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Sammanfattning 
Bakgrund: I Sverige ökar immigrationen för varje år; därmed söker sig fler individer 

som härstammar från andra länder och kulturer till den svenska sjukvården. Sverige har 

lagstiftat att hälso- och sjukvårdspersonal skall ge varje individ likvärdig sjukvård. 

Kommunikation utgör en viktig del i kontakten mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal. Språk- och kulturella barriärer kan leda till bristande sjukvård för 

patienten. Detta medför att sjukvårdspersonal kan uppleva att de gör ett sämre jobb 

vilket kan leda till frustration.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa och utforska dietisters upplevelser av språk- och 

kulturella barriärer vid mötet med patienter med annat modersmål än svenska. 

Metod: Utifrån en kvalitativ forskningsmetod intervjuades sex kliniska dietister. Vid 

intervjuerna användes en semistrukturerad frågeguide. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ordagrant. Därefter analyserades datat med kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: För att kunna ge patienterna en god sjukvård krävdes kreativa 

tillvägagångssätt för att överbrygga språk- och kulturella barriärer. Informanterna 

beskrev användning av tolk som ett av de viktigaste hjälpmedlen för att öka den 

språkliga kommunikationen i mötet med patienten. Det fanns dock aspekter som tydde 

på att en tolk som inte genomförde sitt arbete professionellt var ett problem som kunde 

påverka mötet negativt då kontakten med patienten påverkades. Informanterna ansåg att 

kommunikationssvårigheter kunde leda till bristande behandling vilket i sin tur kunde 

leda till en känsla av misslyckande och frustration hos informanten.  

Slutsats: Språk- och kulturella barriärer kan vara ett hinder för att kunna ge patienten 

den vård dietisten önskar. Trots kreativa lösningar samt användning av tolk finns en risk 

att kvalitén på sjukvården inte når upp till den nivå lagstiftningen kräver. I samband 

med en ökad immigration bör rutiner och utbildning kring språk- och kulturella 

barriärer ses över.   

 

  



Abstract 
Background: Each year the immigration increases in Sweden, as an effect of that, more 

individuals from other countries and cultures seek help from the healthcare system. The 

Swedish law states that healthcare providers have an obligation to give each individual 

equal care. Because communication is a big part of the meeting between the caregiver 

and the patient, the language and cultural barriers could lead to a lack of care. This also 

means that healthcare providers may experience a sense of frustration. 
Objective: The aim of the study was to elucidate and explore clinical dietitians’ 

experiences of language and cultural barriers during the meeting with patients with a 

first language other than Swedish. 
Method: Based on a qualitative research method six clinical dietitians were 

interviewed. During the interviews a semi-structured interview guide was used. The 

interviews were recorded and transcribed verbatim. The data was analyzed with 

qualitative content analysis. 
Results:  In order to give patients good care the dietitians had to use creative 

approaches to overcome language and cultural barriers. The interpreter was seen as one 

of the most important instrument during the meeting with the patient, but an interpreter 

who did not carry out their work in a good way could affect the meeting negatively. The 

informants felt that communication difficulties could lead to unsuccessful treatment 

when the message did not reach the patients. This led to a sense of failure and 

frustration among the informants. 
Conclusions: Language and cultural barriers can be an obstacle in order to give the 

patient the care the dietitian wishes. Despite creative solutions and the use of an 

interpreter there is a risk that the quality of care does not reach the demands according 

to the Swedish legislation. In conjunction with increased immigration, procedures and 

education on language and cultural barriers should be reviewed.  
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1 Bakgrund 
Sverige är ett mångkulturellt samhälle och antalet immigranter ökar för varje år (1). Det 

kan ta tid att lära sig ett nytt språk och en följd av detta blir att vissa individer kan ha 

svårigheter att förstå samt att göra sig förstådda med det svenska språket. Språk- och 

kulturella barriärer uppmärksammas därmed när dessa individer söker sig till den 

svenska sjukvården (1). Språket är en nyckel till kommunikation (2). I det språk som 

talas används en uppsättning av ord som gör att olika uttryck, känslor och upplevelser 

kan förmedlas. När det talas olika språk kan missförstånd lätt uppstå då ord och begrepp 

kan ha olika språkliga och kulturella betydelser. En språkbarriär är ett hinder för en 

verbal kommunikation (3). Samtidigt är det genom verbal kommunikation som 

information till patienten ges. Utöver att bara förstå vad hälso- och sjukvårdspersonal 

säger är det viktigt att patienten kan uttrycka sina känslor (2). Det är viktigt för 

patienten att kunna uttrycka de ord som verkligen behövs för att förmedla sitt budskap 

och inte bara de ord som patienten behärskar på det nyligen inlärda språket. När verbal 

kommunikation kan upplevas som omöjlig kan det leda till en försämrad vård på grund 

av missförstånd, frustration samt minskad delaktighet från patienten i vårdmötet (4, 5). 

Utöver språket kan det även finnas en skillnad i hur patienten uttrycker sig beroende på 

kulturellt ursprung, vilket i sin tur kan leda till feltolkningar (3).  

I Sverige har vi en lagstiftning som säger att hälso- och sjukvårdspersonal har en 

skyldighet att ge befolkningen en god vård på lika villkor (6). Med en god vård menas 

att en god kontakt mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient ska främjas. Detta 

kan exempelvis innebära att hälso- och sjukvårdspersonal anlitar en tolk för att uppnå en 

god behandling då budskapet till patienten inte når fram på grund av språkbarriärer (7). 

Lika vård till alla innebär inte identisk behandling utan hälso- och sjukvårdspersonalen 

bör anpassa behandlingen till den individuella patientens behov oavsett bakgrund (8). 

Att vara kulturellt tillgänglig är därför viktigt i ett mångkulturellt land som Sverige. Det 

innebär inte enbart att kommunicera språkligt med varandra utan i många situationer är 

det viktigt att känna till särskilda traditioner och kulturella mönster för att kunna 

bedöma och anpassa sjukvårdsbehovet efter individen. En studie har visat att läkare som 

behandlar alla sina patienter lika och inte tar hänsyn till vilken kultur de härstammar 

ifrån inte var gynnsamt för patienten, utan att mer kunskap kring patientens kultur ökar 

förståelsen och på så vis även förbättrar både behandling och resultat (9). 

När språkbarriärer uppstår upplever många hälso- och sjukvårdspersonal att de inte kan 

ge patienten den vård de önskar (4, 10-12). I en studie av Jirwe et al. undersöktes hur 

kommunikation upplevdes från sjuksköterskornas perspektiv (11). Studien visade att 

trots att hälso- och sjukvårdspersonalen hade erfarenheter av patienter från olika 

kulturer som inte talade samma språk upplevde personalen att sjukvården inte blev 

tillräckligt bra och det uppstod frustration hos hälso- och sjukvårdspersonalen kring 

kommunikationen. Även kulturella aspekter togs upp som ett problem då hälso- och 

sjukvårdspersonalen upplevde en rädsla att ställa frågor som kunde grunda sig i en 

förutfattad mening då patienten kunde se ut att komma från ett visst land eller en viss 

kultur. Hälso- och sjukvårdspersonal i en annan studie beskrev att osäkerheten kring hur 

de skulle förmedla informationen till patienter där kommunikationssvårigheter fanns 

ledde till att de upplevde sig mindre professionella i patientmötet (10). 

En rad forskare har visat att hälso- och sjukvårdspersonal vill ha mer kunskap om hur de 

ska hantera språk- och kulturella barriärer (4, 11, 13-14).  Forskning kring hur dietister 

upplever situationer där språk- och kulturella barriärer är i fokus är svåra att hitta. En 

stor del av den kliniska dietistens arbete består av att förmedla information, därmed kan 
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både språkliga och kulturella barriärer försvåra arbetet samt försämra resultatet av 

behandlingen. Lagstiftningen gällande likvärdig vård till alla (6), samt den rådande 

immigrationen i Sverige (1) gör området viktigt att belysa, för patienten såväl som för 

dietisten. 

2 Syfte 
Syftet med studien var att belysa och utforska dietisters upplevelser av språk- och 

kulturella barriärer vid mötet med patienter med annat modersmål än svenska. 

3 Metod 
3.1 Metod för datainsamling 
En kvalitativ forskningsmetod bedömdes vara mest passande för studien då syftet var att 

belysa och utforska ett område utifrån deltagarnas upplevelser (15). När en kvalitativ 

forskningsmetod används läggs vikt på att förstå vilka bakomliggande orsaker som kan 

finnas kring ämnet. En större tyngd läggs även i ordval och dess betydelse. Den 

kvalitativa metoden är mer inriktad på tolkning av resultatet vilket kan ge en djupare 

förståelse av ämnet som studeras. Genom den kvalitativa metoden kan informanternas 

erfarenheter och upplevelser kring språk- och kulturella barriärer utforskas nyanserat, då 

utrymme lämnas för personliga uppfattningar och reflektioner (15).  

Författarnas förförståelse var; att kommunikation med patienter med språk- och 

kulturella barriärer var ett större problem än vid samtal med svensktalande patienter.   

3.2 Urval och rekrytering 
Dietister rekryterades från tre olika landsting via telefon. Vid telefonsamtalet gavs en 

kort muntlig presentation av projektet, varpå en intervju bokades in. Utöver 

telefonsamtal skickades ett informationsbrev ut till deltagarna för att tydliggöra fakta 

och villkor för deltagandet (Bilaga 1). Som inklusionskriterier valdes legitimerade 

dietister som arbetar kliniskt samt har erfarenhet av att möta patienter med språk- och 

kulturella barriärer. Av totalt 19 dietister som inbjöds att delta i studien var det sex som 

tackade ja, tre tackade nej och övriga tio avstod från att svara på inbjudan. 

3.3 Datainsamling 
Innan intervjuerna genomfördes utförde båda författarna var för sig en pilotintervju för 

att testa frågeguiden samt för att känna sig mer bekväma att intervjua. Intervjuerna 

utfördes var för sig med hjälp av en semistrukturerad frågeguide (Bilaga 2) (16). 

Intervjuerna genomfördes på dietisternas arbetsplatser. Intervjuerna utforskade grundligt 

hur informanterna uppfattade mötet med patienter som inte behärskar svenska bra, de 

kulturella skillnader som uppkommer samt användningen av tolk. Guiden bestod av 

frågor som konstruerats utav författarna utifrån tidigare forskning samt egen erfarenhet 

och kunskap. Frågeguiden var uppbyggd av en inledning, central del samt avslutning. 

Den centrala delen delades upp i fyra frågeområden: mötet, behandlingen, problem samt 

lösningar/förhållningssätt. Informanterna intervjuades med samma öppna frågor men 

det fanns också utrymme för informanten att fritt berätta så mycket som möjligt utifrån 

deras egna erfarenheter, för att få en översikt av området som utforskades. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av en mp3-spelare. Intervjun pågick i median 32,5 minuter (min 

25 minuter, max 58 minuter).  
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3.4 Analys 
Efter genomförda intervjuer utfördes en ordagrann transkribering enskilt av respektive 

intervjuare. Författarna läste sedan noggrant igenom varandras intervjuer. Därefter 

genomfördes en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans principer 

(17). Meningsbärande enheter plockades ut och kondenserades för att underlätta 

skapandet av koder, detta genomfördes med hjälp av tabeller i dataprogrammet 

Word. De skapade koderna användes därefter som grund för bildandet av subkategorier 

som fungerade som en hjälp vid utformningen av kategorierna. Kategorier skapades 

genom mönster som framkom under analysen. Samtliga kategorier var ömsesidigt 

uteslutande. Kategorierna användes därefter som rubriker i resultatredovisningen. Citat 

från informanterna användes för att styrka resultatet. Citaten redigerades för att bli mer 

lättlästa men med bibehållen innebörd. Författarna har genomgående i analysen varit 

medvetna om att förförståelsen kan påverka tolkningsprocessen. Ett exempel på 

innehållsanalys finns i Bilaga 3.  

3.5 Etiska aspekter 
Samtliga informanter tillfrågades enskilt om medverkan och information presenterades 

om att deltagandet var frivilligt och att de hade möjlighet att avbryta sitt deltagande när 

de ville (Bilaga 1). Information om att studien var konfidentiell påpekades även. 

Anonymiteten på informanterna säkerställdes genom användning av fingerade namn i 

resultatredovisningen.   

4 Resultat 
Informanterna som intervjuades i studien var sex kvinnor, alla arbetade kliniskt som 

legitimerade dietister inom landstinget. Informanterna arbetade i tre olika städer. Det 

fanns en variation av primärvårds- (n=2) och slutenvårdsdietister (n=4) varav tre var 

vuxendietister och tre var barndietister. Dietisternas arbetslivserfarenhet varierande 

mellan tre till 35 år. Informanterna träffade patienter som inte talade flytande svenska 

och hade en annan kulturell bakgrund med olika frekvens varierat från varje vecka till 

endast någon gång per månad. Analysen av intervjuerna resulterade i fyra kategorier: 

”Den språkliga barriären och skillnader mellan patientens och dietistens kulturella 

ryggsäck”, ”Dietistens kreativitet – att göra det komplicerade enkelt”, ”En känsla av att 

inte räcka till” och ”Tolkens arbete är en nödvändig och central funktion - om den 

fungerar”.  

4.1 Den språkliga barriären och skillnader mellan patientens och dietistens 
kulturella ryggsäck 

En svårighet som tydligt framkom från informanterna var att patientens religion och 

kulturella ursprung kunde påverka hur patienten såg på sin sjukdom, sjukvården samt 

könsroller. Flera informanter beskrev att de patienterna som var troende visade en annan 

acceptans för det rådande tillståndet, att den rådande guden styrde över patientens öde. 

En av informanterna menade på att detta kan leda till att sjukvården utformas 

annorlunda då patientens religion och kulturella ursprung behövs ta i beaktning. En 

informant gav ett exempel på hur en patient kunde uttrycka sig: 

”Jag är muslim och tänker att jag inte styr över sjukdomen, det är liksom Allahs 

vilja, det spelar ingen roll.” 

 Sara 

Informanterna beskrev att vissa patienter ansåg att dietistens kön påverkade hur 

trovärdigheten i informationen togs emot. En av informanterna hade erfarenhet av att en 
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del patienter kunde be om manliga dietister då de upplevdes mer trovärdiga och ansågs 

mer auktoritära.  

Informanterna beskrev också att olika livsmedel konsumerades av patienten beroende på 

vilken kultur och religion patienten härstammade ifrån. Informanterna uttryckte att de 

tyckte att det var svårt att känna till alla de olika livsmedel som patienten åt och att det 

blev problematiskt när livsmedlen behövde näringsberäknas. En informant beskrev att 

hon numera aldrig utförde en näringsberäkning på en kostanamnes när 

kommunikationssvårigheter fanns då hon ansåg detta meningslöst. Det framkom även 

att patienter från olika kulturer kunde ha inte bara skilda livsmedelsval utan även en 

måltidsordning som informanten inte var van vid. 

Många av informanterna beskrev den medicinska terminologin som svår för patienten 

och att de då hade ett ordförråd som inte räckte till för att förstå vad dietisten sa. 

Informanterna uttryckte att detta var den mest problematiska språkbarriären. De 

berättade även att lässvårigheter hos patienten förekom, både på svenska och på 

patientens hemspråk. Detta försvårade förståelsen av broschyrer, skriftlig information 

eller kallelser till besök. 

”Vi har haft föräldrar som inte kan läsa. Det blir också en barriär, alltså en 

språkbarriär, då kan man inte lämna någon skriftlig information. ” 

Sara 

4.2 Dietistens kreativitet – att göra det komplicerade enkelt 
För att överbrygga de språkliga och kulturella barriärerna framkom det att 

informanterna använde flera olika kreativa lösningar, bland annat genom att de visade 

mer bilder på livsmedel, upprepade viktig information och att de gav mer konkreta råd. 

Några av informanterna uppgav att de inte gjorde några annorlunda förberedelser till 

denna patientgrupp, förutom att de bokade tolk och följde upp med fler återbesök. Flera 

av informanterna visade bilder för patienterna och om det fanns tillgängligt gavs även 

skriftlig information på deras modersmål. Andra hjälpmedel som användes var till 

exempel tallrikar, muggar, nappflaskor och måttsatser.  

”Bilder är jättebra. De får med sig bilder i handen på det som de kan äta och 

behöver. Jag brukar ge ut decilitermått, en måttsats, vilket brukar vara jättebra 

för dem. De lär sig att använda måttsatsen och då är det mycket enklare vid 

återbesök.” 

Barbro 

Ett annat sätt att aktivt arbeta med att minska språkbarriärerna var att ge mer exakta 

kostråd eftersom informanterna upplevde att patienterna önskade och frågade efter mer 

konkreta råd, till exempel exakta mängder av ett livsmedel, till skillnad från vad 

svensktalande patienter gjorde. Det var även viktigt att då kunna anpassa råden och vara 

extra lyhörd för patienternas behov. Bland informanterna efterfrågades ett bättre 

översättningsprogram till denna patientgrupp. På frågan om det fattades något 

hjälpmedel som kunde underlätta informanternas arbete så kom svaret:  

”En bra Google-översättning saknas. Det hade varit jättebra, att skriva på 

svenska och så hade det blivit ett korrekt språk i översättningen.” 

Kajsa 
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Gemensamt för alla informanter var att de avsatte mer tid till dessa patienter under 

besöken och att de fick komma på fler återbesök istället för telefonkontakt som annars 

var vanligt med svensktalande patienter. Det behövdes mer tid under besöken och det 

var ofta dessutom en tredje part inblandad, en tolk.  

”Man får avsätta mer tid och sänka ambitionsnivån att hinna med så mycket 

under ett besök, man kan behöva dela upp det på fler gånger till skillnad från 

annars.” 

Stina 

4.3 En känsla av att inte alltid räcka till  
När frågor ställdes gällande möjligheten att ge lika vård till alla patienter var svaren 

varierande bland informanterna. Vissa informanter menade att när kommunikationen 

brast ledde det till sämre vård medan andra ansåg att i slutänden var sjukvården 

densamma men att vägen dit kunde ta längre tid eller vara besvärligare.  

”Man kan få lägga upp planeringen och besöken på ett annat sätt, men 

slutresultatet ska alltid vara detsamma för alla patienter. ” 

 Louise 

De informanter som ansåg att sjukvården påverkades negativt beskrev att missförstånd 

kunde uppstå och att patienten på så vis kunde gå hem med felaktig information, vilket 

då kunde visa sig vid nästa besök. Informanterna menade att ett av de största problemen 

med språkbarriärer var att budskapet inte nådde fram korrekt.  

”I och med att kommunikationen inte fungerar så bra kan sjukvården brista, då 

blir det inte lika vård för att man inte kan kommunicera på optimalt sätt. Så nej, 

sjukvården blir inte alltid lika.”  

Sara 

Att inte lyckas förmedla det som önskades var något majoriteten av informanterna 

påpekade som något som kändes frustrerande och gav en känsla av misslyckande. 

Informanterna påpekade att de inte uppskattade att lämna ett patientmöte där de kände 

att de inte kunnat ge patienten så mycket som de velat samt att de önskat att mötet hade 

kunnat gå lättare och smidigare. En informant påpekade att hon kände sig dålig när hon 

vid återbesök insett att budskapet inte nått fram till patienten. 

”Naturligtvis är det största problemet att jag inte utför mitt jobb som jag ska, att 

de inte kan få den information som de är berättigad till från mig.” 

Sara 

4.4 Tolkens arbete är en nödvändig och central funktion – om den fungerar  
Samtliga av informanterna beskrev att användandet av tolk var vanligt förekommande 

samt att det var en viktig aspekt för att överbrygga barriärerna på ett bra sätt. En bra och 

professionell tolk ansågs följaktligen som ett av de bästa hjälpmedlen för att överbrygga 

kommunikationssvårigheterna. Vanligast var att professionella tolkar fanns på plats och 

deltog i mötet. Vid undantagsfall användes telefontolkar men detta ansåg informanterna 

inte var att rekommendera eftersom det upplevdes som ytterligare en barriär i 

kommunikationen.  
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Positiva upplevelser och erfarenheter av tolkar och deras arbete beskrevs av 

informanterna. Det upplevdes tryggare och mer säkert att använda tolk så att rätt 

budskap nådde fram till patienten. Tolken upplevdes som en hjälp i samtalen; ju mer 

insatt och van tolken var i medicin och informantens arbete desto större hjälp upplevdes 

i samtalen. En informant beskrev att vid vissa tillfällen hjälpte även tolken till mer 

praktiskt med att exempelvis skriva av svenska kostråd eller information som inte fanns 

tillgänglig på patientens språk. 

”Det är jättebra att det finns tolkar; en närvarande tolk är alltid bättre för de 

förmedlar ansiktsuttryck och sådär. Patienten får då ett sammanhang.” 

Louise 

Informanterna upplevde att en dåligt utförd tolkning kunde beskrivas som ett stort 

problem i vårdmötet. Informanterna uttryckte att det kunde vara problematiskt om en 

tolk inte översatte rätt, talade en annan dialekt eller språk än patienten vilket kunde leda 

till att patienten och tolken kanske inte förstod varandra. Problem kunde även uppstå 

om det visade sig att tolken och patienten kände varandra sedan tidigare då patienten 

inte ville att tolken skulle veta all information som delades mellan dietist och patient. 

Ytterligare en nackdel som informanterna beskrev med användningen av tolk var att 

närheten till patienterna inte blev lika stark som om de hade kunnat prata på tu man 

hand. 

”Nackdelen är att man inte kommer lika nära patienten när man har en tolk.” 

Louise 

Vissa av informanterna hade erfarenheter av anhöriga som agerade tolkar hos 

informanterna, med varierande resultat som följd. Anhöriga tolkar, exempelvis en fru 

eller man, beskrevs som mer insatta i patientens sjukdom och kunde vara en större 

tillgång i samtalet mellan informant och patient. Informanterna uttryckte dock en 

otrygghet angående om allt som sades framkom åt båda håll samt om den anhörige lade 

till extra eller drog bort någon information som informanten sade. Att barn agerade tolk 

åt sina föräldrar var inte någonting som informanterna ansåg lämpligt och därför tilläts 

det inte.  

”Det händer relativt ofta att anhöriga vill tolka. Ibland funkar det bra, ibland 

inte så bra. Ofta blir det mycket familjeprat. Familjemedlemmar är ofta mer 

insatta i sjukdomen men det kan ändå bli svårt att ta med en familjemedlem 

under mötet, beroende på vad det är för diagnoser.” 

Stina 

Vid användning av tolk upplevde några av informanterna att de gick miste om små 

detaljer och vardagsinformation som kunde hjälpa till i förståelsen av patientens 

situation eller i behandlingen, vilket vanligtvis kom fram i patientsamtal med patienter 

som behärskade det svenska språket. En negativ känsla av att inte veta vad som sades 

mellan tolk och patient upplevdes av flera informanter. Detta gav en osäkerhet om vad 

patienten egentligen fick för information. 

”Ibland har man svårt att tro att tolken har gjort sitt jobb, det händer faktiskt titt 

som tätt. Det är brist på tolkar och det är svårt, de hinner inte utbilda tolkar 

inom medicin.” 

Linnea 
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5 Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 
En kvalitativ forskningsmetod ansågs fördelaktigt då syftet var att belysa och utforska 

informanternas egna upplevelser i mötet med patienten (15). Urvalet var en heterogen 

grupp inom en homogen yrkesgrupp, det vill säga alla informanter arbetade som 

kliniska dietister men med olika inriktningar och patientgrupper samt arbetade på skilda 

orter.  

Våra inklusionskriterier krävde endast att informanten hade erfarenhet av att möta 

patienter med språk- och kulturella skillnader, det fanns inte några krav på hur frekvent 

de mötte denna patientgrupp. Inom den kvalitativa forskningen anses det vara en fördel 

att ha en spridning i sitt urval för att få en variation i den insamlade informationen (19). 

Detta eftersträvades genom att dietisternas arbetssituation samt erfarenhet av att träffa 

dessa patienter varierade.  

När man genomför kvalitativa intervjuer är det meningen att personer intervjuas tills en 

teoretisk mättnad nås (15). Med det menas att intervjuer sker tills inga nya fenomen 

påträffas. Eftersom studien pågick under en begränsad tid gick det endast att genomföra 

sex intervjuer vilket kan ha påverkat mängden insamlad information.  Författarna 

upplevde en viss känsla av mättnad, dock hade fler intervjuer varit önskvärt. Syftet vid 

kvalitativ forskning är inte främst att generalisera utan målet är att få en ökad förståelse 

för ett visst fenomen (15). Utifrån denna spridning i urvalet stärks överförbarheten till 

en bättre representation av dietisternas erfarenheter i ämnet som studerats. 

I ett arbete med en kvalitativ innehållsanalys finns fördelar men även en del fallgropar 

(15). Genom att göra kvalitativ innehållsanalys är det enkelt att gå tillbaka i sin analys. 

Att se på sitt eget arbete på ett objektivt sätt kan dock vara svårt (16). Genom att vara 

reflexivt objektiv menas att man reflekterar över det faktum att egna insikter och 

fördomar kan påverka analysarbetet. Under analysen har författarna därför beaktat och 

varit medvetna om sin egen förförståelse. Analysen genomfördes även tillsammans 

vilket ansågs vara av fördel då tolkning och förförståelse kunde diskuteras mellan 

författarna.  En viss förförståelse kan ha funnits när frågeguiden formulerades vilket kan 

ha påverkat tillförlitligheten i studien. Frågeguiden utformades tidigt i arbetets gång och 

i efterhand visades det sig att en del frågor inte hörde till syftet, vilket resulterade i att 

dessa togs bort helt under analysarbetet.  

Intervjuerna spelades in, vilket underlättade arbetet med analysen av intervjuerna (18). 

Detta kan dock ha påverkat informanterna på så vis att de kan ha känt sig mindre 

bekväma under intervjun vilket är viktigt att ha i åtanke vid tolkningen av resultatet.  

Trovärdigheten i en kvalitativ studie påverkas inte enbart vid arbetet med 

datainsamlingen, utan även vid tolkning och analysprocessen (20). Under 

transkriberingsarbetet kan underlaget för analysen påverkas. Tal- och skriftspråk är inte 

samma sak; när den inspelade intervjun ska transkriberas försvinner till exempel 

betoningar eller ironi. Även kroppsspråk och gester som förtydligar en känsla faller 

bort. Transkriberingen genomfördes därför med noggrannhet för att inte missa viktiga 

ord och betydelser. Efter att transkriberingen var klar lyssnades hela intervjun igenom 

ytterligare en gång för att säkerställa att det skrivna överensstämde med intervjun. 

Ytterligare pålitlighet hade förmodligen kunnat styrkas genom att informanterna själva 

fått försäkra att transkriberingen överensstämde med vad de ville förmedla.  
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5.2 Resultatdiskussion 
I resultatredovisningen framkom det att informanterna uppfattade att många patienter 

som starkt utövade en religion såg på sin sjukdom och på sjukvården ur en annan 

synvinkel än icke troende patienter. Informanterna hade fått beskrivet av patienterna att 

det inte var de själva som styrde över sin sjukdom utan att det var exempelvis Allah. För 

en del muslimer ligger framtiden helt och hållet i Allahs händer och det är inte något 

som människan kan påverka utan religionen kan tolkas som att man får ta dagen som 

den kommer (3). Att diskutera hur ett sådant synsätt kan påverka till exempel 

kostbehandling, bör vara angeläget att reflektera över för all hälso- och 

sjukvårdspersonal. Att öka kunskapen gällande olika religiösa synsätt som är kopplade 

till hälsa och sjukdom kan vara till fördel för sjukvårdspersonal då de bättre kan bemöta 

och vårda patienten på ett kompetent sätt.  

Vissa informanter upplevde även att dietistens kön spelade in i hur behandlingen 

uppfattades av patienten; att en manlig dietist tolkades vara mer trovärdig. Det är svårt 

att hitta litteratur som stödjer just detta resonemang. Det som däremot går att finna i 

litteraturen är att inom islam bör en manlig patient helst vårdas av en manlig hälso- och 

sjukvårdspersonal och en kvinnlig patient av en kvinnlig hälso- och sjukvårdspersonal 

för att inte riktlinjerna inom den muslimska tron angående beröring av det andra könet 

ska påverkas (3). Att kvinnans är starkt knuten till hemmet samtidigt som det är 

mannens ansvar att försörja familjen är ett mönster som framträder tydligt inom vissa 

kulturer. Det kan vara bra för dietisten att tänka på detta för att respektera patienten och 

dennes religion och kultur.  

Patienterna som inte talar svenska som modersmål kan ofta behärska det svenska 

språket bra till vardags men när det kommer till att förstå den medicinska terminologin 

räcker inte alltid deras kunskaper till (3), detta var ett av de största problemen enligt 

informanterna. Att ha svårigheter att behärska den medicinska terminologin är något 

även individer som talar sitt modersmål kan ha problem med (21). Utifrån svenska 

normer tror vi att det lätt tas för givet att patienten kan läsa och skriva vare sig det är en 

person från ett annat land eller en infödd svensk. Tar hälso- och sjukvårdspersonal för 

givet att patienten kan läsa eller skriva kan problem i sjukvården uppstå om detta inte 

stämmer. Litteratur visar att det är betydelsefullt att kunna uttrycka sig både i tal och 

skrift men det är också viktigt att kunna förmedla känslor, som kan göras genom 

kroppsspråk och gester (2). Härstammar patienten från en annan kultur kan kroppsspråk 

och gester skilja sig från det traditionellt svenska och på så vis missuppfattas (8). Detta 

är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen har i åtanke. Om inte hänsyn tas till 

patientens individuella behov och bakgrund blir vården sannolikt sämre (9). För 

dietisten kan det vara viktigt att vara lyhörd för hur väl patienten behärskar språket och 

utefter det anpassa nivån av den medicinska terminologin under behandlingen.  

I litteraturen framkommer det att ett bra redskap för god kommunikation vid språk- och 

kulturella barriärer är att hälso- och sjukvårdspersonal kan behöva byta referensram, 

använda nya begrepp och vara en kreativ problemlösare (2). Det beskrivs även att det är 

viktigt att försöka vara öppen för patientens värderingar och försöka förstå problem 

utifrån patientens kulturella och personliga referenspunkter. I en studie framkom att 

hälso- och sjukvårdspersonal använde sig av olika kreativa kommunikationssätt för att 

överbrygga de språkliga och kulturella barriärerna mellan dem och patienterna (8). Det 

kunde exempelvis ske genom användning av gester, skriftlig information, tolk och 

utbildning inom kulturella skillnader. Resultatet i den aktuella studien visade att 

informanterna använde mer bilder, gav skriftlig information på patientens modersmål 
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samt visade köksutrustning för att underlätta kommunikationen. Informanterna 

upplevde hjälpmedlen som värdefulla och att de underlättade deras arbete.  

Informanterna i den aktuella studien avsatte mer tid för patienter som inte talade det 

svenska språket flytande jämfört med svensktalande patienter, vilket ansågs nödvändigt 

för att minska risken för missförstånd. I en studie av Akhavan önskade barnmorskor att 

det fanns möjlighet att avsätta mer tid för denna patientgrupp, vilket dock var något som 

de inte kunde göra (22). Barnmorskorna menade att en faktor till att vården inte kunde 

uppnå tillräckligt bra nivå för patienter med kommunikationssvårigheter berodde på att 

tiden inte räckte till. I en studie av Eklöf et al. framkom det att sjuksköterskor lade mer 

tid på de patientsamtal där det förelåg en språkbarriär och de rapporterade även att det 

tog dubbelt så lång tid jämfört med ett vanligt patientsamtal (23). Detta var också 

någonting som informanterna i den aktuella studien framhöll, att de lade mer tid på 

patienter som talade ett annat språk. Det framgår tydligt i resultatet samt i tidigare 

studier att det är viktigt att det finns möjlighet att avsätta mer tid för denna patientgrupp 

då behov finns. Råder det tidsbrist kan behandlingen för patienten riskera att påverkas 

negativt. I slutändan kan detta generera i att patienten inte får den hjälp den är i behov 

av och i värsta fall kan tillståndet försämras. Detta kan då leda till att patienten igen 

behöver söka sig till sjukvården, vilket resulterar i att mer tid återigen måste avsättas 

vilket kan leda till en ökad kostnad för sjukvården.  

Den svenska lagstiftningen säger att alla individer har rätt till lika vård (3). Resultatet i 

denna studie visade att många informanter bedömde att sjukvården inte alltid blev 

tillräckligt bra och att man därmed inte gav lika vård till alla. Informanterna ansåg att 

det var jobbigt när de upplevde det svårt att förmedla budskapet; att patienten därmed 

riskerade att inte få den vård som den är i behov av. Den aktuella studien belyser 

situationen ur ett dietistperspektiv och kontentan är att informanten påverkas av att inte 

kunna förmedla den kunskap som önskas. Flera studier stödjer detta resonemang (10, 

11). En studie av Jirwe et al. visade att en känsla av att inte ha möjlighet att ge likvärdig 

vård till alla patienter ledde till frustration och missnöje hos hälso- och 

sjukvårdspersonalen (11). I en annan studie lyftes känslan av att som hälso- och 

sjukvårdspersonal inte kunna få fram budskapet ledde till att de kände sig mindre 

professionell i sin yrkesroll (10). I resultatet från de aktuella studien framkom det att 

informanternas uppfattning om möjligheterna om att ge sina patienter likvärdig vård 

varierade. Eventuellt kan informanternas varierade erfarenhet av denna typ av 

patientmöten påverka. En studie lyfter betydelsen av att lika vård för alla inte innebär att 

vården ska vara identisk för alla patienter utan anpassad efter patientens behov (8). 

Informanterna i den aktuella studien beskrev att vägarna till en god vård skiljde sig åt 

genom att till exempel mer tid avsattes, när de träffade patienter med språkbarriärer, till 

skillnad från vård till svensktalande patienter. En studie som studerade barnmorskors 

upplevelser av vård av denna patientgrupp visade att majoriteten av barnmorskorna 

ansåg att vården inte blev jämlik för dessa patienter (22). Studien beskrev att 

missförstånd på grund av tidsbrist, språk- och kulturella barriärer ledde till en ojämlik 

vård. En viktig aspekt att reflektera över är vem som i praktiken bär ansvaret för att ge 

alla individer lika vård. Är det samhället som ska integrera immigranter på ett bättre 

sätt, ligger det enbart hos sjukvårdaren eller är det patientens eget ansvar att veta om ens 

rättigheter. Detta är en fråga författarna anser bör lyftas.  

När hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten inte har något gemensamt språk att 

kommunicera på kan det behövas en tolk (3). Kvaliteten på tolkningen varierar mycket. 

En tolk är inte alltid kompetent nog, exempelvis kan tolken sakna det nödvändiga 
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ordförrådet som krävs. Detta kan gälla både professionella tolkar eller anhöriga som 

översätter, exempelvis ett barn som tolkar för sin förälder. Att tolka handlar inte enbart 

om att överföra en uppsättning ord från ett språk till ett annat. Tolken ska även kunna 

förstå ett budskap för att sedan kunna förmedla vidare samma innebörd på ett annat 

språk.   

I studien av Akhavan framgår det att barnmorskorna föredrog professionella tolkar och 

att de ansågs vara ett bra hjälpmedel i patientmötet (22). Detta var dock något de inte 

alltid hade möjlighet att använda sig utav då de arbetade på en arbetsplats där många 

besök inte var planerade i förväg. 

I studien av Eklöf et al. beskrev sjuksköterskor att en professionell tolk kunde inta två 

roller (23). Den ena rollen kunde förmedla, utöver språket, även kulturella aspekter och 

förklara de kulturella skillnaderna som fanns för patienten. Detta visades ha en positiv 

effekt på stämningen under patientmötet. Den andra rollen, som beskrevs i studien, 

fungerade endast som översättning, där tolken ord för ord översatte utan att förklara 

aspekter kring dess innebörd. Sjuksköterskorna beskrev denna roll som mer 

professionell och pålitlig. Båda varianter av roller framställdes som viktiga och kunde 

vara olika bra i olika situationer. Dietisterna i den aktuella studien hade delade meningar 

gällande hur de tyckte att ett arbete med tolk fungerade, dietisterna ansåg dock att 

tolken var ett viktigt hjälpmedel i mötet med patienten.  

När en anhörig till patienten tolkar är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal 

reflekterar över att personen då har dubbla roller, både som anhörig och tolk, vilket kan 

påverka budskapet som förmedlas till patienten (12). Föräldrar påpekade i en studie att 

de ibland var tvungna att använda sina barn som tolkar trots att de inte ville ge barnen 

alltför mycket information om sin sjukdom (24). Dietisterna i denna studie ansåg att 

professionella tolkar var bäst lämpade. Likväl kunde tolkens sätt att utföra sitt arbete ses 

som det största problemet då det kunde leda till en svårighet att nå fram till och därmed 

skapa en bra kontakt med patienten. Att använda tolk kan dock vara problematiskt då 

patientens integritet kan påverkas när det befinner sig en tredje person vid vårdtillfället 

(12). 

Denna studie tillsammans med tidigare forskning i ämnet visar på hur komplex frågan 

om tolkens arbete och tolkning är, att det är många aspekter som bör tas i beaktning när 

en tolk är inblandad i ett patientmöte. Det kan vara avgörande vem som tolkar och hur 

personkemin fungerar. Detta kan påverka hur mötet utformar sig samt resultatet av 

behandlingen. Överlag fungerar tolkens arbete som ett bra hjälpmedel i patientmötet. 

Det finns dock hinder som kan uppstå som bör beaktas.     

Den här studien kan bidra till ökad kunskap gällande dietisters upplevelser av mötet 

med patienter från andra kulturer som inte talar svenska. I framtiden skulle det vara 

spännande att utföra en mer djupgående studie för att ytterligare fördjupa kunskapen i 

ämnet. Det skulle vara intressant och lärorikt att vidare studera hur dessa patienter 

upplever dietistens bemötande och den behandling de får samt upplevelser kring att ha 

fler personer involverade i mötet, som en tolk. Att utföra en studie utifrån ett 

patientperspektiv skulle ge en djupare förståelse i ämnet och på så vis bättre kunna 

behandla de kommunikationsproblem som denna studie visar existerar.  
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6 Slutsats 
Skillnader mellan olika kulturer spelar en stor roll för förståelsen människor emellan 

och det talade språket är en viktig dimension i vårt sätt att kommunicera. När vi inte kan 

tyda eller tolka varandras språk eller sätt att bete sig uppkommer en känsla av 

frustration som dietisterna i studien gav utrymme för. Dietisterna upplevde att språk- 

och kulturella barriärer var ett hinder för att kunna utföra den behandling de önskade ge 

patienterna som hade svårigheter med det svenska språket. Det krävdes ett kreativt 

tänkande hos dietisten för att hitta lösningar att överbrygga språk- och kulturella 

barriärer. Trots dietistens kreativa lösningar samt användande av tolk fanns en risk att 

kvalitén på vården inte räckte till, vilket framförallt påverkade patienten samt 

patientsäkerheten negativt. I och med den rådande immigrationen i Sverige, som ökar 

för varje år, står den svenska sjukvården inför en utmaning att förbättra 

kommunikationen och därmed vården för patienter där språk- och kulturella barriärer 

förekommer.  

7 Yrkesrelevans 
Denna studie och ämnet den berör har en stor yrkesrelevans. I samband med den 

rådande immigrationen i Sverige kan dietister, såväl som annan sjukvårdpersonal, 

behöva ha i åtanke att språk- samt kulturella barriärer kan vara ett problem och hur 

dessa barriärer skulle kunna överbryggas. Det är viktigt att kunna ge lika vård till alla 

individer i sjukvården. Därför kan redskap och tillvägagångssätt för hur vårdpersonal 

kan förhålla sig till språk- och kulturella barriärer behöva bejakas. För att patienter ska 

känna sig respekterade samt väl bemötta i den svenska vården är det här ett viktigt ämne 

att uppmärksamma.  

8 Författarnas bidrag till arbetet 
Författarna har tillsammans planerat arbetet samt utformningen av frågeguiden. 

Intervjuer och transkribering utfördes var för sig. Därefter genomfördes analysarbete 

och sammanställning av rapporten gemensamt.   

9 Tack 
Vi vill tacka de dietister som medverkat i studien samt deltagarna i pilotstudien. Ett tack 

riktas även till våra vänner som bidragit med korrekturläsning, kommentarer och goda 

råd.  
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En studie om språk- och kulturella barriärer i vården 

– ur ett dietistperspektiv 

 

Hej, 

Vi är två dietiststudenter som studerar sista terminen på dietistprogrammet vid 

institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet och skriver just nu vårt 

examensarbete. Syftet med vår uppsats är att belysa och utforska dietistens upplevelser 

av språk- och kulturella barriärer under patientmötet.  

I Sverige finns idag många patientgrupper som inte har det svenska språket som 

modersmål och därför kan ha svårigheter att förstå samt tala svenska fullt ut. Språk- och 

kulturella barriärer kan påverka den vård patienten får. Språkbarriärer kan även påverka 

hälso- och sjukvårdspersonal på så vis att den information man önskar ge inte når fram. 

Vi är därför intresserade att höra dig berätta om dina upplevelser av 

kommunikationssvårigheter i patientsituationen. 

Vi söker dietister som arbetar kliniskt samt har erfarenhet av möten med patienter som 

inte behärskar det svenska språket fullt ut och som är intresserad av att ställa upp på en 

intervju. Intervjun kommer inte ta längre tid än en timme. Intervjuerna kommer att 

spelas in för att materialet ska kunna analyseras. Studien kommer att vara konfidentiell 

vilket innebär att utomstående inte kommer att kunna ta del av den information du ger 

oss och det kommer inte heller vara möjligt att kunna identifiera enskilda deltagare i den 

färdiga uppsatsen. Deltagandet är helt frivilligt och det går avbryta medverkandet när du 

vill.  

 

Ditt deltagande är av stort intresse för oss och vi hoppas att även du får nytta av 

slutresultatet i ditt arbete. 

Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss. 

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Carolin Rydén och Brita Öhman 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation: 
Carolin Rydén                 cary0014@student.umu.se             073- 520 01 42 

Brita Öhman                    brah0002@student.umu.se               076- 846 26 35
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Intervjuguide 

 

Öppning 
Tacka för att vi får komma och att dietisten tar sig tid 

Presentera sig själv 

Studiens syfte 

Informera om att samtalet spelas in 

Påminner om konfidentialitet, får avbryta när de vill 

Har informanten några frågor? 

Du får jätte gärna komma med exempel under samtalets gång 

 

Hur länge har du jobbat som dietist? 

Hur ofta möter du patienter som inte förstår och talar svenska fullt ut? 

 

Central del 
Mötet 

Hur mycket information har du om patienternas språkkunskap och kultur innan de 

kommer på besök? 

 Får du remiss och information om behov av tolk/bristande språkkunskaper?  

 Om det är första gången, hur förbereder du dig inför mötet? 

 Om du har träffat dem förut, hur ser förberedelserna ut då? 

 

Vad är din upplevelse av sådana möten med tanke på språk- och kulturella barriärer? 

 Vad tycker du är viktiga aspekter att tänka på i mötet med en patient som inte 

talar svenska? 

 Vad tycker du är viktigt att tänka på i mötet när det gäller att ge kostråd till en 

patient från en annan kultur? 

 

Vad får du för bemötande av patienten? Hur reagerar patienten på språkbarriären? 

 Händer det att patienten är frustrerad/ ledsen, pratar mindre, pratar på sitt eget 

språk, positiva och försöker göra sig förstådd, använder familjemedlem som 

hjälp/tolk?  

 Vill du ge ett exempel?  

 

Behandlingen 

Hur tänker du att språk- och kulturella barriärer kan påverka behandlingen? 

 Behandlingen som du vill ge? Hur försäkrar du dig om att det blir lika vård till 

alla? 

 Hur patienten tar till sig behandlingen? Hur vet du att patienterna förstår deras 

del av kostbehandlingen, ex. de “uppgifter” de har att göra hemma, följa kostråd 

mm? 

 

Hur upplever du att skillnaden blir på behandlingen till patienter som inte pratar svenska 

så bra till skillnad från en patient som talar bra svenska?  

 Hur kan sjukdomar uppfattas olika beroende på var och vilken kultur man 

kommer ifrån? (fetma, diabetes) 

 

Hur ger du kostråd när patienten är från en annan kultur?  

 Ger du svenska kostråd? 
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Problem 

Om du upplever att språk- och kulturbarriären är ett problem, vilka är i så fall de största 

problemen? 

 Förekommer missförstånd? 

Har du någon gång känt dig otillräcklig, dålig, frustrerad, rädsla för att agera fel/ 

rasistiskt/ kränkande... 

 Hur känner du dig då? Hur påverkas du?  

 

Lösningar/förhållningssätt 

 

Använder du dig av hjälpmedel i mötet med tanke på språk- och kulturella barriärer? 

Vilka och hur?  

 Tolk, ordbok, bilder 

 Upplever du hjälpmedlen som en stor hjälp eller är de begränsade? Finns det 

något hjälpmedel som du saknar och önskar att det fanns? 

 

Hur tycker du att det fungerar att använda tolk? 

 Skillnad på professionell och anhörig? 

 Finns det några nackdelar respektive fördelar, beroende på vem som tolkar? 

 Bättre vård med tolk än utan tolk?  

 Integritet för patienten med tolk närvarande? 

 

Finns det några rutiner/riktlinjer på din arbetsplats för hur man ska bemöta patienter 

som inte talar svenska? 

 Hur ser dom i så fall ut? 

 Hur fungerar dom?  

 Hur skulle du vilja att det fungerade? 

 

Kan/ brukar du ta hjälp av någon kollega i ditt arbetslag? 

 Vilken hjälp får du då? (om någon talar det språket) 

 

Avslutning 
Vad tycker du är viktiga saker att tänka på för en dietist som ska träffa patienter med 

språk- och kulturbarriär? 

 Skulle det till exempel vara något som bör vara med på utbildningen? Ex 

kulturell förståelse, hur man bemöter en patient när det finns språkbarriärer. 

 

 

Känner du att det är något mer som du vill tillägga? 

Hur upplevde du intervjun? 

Fråga om vi får återkomma om vi har några frågor 

Tacka deltagaren för medverkan
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Bilaga 3 – Exempel på innehållsanalys 

 
Tabell 1. Exempel på innehållsanalys av intervjustudie om språk- och kulturella barriärer i hälso- och 

sjukvården med kliniska dietister i tre städer, HT-14. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Ibland kan det 

hända att man 

plockar med sig 

decilitermått, 

matskedar, 

muggar och 

tallrikar just 

eftersom det är 

lättare, eller små 

vällingflaskor så 

att de själv får 

visa eller peka 

volymer. 

Ibland plockar 

med mått, 

muggar, tallrik 

eller 

vällingflaskor. 

De får visa 

volymer. 

 

Hjälpmedel 

 

 

 

 

 

 

Fysiska 

hjälpmedel 

underlättar 

förståelsen 

 

 

 

 

Dietistens 

kreativitet – 

att göra det 

komplicerade 

enkelt 

Man kan behöva 

dela upp det på 

fler gånger till 

skillnad från 

annars.  

Dela upp på fler 

besök 

Fler besök Planering för 

att optimera 

behandling 

 

Ambitionsnivån 

att hinna med så 

mycket på en 

gång kan behöva 

sänkas. 

Sänka 

ambitionsnivån 

att hinna med 

mycket.  

Inse 

begränsningar 

Flexibilitet, 

gynnsamt för 

behandlingen 

 


