliga avgränsningar för vart det
glutenfria området tar slut. Det kan göras genom färgkodning, en tydlig ram/linje eller
genom att hyllan tar slut på vardera sidan. Avgränsningarna är viktiga för att inte av misstag
förväxla det glutenfria med laktosfritt, allergikost eller fryst bröd som inte är glutenfritt.

•

Ha endast glutenfritt under skylten för glutenfritt. Det är viktigt att endast glutenfria
produkter får finnas innanför avgränsningen. ”Ibland lägger butiken glutensaker bland GF i t.ex.
frysdisken, då har barnen tagit fel.”

•

Ordna varor efter produkttyp och inte varumärke. I de glutenfria hyllorna bör liknande
produkter stå tillsammans, inte uppdelat efter varumärke. Det blir enligt kunderna mycket
mer strukturerat och överskådligt.

•

Placera torr- och frysvaror i anslutning till varandra. ”De torra hyllorna borde stå i anslutning till
frysdisken och inte på andra sidan universum som det gör ibland.”

•

Gör konsekvent samma på alla butiker. Genom att alltid använda samma färgkodning och
skyltar samt placera den glutenfria hyllan/avdelningen på ungefär samma plats i butikerna blir
det enklare att hitta dit.

•

Håll ordning och fyll på varor i den glutenfria avdelningen. På en del butiker upplever
kunderna att det ofta är slut på varor och rörigt i den glutenfria hyllan. Det gör att det blir
tråkigt att handla där och de skulle uppskatta ”Om det inte såg ut som den bortglömda hylla det är.”

3. Lägre priser som motsvarar de för varor med gluten
•

Prissättning mer lik den för produkter med gluten. Sänk priset på glutenfria varor och
minska prisskillnaden för varor med och utan gluten. Prispåslaget upplevs ofta orättvis för
personer som inte har något annat val och som inte får någon ekonomisk ersättning.

•

Ha lågprisalternativ. Se till att det finns billiga alternativ i det glutenfria sortimentet och
valmöjligheter baserad på prisskillnader.

4. En helt glutenfri butik (eller med gluten på en egen avdelning)
•

Tvärtom från hur det är idag. Föreställ dig en matbutik där det som innehåller gluten
markeras ut med skyltar och det finns en avdelning längst bak dit de som vill handla med
gluten får gå. Allting som är glutenfritt marknadsförs och säljs till alla medan gluten ses som
specialprodukter.

•

Helt glutenfri butik. Drömmen är en helt glutenfri butik där det går att välja och plocka
bland alla produkter. Men många förstår att det inte är möjligt på särskilt många platser.
Oftast är efterfrågan inte tillräckligt stor och flera gissar att det skulle vara rätt dyrt. ”En butik
precis som vilken som helst, fast där jag tål allt och inte behöver leta efter något jag inte blir sjuk av.”

•

Inga trasiga mjölpåsar. Det som innehåller gluten borde vara välpaketerat så att det inte
kontaminerar andra varor. Inga fler mjölpåsar som yr mjöldamm och går sönder.
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5. Nybakade och färska produkter
•

Ta in färska varor från glutenfria bagerier. Om det finns lokala bagerier är det uppskattat
om butiken tar in varor. Även om det bara går att göra i liten skala och en dag i veckan (gärna
helger). ”Kom ner en vanlig eftermiddag och så hade butiken tagit in mjuka och färska bageribakade frallor
som var glutenfria. Det var från ett bageri som bara bakade glutenfritt så det kändes säkert.”

•

Baka glutenfritt i butikens bageri. Informera om era kontamineringsrisker och hur ni gör för
att minimera dem så att kunderna själva kan ta ställning. Tårtor, semlor, styckfrallor och bullar
är önskemål från konsumenterna.

•

Ha glutenfri färdigmat. Se till att det finns glutenfria alternativ i kyl och frys, varmdisk och
salladsbar. Kunderna ser gärna glutenfri pasta i salladsbaren och andra maträtter än soppor
som är glutenfria i kylen.

•

Ha glutenfritt i förbutiken. Se till att det finns glutenfritt korvbröd, glasstrutar med mera om
butiken har kioskförsäljning.

6. Tydligt utmärkt vad som är glutenfritt
•

Sätt små skyltar på hyllkanten. Märk ut på hyllorna vilka varor som är glutenfria och inte,
gärna med skyltar i en utmärkande färg. Flera konsumenter har uppskattat när det varit så på
butiker utomlands och tycker att det varit enklare att upptäcka glutenfria produkter i butiken.

•

Sätt ut skyltar i charken. Kunderna vill slippa fråga och känna sig osäkra när de handlar
omärkta varor. Därför är det viktigt att det är tydligt utmärkt i charken och att det alltid finns
information tillgänglig om innehållet i omärkta livsmedel.

•

Tydlig märkning på godis och snacks. Konsumenterna vill slippa lusläsa
innehållsförteckningar och skulle gärna se glutenfri märkning på godis, lösgodis och glass.

7. Provsmakningar, reklam och inspirerande recept
•

Ha glutenfria provsmakningar. Se till att kunder som handlar glutenfritt ibland får möjlighet
att testa nya produkter i butiken. I möjligast mån bör det också finnas glutenfria alternativ vid
andra provsmakningar som serveras på bröd och kex med gluten.

•

Ha receptförslag och inspiration vid den glutenfria sektionen. Kunderna ser gärna att det
finns både kokböcker och flyers med tips om glutenfri bakning och matlagning. Gärna också
enklare information om glutenfritt som underlättar för vänner och släktingar när de ska handla
och bjuda på mat eller fika.

•

Gör reklam för glutenfritt. Annonsera om glutenfria varor i reklamblad och synliggör gärna
nya produkter i butiken.

8. Erbjudanden på glutenfria varor
•

Ha extrapris på glutenfria varor. Kunderna vill se rabattkuponger och erbjudanden på
glutenfria produkter, exempelvis på varor som en ofta handlar. ”Det bästa skulle vara om de
glutenfria produkterna kostade lika mycket som de med gluten i, då skulle det kännas roligare att handla. Nu är
det mest ångest över hur dyrt allt är.”
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•

Gör det billigare att handla mycket. Kunderna vill gärna se erbjudanden med tre för två
priser och liknande som gör det billigare att handla glutenfritt till familjer och hushåll där flera
äter glutenfritt.

•

Ha studentrabatter. Då många studenter upplever att de inte har råd att handla glutenfria
specialprodukter vore det önskvärt med extra förmånliga rabatter för den
konsumentgruppen. ”Att vara glutenintolerant och student är en omöjlig ekvation. Jag får välja bort bröd
och pasta tyvärr.”

9. Mycket i utbudet som är naturligt glutenfritt
•

Ha glutenfria specialprodukter utan vete. Flera kunder efterfrågar glutenfria produkter som
inte innehåller vetebaserade ingredienser. Gärna så att det finns naturligt glutenfria
motsvarigheter till de flesta vanliga produkterna (pasta, bröd, kex m.m.). Flera av de som äter
naturligt glutenfritt föredrar också produkter som inte innehåller havre. Önskvärt är att enkelt
kunna särskilja varorna från andra glutenfria varor.

•

Inte bara specialprodukter. Många tycker att det är billigare och enklare att hitta
hälsosamma alternativ bland sådant i butiken som är naturligt glutenfritt. Satsa gärna på ett
bra och varierat utbud i bland annat grönsaksavdelningen och se till att ha naturligt glutenfria
alternativ bland färdigmaten.

10. Personal med kunskap och bra kundkontakt
•

Möjlighet att önska produkter. Kunderna tycker om när butiken tydligt visar att de
välkomnar önskemål och förbättringsförslag, gärna med en lista eller låda vid den glutenfria
sektionen där de kan skriva upp önskemål. ”När butiker tagit in nytt sortiment efter att man bett om
det. Det uppskattas mycket!”

•

Ha en ansvarig som sköter det glutenfria sortimentet. Kunderna känner trygghet om det
finns en person som är insatt som de kan prata med. Gärna en person som provar
produkterna och ser till att utbudet är bra. ”Svårt att hitta någon intresserad person i butiken.”

•

Ha möjlighet att beställa hem varor. Särskilt när det är en liten butik med begränsat utbud
vill kunderna ha möjlighet att beställa varor som inte finns i det ordinarie sortimentet.
Informera om att möjligheten finns och gör det enkelt för kunderna så att de inte känner sig
till besvär.

•

Utbilda personalen. Kunderna uppskattar när personalen kan svara på frågor och tipsa om
produkter. Det känns tryggare att handla när det går att få tydliga svar och om en vara inte
finns i butik är det positivt om personalen kan tipsa om andra matbutiker med större utbud.

•

Lyssna på kunder och återkoppla. Att butiken har ett bra kundbemötande är viktigt.
Kunderna vill alltid få ett vänligt bemötande när de kommer med önskemål. Om det inte går
att genomföra vill de få en förklaring och då är det oftast fortfarande en positiv upplevelse.
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