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“Om en kund får en allergisk reaktion bör de serveras kallt vatten för att späda 
ut allergenen”

Hur ser egentligen kunskapsläget angående matallergier ut bland anställda på restauranger? 
I ett samhälle där vi idag äter fler och fler av våra måltider utanför hemmet växer 
resturangernas roll och de anställda bär ett stort ansvar för att alla kunder ska kunna 
serveras en säker måltid.

Uppskattningsvis lider omkring 32 miljoner amerikaner och européer av olika matallergier som kan 
vara alltifrån mindre farliga till livshotande. I USA söker årligen omkring 90 000 personer akut 
hjälp till följd av anafylaktisk chock i samband med mat. För att kunna undvika dessa allergener är 
det av yttersta vikt att hela produktionskedjan, från producent till restaurang, säkerställer att 
hanteringen av livsmedel går rätt till. I USA måste förpackningar sedan 2004 deklarera innehåll av 
de 8 vanligaste allergenerna; vete, skaldjur, ägg, fisk, jordnötter, soja, mjölk samt trädnötter. För att 
konsumenter med matallergi ska kunna hantera sin situation är det avgörande att de kan lita på såväl 
märkningen av livsmedel samt personal inom måltidsservice.

Tidigare studier har undersökt kunskapsläget hos restauranganställda angående matallergier och hur 
man arbetar kring detta. Dessa studier har indikerat vilka eventuella risker en kund som lider av 
matallergi kan råka ut för samt påvisat ett behov av förbättrad träning i egenkontroll och hur man 
handskas med allergener på ett korrekt sätt. De medverkande visade sig ha stora svårigheter att 
identifiera vanliga allergener på en lista med ingredienser och var oförmögna att svara på hur man 
går till väga vid en akut allergisk reaktion. I flertalet av resultaten lyfts även att motivation och 
omtanke hos de restauranganställda saknades. På samma sätt visar en aktuell undersökning som 
genomfördes på 187 olika restauranger runtom i Philadelphia, USA, på en påtaglig kunskapslucka 
hos anställda inom måltidsserviceindustrin. Omkring 25% av de deltagande svarade att en kund som 
fått en allergisk reaktion bör serveras kallt vatten för att späda ut allergenen och ca 10% svarade att 
en kund som är allergisk kan konsumera en liten mängd av allergenen utan att påverkas negativt.

För att skapa säkra måltider bör förberedelserna starta redan innan den allergiska konsumenten har 
kommit in på restaurangen. Detta genom att granska innehållsförteckningar och se till att förvaring 
sker åtskillt från andra livsmedel för att undvika kontaminering. När konsumenten sedan kommer in 
på restaurangen finns ett antal steg att följa vilket inkluderar att noga klargöra för eventuella 
allergier i samråd med kunden, läsa innehållsförteckningar, använda okontaminerade livsmedel och 
verktyg samt servera måltiden på sanerat porslin. Dessa steg visade sig vara främmande för många 
av de restauranganställda som deltog i den aktuella studien från Philadelphia och många av 
deltagarna var kritiskt inställda till den utbildning som erbjöds från restaurangen.

Detta är i min mening mycket alarmerande. Alla människor oberoende om man lider av någon 
matallergi eller inte måste kunna få känna sig trygga i att äta utanför hemmet. Att arbeta i en 
bransch som behandlar livsmedel och matservice kommer med en rad åtaganden för både ledare och 
anställda för att säkerställa detta. Det ser jag som en självklarhet. Att satsa på utbildning tror jag är 
rätt väg att gå för att fylla den påvisade kunskapslucka som råder inom detta område. I första hand 
för att påtala hur potentiellt livsviktigt detta ämne faktiskt är men också för att undervisa hur de 
anställda på ett konkret sätt ska agera för att kunna servera säker mat till alla.
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Jag valde ämnet för att jag tycker att det är ett aktuellt ämne och för att jag själv har stött på både 
okunnighet samt ointresse vid restaurangbesök/catering. Det är för mig ofattbart att man kan arbeta 
inom en bransch, både som ledare och anställd, utan att känna att man behöver den här kunskapen.  
Efter examen ser jag mig på ett privat företag som jobbar med kommunikation och utveckling av 
produkter som är både hälsosamma för individen och miljömässigt hållbara.
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