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Sammanfattning 

Bakgrund Sverige är ett mångkulturellt samhälle. I mötet med personer med utländsk 

bakgrund där språket utgör ett hinder behövs tolkar. Enligt svensk lag bör vård ske på 

lika villkor utifrån individens förutsättningar. Dietister inom vård och omsorg kan stöta 

på utmaningar då det ibland uppstår brister i kommunikationen under kostbehandlingen. 

Detta påverkar behandlingsprocessen negativt och kan potentiellt leda till sämre 

vårdkvalité och ojämlik vård. 

Syfte Syftet med studien var att utforska dietisters upplevelser och erfarenheter av 

tolksamtal vid kostbehandling inom primärvården. 

Metod En kvalitativ metod tillämpades vid datainsamling. Totalt intervjuades fem 

verksamma dietister inom primärvården i Uppsala, Umeå och Malmö. Intervjuerna 

utfördes via telefon och baserades på ett semistrukturerat frågeformulär. Intervjuerna 

spelades in, transkriberades och analyserades med kvalitativinnehållsanalys med 

induktiv ansats.  

Resultat Fem kategorier identifierades, Känsla av ovisshet kring 

informationsöverföring, Utmaningar vid tolksamtal, Inadekvat kvalité på tolkuppdrag 

genererar problem, Kompletterande verktyg för säkrare informationsutbyte utöver tolk 

och Ojämlik vård. Största utmaningen bestod av okvalificerade tolkar som inte 

uppnådde tillfredställande standard. En känsla av ovisshet kring 

informationsöverföringen vid oprofessionella tolkmöten kompenserades med 

kompletterande kommunikationsverktyg. Tolksamtal upplevdes resurskrävande i form 

av tid- och energi. Samtalen påverkades av olika kommunikativa kulturkrockar. 

Dietisternas möjlighet att erbjuda en patientsäker och rättvis vård påverkades negativt 

av dessa begräsningar. 

Slutsats Tolkar är ett viktigt redskap för att kunna kommunicera behov och erbjuda 

patientsäker behandling vid interkulturella möten. Bristande kommunikation drabbar 

både dietister, patienter samt samhälle negativt i form av ineffektiv behandling, dålig 

patientsäkerhet och onödiga kostnader. Fortsatt forskning är därför viktigt för att skapa 

bättre kommunikationsmöjligheter och säkrare vård. 

  



Abstract 

Background Sweden is a multicultural society. In meeting people with a foreign 

background where language might be an obstacle interpreters are needed. According to 

Swedish law, care should be on equal terms based on individual's needs. Dieticians can 

face challenges since sometimes there are shortcomings in communication during 

dietary treatment. This affects the treatment and can potentially lead to poorer quality of 

treatment and unequal care. 

Purpose The purpose of the study was to explore dieticians’ experiences of working 

with interpreters in Swedish health care. 

Method A qualitative method was applied for data collection. In total, five dieticians 

were interviewed in primary care in Uppsala, Umeå and Malmö. The interviews were 

conducted by telephone and were based on a semi-structured questionnaire. The 

interviews were recorded, transcribed and analyzed with qualitative content analysis 

with an inductive approach. 

Results Five categories were identified, Sense of uncertainty of information exchange, 

Challenges with interpreter conversations, Inadequate quality of interpreting 

assignments generates problems, Complementary tools for safer information exchange 

other than interpreter and Unequal health care. The biggest challenge was unqualified 

interpreters who didn´t meet satisfactory standards. A low sense of control of 

information exchange was therefore handled with complementary communications 

tools. The meetings were demanding in terms of time and energy. Conversations was 

influenced by cultural clashes in communication. The dietitians' ability to offer a safe 

and fair patient care were negatively affected due to these difficulties. 

Conclusion Interpreters are an important tool for communicating needs and offering 

patient-safe treatment in intercultural meetings. Lack of communication affects both 

dieticians, patients and society negatively in the form of ineffective treatment, bad 

patient security and unnecessary costs. Continued research is therefore important in 

order to create better communication opportunities and safer health care. 
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1 Bakgrund 

Sverige liksom många andra länder består av människor från olika delar av världen med 

blandad etnisk bakgrund och med olika språkliga förutsättningar (1). Enligt statistiska 

centralbyrån har Sverige sedan 1930-talet haft en stadig invandring bestående av både 

arbetskraftsinvandring samt asylsökande från krigsdrabbade områden (2, 3). Ett 

mångkulturellt samhälle skapar både möjligheter och utmaningar inom många 

samhällsnyttiga områden. En av dessa utmaningar är möjlighet till en säker och rättvis 

vård där kommunikationsvägar mellan patient med annan språklig bakgrund och 

vårdare inom sjukvården kan försäkras (4). Lika villkor beskrivs enligt hälso- och 

sjukvårdslagen som följande, ”… det övergripande målet för hälso- och sjukvården är 

en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen” (2 § HSL & 1 kap. 6 § 

patientlagen). Att erbjuda en jämlik och rättvis vård är fastställt enligt hälso- och 

sjukvårdslagen och ska ske på lika villkor. I hälso- och sjukvårdslagen står även 

följande i lagtexten för individbaserad vård, ”… informationen som ges till patienten ska 

anpassas till individen utifrån ålder, mognad, erfarenheter och språklig bakgrund ” (3 

kap. 6 & 7 § patientlagen), ”… vården ska långt som möjligt utformas och genomföras i 

samråd med patienten” (5 kap. 1 § patientlagen) (5). Enkelt beskrivet innebär det att 

vården ska anpassas utifrån individens behov för att kvalitetssäkra omvårdnaden och 

därmed erbjuda en patientsäker vård. Lagtexten är även förenlig med svenska 

vårdförbundets beskrivning om individanpassad vård, ”Den personcentrerade vården 

är sammanhållen och utgår ifrån varje persons förmågor, vilja och behov (6). Enligt 

Socialstyrelsen finns det i nuläget ingen lag som berör patientens rätt till tolksamtal, 

däremot är det viktigt att betona att det i patientlagen omnämns att information till 

patienten ska överföras med hänsyn till individens språkliga förutsättningar (5, 6). Det 

individbaserade förhållningsätt är något som även präglas inom sjukvården där arbetet 

ska ske efter en personcentrerad omvårdnadspraktik där individens behov och 

förutsättningar är en central utgångspunkt i omvårdnadsprocessen (6). Vid patientmöten 

där språket kan var en barriär kan olika vårdprofessioner stöta på utmaningar i sitt 

vårdarbete då det ibland uppstår brister i kommunikationen, vilket kan försvåra 

patientarbetet under behandlingsprocessen (7-12). För att möjliggör kommunikation 

används tolkar vars uppdrag är att översätta samt överföra information mellan vårdare 

och patient (6). Tolksamtal kan medföra vissa utmaningar som kan bero på skiftande 

förhållanden, exempelvis låg standard på hur tolkuppdraget genomförs som otillräckliga 

språkkunskaper eller oprofessionellt bemötande, dålig tillgänglighet eller förseningar 

och resursbrist hos olika tolkförmedlare (7). Informationsöverföring utgör grunden för 

kommunikation inom vården, det framställs som en grundpelare för att nå förståelse 

mellan patient och sjukvårdspersonal och skapa god omvårdnadspraktik (4). 

Undermålig kommunikation ger sämre behandlingskvalitet, vilket påverkar patientens 

hälsotillstånd negativt (7). Kommunikationsproblem på grund av språkliga skillnader 

inom vården är ett välstuderat område utifrån tolk, patients och omvårdnadspersonal 

perspektiv (8–13). Tidigare studier presenterar olika perspektiv dock finns det i nuläget 

ingen aktuell forskning kring dietisters erfarenheter av att arbeta med tolk inom hälso- 

och sjukvården. Dietistprofessionen är ett hälso- och sjukvårdsyrke som i Sverige är ett 

av olika legitimationsyrken där dietister arbetar hälsobaserat med kosten som central 

behandlingsmetod.  Dietisten arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet med 

målet att patienten ska få i sig rätt näring och ha en god livskvalitet efter de 

förutsättningar som finns (14). Dietisten är därmed liksom annan vårdpersonal även 

beroende av att använda tolk vid samtal med patienter med annan etnisk bakgrund med 
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begränsade kunskaper i det svenska språket. För att kunna genomföra en lämplig 

kostbehandling med god effekt och önskat resultat behövs goda 

kommunikationsmöjligheter samt förståelse för att kunna översätta kostråden till 

konkret handling. Det är därför relevant att utforska även denna professions erfarenheter 

vid interkulturella möten inom hälso- och sjukvården. 

2 Syfte  

Syftet med studien var att utforska dietisters upplevelser och erfarenheter av tolksamtal 

vid kostbehandling inom primärvården.  

3 Metod 

 Metodval 

Forskningsfrågan styr val av metod och eftersom syftet var att undersöka dietisters 

upplevelser kring tolksamtal valdes en kvalitativ metod för att uppnå ett djup och få 

inblick kring ämnesområdet (15).  

 

 Urval och rekrytering 

Urvalet gjordes i tre olika städer Uppsala, Umeå och Malmö. Urvalet var strategiskt 

genomfört genom att skicka ut intresseanmälan till olika vårdcentraler, både inom 

privata aktörer och regioner, i olika geografiska områden runtom städerna. Målinriktat 

urval valdes i sammanhanget för identifiering och urval av informationsrika fall för 

effektiv användning av begränsade resurser (15). Inklusionkriteriet var att deltagarna 

var legitimerade dietister. Totalt 15 vårdcentraler kontaktades via mail eller telefon 

beroende på vilka kontaktuppgifter som fanns tillgängliga. Två dietister tackade nej till 

intervjuförfrågan efter intresseanmälan på grund av tidsbrist och av andra 

verksamhetsrelaterade anledningar. Informationsbrev och samtyckesformulär (Bilaga 2) 

om studien skickades därefter ut via e-post till de primärvårdsdietister som anmält 

intresse. Därefter bokades intervjuerna och tid avsattes för telefonintervju utifrån 

deltagarnas förutsättningar. 

 

 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde mars-april 2019. En kvalitativ metod med semistrukturerade 

frågor ansågs som relevant metod med hänsyn till att syftet var upplevelsebaserat. En 

halvstrukturerad frågeguide användes (Bilaga 1) med några frågor som planerades i 

förväg men som lämnade utrymme för flexibilitet för att ytterligare utforska andra 

områden. Med denna frågeteknik tillåts intervjuaren att följa upp intressanta fynd som 

dyker upp under samtalets gång istället för att vara begränsad till ett fast frågeformulär 

och eventuellt gå miste om värdefulla uppgifter. Intervjuerna var halvstrukturerade, 

varför förutom den initiala uppsättningen med frågor följdes av uppföljningsfrågor 

beroende på svaren de intervjuade gav. Intervjuerna genomfördes med telefonsamtal 

och samtalen spelades in med mobilapplikationen Callrecorder och överfördes därefter 

till ett slutet nät på Umeå universitets studentportal via dator. Totalt intervjuades fem 

deltagare och intervjuerna varade mellan 45-90 minuter och i medel varade samtalen 75 

minuter. Innan utförandet av samtalen intygades det att deltagarna hade haft möjlighet 

att läsa information om studien, samt att de var medvetna om och godkände 
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ljudinspelning. Utöver det förtydligades eventuella frågor om studien för att reda ut 

tänkbara oklarheter som dykt upp. 

 

 Databearbetning  

Materialet transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys med en 

induktiv ansats. Den induktiva processen innebär att utifrån insamlad data skapa en 

teoretisk referensram tillskillnad från ex. deduktiv där man har en initial teori man vill 

undersöka (15-17). Det inspelade materialet transkriberades och därefter inleddes 

kodning av texterna. Innehållsanalys består huvudsakligen av att bryta ner eller 

fragmentera texten till relevanta informationsenheter för efterföljande kodning och 

kategorisering. Det inspelade intervjumaterialet lyssnades noga igenom och skrevs ner 

ordagrant. Dokumentet delades in i analysenheter där ord och meningar kodades, detta 

för att försäkra att återkommande ord eller fraser och deras frekvens beräknas och tas i 

räkning för analyserna. Koderna färgades och skisserades med fetstil och kursiv för att 

belysa deras betydelse och kombination, därifrån identifierades olika meningsbärande 

enheter. Koderna delades sedan in i underkategorier och kategorier efter behov (Bilaga 

3). Analysen av intervjumaterialet konstaterades färdigt när sammanställningen av 

informationen var tillräckligt meningsfull och svarade adekvat på frågeställningarna. 

 

 Förförståelse 

Det finns olika faktorer som påverkar studiens genomförande och utfall och en av dessa 

är författarens förförståelse inom det studerade ämnesområdet (15). Då författaren i 

sammanhanget bär på en förförståelse i ämnet efter att ha varit verksam dietist inom 

vården med tolkkontakt vidtogs åtgärder för att eliminera partiskhet under 

analysprocessen. Denna förförståelse och dess eventuella påverkan har övervägts noga 

före och under studiens gång, speciellt under analysprocessen. Utförandet och analysen 

gjordes därför till större del enskilt av författaren men i samråd med handledaren och 

genom diskussioner kring koderna minskade risken för att data analyserades endast 

utifrån författarens egen förförståelse.  

 

 Forskningsetik  

Enligt författarna till "God forskningssed" är syftet med god forskningsetik att förhindra 

forskare från att skada eller kränka patienter under forskningsprocessen. Baserat på 

detta utarbetades de forskningsetiska principer som grund och dessa fyra principer följer 

kraven på information, konfidentialitet, nyttjande och samtycke (18). Vid anmält 

intresse att delta i studien erhöll deltagarna ett informationsblad via e-post och 

tilldelades skriftlig information om studiens syfte och upplägg (Bilaga 2). I 

informationsmaterialet beskrevs det att intervjuerna skulle spelas in digitalt via en 

mobilapplikation. I texten framgick även att all data skulle avidentifieras samt att inga 

utomstående skulle ha tillgång till det inspelade materialet. I dokumentet informerades 

deltagarna även att uppgifterna enbart skulle användas i forskningsändamål i denna 

studie och att författaren hade tystnadsplikt. För att försäkra konfidentialitet utlovades 

deltagarna anonymitet. Data gällande namn, ålder, eller uppgifter om arbetsplatsen och 
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intervjupersonernas yrkesverksamma år presenteras därför i genomsnittsvärden. 

Skriftligt samtycke inhämtades för att försäkra en regelrätt implementering. Deltagarna 

fick därmed möjlighet att underteckna sitt samtycke vilket bekräftade att de tagit del av 

informationen och att de var införstådda med att deltagandet i studien var frivilligt samt 

att de hade möjlighet att avbryta sitt deltagande under studiens gång. Då denna studie 

fokuserat på dietister inom primärvården har ingen etisk prövning behövt tas i hänsyn. 

4 Resultat 

Alla fem intervjupersoner var legitimerade dietister verksamma inom hälso-sjukvården i 

Sverige både privat samt inom region. Deltagarna hade tagit dietistexamen vid Umeå, 

Uppsala och Göteborgs universitet. De medverkandena hade varit yrkesverksamma som 

dietister mellan 2- 35 år. Urvalet bestod av individer med varierande bakgrund, ålder 

och utbildningsbakgrund där två av dem även hade examen på avancerad nivå inom 

kostvetenskap. Alla deltagare som ställde upp på att intervjuas var kvinnor med både 

svensk och blandad bakgrund med olika språkkunskaper som svenska, engelska, sorani, 

och kurdiska. Alla deltagarna svarade att de använde tolk alltifrån en gång i månaden 

till tre-fem gånger i veckan, både på plats och via telefon. De vanligaste språken som 

tolkades var arabiska, kurdiska, tigrinska, somaliska och persiska. Innehållsanalysen 

resulterade i fem kategorier och tio underkategorier som presenteras i tabell 1.  

 

Tabell 1. Översikt av underkategorier och kategorier 

Underkategori Kategori 

Ovisshet om tolken är objektiv 

Osäkerhet och risk för missinformation 

 

Känsla av ovisshet kring informationsöverföring 

 

Mer resurskrävande 

Kommunikativ kulturkrock 

Utmaningar vid tolk samtal 

 

Ojämn kompetens på tolkförmedlare 

Oprofessionellt och oempatiskt bemötande 

 

Inadekvat kvalité på tolkuppdrag genererar 

problem 

 

Bild, text och kroppsspråk som ytterligare 

kommunikationsverktyg 

Fokus på helhet 

 

Kompletterande verktyg för säkrare 

informationsutbyte utöver tolk 

 

Sämre tillgång till vård 

Förlorade behandlingsverktyg i tolksamtal 

Ojämlik vård 

I resultatbeskrivningen kommer deltagarna fortsättningsvis att refereras som deltagare 1 

(D1), deltagare 2 (D2) och så vidare. 

 

 Känsla av ovisshet kring informationsöverföring 

Alla deltagarna som intervjuades uttryckte en känsla av ovisshet över vad som 

kommunicerades under patientbesöket med tolken som förmedlare av information. 

Dietisterna beskrev situationer där tolkar felaktigt översatt ord eller utan skäl lagt 

till/tagit bort information utan någon motivering. Vissa tolkar har även utryckt egna 

åsikter av känslig natur ex. politiska eller religiösa samt gett råd och agerat som 

rådgivare istället för att endast tolka under samtalen. 
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”Ja han gav en massa råd som var helt galna. Han berättade för patienten 

att han skulle äta honung varje kväll och det var ju något han själv sa till 

mig och det kändes ju nej det var inte okej.” (D1) 

Det framkom även att tolken tenderar att agera som vårdutövare istället för att hålla sig 

inom ramen av tolkuppdraget, vilket många gånger upplevdes som oprofessionellt och 

inte minst icke patientsäkert.  

”... man märker att vissa tolkar pratar mjölkproteinfri kost och jag säger 

någonting och hör plötsligt att tolken börjar prata om D- vitamin och jag 

har inte ens sagt det.  Vissa tolkar börjar översätta saker som jag inte ens 

har sagt för att de kanske har varit hos en dietist tidigare. ”(D3) 

Denna ovisshet skapade en irritation och vanmakt över att inte kunna styra 

kostbehandlingen och samtalet upplevdes därför otillfredsställande samt ineffektivt då 

man inte visste vad som faktiskt sagts. 

 

 Utmaningar vid tolksamtal 

En svårighet som framkom från dietisterna var att patientens religion och kulturella 

ursprung påverkade patientbesöken. Deltagarna beskrev det som kulturella skillnader i 

kommunikations preferens eller som en slags kommunikativ kulturkrock. Detta 

omfattade bland annat patienters önskan om kvinnlig tolk framför manlig. Detta 

uppfattades inte som en svårighet om det var känt sen tidigare, men om denna 

information inte var tillgänglig upplevdes samtalen oangenäma. 

”Och vissa kan jag känna har haft om jag har haft arabiska kvinnor har jag 

en manlig tolk och då kan det bli obekvämt. ” (D4) 

En annan form av kommunikativ kulturkrock beskrevs även som att patienterna hade 

olika erfarenhet och förväntningar på samtalsmetod och behandling. Eftersom många, 

om inte de flesta, inom vården är skolade i motiverande samtal (MI) beskrev deltagarna 

det som rörigt med MI vid tolksamtal. Personer från andra kulturer var inte vana vid 

samma bemötande och det upplevdes som en utmaning. 

”… invandrare vill ha mera tydliga riktlinjer, de vill att jag ska säga vad de 

ska göra som det här ska jag äta.  Jag har fått kommentarer där de säger, 

varför ska jag berätta för dig vad jag äter, det du som ska berätta för mig 

vad jag ska äta.” (D3) 

Gemensamt för alla deltagare var att de avsatte mer tid för tolksamtal eftersom det 

behövdes mer tid under besöken. Tidsaspekten illustrerades som ett problem eftersom 

tolksamtal oftast, dock inte alltid, tog mer tid än ett vanligt patientbesök. Utöver 

tidsgången nämndes även att samtalen kunde vara mer energikrävande för det krävdes 

mer uppmärksamhet för att upptäcka felaktiga tolkningar och missförstånd. 

”… det blir oftast väldigt långa samtal och man blir väldigt trött av dem.  

Det krävs mycket på något sätt, vissa kan ha tre tolksamtal om dagen då 

hinner man inte mycket mer.” (D4) 
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Samtidigt utryckte en av de intervjuade att tolksamtal inte upplevdes vara mer 

resurskrävande jämfört med samtal utan tolk. 

”Jag tycker inte som andra att tolkbesöken tar längre tid, jag tycker faktiskt 

inte det, utan jag tycker att det är mycket som inte sägs i samtal med tolk.” 

(D2) 

Att dessa upplevelser skilda sig förklarades genom att man hade olika vana av att arbete 

med tolk, hade man längre erfarenhet var man desto mer trygg jämfört med om man inte 

jobbat med tolk lika ofta.  

 

 Inadekvat kvalité på tolkuppdrag genererar problem 

Frågor beträffande vad som var viktigt för ett lyckat tolksamtal och kostbehandling gav 

likartad svar. De återkommande förklaringarna hos alla tillfrågade var betydelsen av bra 

kvalité hos tolken. Oftast användes tolkar på plats vilket beskrevs som det bästa 

alternativet för att upprätthålla en god kvalité. Detta då tolken möjliggör effektivare 

informationsöverföring på plats då man inte missade viktig information via 

kroppskommunikation. I enstaka fall användes telefontolkar men detta var inget första 

hands val då det inte kändes lika patientsäkert. Valet av tolk på plats baserades på 

tidigare dåliga erfarenheter av telefontolkar som ibland reste kollektivt i samband med 

tolkuppdragen. Deltagarna informerade att de upplevde att tolkarna inte respekterade 

sekretessen genom att ta samtalen i offentliga rum och att bakgrundsljud från trafik 

distraherade samtalen. 

”Ibland har jag haft telefontolkar som suttit på tunnelbanan eller något sånt 

det går liksom inte, då känns det oseriöst när de ringer.” (D3) 

 

Tolkar som gjorde andra saker parallellt och inte var närvarande i sin professionella roll 

påverkade även kvalitén på samtalen negativt. Det utmärkte sig genom att de var sena, 

inte presenterade sig ordentligt, gav ett oengagerat intryck eller svarade i mobiltelefonen 

under pågående tolkuppdrag.  

”… vissa kommer sent och vissa är väldigt oengagerade. Man försöker att 

ha en positiv approach och vara närvarande. Många glömmer stänga av 

telefoner eller svarar i telefon, vissa gäspar och verkar vara uttråkade och 

det har jag personligen väldigt svårt för det känns oprofessionellt.” (D3) 

Dietisterna uttryckte även att det kunde vara problematiskt om en tolk inte översatte 

korrekt, lade till egna åsikter eller hade otillräcklig vokabulär för att beskriva 

kostrelaterade ord. Det ledde många gånger till missförstånd som i sin tur påverkade 

kvalitén och patientsäkerheten negativt.  

”… där är det viktigt att tolken har ett bra ordförråd, i ett tolksamtal 

upptäckte jag i slutet på samtalet att tolken hade pratat om mjölk och 

jag hade talat om mjöl.” (D1) 



11 

Positiva upplevelser och erfarenheter av tolksamtal utgjordes främst av att tolken var i 

god tid, presenterades sig ordentligt, följde upp saker som var oklara, översatte exakt så 

långt det gick samt var närvarande och tillgänglig under hela samtalet.  

”När tolken tolkar det som sägs och bara det som sägs då som det blir 

lyckat.” (D1) 

Ytterligare en faktor som skapade problem var när det inte var möjligt att ordna 

professionella tolkar på grund av resursbrist. När professionell tolkning inte var möjligt, 

var det näst bästa alternativet att ordna för patienten att få en anhörig som tolk. 

Deltagarna upplevde att anhöriga inte alltid var objektiv vid översättning då de inte 

översatte patientens ord utan istället tenderade att föra deras talan. 

”Patienten har rätt att själv berätta, vill patienten framställa vad hon äter 

till frukost så har hon rätt att göra det, fastän maken vet att sådär ser det 

inte alls ut (skrattar).” (D2) 

 

 Kompletterande verktyg för säkrare informationsutbyte 
utöver tolk 

Risken för missförstånd upplevdes som högre vid tolksamtal och dietisterna använde sig 

av olika kompletterande metoder i ett försök att minska missförstånd. Deltagarna 

berättade att en av dessa hjälpmedel kunde bland annat innefatta översatt patientmaterial 

på personens hemspråk.  

”Skåne har ju sådant till exempel en del broschyrer på olika språk, de 

brukar jag plocka fram och skicka med i kallelsen.”(D5) 

Översatt patientmaterial fungerade bra i de flesta fall men det fanns även utmaningar 

med metoden då patienten ibland kunde sakna skriv- och läsförmåga.  

”... det finns en övertro att bara för att man har patientmaterial på rätt 

språk löser man det här och så är det ju inte. Det är också ganska många 

som inte kan läsa på hemspråket och det tror jag att man glömmer bort.” 

(D2) 

En viktig iakttagelse var att inte endast fokusera på patientens kulturella och språkliga 

förutsättningar men att försöka se flera aspekter av individen som utbildningsnivå och 

vilka möjligheter de har att ta till sig patientmaterialet. Övriga kompletterande metoder 

var även att låta patienten själv måla med egna bilder om skriv- eller läsförmåga 

saknades samt ta hjälp av tolken för att förklara bilderna. 

”Eller ibland kanske man ritar en bild själv av måltidordningen, det gör vi 

jätte ofta. Det tycker jag funkar bra.” (D2) 

Förutom översatta texter och självmålade bilder svarade några att de ofta använde 

kroppsspråket mer. Eftersom kommunikation sällan endast sker verbalt kunde 

deltagarna reflektera över att de antingen medvetet eller undermedvetet använde sig av 
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mer kroppsspråk vid tolkssamtal. Kroppsspråket kunde ytterligare förtydliga vad de 

ville ha sagt och skapa bättre förståelse för patienterna. 

”... om jag har en diabetiker visar jag att blodsockret går upp och ner som 

en berg och dalbana, då kan jag visa det med händerna. Eller om de har 

magproblem visar jag mot magen med händerna.”(D3) 

Genom att använda sig av olika kompletterande metoder kände dietisterna att de kunde 

skapa en bättre säkerhet och mer kontroll på vilken information som förmedlades till 

patienten och då reducera risken för missförstånd. 

 

 Ojämlik vård 

Möjligheten till återbesök var ytterligare en aspekt av ojämlikhet som utrycktes av de 

intervjuade där patientbesök med tolk hade färre antal återbesök. 

”Tyvärr blir det så att med patienter som har tolk blir det mindre återbesök. 

Jag upplever att det har varit så.” (D5)  

Deltagarna uppgav att patienter med interkulturell bakgrund eventuellt får mindre 

tillgång till sjukvården jämfört med svensktalande patienter, vilket skapar sämre 

förutsättningar för effektiv behandling och önskvärd effekt. Utöver färre återbesök 

fastslog deltagarna även att viktiga samtalsverktyg som MI gick förlorat under 

tolksamtal. Deltagarna var medvetna om denna brist och berättade att även om MI är ett 

viktigt instrument vid beteendeförändringar samt patientbemötande upplevdes det 

märkligt och ineffektivt under tolksamtal. 

” … när tolken ställer en fråga och patienten själv ska komma med feedback 

i svaret blir det jättekonstigt om man speglar någonting, då blir det mer som 

en repetition det blir konstigt jag vet inte hur jag ska förklara det. Lite så att 

man känner sig dum för att man säger samma sak igen.” (D3) 

Deltagarna ansåg att det var viktigt att vara observant på denna skillnad för att försöka 

erbjuda ett bra bemötande trots kommunikativa skillnader.  

5 Diskussion 

 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att ta del av dietisternas upplevelser och erfarenheter av att jobba 

med tolkar vid kostbehandling. Dietisternas beskrivningar pekar på både utmaningar 

och möjligheter vid mötet med personer med interkulturell bakgrund. Ett av teman med 

utmaningar i resultatet var ökat resursbehov i form av tid och energi vid tolksamtal. 

Resursbehovet motiverades som en utmaning för att kunna tillhandahålla god vård, 

vilket även går i linje med tidigare forskning (8, 10). Författarna till en studie där man 

utforskat sjuksköterskors upplevelser av att jobba med icke engelskspråkigt talande 

patienter konstaterade att otillräckligt med tid var en bidragande faktor till att 

vårdpersonal inte kunde erbjuda en tillräckligt kvalificerad vård (20). Att tolksamtal 

upplevs mer resurskrävande beror både på att tolkar med många uppdrag med långa 

geografiska avstånd kan komma sent eller gå tidigare än tidsbestämt, men även för att 
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tolken inte är auktoriserad och det uppstår kommunikationsproblem under samtalen som 

tar tid att reda ut. Tolksamtal är även en vanesak, ju mer van desto tryggare med att 

jobba med tolk var man. Enligt dietisterna ligger lösningen i resursfrågan framförallt på 

strukturell nivå där arbetsgivare för vårdcentral och tolkförmedlare har ett viktigt ansvar 

att ge personalen utrymme för tid i planering för att undvika tidspressade samtal.  

Utöver resursaspekten nämnde deltagarna i studien även att det kunde uppstå en 

kommunikativ kulturkrock då patienterna hade andra förväntningar på kommunikation 

eller särskild önskan om kvinnlig tolk. Kommunikationsskillnaderna är inte unika för 

denna studie och kan förklaras som ett aktivt respektive passivt patientbeteende (4). 

Med aktivt och passivt beteende menas att personens kulturella bakgrund kan präglas av 

annan vana och preferens av samtalsmetod. I västerländska länder förväntas ett mer 

aktivt patientdeltagande där patienten förväntas diskutera och delta, i andra kulturer från 

mellanöstern samt Afrika utgörs det av ett passivt förhållningsätt där vårdgivaren är mer 

drivande i samtalet. Dessa kommunikationsskillnader ger bättre förståelse för att skilda 

föreställningar om behandlingspraxis ger upphov till en kommunikativa kulturkrock 

eftersom dietisterna är lärda inom MI. Vid MI förväntas patienten aktivt komma med 

förslag på förändringar, där i uppstår en problematik (4). Kommunikationsproblemet 

kan därmed tillskrivas dels till tolkningsproblem och dels till förståelsen av patienternas 

förväntan av situationen. Även när kommunikationen och tolkningen fungerade infann 

det sig svårigheter som kulturella kommunikationsskillnader och attityder. För att förstå 

dessa förhållanden är det viktigt med kunskaper om olika kulturer för att möjliggöra ett 

bemötande som underlättar kommunikationen. Dietistutbildningen tillhandhåller 

tvärvetenskapliga kunskaper om samtalsmetodik och kulturers och religioners påverkan 

på matval. Ytterligare en infallsvinkel kan vara att integrera kulturers och religioners 

påverkan på kommunikation eftersom denna aspekt även påverkar behandlingen, 

deltagarnas beskrivningar i studien styrker även en önskan av ytterligare 

kompetensutveckling inom området. 

 

Ytterligare ett av resultaten i studien var att deltagarna inte kände att de hade kontroll 

över informationen som kommunicerades. I en studie vid vårdkonsultationer hos 

diabetiker med bristande språkliga förutsättningar fann man liknande redogörelser. 

Under vårdkonsultationerna med tolk bytte tolken mening, översatte fel eller lade till 

egna åsikter och kommentarer (21). Annan evidens som styrker deltagarnas beskrivning 

av förlorad kontroll som vårdgivare är relaterade till frågor om förtroende, kontroll och 

makt och det finns ett behov av balans mellan alla tre som är avgörande för en trygg 

kommunikation. Förtroende måste upprättas mellan alla parter för att samtalet ska 

lyckas (11). I socialstyrelsens kartläggning av tolkverksamhet inom hälso- och sjukvård 

och tandvård framgår att de flesta tolkuppdrag genomförs på en tillfredsställande nivå, 

men att felaktigheter förekommer vilket skapar misstro och oro över kommunikation 

(7). Enligt socialstyrelsen rekommendation är den viktigaste faktorn för att minska 

misskommunikation att använda sig av auktoriserade tolkar. Samtidigt är det inte 

genomförbart i praktiken eftersom det statistiskt sätt är svårt att få tillgång till 

auktoriserad sjukvårdstolk.  

 

I kartläggningen har tre regioner redovisat statistik om andel tolkuppdrag som utförs av 

auktoriserade sjukvårdstolkar (7). Endast 0,001 procent och respektive 4 procent av 

dessa tolkuppdrag utfördes av auktoriserade tolkar (7). Om den låga tillgången på tolkar 
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fortsätter, lär situationen inte förbättras för varken dietisterna eller patienterna. Ur ett 

dietistperspektiv är huvudbudskapet att de påverkas av att inte kunna förmedla den 

kunskap som önskas på det sätt som önskas. Situationen riskerar att generera ojämlik 

vård när patienterna inte får samma tillgång till vårdresurser vilket inte är förenligt med 

direktiven enligt hälso- sjukvårdslagen (5). Bristen på auktoriserade tolkar inom 

sjukvården beror bland annat på att regioner har låga arvodesnivåer vilket orsakar tvivel 

och förstärker hälso- och sjukvårdstolkningens rykte som lågstatusuppdrag (7). Att tolka 

för hälso- och sjukvården innebär för tolken mer restid mellan geografiskt spridda 

uppdrag, och för denna tidsåtgång utgår inte alltid ersättning (7). För att skapa en mer 

inbjudande atmosfär för auktoriserade tolkar inom vården behöver kvalitén höjas genom 

införandet av högre ersättningsnivåer och bättre arbetsvillkor. Dietisterna berättade 

upprepade gånger vilka skillnader det blev när de hade tillgång till professionella tolkar 

i jämförelse med anhörigtolk eller outbildad tolk. Dietisternas beskrivningar stöds även 

av tidigare forskning (20, 21, 29, 30). I en systematisk litteraturöversikt fann man att 

bästa sättet att minska gapet mellan kvalité på behandling hos patienter med språkhinder 

och patienter utan språkhinder var att använda professionella tolkar. På alla fyra 

undersökta områdena var användningen av professionella tolkar associerad med 

förbättrad klinisk vård (24). Kvalitetsaspekten på tolkningsarbetet är därför central och 

Kammarkollegiet som statlig myndighet med ansvar för att auktorisera tolkar anger 

riktlinjer för hur ett kvalitativt tolksamtal ska utföras (7). Därmed finns riktlinjer för hur 

en god kvalité ska upprätthållas, men svårigheter uppstår vid faktisk implementering 

eftersom det är för få auktoriserade tolkar tillgängliga. Tolkbristen bidrog till att 

dietisterna kände att de måste sammanlänka språkliga begräsningar som uppstår genom 

kompletterande kommunikationsstrategier. Deltagarna berättade hur de använda sig av 

översatt patientmaterial, skrev, ritade och visade bilder och använde kroppsspråket för 

att stärka informationsutbytet. Dessa strategier rekommenderas även i andra studier att 

användas genom att hälsovårdspersonal öppnar upp kommunikationen i interkulturella 

vårdrelationer genom en kombination, som kroppsspråk, text och bild som ytterligare 

kommunikationsverktyg (26, 27). Berörda kompletterande metoder pekar på alternativ 

till att skapa goda förutsättningar trots rådande brist på professionella tolkar och 

språkliga utmaningar. Det centrala i deltagarnas berättelser visar på att det inte finns 

några färdiga lösningar med optimala tillvägagång sätt i verkligheten, utan intentionen 

är att göra riktade insatser med de resurser man har och inte förlita sig helt på tolken. 

Som tidigare nämnts har alla individer enligt Hälso- sjukvårdslagen HSL (SFS 

1982:763, 2 §) rätt till en säker, jämställd och personcentrerad vård (5). Tidigare 

berörda faktorer som oprofessionella tolkmöten, kommunikationssvårigheter och 

resursbrister påverkar möjligheterna till att upprätthålla vård enligt HSL. Utöver dessa 

punkter indikerade deltagarna även att de upplevde att patientgrupper med annan etnisk 

bakgrund mer sällan hade återbesök. Ojämlika villkor och sämre tillgång till vård 

beskrivs även i en annan studie där man konstaterat att patienter med läkare som talade 

samma språk, jämfört med patienter med läkare med annat språk än patientens, hade 

sämre följsamhet vid medicinering samt högre grad av uteblivna återbesök (23). För att 

eliminera ojämlik behandling är det därför viktigt med språklig överensstämmelse där 

tolken är ett viktigt medel för att skapa ett patientsäkert möte (28). Språkbarriärer kan 

minska sannolikheten för att en patient ges en uppföljning efter ett besök även om det 

inte är representativt för alla patientfall (30). Resultaten i denna studie, men även i övrig 

presenterad forskning, visar komplexiteten kring det utforskade ämnet och vikten av att 

ta hänsyn till flera aspekter som påverkar dietisternas upplevelser. För att förstå 

resultaten behöver en rad olika faktorer tas hänsyn till och det är viktigt att inte fastna 
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vid enskilda sakfrågor som kulturell bakgrund eller språkbegräsning, även om det har en 

påverkan; utan istället observera helheten. Vårdpersonal i Sverige ska se individens 

behov och förutsättningar för behandling och bedöma individen i flera led (6). 

Människor präglas inte endast av en kultur eller religion utan av flera faktorer som kön, 

etnisk och socioekonomisk bakgrund och denna förklaringsmodell kan beskrivas genom 

intersektionalitet. Med intersektionalitet menas att en viss grupp, exempelvis personer 

med skild etnisk/kulturell bakgrund, eller personer med viss könstillhörighet, kan 

tillhöra flera grupper samtidigt och ha behov av kombinerade insatser, samt hur dessa 

faktorer samspelar med olika maktordningar (31). Det intersektionella synsättet 

exemplifierades även av deltagarna när översatt patientmaterial till patientens 

modersmål inte hade någon inverkan om personen mittemot saknade läs- och 

skrivförmåga eller hade låg utbildningsnivå. Oavsett grupptillhörigheter och behov är 

kunskap kring personens etnicitet, kultur, religion och livsåskådning relevant då det 

påverkar kostbehandlingen. För att kunna utforska dessa behövs professionella tolkar 

för att kommunicera personens ståndpunkter och skapa bättre förståelse och säkrare 

behandling (4). Intervjuerna avslöjade framförallt en utbredd brist på auktoriserade 

tolkar och det är dessvärre inte ett problem som går att lösa på direkten, däremot finns 

alternativ som kan underlätta arbetet. Ett innovativt sätt att påverka kvalité och 

samarbete med tolkar kan vara genom att erbjuda anställning på vårdcentralen. Exempel 

på denna modell är Bergsjöns vårdcentral i Göteborg som såg ett ökat behov av tolkar 

och anställde de direkt på vårdcentralen. Enligt läkarna hade man sett att denna 

anställningsform skapat bättre tillgänglighet samt kontinuitet för patienterna, tolkarna 

och personalen (32). Bergsjö modellen kanske inte är lämpad för alla verksamheter 

eftersom alla inte har samma behov, men det kan illustrera ett exempel på hur man kan 

nyttja resurser effektivare, och att effektivisera och utveckla resurser blir viktigt både på 

kort och på lång sikt.  

Sammanfattningsvis visar presenterad data på förbättringsmöjligheter genom ökad 

kunskap och förbättrade resursstrategier. Att dietisten och patienten inte talar samma 

språk ska inte utgöra ett hinder för att förlora individen ur sikte. Det är därför oerhört 

betydelsefullt att fortsättningsvis utforska fler möjligheter och förbättringsområden för 

att kvalitetssäkra vården och effektivisera patientarbetet ytterligare. 

 

 Metoddiskussion  

Kvalitativ metod valdes i denna studie för att undersöka dietisters upplevelser kring 

tolksamtal. Oavsett metodval finns både för- och nackdelar vilka kommer att beskrivas 

närmare i detta stycke. Vid kvalitativ forskning är författaren en integrerad del av 

processen och slutprodukten (15). Det är därför viktigt att som forskare vara transparent 

och reflexiv om sina egna förutfattade meningar och förförståelse, vilket i detta fall är 

något som eftersträvats under hela studiens gång. Liksom hos andra metodval finns det 

olika tänkbara fallgropar vid användandet av kvalitativa metoder som kan påverka 

utfallet av studien. Genom att medvetengöra potentiella brister som exempel 

selektionsbias, författarbias eller partisk rapportering, för att nämna några, kan studien 

försäkra en högre grad av trovärdighet (15). För att studien ska ha en god tillförlitlighet 

har båda positiva och negativa aspekter av metodvalet analyseras och utvärderats. En 

nackdel med den kvalitativa metodiken är att underlaget inte blir stort i jämförelse med 

en kvantitativ studie med enkätundersökningar där man kan koncentrera större mängd 

data under en kort period. Eftersom syftet var att utforska upplevelser och erfarenheter 
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hos deltagarna var val av metod tillsynes lämpligt för att uppnå ändamålet. Fördelen 

med kvalitativa intervjuerna var att deltagarna fått möjlighet att beskriva sina åsikter 

fritt med egna ord vilket ger ett mer djup vid datainsamlingen. Ytterligare en fördel med 

intervjubaserad metod är att forskaren kan ställa följdfrågor och utforska eventuella 

teman som spontant dyker upp under samtalets gång. Frågor relaterat till etnicitet kan 

uppfattas som ett känsligt ämne vilket kan hämma vissa deltagare att diskutera ämnet 

uppriktigt och skapa en begräsning under samtalet. När det handlar om känslig 

information kan det vara svårt att få tillgång till objektiv information med intervjuer, 

särskilt av det personliga slaget (15, 17). Som redan indikerat är en av de största 

frågorna den möjliga klyftan mellan hur deltagarna svarar på frågorna och hur de känner 

i verkligheten. Etnicitet, ålder och kön hos intervjuaren kan innebära att de intervjuade 

kan göra "anpassningar" till sina åsikter och attityder (15, 19). Det innebär att deltagare 

kan justera svaret för att försäkra sig om att ingen känner sig förnärmad under samtalet. 

För att kringgå denna problematik kan valet av telefonintervju ha skapat ett bekvämare 

utrymme för att fritt kunna utrycka sig, dock är det svårt att kringgå helt då författaren 

har ett icke - svensk låtande namn. Den mindre positiva aspekten med telefonintervjuer 

är samtidigt att relevant information som kroppsspråk med mimspel och gester går 

förlorat, vilket är en betydelsefull del av datainsamlingen (15). Utöver ovannämnda 

fördelar som beskrivits erbjuder telefonintervjuer flexibilitet och kan ske i stort sätt var 

som helst, vilket skapar gynnsammare förutsättningar under rekryteringsprocessen samt 

vid utförandet. Eftersom alla informanter i studien var kvinnor gick det manliga 

perspektivet förlorat och det vore intressant att undersöka eventuella skillnader mellan 

de olika könen. Resultaten är därför inte överförbara till alla grupper, dock hade urvalet 

en blandad bakgrund utbildningsmässigt, med hänsyn till ålder samt etnisk bakgrund. 

Studiens resultat stämde överens med andra studier vilket även indikerar en viss 

överförbarhet som därmed ökar trovärdigheten och pålitligheten (8-12, 20-24, 26). 

Ytterligare en aspekt som tagits hänsyn till för att öka trovärdigheten är hur analysen har 

genomfört samt presenteras (15). Genom att välja adekvat långa fragment för analys har 

innehållsrik data kunnat kategoriseras utan att viktigt innehåll gått förlorat eller 

misstolkats. Analysprocessen har även diskuteras med handledare för att eventuella 

misstolkningar av texterna ska kunna undvikas samt för att ge en transparant 

presentation av innehållet. 

 

 Samhällsrelevans 

Dietisternas beskrivningar i denna studie samt presenterad litteratur och fakta 

understryker vikten av en välfungerande kommunikation för att kunna tillgodose 

individens rätt till en rättvis och säker vård. Personer med annan etnisk bakgrund har 

oftast sämre förutsättningar till god hälsa och vård och etniska skillnader i vården är 

känt i tidigare studier, vilka även återspeglar andra problem som sämre 

socioekonomiska förhållanden och livskvalitet (34, 35). Till dessa redan dåliga 

förutsättningar adderas ytterligare missförhållanden vid misskommunikation och 

felbehandling inom vården (7, 11, 27, 30). Dåliga förutsättningar skapar orättvis 

behandling med sämre tillgång till vård vilket bidrar till en form av strukturell 

diskriminering. Med strukturell diskriminering på grund av etnisk tillhörighet avses 

normer eller beteenden i institutioner eller andra samhällsstrukturer som utgör hinder 

för etniska minoriteter att uppnå samma rättigheter som majoriteten av befolkningen 

(36). Det konstaterades även i denna studie då det i resultaten framkom hur denna 
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patientgrupp fick sämre tillgång till säker vård, färre återbesök och ökad risk för 

felbehandling. Förutom att individer drabbas av dessa brister påverkas även samhället 

på grund av ökad sjukfrånvaro och sjukvårdskostnader (35). Vid lägre socioekonomisk 

status är ohälsa och sjukfrånvaro mer prevalent och utgör ett stort folkhälso- och 

ekonomiskt problem (37). Längre sjukfrånvaro är förknippat med en minskad 

sannolikhet för eventuell återgång till arbete och efterföljande ekonomiska och sociala 

konsekvenser (38). Ur klinisk synvinkel kan denna studie vara av betydelse för att 

uppmärksamma att begränsade språkkunskaper och annan kultur kan bidra till en osäker 

och ojämlik vård för patienterna. Tolksamtal och alternativa strategier är viktiga redskap 

för att kunna kommunicera och förmedla en jämlik vård till alla människor oavsett 

ursprung. Eftersom ämnet är komplext behövs ökade kunskaper så nya idéer genereras 

och nya möjligheter skapas. Exemplet med Bergsjön kan om inte annat effektivisera 

användningen av de begränsade tolkresurserna och därmed inte bara göra en viktig 

insats på samhällsnivå, men även värdefull skillnad för tolkarna, personalen och inte 

minst patienterna. 

6 Slutsats 

Studien syftade till att identifiera dietisternas upplevelser av tolksamtal. I patientmöten 

med tolksamtal ställdes dietisterna inför kulturella, kommunikativa och resursrelaterade 

utmaningar. Utmaningarna påverkade både dietisterna samt patienterna negativt då 

kostbehandlingen inte kunde genomförs på ett tillfredställande och patientsäkert sätt. 

Bristande förmåga att erbjuda säker och rättvis vård bidrar inte endast till konsekvenser 

som felbehandling och onödigt lidande för patienten, men även för samhället i form av 

ökad sjukfrånvaro och sjukvårdskostnad. Fortsatt forskning behövs därför kring 

kommunikation för patienters förståelse om sin sjukdom och behandling där nya 

lösningar kan hjälpa vårdpersonal att arbeta med kulturella och språkliga utmaningar 

och effektivisera behandlingar.  

7 Tack 

Tack till dietisterna som tog sig tid och delade med sig av sina betydelsefulla 

erfarenheter. Ett stort tack till min familj och vänner för all stöttning och uppmuntran 

under arbetets gång. 

  



18 

8 Referenser 

1.  Statistiska Centralbyrån. Sveriges befolkning. [Internet]. [citerad 2019-05-01]. 

Tillgänglig från: http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-

sverige/sveriges-befolkning/ 

2. Statistiska Centralbyrån. Invandring till Sverige. [Internet]. [citerad 2019-05-01]. 

Tillgänglig från: http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-

sverige/invandring-till-sverige/ 

3.  Statistiska Centralbyrån. Asylsökande i Sverige. [Internet]. [citerad 2019-05-01 ]. 

Tillgänglig från: http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-

sverige/asylsokande-i-sverige/ 

4.  Hanssen I. Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur; 

2007. 296 p. 

5.  Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvårdslagen - Patientsäkerhet [Internet]. [citerad 

2019-06-23]. Tillgänglig från: https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-

patientsakerhet/centrala-lagar-och-foreskrifter/halso-och-sjukvardslagen 

6.  Vårdförbundet. Personcentrerad vård [Internet]. Stockholm [citerad 2019-06-23]. 

Tillgänglig från: https://www.vardforbundet.se/sidor-for/fortroendevald/material-

lista/material-personcentrerad-vard-fortroendevald/ 

7.  Socialstyrelsen. Tolkar för hälso- och sjukvården och tandvården. 2016 [Internet] 

[citerad 2019-06-22] Tillgänglig från: 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/ovrigt/2016-5-7.pdf 

8.  Gerrish K, Chau R, Sobowale A, Birks E. Bridging the language barrier: the use 

of interpreters in primary care nursing. Health Soc Care Community. 2004 Sep; 

12(5):407–13. 

9.  Kaufert JM, Putsch RW. Communication through interpreters in healthcare: 

ethical dilemmas arising from differences in class, culture, language, and power. J 

Clin Ethics. 1997; 8(1):71–87. 

10.  Høye S, Severinsson E. Intensive care nurses’ encounters with multicultural 

families in Norway: An exploratory study. Intensive and Critical Care Nursing. 

2008; 24 (6):338–48. 

11.  Brisset C, Leanza Y, Laforest K. Working with interpreters in health care: a 

systematic review and meta-ethnography of qualitative studies. Patient Educ 

Couns. 2013 May; 91(2):131–40. 

12.  Pugh MA, Vetere A. Lost in translation: An interpretative phenomenological 

analysis of mental health professionals’ experiences of empathy in clinical work 

with an interpreter. Psychol Psychoter -T. 2009; 82 (3):305–21. 

13.  Eklöf N, Hupli M, Leino-Kilpi H. Nurses’ perceptions of working with immigrant 

patients and interpreters in Finland. Public Health Nurs. 2015 Apr;32(2):143–50. 

14.  Dietisternas Riksförbund [Internet]. [citerad 2019-04-24 ]. Tillgänglig från: 

https://drf.nu/dietist/ 

15.  Bryman A. Samhällsvetenskapliga metoder. 2 uppl. Malmö: Liber AB, 2012. 
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 Bilaga 1 (1/1) 

Bilaga 1 

Semistrukturerad frågeguide 

Hur länge har du jobbat som dietist? 

Har du andra språkkunskaper utöver svenska som du använder i ditt arbete? 

Har du någon fortbildning utöver din dietistexamen? 

Hur ofta använder du dig av tolk i ditt arbete? 

Finns det någon riktlinje för hur man ska arbeta med tolk på ditt jobb? 

Upplever du att det är svårt eller lätt att få tag på en tolk? 

Vad är den vanligaste formen av tolkning som du använder i ditt arbete? 

Vilken form av tolk är tillgänglig/vanligast på er arbetsplats? Telefon/personlig? 

Beskriv fördelar med de två olika typerna? 

Beskriv nackdelar med de två olika typerna? 

Vad är skillnaden mellan ett vanligt patientbesök och ett patientbesök med tolk?   

Beskriv eventuella skillnader tidsmässigt mellan ett tolksamtal och ett vanligt 

patientbesök. 

Berätta om din upplevelse av att jobba med tolk 

Beskriv hur du upplever ett bra tolksamtal 

Vad var det som gjorde det samtalet lyckat? 

Beskriv hur du upplever ett mindre bra tolksamtal? 

Vad var det som gjorde det samtalet mindre lyckat? 

Upplever du att en annan språklig bakgrund påverkar patientens följsamhet vid 

kostbehandling? Beskriv hur. 

Finns det något som går ”förlorat” i ett tolksamtal? Ex. användandet av MI. 

Hur upplever du tolken som verktyg? 

Använder du några andra verktyg utöver tolken ex. bilder/dator/patientmaterial som är 

översatt eller kroppsspråk? 

Vad skulle kunna förbättra patientmöte med tolk enligt din uppfattning? 

Berätta om något tillfälle du själv har kunnat/behövt tolka samtal. 

Beskriv ett tolksamtal där anhörig tolkat. 

Hur upplever du nyttjandet av anhörig som tolk? 

Finns det något som vi inte har lyft som du skulle vilja tillägga? 

Kan jag vid behov kontakta dig för ytterligare information? 

  



 

 Bilaga 2 (1/2) 

Bilaga 2 

Information om deltagande i intervjustudie om erfarenheter av tolksamtal för 

dietister inom primärvården. 

Syfte 

Då flera studier visat att misskommunikation och felbehandling är ett vanligt 

förekommande fenomen inom många sektorer i multikulturella samhällen finns det goda 

möjligheter till förbättring. Syftet med denna studie är att utforska dietisters upplevelser 

av tolksamtal vid kostråd inom vården. 

Hur studien kommer att genomföras 

Studien kommer att genomföras på olika vårdcentraler på tre olika orter, Malmö, 

Uppsala och Umeå. Under studiens gång kommer du att bli intervjuad kring dina 

upplevelser av tolksamtal inom vården. Detta kommer att ske genom telefonsamtal, 

intervjuerna kommer att spelas in via en applikation för att möjliggöra analys av 

materialet. Uppskattad tid för intervjuerna kommer att vara 45-60 minuter och bokning 

av tid sker enligt överenskommelse. 

Konfidentialitet 

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i studien genom att ingen obehörig får ta del 

av materialet. Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. 

Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan 

att ange orsak, vilket dock inte påverkar den databearbetning som skett innan 

återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att 

inga obehöriga kan ta del av dem. De insamlade uppgifterna kommer att förstöras när 

uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Umeå universitets studieregister. 

Umeå universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del 

av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du 

har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av 

personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet vid Umeå universitet är pulo@umu.se. 

Om du har några frågor eller du ångrar ditt deltagande kan du kontakta oss på följande 

e-postadresser: 

Rita Youhannaei  

E-post: riyo0001@student.umu.se     

Telefon: 0763555414 

Elisabeth Stoltz Sjöström universitetslektor vid institutionen för kostvetenskap Umeå 

universitet. 

E-post: elisabeth.stoltz.sjostrom@umu.se  

Telefon: 090-786 50 07 

Tack för din medverkan! 

  



 

 Bilaga 2 (2/2) 

Samtyckesformulär 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten 

om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien 

utan att ange något skäl. 

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Umeå 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande 

dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

 

 

........................................................................ 

Underskrift 

 

........................................................................ 

Namnförtydligande 

 

........................................................................ 

Ort och datum 

  



 

Bilaga 3 (1/1) 

Bilaga 3 

Tabell 2. Exempel på innehållsanalys av intervjustudie om dietisters upplevelser av 

tolksamtal inom primärvården, VT-19. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbäran

de enhet 

Kod Subkategori Kategori 

... vi får ju kanske 

någon som är 

outbildad som kan 

vara en urusel tolk 

eller det kan vara en 

vad heter det när man 

är auktoriserad tolk 

det är milvis skillnad 

där mellan 

kompetens och så. 

 

 

Stor variation i 

kompetens hos 

tolken 

Skiftande 

kvalité 

Ojämn kompetens 

på tolkförmedlare 

 

Inadekvat kvalité på 

tolkuppdrag 

genererar problem  

Så om jag har frågat 

patienten om de äter 

frukt, plötsligt hör 

jag hur tolken säger 

jordnötter på arabiska 

och då förstår jag att 

det inte är riktigt 

samma sak vi pratat 

om. 

 

Tolken lägger till 

egna ord eller råd 

som inte kommer 

från dietisten. 

 

 

Ovisshet 

om tolken 

agerar 

som tolk 

eller 

rådgivare 

 

Ovisshet kring vad 

som sägs 

 

 

 

Känsla av ovisshet 

kring informations- 

överföring 

Tyvärr blir det ju så 

att om de patienter 

som har tolk så blir 

det mindre återbesök. 

Jag upplever att det 

har varit så. 

Färre återbesök 

och uppföljningar 

vid besök med 

tolksamtal   

Färre 

besök och 

uppföljnin

gar 

Sämre tillgång till 

vård 

 

 

Ojämlik vård 

Jag ritar en del och 

skriver en del om 

någon t.ex. vill ha en 

meny eller matlista 

så kan jag skriva en 

dag hur det kan se ut.  

Så visar jag t.ex. 

måltidsordningen. 

  

Använder bilder 

eller matlistor 

utöver endast 

muntlig 

information via 

tolken 

Bild och 

text för 

säkrare 

informatio

nsöverföri

ng 

Bild, text eller 

kroppsspråk som 

kommunikationsve

rktyg 

 

 

 

Kompletterande 

verktyg för säkrare 

informationsutbyte 

utöver tolk 

Nej men det blir 

oftast väldigt långa 

samtal och man blir 

oftast väldigt trött av 

dem.  Det krävs 

mycket på något sätt 

det som mina 

kollegor, vissa kan ju 

ha tre tolksamtal om 

dagen då hinner man 

inte så himla mycket 

mer.  

Större tidsåtgång 

och kräver 

mycket 

uppmärksamhet 

och energi 

Tid- och 

energi 

krävande 

Mer 

resurskrävande 

 

 

Utmaningar vid 

tolksamtal 

 


