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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund Restaurang- och cafébesöken ökar, liksom antalet människor med 

födoämnesöverkänslighet. Utbudet av glutenfri mat upplevs dåligt av de med celiaki, vilket 

också innebär svårigheter att äta utanför hemmet. Detta kan medföra en negativ social 

påverkan av rädsla för att äta mat som kan vara kontaminerad med gluten. Tidigare studier har 

visat brist av kunskap om födoämnesallergener bland restaurangpersonal.  

Syfte Syftet med studien var att kartlägga restaurangers och caféers utbud av och kunskap om 

glutenfri mat, samt att undersöka om intresse fanns för mer information kring glutenfri mat. 

Metod En anonym enkätstudie genomfördes bland restauranger och caféer inom Umeå tätort, 

under perioden april till juni 2012. Enkäten bestod av 18 frågor, inklusive ett kunskapstest. 

Totalt tillfrågades 115 verksamheter varav 102 deltog. Materialet sammanställdes i SPSS 18.0 

med signifikansnivån p<0,05. 

Resultat Glutenfri mat på menyn fanns hos 81 av 102 besökta verksamheter. Av dessa 

bedömdes 55 ha ett bra utbud, med fyra glutenfria alternativ eller fler. Majoriteten (n=92) 

kunde också ordna glutenfri mat vid förfrågan. Kunskapstestets resultat gav ett medelvärde på 

sju rätt av tolv möjliga. God kunskap hade 29 %, medelgod kunskap 36 % och dålig kunskap 

hade 35 %. Av de respondenter som angett att de kände till glutenintolerans mycket väl, 

klarade färre än hälften kunskapstestet med goda resultat. Mer information om 

glutenintolerans önskades av 43 respondenter (n=98). 

Slutsats Trots att de flesta caféer och restauranger i Umeå erbjuder glutenfri mat, och överlag 

upplever att efterfrågan är relativt stor, så motsvarar detta inte kunskapsnivån bland 

respondenterna. Det kan ha förekommit respondenter som övervärderat sin kunskap. Detta 

skulle kunna innebära en risk att äta mat som sägs vara glutenfri, men som kan vara 

kontaminerad med gluten. Något de med celiaki bör vara medvetna om. Dessa faktorer pekar 

mot vikten av att genomföra utbildningsinsatser bland personal inom branschen.  

 

 

  



   

 

 

ABSTRACT 

 
Background There is an increase of visits at restaurants and cafes, as well as an increase of 

the number of people with food hypersensitivity. The range of gluten-free food is considered 

poorly by those with celiac disease, since gluten is commonly found in Western diet. This 

implies difficulties when dining out, resulting in a negative social impact and fear of eating 

contaminated food. Previous studies show a lack of knowledge of allergens among restaurant 

staff´s.  

Objective This study aimed to look at the restaurants and cafes range of and knowledge about 

gluten-free food, and to investigate if there were any interest in receiving more information.  

Method Among restaurants and cafes in Umeå an anonymous questionnaire survey was 

conducted. The study lasted from April to June 2012. The questionnaire contained 18 

questions, also including a test about staff´s knowledge. In total 115 was invited to participate 

and 102 of those participated. The material was complied in SPSS 18.0 with the significant 

level p<0.05.  

Results In 81 of 102 businesses gluten-free food occurred on the menu. A good range of 

gluten-free food, with four choices or more, were considered among 55 of these. A majority 

(n=92) of the businesses could arrange gluten-free food on request. The results at the test gave 

an average of seven correct answers out of twelve possible. Good knowledge had 29 %, 

moderate 36 % and poor had 35 %. Less than half of the respondents claiming they knew a lot 

about celiac disease achieved good result in the knowledge test. More information about 

celiac disease was wanted by 43 (n=98) respondents. 

Conclusion Although most cafes and restaurants in Umeå offer gluten-free food, and also feel 

that the demand is quite high, knowledge of the staff is not corresponding with that. A large 

group of respondents also overestimated their knowledge. This implies a risk for those with 

celiac disease to become contaminated by food said to be gluten-free and this is something 

they need to be aware of. All of these factors lead towards the importance of education among 

those working with food. 
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1 BAKGRUND 

1.1 Celiaki  
Idag lever uppskattningsvis 1-2 % av befolkningen i Sverige med celiaki (1). Av dessa är 

cirka 35 000 diagnostiserade, men mörkertalet tros vara så stort som 200 000 personer (2). 
Celiaki, eller glutenintolerans, är en autoimmun sjukdom som innebär att tarmens slemhinna 

skadas vid intag av föda innehållande gluten (3). Skadorna i tarmen gör bland annat att 

näringsupptaget försämras, vilket kan leda till att den drabbade får näringsbrister. Även små 

mängder gluten kan ge skador, och ofta tar det lång tid innan tarmen har läkt. Behandlingen 

innebär en strikt glutenfri kost. Gluten är vanligt förekommande i den västerländska kosten 

(4-6) och finns i vete, råg och korn (7). Däremot innehåller inte havre gluten men kan vara 

kontaminerat då det ofta framställs i samma lokaler som de övriga sädesprodukterna. 

Glutenintoleranta kan således endast konsumera ren havre.  

 

Flera studier visar att livskvaliteten påverkas negativt hos personer med celiaki (5, 8-12). 

Diagnosen innebär en stor livsstilsförändring där fokus sätts på kosten, och för många kan den 

stora förändringen medföra ökad risk för depression och ångest (4-5). Många upplever t.ex. en 

social isolering och utanförskap (10), framförallt kvinnorna uppger minskat välbefinnande 

och större oro (8). Den strikta dieten gör det också svårare att äta utanför det egna hemmet, 

vilket påverkar de sociala kontakterna, familjelivet och möjligheten att resa (5-6, 8-10, 12).   

1.2 Måltider utanför hemmet och kunskap om allergener bland personal 
Restaurang- och cafébesöken i Sverige har under de senaste åren ökat (13). I genomsnitt äts 

det 170 måltider ute per person och år, vilket innebär att cirka fyra miljoner måltider serveras 

varje dag exklusive mat till vård, skola och omsorg (14). Antal restaurangbesök skiljer sig 

dock mellan olika grupper av individer i samhället. Det växande antalet människor med 

födoämnesallergi och -intolerans ställer i framtiden högre krav på restauranger och caféer 

(15). En mindre studie från Storbritannien visar att kunskapen om glutenfri mat hos kockar är 

bristfällig, och att bara en femtedel av dem har hört talas om celiaki (16). I två studier från 

USA respektive Storbritannien undersöktes hur restaurangpersonalen uppskattade sin kunskap 

om allergianpassad mat, samt hur trygga de kände sig med att servera den (17-18). Båda 

studierna använde sig av ett kunskapstest där det framkom många missförstånd. Studierna 

visar därför att det behövs mer kunskap och utbildning hos restaurangpersonal, och att de med 

födoämnesöverkänslighet bör vara medvetna om riskerna med att äta ute. 

1.3 Utbud och följsamhet till glutenfri mat 
Enligt glutenintoleranta är utbudet av glutenfri mat på restauranger och caféer dåligt, vilket 

gör att de i större utsträckning avviker från sin kost (6, 11). Spontana restaurangbesök blir 

svårt, och många upplever sig vara till besvär för restaurang- och cafépersonal, samt för den 

egna umgängeskretsen (8). Detta leder till att runt 50 % emellanåt undviker restaurangbesök 

(4, 8, 12). Rädslan för att maten är kontaminerad är stor bland de med celiaki, vilket gör att de 

alltid måste vara på sin vakt och kontrollera maten som sägs vara glutenfri (4, 6, 8, 12). 

Svårigheterna med att hitta bra glutenfria alternativ förekommer också i mataffärer där de 

med celiaki uppger att märkningen av produkterna ibland är svåra att tyda (4, 6, 8). Intag av 

gluten, både medvetet och omedvetet, visar sig därför vara vanligt, vilket innebär en påverkan 

på hälsan (10). Bristfällig information och dåligt utbud av glutenfri mat i offentliga miljöer 

leder till att så många som 67 % oavsiktligt äter gluten (6). Av vuxna med celiaki är det bara 

50-70 % som följer en helt glutenfri kost, som krävs för att de ska vara fullständigt 

symtomfria (19). 
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Som tidigare nämnts, finns det studier där kunskapen om födoämnesöverkänsligheter bland 

personal på restauranger undersökts (15, 17-18, 20). När det kommer till forskning kring 

celiaki har det fokuserats främst på de drabbades egna upplevelser kring svårigheter att äta 

utanför hemmet, och upplevelsen av ett socialt utanförskap (8-11). Initiativtagarna till denna 

studie var Celiakiförbundet. De ville få en kartläggning över hur utbudet av och kunskap om 

glutenfri mat såg ut på restauranger och caféer i Umeå. Resultatet av studien kan komma att 

användas som underlag till insatser för att öka kunskapen bland näringsidkarna. Detta skulle 

kunna bidra till att personer med celiaki får större möjlighet till restaurang- och cafébesök i 

Umeå.  

2 SYFTE 
Syftet med studien var att kartlägga restaurangers och caféers utbud av och kunskap om 

glutenfri mat, samt att undersöka om intresse fanns för mer information kring glutenfri mat. 

Frågeställningar: 

 Hur många restauranger och caféer erbjöd glutenfri mat? 

 Hur stort var utbudet? 

 Hur ofta efterfrågades glutenfri mat på restauranger och caféer? 

 Hur såg personalens kunskapen ut kring glutenfri mat? 

 Fanns det intresse för mer information inom området? 

3 METOD 

3.1 Metodval och begrepp 
För att göra en kartläggning av utbudet och kunskapen om glutenfri mat genomfördes en 

enkätstudie bland restauranger och caféer inom Umeå tätort (Bilaga 1). En kvantitativ studie 

valdes för att nå så många som möjligt, och få en generell bild av hur det såg ut. Begreppet 

glutenfri mat kommer i denna uppsats syfta till alla glutenfria produkter som kan ätas på 

restauranger och caféer. Hit räknas bland annat lagad mat, sallader, smörgåsar/bröd och 

bakverk. I de avsnitt där både caféer och restauranger avses, omnämns de som 

verksamheterna. 

3.2 Urval och bortfall 
Kriterier för att delta var att verksamheten bedrevs året runt, låg inom Umeå tätort, befann sig 

i en permanent lokal, samt riktade sig till allmänheten. Korvvagnar och sommarserveringar 

valdes bort. I Umeå kommun fanns det vid studiens start 314 registrerade verksamheter med 

matservering riktade till allmänheten (pers medd Miljökontoret 2012). Av dessa var cirka 60-

70 klassade med huvudsaklig verksamhet som café, 153 som restaurang och 96 som pizzerior. 

Genom sökmotorer på internet och kommunens hemsida gjordes ett första urval av 

verksamheter inför enkätundersökningen. Eftersom vissa hade stängt eller flyttat inkluderades 

ytterligare verksamheter under insamlingen. Detta för att säkerställa ett tillräckligt högt 

deltagarantal. 

 

Totalt tillfrågades 115 restauranger och caféer, varav 14 pizzerior. Av de tillfrågade tackade 

10 nej och 105 ja. De som tackade nej motiverade detta med att de inte hade tid, att deras chef 

inte fanns tillgänglig eller att de inte var intresserade av att delta. Av de besvarade enkäterna 

plockades tre stycken bort på grund av ett för stort internt bortfall, där respondenterna missat 

att fylla i samtliga sidor av enkäten. Totalt ingick därmed 102 verksamheter, vilket motsvarar 

89 % av det totala antalet tillfrågade verksamheter.  
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3.3 Metod och tillvägagångssätt 
Enkäten utgjordes av 18 frågor, och för att underlätta för respondenterna bestod den främst av 

kryssfrågor, där antingen ett eller flera alternativ skulle anges (Bilaga 1). På fem frågor gavs 

möjlighet att ange eget svarsalternativ. De första frågorna handlade om respondenten och 

dennes bakgrund, erfarenhet och utbildning inom branschen. Därefter följde frågor för att 

kunna besvara syftet med studien, såsom utbud, självskattad kunskap om glutenintolerans, 

uppskattad efterfrågan och intresse för mer information. Avslutningsvis togs ett kunskapstest 

fram med tolv påståenden om glutenintolerans. De tre första påståendena handlade om 

hantering av glutenfri mat och resterande om livsmedel. Svarsalternativen var sant, falskt och 

vet ej.  

 

För att testa frågorna genomfördes en pilotstudie med tio studenter från restauranghögskolan 

vid Umeå universitet. Efter pilotstudien förtydligades tre frågor. Därefter lämnades enkäterna 

ut genom personliga besök, till den första person som möttes. På de flesta verksamheterna 

samlades enkäten in direkt. Hos vissa ombads dock författarna återkomma en till två dagar 

senare för insamlandet. Vissa respondenter gav enkäten vidare till någon annan av personalen, 

som de ansåg vara mer lämpad att besvara den, medan andra hjälptes åt. En del satte sig i 

närheten eller tillsammans med författarna, och ställde frågor om enkätfrågorna medans 

somliga gick in i köket eller lagret. Insamlingen pågick under april 2012, och tog sammanlagt 

sju dagar.  

3.4 Dataanalys 
Efter insamlandet numrerades samtliga enkäter, och därefter matades data in i 

statistikprogrammet SPSS 18.0 för analys. De tester som genomfördes var chi-två test och 

fisher’s exact test med signifikantsnivån p ≤ 0,05. Sammanslagning av vissa svarsalternativ 

var nödvändigt för att kunna utföra statistiska tester, och gjordes där många svarsalternativ 

kunde väljas. Detta framgår i resultatdelen.  I kunskapstestet tolkades alla tomma rader som 

vet ej, och sedan bedömdes deltagarnas kunskaper enligt tre nivåer. För att få goda kunskaper 

krävdes mer än nio rätt, medelgod kunskap mellan sex och åtta rätt och resultat under sex rätt 

bedömdes som dåliga kunskaper. Resultaten från dataanalysen sammanställdes i figurer, 

tabeller och skriftligt. Om inget annat anges i resultatdelen har samtliga 102 respondenter 

besvarat frågan. 

3.5 Etiska aspekter 
Kartläggningar kan uppfattas som en granskning av verksamheter. Dock har huvudsyftet med 

studien varit att kartlägga kunskap och utbud på en generell nivå, och inte för att lyfta någon 

enskild verksamhet eller person. Därför informerades samtliga respondenter om att enkäten 

var anonym och frivillig. I ett följebrev som delades ut med enkäten, fick respondenterna 

också information om studiens syfte och att materialet endast nyttjades till studien (Bilaga 1). 

Det gavs även information om möjligheten för respondenten att läsa den färdiga uppsatsen. 

Enkäterna lämnades ut genom personliga besök vilket kan ha påverkat respondenterna. För att 

undvika detta valde författarna att inte befinna sig just bredvid respondenterna vid ifyllandet 

av enkäten, om inget annat önskades.  

4 RESULTAT 
Av de besökta verksamheterna var 69 restauranger och 28 caféer, därtill hade 5 angett båda 

inriktningarna. Där jämförelser mellan café och restaurang presenteras har dessa fem 

exkluderats (n=97). Deltagarna i enkätstudien var mellan 17 och 63 år med en medelålder på 

33 år. Könsfördelningen var 51 % kvinnor och 49 % män, och majoriteten arbetade i kassa/ 

servering (Figur 1). De flesta hade arbetat längre än tre år inom branschen, där en signifikant 
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skillnad sågs mellan män och kvinnor (Tabell 1). De manliga respondenterna hade i större 

utsträckning arbetat längre än tre år inom branschen (p=0,024).  En tendens till något längre 

arbetstid, över tre år, fanns hos de som arbetade på restaurangerna (p=0,088). Ungefär hälften 

sade sig ha någon form av utbildning inom området, och dessa varierade från att vara kortare 

arbetsplatsutbildningar till högskoleutbildningar. Inga signifikanta samband sågs mellan kön 

och utbildning (p=0,331). Det fanns heller ingen skillnad, bland respondenterna, på caféerna 

och restaurangerna vad gällde utbildning (p=0,184).  

 

 
Figur 1. Arbetsuppgifter bland tillfrågad personal på restauranger och caféer (n=101) i 

Umeå, våren 2012. Fler än en arbetsuppgift kunde anges. 

 

Tabell 1. Deltagarna (n=101) uppdelade efter utbildning, arbetstid, verksamhetens inriktning 

och kön.  Umeå, våren 2012.  

 

  

Utbildning Arbetstid  

Ja Nej Under 3 år Över 3 år 

Total 52 50 201 811 

  Man 28 22 51 441 

  Kvinna 24 26 15 37 

  Café 112 172 93 193 

  Restaurang2 382 312 103 583 

1 p=0,024 enligt fisher’s exact test 
2 n=97 
3 n=96 

4.1 Utbud och efterfrågan 
Av 102 besvarade enkäter erbjöd 81 restauranger och caféer glutenfria alternativ på menyn 

(Tabell 2). Hos 55 av dessa (n=81) fanns det fyra alternativ eller fler på menyn, vilket 

bedömdes som ett stort utbud. Det fanns ingen signifikant skillnad av utbudets storlek mellan 

caféerna och restaurangerna (p= 0,436). Däremot varierade de vanligaste glutenfria 

alternativet i menyn, på caféerna var det kaka/bulle och på restaurang varmrätt (Tabell 3). 

Majoriteten av de besökta verksamheterna kunde ordna glutenfritt vid förfrågan, och det gick 

även att beställa glutenfri mat i förväg (Tabell 2). Utbudet av mat utan mjölkprotein, laktos 

och nötter erbjöds hos 82-87 av de tillfrågade verksamheterna. Det var sju som hade angett att 

de hade mat utan mjölkprotein och hos dessa erbjöds inga alternativ utan laktos.  

Chef 44 st

Kock/köksbiträde 55 st

Kassa/servering 76 st
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Tabell 2. Antal restauranger och caféer (n=97) som erbjuder och/eller kan göra glutenfri mat 

vid förfrågan i Umeå, våren 2012. 

 Café Restaurang Total 

Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Glutenfria alternativ på menyn  25 3 56 13 81 16 

Ordna glutenfritt vid förfrågan 24 4 68 1 92 5 

Ringa in och beställa i förväg  20 8 67 2 87 10 

 

Tabell 3. Ett eller flera alternativ av glutenfri mat som erbjuds vid restauranger och caféer 

(n=79).  Umeå, våren 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

Hos 62 % av restaurangerna och caféerna uppskattades efterfrågan av glutenfria alternativ 

vara en gång i veckan eller oftare (Figur 2). På 21 verksamheter var glutenfria alternativ 

utmärkta på menyn, och det framkom vid besöken att respondenterna på grund av detta inte 

kunde uppskatta hur stor den egentliga efterfrågan var. De med mer frekvent efterfrågan (mer 

än en gång per vecka) hade i större utsträckning glutenfria alternativ på menyn (p=0,001). 

Som orsak till varför glutenfritt inte serverades angav respondenterna att det berodde på liten 

efterfrågan, följt av låg kunskap om glutenintolerans och svårigheter att hitta produkter hos 

leverantörerna. Kommentarer från verksamheterna var att specialprodukterna tog extra plats 

och krävde mer arbete i form av noggrann rengöring för att undvika kontamination. Det 

framkom även att utbudet inte alltid var vad kunden önskade, vilket gjorde att produkterna 

såldes sparsamt och snabbt blev dåliga. Detta i sin tur gjorde att verksamheterna inte ville ta 

hem så många glutenfria alternativ.  

 Café Restaurang 

 Ett alternativ Flera alternativ Ett alternativ Flera alternativ 

Förrätt 0 3 11 19 

Varmrätt 8 8 12 41 

Dessert 3 9 13 20 

Macka/bröd 6 9 20 12 

Sallad 5 12 11 24 

Kaka/bulle 5 15 11 4 
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Figur 2. Restauranger och caféers (n=101) självskattade efterfrågan av glutenfri mat i Umeå, 

våren 2012.  

4.2 Kunskap om glutenfri mat 
Kunskapstestets medelvärde blev sju rätt av tolv möjliga. God kunskap hade 29 %, medelgod 

kunskap 36 % och dålig kunskap hade 35 %. De vanligaste felen, där fler än 20 individer 

svarat fel på varje påstående, handlade om bulgur, couscous, bovete och maträtter där det 

gluteninnehållande livsmedlet tagits bort ur en färdiglagad rätt. Flest rätt förekom på frågorna 

om ris, maizena, rågmjöl och potatismjöl, om bröd måste förvaras separat och om tillagning 

måste ske på en ren plats (Tabell 4). På alternativet vet ej förekom quinoa, dinkelmjöl, bovete, 

bulgur och couscous hos över 32 av de svarande. Resultatet från kunskapstestet skiljde sig 

inte signifikant mellan caféerna och restaurangerna (p=0,995). Det fanns heller inget samband 

mellan utbildning och resultatet på testet (p=0,760). Däremot hade de med utbildning i större 

utsträckning angett att de kände till vad celiaki var, jämfört med dem utan utbildning 

(p=0,034). Inget samband sågs heller mellan kunskapsnivån och kön (p=0,254). De som sagt 

sig arbeta som kock (n=32), varav 21 med utbildning inom området, hade inte heller 

signifikant bättre kunskap jämfört med övriga respondenter (p=0,459). Kunskapen, enligt 

testet, var inte högre bland de verksamheterna med mer frekvent efterfrågan (p=0,156). Inte 

heller de som hade ett stort utbud (fler än fyra alternativ på menyn), hade bättre resultat på 

kunskapstestet (p=0,438). Dock hade de verksamheter med lägst andel rätt på kunskapstestet i 

mindre utsträckning glutenfria alternativ på sin meny (p=0,025). 

 

Tabell 4. Andel som svarat rätt om påståenden i kunskapstestet bland tillfrågad personal på 

restauranger och caféer i Umeå, våren 2012. 

Kunskapstest Andel som svarat rätt 

Man måste stå på en ”ren” plats vid tillagning (sant) 85 % 

Glutenfritt bröd bör inte förvaras med annat bröd (sant) 82 % 

Glutenintoleranta kan äta ris (sant) 80 % 

Glutenintoleranta kan äta maizena (sant) 69 % 

Glutenintoleranta kan äta rågmjöl (falskt) 61 % 

Glutenintoleranta kan äta potatismjöl (sant) 60 % 
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Glutenintoleranta kan äta dinkelmjöl (falskt) 49 % 

Gluteninnehållande livsmedel kan tas bort och rätten blir då glutenfri (falskt) 46 % 

Glutenintoleranta kan äta bulgur (falskt) 45 % 

Glutenintoleranta kan äta quinoa (sant) 41 % 

Glutenintoleranta kan äta couscous (falskt) 35 % 

Glutenintoleranta kan äta bovete (sant) 20 % 

 

Resultaten visade att det fanns en skillnad mellan den självskattade kunskapen om celiaki, och 

den verkliga kunskapen enligt testet. De flesta av respondenterna hade angett att de kände till 

vad glutenintolerans var ganska väl (62 %), följt av mycket väl (21 %) och ganska lite (17 %). 

Av de individer som angett att de kände till glutenintolerans mycket väl, klarade färre än 

hälften kunskapstestet med goda resultat (Tabell 5). Av samtliga verksamheter hade 39 en 

manual/lathund kring födoämnesöverkänslighet. De med minst kännedom om 

glutenintolerans hade i signifikant mindre utsträckning en manual jämfört med de med mer 

kännedom (p=0,037). Däremot fanns det inget samband mellan kunskapsnivå enligt 

kunskapstestet beroende om det fanns tillgång till manual (p=0,754).  

 

Tabell 5. Respondenternas självskattade kunskap om hur väl de känner till celiaki, och den 

verkliga enligt genomfört kunskapstest i Umeå, våren 2012.  

 
Självskattad kunskap om celiaki 

Mycket väl Ganska väl Ganska lite Total 

Kunskapstest God kunskap (9-12 rätt) 10 17 3 35 

 Medelgod kunskap (6-8 rätt) 9 25 3 37 

 Dålig kunskap (0-5 rätt) 3 21 11 30 

Total  22 63 17 102 

 

Flest angav att de hade fått sina kunskaper genom arbetet och därefter anhöriga/vänner. Det 

fanns inga tydliga samband mellan hur kunskapen inhämtats och hur resultatet på 

kunskapstestet blev. Hos de cirka 30 % (n=30 av 101 svarande) som angett att de fått sin 

kunskap genom någon form av utbildning/kurs fanns dock en tendens till bättre resultat på 

kunskapstestet (p=0,081).  

4.3 Mer information 
Av respondenterna angav 43 att de ville ha mer information om glutenintolerans medans 55 

inte var intresserade av detta. Det fanns inget signifikant samband mellan resultatet på 

kunskapstestet och viljan att få mer information. Av de med dåligt resultat på kunskapstestet 

var 47 % (n=32) inte intresserade av mer information, och av dem som angivit låg kännedom 

om celiaki ville 56 % (n=16) inte heller ha det. Majoriteten (n=31) av de tillfrågade som ville 

ha mer information önskade hellre få den skriftligt än muntligt. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 
Bortfallet av 13 verksamheter berodde delvis på språkproblem, men dessa problem återfanns 

även hos några verksamheter som valde att delta. Detta kan ha påverkat resultatet, vilket 

också påvisas i en annan studie (16). Som följd av språkproblem hos flera pizzerior kunde en 

särskiljning av dessa varit intressant. Många av de som arbetade på pizzerior förstod inte 

frågorna och författarna fick förklara dem. Författarna kunde därigenom, trots att enkäten var 

anonym, observera att kunskapen verkade vara lägre jämfört med övriga. En respondent 

uppfattade kunskapstestet som ett prov och ville därför inte vara med, medan några ville veta 

de rätta svaren för att öka sin kunskap. Ett internt bortfall, på fem verksamheter, uppkom där 

respondenterna hade angett både café och restaurang som huvudsaklig inriktning. På grund av 

detta kunde dessa inte vara med i analysen när jämförelser mellan de olika inriktningarna 

skulle göras. Frågan hade kunnat formuleras så att det blev tydligare att man bara fick välja ett 

alternativ. Dock blev bortfallet litet så det bör inte ha påverkat utfallet nämnvärt. Vilken typ 

av utbildning respondenterna hade blev svårt att analysera, eftersom det var en öppen fråga 

där inte alla specificerat sitt svar. Författarna hade kunnat konstruera en mer specifik fråga 

angående både vilken typ av utbildning samt vilken nivå (högskola, gymnasium eller annat) 

denna hade. Detta för att kunna validera utbildningens relevans. Frågan angående hur väl de 

kände till vad som menas med glutenintolerans kunde omformulerats till, ”hur stor kunskap 

de ansåg sig ha om glutenfri mat”. Det kunde även använts en skallinje istället för fyra 

alternativ, för ett mer nyanserat svar. Påståendet ”gluteninnehållande livsmedel kan tas bort 

och rätten blir då glutenfri”, i kunskapstestet kan ha blivit svår att förstå och därmed feltolkad.  

 

Valet av enkätstudie med flervalsalternativ gjorde att fler verksamheter kunde nås, minskade 

tiden för besvarandet och ökade därmed sannolikt svarsfrekvensen. Ett högt deltagarantal 

innebär ett resultat med högre reabilitet, och gör det mer jämförbart med resultat från liknande 

studier. Dock är det svårt att mäta kunskap genom en enkät där antalet frågor måste 

begränsas, för att respondenterna ska vara motiverade att delta. Dessutom var det svårt att 

formulera frågor anpassade för både restauranger och caféer. Enkäten delades ut genom 

personliga besök och respondenterna gavs möjlighet att ställa frågor. Författarna kunde 

därigenom försäkra sig om att de hade tid att besvara den vid valt tillfälle. Hos vissa 

verksamheter inhämtades enkäten en till två dagar senare, där respondenten kan ha tagit hjälp 

från annat håll, och därigenom påverkat resultatet. Bland verksamheter där enkäterna 

samlades in direkt förekom det att respondenten diskuterade frågorna med annan personal, 

dock ansåg författarna att detta ändå speglar hur respondenten skulle ha agerat i en verklig 

situation. En anonym enkät bör ha uppfattats mindre utelämnande för deltagaren, och därför 

underlättat besvarandet trots att författarna befann sig i närheten. Vad som inte framkommit, 

och som skulle kunnat påverka hur väl respondenten besvarat den var deras eget intresse av 

att delta. Ett lågt intresse kan ha förorsakat att respondenten fyllt i enkäten på ett slarvigt sätt, 

och därmed inverkat på studiens resultat. 

 

Inför studien använde författarna olika sökmotorer för att hitta så många verksamheter som 

krävdes för att göra en kartläggning. Ytterligare verksamheter inkluderades under tiden för 

insamlandet. Detta betyder att merparten av alla verksamheter i centrala Umeå tillfrågades att 

delta i studien. Svarsfrekvensen blev 89 %, vilket kan betraktas som högt för en enkätstudie. 

Fördelningen mellan café och restaurang i denna studie blev representativt för hur det såg ut i 

centrala Umeå vid tidpunkten för studien. Dock förekommer fler pizzerior utanför 

centralorten jämfört med restauranger och caféer, och därför kan resultatet av studien 

antagligen inte tillämpas i hela Umeå kommun. Majoriteten av respondenterna i studien 
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arbetade i kassa/servering. Detta kan förklaras av att det var den första personalen som möttes 

på varje verksamhet som tillfrågades att delta. De är också den personal som de med celiaki 

förmodligen hade kommit i kontakt med. Om man istället skulle han vänts sig enbart till 

kökspersonal kunde utfallet eventuellt sett annorlunda ut. Dock kunde rekrytering av 

respondenter både varit svårare och tagit längre tid.  

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Utbud och efterfrågan 

De flesta besökta restauranger och caféer erbjöd något glutenfritt, även om det inte fanns 

utmärkt på menyn. Utbudet hos de verksamheter som inte hade glutenfria alternativ på menyn 

var svårt att bedöma, eftersom de inte framkommit hur deras utbud såg ut. Sammanlagt fanns 

det 55 restauranger och caféer som hade fyra alternativ eller fler på menyn, och dessa kan 

anses ha ett stort utbud. Kvaliteten och variationen av utbudet framkom dock inte. Tidigare 

studier har visat att de glutenfria alternativen många gånger upplevs tråkiga och smaklösa (8, 

11). Detta skulle kunna vara en förklaring till varför glutenfria alternativ både säljs dåligt och 

efterfrågas i låg utsträckning, något som vissa verksamheter bekräftade. Några respondenter i 

studien har framfört att de upplevde svårigheter att hitta produkter hos sina leverantörer, att de 

glutenfria produkterna kräver extra utrymme och att tillagningen kräver mer arbete. 

Verksamhetens storlek och inriktning kan ha en betydande inverkan, då utrymmen och 

resurser hos mindre verksamheter kan vara begränsade. En annan orsak till ett begränsat 

utbud, angavs vara dålig kunskap om glutenintolerans. Andra studier har sett att så många 

som 67 % oavsiktligt konsumerade gluten på grund av brist på alternativ, och dålig 

information om glutenfri mat i offentliga miljöer (17). 

 

Många av respondenterna angav en låg efterfrågan som orsak till varför glutenfria alternativ 

inte serverades, men i Umeå visade resultaten ändå att efterfrågan hos många var en gång per 

vecka eller oftare. Att efterfrågan och utbudet inte matchade, skulle kunna förklaras av att de 

med celiaki, i större utsträckning, väljer att gå till de restauranger och caféer de vet har ett bra 

utbud och större kunskapsnivå. Detta resonemang förs även i en studie från Storbritannien 

(16). Ytterligare studier har visat att inte alla med celiaki frågar om det finns alternativ, utan 

de beställer mat som de själva uppfattar som glutenfritt med risken för kontamination (8). Att 

märka ut glutenfria alternativ på menyn var inte vanligt förekommande. På de 21 

verksamheter där det gjordes, kunde man inte uttala sig om hur stor efterfrågan var, eftersom 

de med glutenintolerans själva kunde se vad som erbjöds.  

5.2.2 Kunskap om celiaki och missuppfattningar om födoämnesöverkänslighet 

Att både efterfrågan och utbudet av glutenfri mat i Umeå var relativt stort, återspeglade sig 

inte i kunskapsnivån hos respondenterna. Många hade angett att de kände till mer om 

glutenintolerans än vad de egentligen gjorde, enligt kunskapstestet. De med utbildning sade 

sig känna till vad celiaki var i högre grad än de övriga, men trots detta fick de inte ett bättre 

resultat på testet. Att många överskattar sin egen kunskap skulle kunna ge upphov till en falsk 

trygghet vad gäller servering och hantering av glutenfri mat, och därmed utgöra en risk för de 

med celiaki. Detta har också framkommit i andra studier (17-18). Medelvärdet av 

kunskapstestet visade sig vara 7 rätt av 12 möjliga, vilket kan anses lågt för de som arbetar 

med mat. De som sagt sig fått sin kunskap om glutenintolerans genom någon kurs eller 

utbildning hade något bättre resultat på testet, men det var inte någon signifikant skillnad. 

Typen av utbildning eller kurs har inte heller framkommit, vilket kan innebära stora 

variationer. Varken de som arbetar som kock eller de kockar som angett någon form av 

utbildning hade bättre resultat på kunskapstestet. Detta kan jämföras med en studie från 

Storbritannien, där kunskapen bland kockarna inte visade sig vara bättre än övriga 
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populationen, eller mellan utbildad och icke utbildad kock (16). Ett bättre resultat hade 

väntats från köksbiträden och kockar, jämför med de som arbetar i kassa eller serverar maten. 

Eftersom det är dessa som tillreder och hanterar maten i köket, och kan anses ha ansvar för att 

de med födoämnesöverkänslighet serveras säker mat. 

 

Många respondenter hade fel om påståendena att bulgur och couscous går att äta för de med 

glutenintolerans. Dessa livsmedel är gjorda av vete och förekommer relativt ofta inom både 

restauranger och caféer. Av den anledningen valdes påståenden om dessa att tas med i 

kunskapstestet. Många hade också fel på frågorna om quinoa och bovete. Eftersom de är 

glutenfria utgör det ingen fara om man felaktigt tror att de innehåller gluten. Om fler 

verksamheter hade kunskap om detta, skulle de dock i större utsträckning kunna användas 

som naturligt glutenfria alternativ. Vidare har inte alla restauranger och caféer kommit i 

kontakt med samtliga livsmedel, och därför var kunskapen om dessa eventuellt sämre, men 

den kan vara tillräcklig för just deras verksamhet. Att det är vanligt med missuppfattningar, 

både vad gäller hanteringen av glutenfri mat och vilka livsmedel som innehåller gluten, kan 

även ses i andra studier (15, 17-18, 20). Bland annat trodde respondenterna i en studie från 

USA, att små mängder allergener i maten inte gav någon allergisk reaktion, att upphettning 

eliminerade allergener och att olika livsmedel kunde blandas utan att kontamineras (17). Även 

i studien från Storbritannien fanns det respondenter som trodde att allergiska reaktioner kunde 

dämpas genom intag av vatten och att det räckte med att plocka bort allergen ur färdig maträtt 

(18). Sammanblandningen mellan mjölkprotein och laktos, i vår studie, visade att det 

förekommer missuppfattningar om födoämnesallergener bland personal på restauranger och 

caféer. Detta bekräftas även av en artikel som tagit upp liknande myter om 

födoämnesöverkänsligheter, där laktosintolerans blandas ihop med mjölkproteinallergi (21).   

5.2.3 Information och utbildningsförslag 

Intresset för mer information var lågt, både bland de som hade dålig kunskap enligt testet och 

de som skattade sin egen kännedom om glutenintolerans som låg. Några av verksamheterna 

förklarade att kunden berättade för dem vad de kunde och inte kunde äta, vilket ansågs vara 

tillräckligt. Följden av ett sådant resonemang kan sätta mycket press på de med celiaki, vilka 

kontinuerligt måste informera personalen på de restauranger och caféer som besöks. Detta 

styrks även av andra studier där maten som äts måste kontrolleras noga (5, 8, 12).  

 

Studien visar att det behövs mer kunskap bland många restauranger och caféer i Umeå, och att 

många av dem som jobbar i branschen saknar utbildning. Att utbilda personal som jobbar med 

att tillaga och servera mat till många människor är viktigt, vilket också föreslagits av 

Kronenberg et al (15). Merparten önskade skriftlig information, vilket förslagsvis skulle 

kunna vara en inplastad manual att sätta upp synligt på väggen. En sådan manual om 

hantering av födoämnesallergener hade varit särskilt nödvändigt för de respondenter med allra 

minst kunskap, där det också i större utsträckning verkade saknas. Utöver detta skulle det 

kunna erbjudas föreläsningar eller interaktiva utbildningar, vilka skulle kunna innefatta 

kunskap om vad som är allergener, var dolda allergener kan förekomma och hantering av 

säker mat. Efter genomgången utbildning skulle verksamheterna kunna tilldelas en 

certifiering, vilket skulle kunna underlätta för personer med celiaki.  

 

Konsekvenserna av en bristande kunskap, bland merparten av restauranger och caféer i Umeå, 

gör att de med celiaki måste vara på sin vakt och fortsätta kontrollera vad de serveras. Risken 

för att utsättas för kontaminerad mat finns, och det bör de med celiaki vara medvetna om. 

Dock är det bra om de fortsätter att fråga efter glutenfri mat, som förhoppningsvis kan öka 

intresset hos restaurangerna och caféerna, för att förbättra sitt glutenfria utbud och utbilda sin 

personal. 
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6 SLUTSATS 
Trots att de flesta caféer och restauranger i Umeå erbjuder glutenfri mat, och överlag upplever 

att efterfrågan är relativt stor, så motsvarar detta inte kunskapsnivån bland respondenterna. 

Det kan ha förekommit respondenter som övervärderat sin kunskap. Detta skulle kunna 

innebära en risk att äta mat som sägs vara glutenfri, men som kan vara kontaminerad med 

gluten. Något de med celiaki bör vara medvetna om. Dessa faktorer pekar mot vikten av att 

genomföra utbildningsinsatser bland personal inom branschen.  

7 FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET 
Författarna har tillsammans planerat arbetet, utformat enkäten, delat ut och samlat in den. 

Analysering, bearbetning och författandet har gjorts tillsammans.  

8 TACK 
Tack till samtliga medverkande restauranger och caféer i Umeå, samt studenterna vid 

restauranghögskolan som deltog i pilotstudien. Vi vill även tacka familj och vänner för 

korrekturläsning. 
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Utbud och kunskap om glutenfri mat pa  
restauranger och cafe er i Umea  

 

 

Vi är två studenter som skriver C-uppsats vid institutionen för Kostvetenskap på Umeå 

Universitet.  På uppdrag av celiakiförbundet har vi valt att kartlägga utbudet och kunskapen 

kring glutenfri mat på restauranger och caféer inom Umeå tätort. 

 

I Sverige är det ca 1 % som inte tål gluten och många av dem upplever det svårt att äta utanför 

det egna hemmet. Därför delar vi ut en enkät till 100 stycken restauranger och caféer som vi 

hoppas du som har kontakt med gästen har möjlighet att besvara. Enkäterna som är helt 

anonyma och frivilliga att fylla i kommer endast att användas i denna studie och sedan 

förstöras. De uppgifter som samlas in kommer att behandlas och presenteras så att inga 

enskilda personer eller verksamheter kan identifieras. Uppsatsen kommer så småningom att 

finnas tillgänglig på Umeå Universitets hemsida. 

 

Enkäten består av 18 frågor och tar ungefär 5 minuter att besvara. Den innehåller till största 

del flervalsfrågor där vi antingen är ute efter endast ett svar eller där flera alternativ kan 

anges. Sätt ett kryss i den ruta som stämmer bäst in. Vid kryss i fel ruta fyll i hela fältet. 

 

Vi som skriver uppsatsen heter Bia och Erika och till oss kan ni vända er om ni har några 

frågor om enkäten eller studien. 

 

Bia Nilsson 070-6911564 bini0003@student.umu.se 

Erika Holmlund Wiklund 070-2362393 erho0008@student.umu.se 

 

 

 

 

Tack för din medverkan!
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1. Är du kvinna eller man? 

Kvinna Man  

 
2. Hur gammal är du? 

______ år  
 
3. Vad har verksamheten för huvudsaklig inriktning? 

Café Restaurang 

 
4. Vilken eller vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? (flera alternativ kan kryssas i) 

Servering .............................................................     

Kock ....................................................................    

Köksbiträde  ........................................................  

Kassa ...................................................................  

Ansvarig/chef......................................................   

Annat_________________________________ 

 
5. Hur många år har du jobbat inom café och restaurang branschen? 

Under 1 år 1-3 år Över 3 år  

 
6. Har du någon utbildning inom området? 

Ja Nej 

Om ja, ange vilken utbildning/kurs____________________________________ 

 
7. Känner du till vad som menas med celiaki/glutenintolerans? 

Mycket väl  Ganska väl Ganska lite Inte alls  

 
8. Hur har du fått dina kunskaper om celiaki/glutenintolerans? (flera alternativ kan kryssas i)  

Genom arbete ....................................................  

Utbildning/kurs ...................................................  

Böcker/tidningar/internet ..................................  

Anhöriga/vänner ................................................   

Har inga kunskaper .............................................  

Annat_________________________________ 

 
9. Tror du att er verksamhet skulle vilja ha mer information om celiaki/glutenintolerans? 

Ja Nej 

Om ja, hur skulle ni vilja få den informationen? (flera alternativ kan kryssas i) 

Skriftligt Muntligt Annat:_____________________
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10. Har ni glutenfria alternativ på er meny? 

Ja Nej Vet ej Om du svarat nej/ vet ej, gå till fråga 12. 

 
Om ja, vilka och hur många av nedanstående glutenfria alternativ erbjuder er meny? 

  Ett alternativ Flera alternativ  Inget alternativ 

Förrätt .......................................................   

Varmrätt ...................................................  

Dessert ......................................................  

Macka/bröd ..............................................  

Sallad ........................................................  

Kaka/bulle .................................................  

Annat____________________________ 

 
11. Har ni någon speciell märkning av glutenfria alternativ på menyn? 

Ja Nej 

  
12. Kan ni göra något glutenfritt om kunden efterfrågar det? 

Ja Nej Vet ej Finns redan på menyn 

 
13. Kan man ringa in i förväg och beställa glutenfri mat? 

Ja Nej  Vet ej Finns redan på menyn 

 
14. Har ni någon lathund/manual med information om matallergier/intoleranser? 

Ja Nej Vet ej 

 
15. Hur ofta efterfrågas glutenfria alternativ?  

4-7 dagar i veckan..........................................  

1-3 dagar i veckan..........................................  

1-3 gånger i månaden  ...................................  

Mer sällan/aldrig ...........................................   

 
16. Vad kan vara orsaken till att glutenfritt inte serveras? (flera alternativ kan kryssas i) 

Ingen efterfrågan ...........................................  

För lite kunskap .............................................   

Inget intresse att servera glutenfritt .............  

Dyrt ................................................................  

Svårt att hitta produkter hos leverantör .......  

Vet ej ............................................................. 
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17. Erbjuder ni något av de nedanstående alternativen? (flera alternativ kan kryssas i) 

Ja, alternativ utan mjölkprotein ...............  

Ja, alternativ utan laktos ..........................   

Ja, alternativ utan nötter ..........................  

Nej, inget av ovanstående ........................  

    

18. Besvara dessa påståenden.  Sant Falskt Vet ej 

Glutenfritt bröd bör inte förvaras med annat bröd .......................................  

Man måste stå på en ”ren” plats vid tillagning ..............................................  

Gluteninnehållande livsmedel kan tas bort och rätten blir då glutenfri ........  

Glutenintoleranta kan äta bulgur ...................................................................  

Glutenintoleranta kan äta quinoa ..................................................................  

Glutenintoleranta kan äta dinkelmjöl ............................................................  

Glutenintoleranta kan äta bovete ..................................................................  

Glutenintoleranta kan äta potatismjöl ...........................................................  

Glutenintoleranta kan äta rågmjöl .................................................................  

Glutenintoleranta kan äta maizena ................................................................  

Glutenintoleranta kan äta couscous ..............................................................  

Glutenintoleranta kan äta ris .........................................................................  

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 


