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Sammanfattning 

 

Bakgrund I de senaste årens kostdebatt i Sverige har kritiska och ifrågasättande röster 

höjts mot dietister från bland annat förespråkare av lågkolhydratkost. Att skapa 

förtroende är en viktig del i dietistens möte med patienten. Om förtroendet för dietister 

är skadat kan detta få konsekvenser för dietisten såväl som för patienter på individnivå 

och folkhälsan på populationsnivå. 

Syfte Att utforska dietisters upplevelse av förtroende och attityder från patienter, 

vårdpersonal, media och allmänhet med ett genusperspektiv samt hur dietister gjorde för 

att bygga förtroende. 

Metod Studien utfördes med kvalitativ metod, där sju individuella intervjuer med 

dietister utfördes med hjälp av en semistrukturerad frågeguide. Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och analyserades sedan med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman. 

Resultat Dietisterna uttryckte att patienterna hade förtroende för dem på det stora hela, 

men att det var något lägre bland överviktiga. Deras viktigaste sätt att bygga förtroende 

var att skapa ett patientcentrerat samarbete, men också att undvika konflikter. 

Dietisterna berättade att de kände sig uppgivna inför media. De följde med för att hålla 

sig uppdaterade, men tog inte plats i debatter. Bilden av dietister som de möttes av 

utanför arbetet visade sig återkommande vara fördomsfull. När det gällde allmänhetens 

förtroende var informanterna osäkra på hur det såg ut. Förtroendet från övrig 

vårdpersonal var gott, men samarbetet fungerade inte som önskat. 

Slutsats Dietister har i stora drag förtroende hos patienter och vårdpersonal, och jobbar 

själva aktivt för att bygga det. Överviktiga upplevdes ha lägre förtroende för dietister än 

andra patientgrupper. Medvetenheten om könets betydelse i patientmötet var låg. 

Dietister kan behöva ta mer plats utåt för att skapa ett större förtroende i media och 

bland allmänheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

Background The last decade Sweden has seen a debate about the right diet, where the 

low-carb movement has raised skeptical voices against dietitians. Trust-building is an 

important part of the meeting between a dietitian and a patient. If the trust has been 

undermined, this can have consequences for the dietitian and the patient at an individual 

level and for the public health at a population level. 

Objective To explore dietitians experiences of trust from patients, other health care 

professionals, media and the public with a gender perspective and how dietitians did to 

build trust. 

Method The study was executed with qualitative research. Seven individual interviews 

with dietitians was performed with a semi-structured interview guide. The interviews 

were recorded, transcribed and analyzed according to qualitative content analysis by 

Graneheim and Lundman. 

Results The dietitians expressed that their patients trusted them, but obese patients 

trusted them less. Their most important way to build trust was to create a patient-

centered cooperation, but also to avoid conflicts. The dietitians felt resigned about 

media. They did not take place in debates, even though they kept up with the latest. The 

image of dietitians that met them was frequently prejudiced. When it came to the trust 

of the public, they were not sure about what it really looked like. They did have trust 

from other health care professionals, but the cooperation did not work as they wished it 

would.  

Conclusion On the whole, dietitians have trust from patients and health care 

professionals and they also work active themselves to build it. Obese patients seemed to 

have less trust in dietitians than other groups of patients. The awareness of how gender 

influenced the patient meeting was low. Dietitians could take more place to build trust 

in media and in the public at large. 
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1. BAKGRUND 

De kostråd dietister ger måste vara evidensbaserade (1), medan de kostråd man kan hitta 

i media varierar i tillförlitlighet. Dieten Low Carb High Fat (LCHF) har varit populär 

det senaste årtiondet och dess förespråkare har byggt en stor del av sitt budskap på att 

underminera förtroendet för dietister och Livsmedelsverket genom att framställa det 

som att LCHF-kosten har vetenskapen på sin sida (2). Efter de senaste årens kostdebatt i 

media finns en förvirring om vilka kostråd som är tillförlitliga, samtidigt som 

förtroendet för dietister och Livsmedelsverkets kostråd har sviktat (3-4). Från 2002 till 

2010, samma period som LCHF var i ropet som mest, kunde man se ett minskat 

förtroende för vetenskap hos allmänheten, där lågutbildade hade mindre förtroende än 

högutbildade (5). Livsmedelsverket har dock på senare år återigen sett ett ökat 

förtroende bland allmänheten och anses vara oberoende, kompetenta och vetenskapliga 

(6). 

 

Förtroende är viktigt i en kontakt mellan behandlare och patient, för att behandlingen 

ska bli så bra som möjligt (7). Det finns en allmän uppfattning om att patienter ska 

känna förtroende för vårdpersonal och ett antagande om att det uppstår mellan två 

jämlika vuxna, men inom sjukvården karaktäriseras relationen av ojämlik 

maktfördelning (8). För att en patient ska kunna bygga förtroende till en behandlare så 

måste patienten först ha ett behov som hen behöver få hjälp att möta, och därefter 

övervägs riskerna med att sätta sin tilltro till behandlaren (9). Förtroende är ett frivilligt 

beroende av en professionell behandlare, men gäller enbart för det område man har 

behov inom. Förtroendet som uppstår beror på överensstämmelsen mellan 

förväntningarna och utfallet. Med tanke på de stundtals hetsiga diskussioner som förts i 

media (10) är det inte orimligt att tänka att patienters förtroende för och bild av dietister 

kan ha påverkats negativt.  

Dietister är rent allmänt en relativt outforskad grupp och i Sverige är det dessutom en 

liten yrkeskår (11). Den forskning som gjorts om förtroende mellan behandlare-patient 

gäller främst läkare och sjuksköterskor (7-9, 12-13). Man har bland annat sett att 

distriktssköterskor som ger livsstilsråd behöver ha pedagogiska kompetenser samt 

medvetenhet om hur man reagerar och uttrycker sig för att kunna bygga en 

förtroendefull relation (12). Det kan samtidigt vara problematiskt att vara 

förtroendeingivande på grund av att olika förväntningar ställs från olika håll och det 

som är förtroendeingivande för en person kan för en annan ses som opålitligt (13). För 

att läkare ska få förtroende har det visat sig betydelsefullt att de är tröstande och visar 

omtanke, har kompetens, uppmuntrar, svarar på frågor och förklarar (14). Det är svårt 

att veta i vilken utsträckning detta är överförbart på dietistyrket, för samtidigt som det 

kan vara allmängiltigt för vårdare skiljer sig de olika yrkesrollerna åt.   

 

Dietistyrket är ett kvinnodominerat yrke (11), vilket kan ha betydelse för det förtroende 

dietistkåren får. Traditionellt har de med högst rang inom sjukvården varit män medan 

de kvinnodominerade yrkena setts som underordnade (15). Dessa förhållanden är inte 

längre lika utpräglade, men vårdens organisation är fortfarande baserad på denna 
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hierarkiska struktur, där dietister befinner sig i mellanskiktet. Medvetenheten om vilken 

roll genus spelar i patientmöten inom vården är mycket låg.  

 

Om dietisten inte lyckas vinna patienters och allmänhetens förtroende så blir arbetet 

svårare, när dennes råd varken efterfrågas eller anses tillförlitliga (7). Detta är till 

nackdel för patienterna på individnivå och folkhälsan på populationsnivå. Dietister 

behöver därför vinnlägga sig om att bygga förtroende. Med tanke på kostdebatten och 

de kunskaper som finns om vad som krävs för att skapa förtroende är det betydelsefullt 

att undersöka dietisters upplevelser av patienters och allmänhetens förtroende för 

dietistkåren.  

 

2. SYFTE 

Syftet med studien var att utforska dietisters upplevelse av förtroende och attityder från 

patienter, vårdpersonal, media och allmänhet med ett genusperspektiv samt hur dietister 

gjorde för att bygga förtroende. 

 

3. METOD 

3.1 Val av metod 

En kvalitativ undersökningsmetod valdes, för att få så utförliga svar som möjligt, vara 

öppen för oväntade svar, samt för att kunna fånga den komplexa verkligheten (16, s.31). 

Malterud beskriver det som att “Målet [i kvalitativ metod] är att utforska 

meningsinnehållet i sociala och kulturella fenomen så som det upplevs av de 

involverade själva i deras naturliga sammanhang.”. 

 

3.2. Urval 

Inklusionskriterierna var att informanterna skulle vara dietister med erfarenhet av att 

arbeta med livsstilsförändring, gärna i primärvården där en stor del av arbetet handlar 

om detta. I första hand skulle de arbeta inom detta område vid tiden för studien, men 

även dietister med tidigare erfarenhet av arbetsområdet kunde inkluderas. Det var 

önskvärt att någon av de dietister som rekryterades hade många års arbetserfarenhet, så 

att ett tidsperspektiv kunde fås, samt att hitta en eller flera manliga dietister för att se om 

erfarenheterna skiljde sig åt beroende på kön. Rekryteringen skedde i första hand i 

Västerbotten för att om möjligt genomföra intervjuerna öga mot öga. 

 

Dietister som uppfyllde kriterierna identifierades via googlesökning på internet och blev 

sedan i första hand kontaktade via telefon. De som inte kunde nås per telefon 

kontaktades via e-post. Totalt gjordes försök att kontakta elva dietister inom 

Västerbotten och en manlig dietist i södra Sverige (för att få en könsfördelning), varav 

sju tackade ja till att delta i studien. De som inte medverkade avböjde på grund av 

tidsbrist, sjukskrivning eller exkluderades på grund av fel yrkeserfarenhet. Två av 

dietisterna gick inte att nås.  
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3.3. Tillvägagångssätt 

En semistrukturerad frågeguide (Bilaga 1) konstruerades utifrån syftet. I första steget 

skrevs alla tänkbara frågor ned, i andra steget redigerades dessa och slutligen 

strukturerades kvarvarande frågor upp i två huvudområden. Dessa huvudområden var 

”Hur upplever du patienters inställning till dig som dietist?” och ”Hur upplever du 

allmänhetens förtroende för dietistkåren?”. Data samlades in genom individuella 

intervjuer med informanterna under vecka 35 till 37 år 2015. De dietister som hade 

möjlighet att träffas intervjuades i första hand på deras arbetsplats. I de fall detta inte var 

genomförbart löstes det i det ena fallet genom möte i ett avskilt grupprum på ett 

bibliotek och i det andra fallet genomfördes en intervju via telefon av avståndsskäl. 

Intervjuerna spelades in på mobiltelefon respektive diktafon. Under alla intervjuer utom 

två var båda uppsatsförfattarna närvarande och turades om att ha huvudansvaret för 

intervjuerna. Frågan som handlade om huruvida dietisterna kände att de kunde bemöta 

patienternas påståenden om kost gav mindre utförliga svar och omformulerades till de 

två sista intervjuerna. Längden på det inspelade materialet varierade från cirka 25 till 45 

minuter.  

 

3.4. Analys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant, med smärre redigeringar i form av borttagande 

av oväsentliga småord och för syftet irrelevant information, såsom inledning och avslut. 

Intervjuerna transkriberades i så nära anslutning till intervjutillfället som möjligt, 

samma dag eller dagen efter. Sedan analyserades de med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (17). Efter genomläsning av alla 

intervjuer påbörjades analysprocessen gemensamt för att försäkra oss om att analysera 

på ett liknande sätt. Materialet delades sedan lika och analyserades på varsitt håll. 

Meningsbärande enheter identifierades, kondenserades och kodades (Bilaga 2). Koderna 

samlades i ett dokument i Microsoft Excel 2010, där arbetet med kategorisering av 

koderna skedde i en fram- och tillbakaprocess. Den första kategoriseringen var för lik 

intervjuguiden vilket föranledde att det behövde göras om från början. Utifrån detta 

skapades så småningom nya kategorier och subkategorier efter mönster och 

gemensamma nämnare som sågs i koderna (Bilaga 3). När de nya kategorierna hade 

tagit form konsulterades uppsatsens handledare för att ge konstruktiv kritik. 

Kategorierna utgjorde rubriker i resultatet. Citat användes för att lyfta fram exempel på 

särskilt talande åsikter och erfarenheter som dietisterna hade. För att öka trovärdigheten 

hade informanterna kunnat få ge synpunkter på tolkningen. 

 

Författarnas förförståelse var att patienters förtroende för dietister var ganska lågt på 

grund av media och att det var vanligt att bli ifrågasatt. En av författarna var innan och 

under första året av dietistprogrammet influerad av LCHF-rörelsens förespråkare och 

hade därigenom tagit del av hård kritik mot dietistkåren och Livsmedelsverket. Den 

andra författaren tänkte att dietistkåren kanske hade lågt förtroende eftersom de flesta 

dietister är kvinnor. Detta i och med att kvinnodominerade yrken inom vården 

traditionellt sett haft låg status. 
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3.5. Etiska aspekter 

De etiska kraven följdes genom att informanterna i början av intervjuerna informerades 

om att deltagandet i studien var frivilligt och gick att avbryta när som helst, att 

informanterna själva bestämde över sitt deltagande samt att materialet hanterades 

konfidentiellt. Materialet hanterades konfidentiellt genom att enbart behöriga fick se 

det, citat användes med fiktiva namn och ljudfilerna raderades vid studiens slut. Studien 

ansågs inte vara av etiskt känslig karaktär.  

 

4. RESULTAT 

Sju yrkesverksamma dietister på tre större orter inom Västerbotten intervjuades. Två av 

dietisterna var män och resterande fem var kvinnor. Informanterna hade alla erfarenhet 

av att jobba med livsstilsförändringar och den sammanlagda arbetserfarenheten inom 

dietistyrket varierade mellan 4 till 25 år. 

Sammanfattningsvis uttryckte dietisterna att patienterna oftast hade förtroende för dem, 

men att det fanns vissa luckor i förtroendet, särskilt utanför vårdens ramar. Deras 

viktigaste strategi för att bygga förtroende var att skapa ett patientcentrerat samarbete. 

Medias motstridiga kostbudskap skapade frustration och uppgivenhet hos dietisterna.  

 

4.1 Förtroende med luckor 

På det stora hela upplevde samtliga dietister att de hade ett gott förtroende från 

patienterna. Dietisterna berättade att patienterna för det mesta var hövliga i mötet och att 

ingen uttryckte misstro i klarspråk. Någon sa att patienterna ofta var positiva och kom 

med höga förväntningar på mötet med dietisten. Flera informanter uttyckte även att 

frivillighet ger en positiv inställning, medan ”tvång” leder till motstånd. Ett tydligt 

mönster framkom då nästan alla dietister lyfte att överviktspatienter ofta hade lägre 

förtroende. Som anledning nämndes att överviktiga kan vara ”kantstötta” efter att ha 

provat allt och vissa kan även ha dåliga erfarenheter av vården. Två dietister sa att det 

ibland kunde handla mer om dåligt självförtroende än om dåligt förtroende för 

behandlaren. Flera dietister nämnde att patienter med mag-tarmproblem är de som hade 

störst förtroende, då de redan provat mycket på egen hand och är motiverade att lyssna 

för att på sikt kunna må bättre. Någon informant nämnde att sjukare patienter överlag 

har bättre förtroende. Många dietister berättade att de inte riktigt visste om det fanns 

skillnader i förtroende mellan olika patientgrupper, till exempel utifrån kön eller 

beroende på socioekonomisk status. En dietist hade erfarenhet av att patienter med lägre 

socioekonomisk status misstror auktoriteter.  

 

“Men alla som kommer upplever jag kommer med ett förtroende för mig och 

alltså de har ju förtroende, inte bara till dietisten utan vården i allmänhet. Jag 
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upplever ändå att man har ett förtroende för att jag ska kunna bistå med 

nånting.” - Susanne 

 

De flesta dietister sa att de hade ett gott förtroende från övrig vårdpersonal på sin 

arbetsplats. En dietist visste dock inte hur förtroendet såg ut och en annan sa att 

vårdpersonal som förstår dietisternas kompetens är positiva. Dock tyckte flera att 

samarbetet med de andra yrkesgrupperna på vårdcentralerna var dåligt, på grund av att  

dietisternas tjänst ofta var fördelad på många vårdcentraler. En informant hade 

uppfattningen att läkare rent allmänt hade högre förtroende än dietister. 

 

När det gällde allmänhetens förtroende var informanterna inte samstämmiga och inte 

heller säkra på hur förtroendet egentligen såg ut i verkligheten. En av dietisterna hade 

ingen aning om hur förtroendet såg ut, en annan tyckte det var lågt, en tredje att det var 

oförändrat och en fjärde att förtroendet är bättre nu än när debatterna pågick som mest 

intensivt.  

 

“Ojojoj, lågt tror jag. Det är ju väldigt svårt att veta för att dom man hör är ju 

dom som skriker högst. Det är ju dom som inte har förtroende, men dom som 

har förtroende, dom skriker ju ingenting och dom som är neutrala hör man ju 

inte heller, så att… Okej, jag tror att dom flesta har förtroende. Det är fler som 

har förtroende än dom som inte har förtroende, men det är klart att det är 

lägre nu på grund av alla debatter och allt i sociala medier som sprids som är 

falskt. Så att, jag tror att det är lägre nu än för tio-tjugo år sedan.” - Sandra 

4.2 Strategier för att bygga förtroende 

Det visade sig att dietisterna hade relativt liknande sätt att skapa förtroendefulla 

relationer vid patientmöten. Att vara en god lyssnare, vara öppen, professionell och visa 

förståelse var personliga egenskaper som ansågs vara viktiga. Egenskaper som endast 

någon enskild nämnde var att använda humor, vara sig själv, vara väl förberedd och ha 

en rak kommunikation. Det sades även att första intrycket och personkemi var av 

betydelse. 

 

“Man ska nog vara sig själv, måste man vara, och inte köra över någon. Att 

man ska lyssna och inte säga att andra fel och jag har rätt, då får man inget 

förtroende…” - Lars 

 

Dietisterna betonade att de sällan ger råd, utan att den förändring patienten ska göra ska 

komma från denne själv och utifrån vad som funkar för just hen och att man samarbetar 

kring att sätta upp mål. Att låta patienten tala ut, att inte gå för fort fram, möta patienten 

där denne är, visa förståelse och ha ett helhetsperspektiv på patientens liv sågs som 

viktiga led i att uppnå ett patientcentrerat samarbete. En informant frågade tveksamma 

patienter om de ville komma tillbaka och ifall förtroende saknades avslutades 

behandlingen. Endast en av dietisterna sade uttryckligen att hon använde sig av 

motiverande samtal (MI), men man kunde ana en MI-anda hos de flesta.  
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“...alltså ett möte, det är ju som ett samtal där man ska komma fram till olika 

saker tillsammans med patienten. Jag hoppas att jag inte sitter och ger råd så 

där, utan patienterna själva får ju sätta mål mellan gångerna...som är rimliga 

för dom.”  - Margareta 

 

Alla informanter betonade att det var viktigt att undvika konflikter i patientmöten, då 

detta skadar förtroendet. Strategier som nämndes var att inte attackera med argument, 

kompromissa med bestämda personer, släppa oenigheter, inte skapa motstånd, göra 

ämnen mindre känsliga och hitta nya ingångar i låsta lägen. 

 

4.3 Motstridiga kostbudskap skapar frustration 

Det framkom tydligt av informanternas berättelser att de upplevde att media påverkade 

patienters tankar och åsikter om kost. Flera dietister uttryckte frustration över att 

kostbudskap kommer från så många olika avsändare med mer eller mindre utbildning 

inom området, vilket gör att kostinformation blir motsägelsefull. Dietisterna berättade 

att ett ämne som patienterna ofta tog upp var vilken typ av fett man ska äta och att det 

fanns en skepsis mot lightprodukter. Dietisterna beskrev att det inte alltid var lätt för 

dem att veta vad patienterna egentligen menade med begrepp, då det ofta var en 

definitionsfråga. Exempelvis kunde LCHF för en patient innebära mer grönsaker och 

mindre sötsaker, medan det för en annan kunde betyda mycket mättat fett samtidigt som 

man inte ville avstå sötsaker. Det som verkade vara samma förändring kunde alltså ha 

väldigt olika innebörd beroende på tolkning av begrepp. Det beskrevs att förvirringen 

kring kost varit stor det senaste årtiondet, men att inflytandet från LCHF-förespråkare 

nu avtagit. 

 

“Jag tror allmänheten skiljer inte på vem som säger vad och då tycker dom att 

vi ger motstridiga budskap, allt kostfolk, medans visste dom vilka vi 

representerade så skulle dom se att vi gav nog inte olika budskap utifrån vilken 

källa vi har att utgå ifrån” - Marlene 

 

Alla dietister sa att de följde med i vad skrevs och sades i media, för att hålla sig 

uppdaterade och kunna besvara eventuella frågor från patienter. Alla utom en informant 

uttryckte en tydlig uppgivenhet inför media och alla felaktiga kostbudskap. Dietisterna 

tyckte att näringsrekommendationerna sällan syns i media, utan i stället lyfts 

sensationsjournalistik för att sälja. Ord som beskrev dietisternas känslor inför media var 

less, avtrubbad, besviken och trött. Ingen av dietisterna brukade ge sig in i debatter i 

media, då de varken hade tid eller ork. Andra orsaker till att inte delta i debatter var att 

det var en obehaglig stämning i media som man helst ville undvika, att vissa debatter 

var lönlösa att ge sig in i samt svårigheter att påverka som enskild individ. Hos några 

fanns dock en önskan om att involvera sig mer och en av dietisterna tyckte att nyckeln 

till ett högre förtroende är att dietistkåren syns och hörs mer. Några informanter sa att 

det fanns en skepsis mot dietister oavsett vilken typ av media det handlade om, medan 
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en annan tyckte att förtroendet varierade beroende på typ av media. En dietist 

poängterade även att det oftast är enskilda aktörer (till exempel bloggare) som 

trakasserar dietister och att dietister sällan nämns i annan media överhuvudtaget.  

 

“Skulle man diskutera med allt och alla jämt, då skulle man inte göra annat. 

Det tar liksom lite för mycket energi. [...] Jag tar ingen mediadiskussion, men 

jag sätter mig ändå in i det som florerar i media. För det kommer ju förr eller 

senare.”- Susanne 

 

Trots att dietisterna inte gav sig in i debatter i media så tog de ändå diskussioner i andra 

situationer. Ett exempel som flera av dietisterna nämnde var att det var vanligt att det 

blev mer eller mindre hätska diskussioner i privata sammanhang och när de var ute 

bland allmänheten, till exempel under föreläsningar eller i butik. En annan situation där 

diskussioner kunde uppkomma var under raster tillsammans med annan vårdpersonal. 

Inför detta fanns en kluven inställning, men dietisterna tog ändå diskussioner när deras 

kunskap efterfrågades. Informanterna sa att de oftast kunde bemöta de påståenden de 

mötte, men två tyckte det var svårt att besvara och förklara detaljerade samband. 

 

“Här är dom ju i beroendeställning till mig, jag är ju i maktposition. Så att, det 

är ju ett lite annat utgångsläge på Ica Maxi till exempel [...] Där kan man ju se 

att jag står i butiken, så då kan man [folk i butiken] ju passa på att berätta hur 

det är.” - Susanne 

 

Många dietister sa att de tyckte det var skönt att kunna hänvisa till Livsmedelsverket 

och de Nordiska näringsrekommendationerna 2012 (NNR -12). I diskussioner och 

debatter förklarade alla dietister att de råd de ger är baserade på solid vetenskap. När 

oenigheter uppstod sa de flesta dietister att de förhåller ödmjuka till framtidens 

forskning, men att det just nu är NNR-12 som gäller. Genomgången av den senaste 

kostforskningen i och med NNR-12 visade att de råd dietister tidigare gett fortfarande 

gäller på det stora hela, vilket stärkte några av dietisterna efter år av ifrågasättande. En 

dietist var dock ödmjuk inför att en del kritik är befogad, då dietisters syn på fett och 

kolhydrater på 1980-talet var mer ensidig än idag. En dietist trodde att en anledning till 

att vissa patienter misstror vetenskap var för att flytta fokus från sig själv och det man 

behöver förändra. 

 

“Det måste liksom vara vetenskap det vi håller på med, ju. Till skillnad 

från...liksom att tro saker eller hävda att “Gör som jag, för så här gjorde jag 

och det var bra för mig!””- Lars 

 

4.4 Okunskap om dietistyrket 

Flera av dietisterna uttryckte en frustration över att de återkommande möttes av 

förutfattade meningar om vad det innebär att vara dietist. De berättade även att de ofta 

möttes av idéer om att dietisten äter perfekt och ständigt bedömer andras kosthållning, 
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som om dietisten vore en “matpolis”. Detta ledde till att några inte så gärna ville berätta 

vilken profession de hade i sammanhang utanför arbetet. En missuppfattning som några 

av dietisterna hade stött på var att dietister bara arbetar med övervikt och diabetes typ 2. 

 

“Man borde ju hålla igen alltså, man blir som direkt...folk tror att man synar 

dom och dömer dom omgående för att vi är dietister. Dom tror att vi är 

perfekta människor, att man är perfekt hela tiden.”- Jakob 

 

En annan reaktion som dietisterna berättade om var att de ibland möttes av intresse och 

nyfikenhet på dietistyrket. En av informanterna uppgav att han nästan bara fick positiva 

reaktioner och inga nedlåtande kommentarer. Några dietister uppgav att folk sällan var 

negativa till dietistyrket i sig, utan i så fall handlade det mer om skepticism mot 

Livsmedelsverket. Det framkom även att det händer att yrket inte väcker några särskilda 

reaktioner eftersom man till exempel inte har kunskap om vad en dietist gör. 

 

4.5 Osäkerhet kring könets betydelse för förtroende 

När det gällde frågan om hur dietisterna trodde att deras kön hade betydelse i 

patientmötet hade fyra dietister en osäker hållning. De trodde att könet kunde ha 

betydelse men inte visste på vilket sätt. Det uttrycktes en förhoppning om att det inte 

skulle spela någon roll, att kompetensen är det avgörande. En manlig dietist sa att han 

hade fått höra från vissa att “man lyssnar mer på män”, men han hoppades att det inte 

var så. En kvinnlig dietist uttryckte att hon trodde att hon hade lägre förtroende endast i 

egenskap av att vara kvinna.  

 

“Jag kanske har lägre förtroende för att jag är kvinna, för att jag tror att man 

fortfarande kanske både som man och kvinna litar mer på en man. I det 

samspel där en ska ha auktoritet och vara säker på sin sak, då tror jag att män 

har ett försprång där bara för att dom är män och speciellt i 

föreläsningssituationer så har jag verkligen tänkt på det att...Ibland får jag så 

dumma frågor och påståenden, så jag tänker “Skulle du ha sagt det här till en 

föreläsare om det hade varit en medelålders man?”. Knappast!”- Sandra 

 

5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

 

Studien genomfördes med hjälp av kvalitativ metod och gav utförliga svar och ett 

nyanserat material, vilket hade varit svårt att få med kvantitativ metod (18, s. 40-41). 

Att använda en halvstrukturerad frågeguide gjorde att intervjuerna kunde anpassas efter 

vad informanterna hade att berätta (18, s. 414-427). Då det inte fanns tid att genomföra 

en pilotstudie testades frågeguiden för första gången under de två första intervjuerna. 

Det kan ses som en svaghet för tillförlitligheten att ingen fått ge synpunkter på 
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frågeguiden. Före de första intervjuerna gick författarna dock igenom frågeguiden 

tillsammans, för att försäkra sig om att frågorna skulle ställas på samma sätt. Frågorna 

lästes högt för medskribenten för att få en känsla av hur frågan upplevdes att ställa och 

få svara på.  

 

Förförståelsen har ständigt funnits med i bakgrunden under intervjuerna och det visade 

sig att den inte överensstämde helt med informanternas upplevelser, då förtroendet var 

bättre än väntat. Detta var något som uppsatsförfattarna diskuterade och reflekterade 

över med varandra under arbetets gång. Författarna försökte lägga idén om att 

förtroendet var dåligt åt sidan, och gå in i materialet mer förutsättningslöst, men 

förförståelsen sken igenom särskilt i hur frågorna ställdes. Trots försök att ställa 

neutrala frågor, kom ledande och värderande ord med i frågorna. Detta är en svaghet 

eftersom informanterna styrdes i en viss riktning. Att informanterna var dietister och 

uppsatsförfattarna dietiststudenter kan ha betydelse för resultatet, då alla delar samma 

fackspråk och kunskapsbas. Dietisterna kunde tala med oss som “allierade” eftersom en 

ömsesidig förståelse fanns.  

 

Vissa koder utelämnades från analysen eftersom de inte hade med syftet att göra, men 

det mesta passade in under befintliga kategorier och subkategorier. Till en början 

verkade kategorierna vara ömsesidigt uteslutande, men efter redigeringen av 

kategorierna passade vissa koder in under flera kategorier, vilket är en svaghet. Det kan 

dock vara svårt att undvika detta då materialet behandlar människors erfarenheter (17).  

 

Det visade sig att frågeguiden hade ett bra upplägg och den användes så gott som 

oförändrad genom alla intervjuer, vilket stärker trovärdigheten. Det hände dock i flera 

intervjuer att frågorna behövde förtydligas, vilket kan ses som ett tecken på att vissa 

frågor hade kunnat formuleras mer lättförståeliga. Endast en fråga i frågeguiden, som 

gav mindre utförligt svar, formulerades om till de två sista intervjuerna. Detta gjorde att 

informanterna blev mer villiga att berätta och gav längre svar. Det gjorde att alla 

informanter på det stora hela fick samma frågor. De två första intervjuerna utfördes 

enskilt (vid samma tidpunkt), medan båda författarna närvarade vid de vid de övriga 

intervjuerna. Under de första två intervjuerna glömdes frågan om betydelsen av 

dietistens kön, vilket hade kunnat undvikas om båda varit med på alla intervjuer och den 

ena kunnat kommentera och fylla i där så behövdes.  

 

De informanter som rekryterades stämde överens med de informanter som 

efterfrågades. Att de var handplockade gjorde i detta fall att gruppen blev mer heterogen 

med en större bredd av perspektiv. Om man hade lagt ut annons eller satt upp en affisch 

hade det funnits en risk att informantgruppen blivit homogen. Då hade kanske bara de 

med negativa eller positiva erfarenheter tagit kontakt. En av informanterna arbetade inte 

längre inom primärvården, vilket kan ses som en eventuell svaghet då erfarenheterna 

fåtts längre tillbaka i tiden. Informanter av bägge könen representerades, som önskat, 

vilket kunde öka trovärdigheten då det gav möjlighet att belysa genusperspektivet i 

ämnet. Det var färre män än kvinnor i studien, vilket är representativt för dietistkåren. 
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Överförbarheten ökades av att informanterna kom från tre städer av varierande storlek. 

Detta kan ha gett ett bredare perspektiv eftersom erfarenheter kan skilja sig åt beroende 

på ortens storlek. Dock ligger alla städer i samma län, vilket kan påverka 

överförbarheten till södra Sverige. Det hade kunnat vara skillnad i erfarenheter om 

dietister i mindre samhällen och storstäder inkluderats. Om de resultat vi fått gäller för 

dietistkåren i hela Sverige är svårt att bedöma, då denna studie endast baseras på sju 

intervjuer med dietister i Västerbotten. Det är ändå troligt att resultaten ger en 

representativ bild av hur dietister upplever att förtroendet ser ut, då respondenterna varit 

övervägande samstämmiga i sina svar och dietistens arbetsuppgifter inom primärvården 

är desamma i hela landet. De resultat vi fått i denna studie kan inte överföras till andra 

yrkesgrupper, då denna studie handlar specifikt om dietistkåren. Dock kan media 

påverka allmänhetens åsikter och förtroende även för andra yrkeskårer än dietistkåren, 

till exempel läkare och psykologer.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Av det dietisterna berättade framkom det att det för det mesta fanns ett gott förtroende 

inom vårdens ramar, men att förtroendet var lägre utanför den kontexten.   

 

Dietisterna upplevde att de flesta patienter hade förtroende för dem, vilket var något 

överraskande då uppsatsförfattarna tänkte att medias påverkan skulle ha devalverat 

förtroendet. Det har dock visat sig att hälsorådgivning för patienter med 

livsstilsrelaterade problem ökar patienternas förtroende för sin primärvårdskontakt (19). 

Det kan förklara varför dietister, som har detta som sitt huvudsakliga jobb, ofta får ett 

gott förtroende. Något som flera informanter upplevde var att de med mag-tarmproblem 

hade högt förtroende. Detta kan bero på att dessa patienter har så svåra symtom att de 

verkligen behöver dietistens kompetens. Den grupp som framför allt upplevdes ha lägre 

förtroende var överviktiga. Anledningar som nämndes var att de kan ha testat allt och ha 

sämre erfarenheter av vården. Överviktiga som känner sig dömda för sin vikt har lägre 

förtroende för sin kontakt inom primärvården (20). Även om dietister vinnlägger sig om 

att inte vara dömande, så vet man inte hur patienten uppfattar det hela eftersom vikt är 

ett känsligt ämne där det är lätt att patienten känner skuld och skam. Det har visats att 

överviktiga och feta har mer förtroende för kostråd från läkare som själva är överviktiga 

(21). Att dietistens vikt skulle ha betydelse kan kännas som en märklig tanke. Det kan 

vara ett tecken på att dietisten kan sin sak och är trovärdig om hen har normal vikt, 

samtidigt som överviktiga kan ha lägre förtroende för kostråd från dietister som inte 

själva haft viktproblem. Trots att dietistens kroppsstorlek sällan är något som nämns, är 

det inte uteslutet att det kan ha betydelse i mötet med överviktiga patienter på ett mer 

omedvetet plan. 

 

Det visade sig att dietisterna återkommande möttes av en fördomsfull bild av att de äter 

perfekt och ständigt bedömer andras mathållning, vilket dietisterna benämnde som att 

vara en ”matpolis”. Eftersom det finns en föreställning om att dietister är på detta sätt, 

är det viktigt att inte i något sammanhang bete sig så för att skapa förtroende. Alla 
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dietister var noga med att inte ge råd i patientmötet, då detta kunde uppfattas som att 

vara ”matpolis”. Istället fokuserade de på att ha ett patientcentrerat samarbete, där 

patienten själv fick komma fram till lösningsförslag. Vid behov av beteendeförändringar 

kan MI vara en bra metod att använda sig av (23). MI innebär att rådgivaren är 

värderingsfri, respekterar patientens autonomi och söker den lösning som är bäst för 

patienten (24).  Även om endast en dietist berättade att hen använde MI, så visade alla 

dietister prov på MI-anda, där patientcentrering är ett centralt begrepp. I en studie där 

man undersökte om det fanns könsskillnader i patientcentrering såg man att kvinnliga 

läkare gav mer patientcentrerad vård till sina patienter än läkare av manligt kön (22). 

Om detta gäller dietister, kan det förklara varför den till stor del kvinnliga yrkeskåren 

får ett gott förtroende hos patienter. Förtroendeingivende egenskaper viktiga för 

sjuksköterskor och läkare (12-14), uppgavs vara viktiga också för dietisterna i denna 

studie. Exempel på detta var att vara medveten om hur man reagerar och uttrycker sig, 

att uppmuntra patienten, att kunna svara på frågor och förklara. I en studie från år 2011 

såg man ett signifikant positivt samband mellan patienters förtroende och läkarens 

emotionella intelligens (25). Detta begrepp innebär förmåga att uppfatta och förstå 

känslor på ett sätt som främjar personlig utveckling. I vår studie tyckte dietisterna att de 

hade ett gott förtroende från sina patienter, vilket kan tyda på att de har en god 

emotionell intelligens. 

 

I ett patientsamtal råder ett ojämlikt förhållande, där vårdaren är i maktposition. 

Maktbalansen är ofta till vårdarens fördel och patientens handlingsutrymme kan därmed 

bli begränsat (26). Detta kan eventuellt göra att patienter inte vågar ställa frågor och 

ifrågasätta i patientsamtalet. Resultaten i vår studie visade att när dietisterna befann sig 

ute bland allmänheten och mötte människor uppstod diskussioner i högre grad än i 

patientsamtalet. Troligen har det att göra med att det är en annan maktbalans i en sådan 

situation och parterna är mer jämlika. Dietisten behöver inte på samma sätt tänka på att 

vara försiktig för att hen befinner sig i ett överläge, och den som kommer till dietisten 

gör det inte i egenskap av vårdberoende patient. Dietisterna upplevde även att de blev 

mer ifrågasatta på föreläsningar. Den som föreläser för en större grupp har förvisso 

kunskapen och därmed makt, men folk kan våga säga mer när de är i grupp (27). Det 

kan vara lättare att “gömma” sig i en grupp då man inte på samma sätt behöver ta ansvar 

för sitt agerande som i en position öga mot öga. I värsta fall bildas ett grupptryck, där 

den som föreläser kan bli i underläge. Detta kan leda till att dietister känner oro inför att 

hålla föreläsningar och samtal i större grupper. 

 

Informanterna var inte samstämmiga i hur de trodde att allmänhetens förtroende såg ut, 

flera kände sig osäkra och tveksamma. Bilden av allmänhetens förtroende kan bli 

väldigt missvisande om man tagit del av de skeptiska rösterna i media, då majoriteten 

kanske egentligen har förtroende för dietister. Det har visat sig att en stor del av 

allmänheten har förtroende för sjukvården (28). I en av Sifos undersökningar från 2015 

såg man att ca 60% av allmänheten hade mycket/ganska stort förtroende för sjukvården, 

samt ca 70% mycket/ganska stort förtroende för universitet. Detta stöder teorin om att 

allmänheten kanske har ett relativt högt förtroende för dietister, då dietister är utbildade 
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på universitet och jobbar inom vården. I samma undersökning såg man att allmänheten 

hade lågt förtroende för media av “sämre” kvalitet (t.ex. Aftonbladet och Expressen). 

Detta kan verka lite motsägelsefullt då dietisterna i vår studie såg att deras patienter tog 

till sig av felaktiga kostbudskap i media. Även om man inte har förtroende för en viss 

källa, kan den ju göra intryck som består.  

 

Det framkom att dietisterna inte så gärna tog plats i media, utan snarare intog en 

avvaktande hållning av olika anledningar, samtidigt som de var uppgivna över att så 

många andra än dietister gav kostråd. Amerikanska dietistförbundet (Academy of 

Nutrition and Dietetics - A.N.D.) menar att det hör till dietistens uppgift att vara ledande 

i att lyfta fram sund och vetenskaplig nutritionsinformation till allmänheten (29). 

A.N.D. förespråkar också att dietister aktivt ska korrigera felaktig kostinformation och 

lära allmänheten att känna igen och undvika den eftersom det kan ha negativa effekter 

på hälsan om den efterföljs. Även Ingrid Larsson, framträdande svensk dietist, 

förespråkar denna hållning (30). Hon menar att i de diskussioner som uppstått på sistone 

kring studier som media lyft fram skulle dietister ha kunnat förtydliga och nyansera 

budskapet med sin kunskap. I dietisters yrkesetiska kodex finns formuleringar som 

pekar i riktning mot att dietister bör ta plats i media, då det ingår i yrkets uppgifter att 

informera och utbilda i nutritionsfrågor och att vara en kunskapsresurs för samhället i 

nutritionsfrågor (1). Det är lätt att hålla med i sak, men svårare när det kommer till hur 

dietisten ska verkställa detta i praktiken. Det är inte något som hör till de praktiska 

arbetsuppgifterna och inte heller något man kan kräva av dietister att engagera sig i på 

sin fritid. Vidare diskussioner behöver föras kring hur dietister kan ta en mer aktiv roll i 

kostdebatter.  

 

De flesta informanter tyckte att förtroendet från övrig vårdpersonal var gott. En tänkbar 

anledning är att övrig vårdpersonal är medvetna om att dietistutbildningen, liksom deras 

egen utbildning, är vetenskapligt baserad. Samarbetet med den övriga vårdpersonalen 

upplevdes dock vara mindre bra i vissa fall. Enligt den etiska kodexen för dietister finns 

en skyldighet att “verka för ett förtroendefullt samarbete med gemensamma mål” och 

“att samarbeta med kollegor eller andra yrkesgrupper för att på bästa sätt främja 

patientens intressen” (1). Detta kan vara svårt i praktiken då många dietister har sin 

tjänst fördelad på flera olika vårdcentraler. För att förbättra samarbetet krävs även steg 

från dem som jobbar på vårdcentralerna att närma sig dietisten. Det har visat sig att det 

inom vården är vanligt förekommande med såväl maktkamp som samarbete mellan 

professionerna på samma arbetsplats (31). Man har också sett en förväntan på att det är 

läkarna som har ansvaret för att samarbetet ska fungera. 

 

Flera av dietisterna visste inte riktigt vilken roll deras kön hade i patientmötet, vilket 

bekräftar det som är känt sedan tidigare om att medvetenheten om vilken roll genus 

spelar i patientmöten inom vården är mycket låg (16). I intervjuerna framkom det att 

informanterna talade om patienter som könsneutrala, vilket även ofta är fallet i 

vårdvetenskaplig litteratur. När det gäller läkare har det visat sig finnas en genusbias i 

mötet med patienten (16). Detta innebär att vilken vård som ges och vilket bemötande 
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patienter får påverkas av föreställningar om manligt och kvinnligt. Det har kommit fram 

att när läkare visat osäkerhet i patientsamtalet så var manliga patienter missnöjda med 

det endast när läkaren var kvinna (32). Två av informanterna berörde att folk generellt 

litar mer på män, vilket skulle kunna innebära en fördel för manliga dietister och det 

förtroende de får. En annan aspekt som har setts är att kvinnliga läkare är mer benägna 

att ge kvinnor förebyggande insatser, uppföljning och remisser (33), vilket översatt till 

dietistens sammanhang skulle kunna innebära att kvinnliga dietister ger kvinnliga 

patienter bättre kostbehandling. Samtidigt tenderar patienter av bägge könen att hellre 

hålla med en kvinnlig läkare när det gäller kostråd (34), vilket kan indikera att det är en 

fördel för följsamheten med kvinnliga dietister.  

 

6. SLUTSATS 

Dietisterna hade ett relativt gott förtroende från sina patienter och de jobbade även 

aktivt för att själv bygga förtroendet genom att, medvetet eller omedvetet, använda sig 

av motiverande samtal. Övervikt är ett mångfacetterat problem där det finns många 

aspekter som har betydelse, vilket visat sig i och med dietisternas erfarenheter av ett 

lägre förtroende från denna grupp. Aktiva insatser från alla yrkesgrupper inom 

primärvården skulle behövas för att skapa ett gott samarbete mellan dietist och övrig 

vårdpersonal. Dietisterna var osäkra på hur förtroendet från allmänheten såg ut och ett 

sätt för dietister att få ett högre förtroende skulle kunna vara att ta mer plats och synas 

mer i media. Något att utforska vidare är allmänhetens faktiska förtroende för 

dietistkåren. I denna studie har saken undersökts ur dietistens perspektiv, men hur 

förtroendet ser ut i verkligheten är en annan sak. Ett annat ämne att utforska vidare är 

vilken betydelse könet har i mötet mellan dietist och patient, eftersom medvetenheten 

om detta var låg.  

 

7. YRKESRELEVANS 

Då författarna själva inom en snar framtid ska ut på arbetsmarknaden är det intressant 

att veta hurdant förtroende dietister får i sitt yrke. Det är även av betydelse för 

nyutexaminerade dietister att veta hur man kan göra för att bygga förtroende hos 

patienter och allmänheten samt vad man bör undvika. För yrkesverksamma dietister kan 

det vara intressant att ta del av erfarenheter från andra som jobbar inom samma fält, 

vilket kan ge nya perspektiv på deras eget arbete. Dessutom kan de inspireras av hur 

andra gör för att bygga förtroende. För att få ett högre förtroende från allmänheten så 

skulle det vara bra om dietister tog mer plats i media och debatterna där. Att engagera 

sig i samhällsdebatter för ge ett vetenskapligt perspektiv på kost och hälsa kunde 

eventuellt vara något som ingår i anställningen, en fråga som dietisternas riksförbund 

skulle kunna driva.  

8. FÖRFATTARNAS BIDRAG 

Sara Österbacka och Sara Norén planerade tillsammans studien och utformade 

frågeguiden. Båda författarna närvarade vid alla intervjuer förutom två, där de 
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genomförde varsin intervju på skilda håll. Författarna transkriberade intervjuerna 

separat och bearbetade, analyserade och skrev sedan uppsatsen tillsammans. 

9. TACK 

Författarna tackar de dietister i Västerbotten som ställde upp på intervju och delade med 

sig av sina upplevelser och erfarenheter och därmed gjorde studien möjlig.  
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Bilaga 1 (1/1) 

 

 

Frågeguide 
  

  

1. Inledning  

 

 Hur länge har du jobbat här? Vilka arbetsuppgifter har du?  

 Tidigare jobb?  

 Vilka reaktioner brukar du få när du berättar vad du jobbar med?  

 

 

2. Intervju  

 

Hur upplever du patienters inställning till dig som dietist?  

 

* Hur gör du för att bygga förtroende? Om det saknas?  

* Upplever du skillnader i förtroende mellan olika typer av patienter? Beroende på 

patienternas sjukdom? Kön? Personlighet? Socioekonomisk status?  

* Hur reagerar patienterna på dina råd?  

 Händer det att du blir ifrågasatt? Vid vilka tillfällen? Hur ofta? Hur hanterar 

du detta?  

 Känner du att du kan bemöta det dina patienter påstår om kost?  

 Händer det att patienter kommer med egna behandlingsförslag? Vad gör du 

då?  

* Hur tror du att ditt kön kan ha betydelse i mötet med patienten?  

* Hur ser förtroendet från andra yrkesgrupper på din arbetsplats ut?  

 

Hur upplever du allmänhetens förtroende för dietistkåren?  

 

* På vilket sätt märker du förvirringen kring kostinformation som finns bland 

allmänheten?  

* Hur reagerar du på felaktig kostinformation i media (tidningar, internet, TV)?  

 Ger du dig in i debatter i media? Vilken typ?  

* Varierar förtroendet för dietister beroende på vilken typ av media? Hur?  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 (1/1) 

 

 

Konstruktion av en kod. Umeå universitet, 2015. 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsbärande 

enhet 

Kod 

Jaa…jag vet inte…men det 

är ju alltid att vara en god 

lyssnare till att börja med, att 

inte gå för fort fram. Att inte 

ösa information över en 

människa som, som inte har 

fått sätta ord på sin egen 

problematik. 

Det är viktigt att vara en god 

lyssnare och inte gå för fort 

fram. Inte ge information 

innan personen fått berätta om 

sitt problem. 

Vara god lyssnare 

Inte gå för fort fram 

 

Låta patienten prata av 

sig 

Joo, nog märks det 

[kosttrenderna], men jag 

tycker det har lugnat ner sig 

nu. Sen efter NNR 2012 då 

fanns det så mycket att 

säga...alltså forskarna har 

gått igenom ännu en gång. 

Det är ingenting som har 

ändrats, det har liksom bara 

förstärkts. 

Kosttrenderna märks, men det 

har lugnat sig. Efter NNR 

2012 fanns det mycket att 

säga. Forskarnas genomgång 

visade att inget har ändrats 

utan bara förstärks. 

Stormen har lugnat sig 

 

NNR 2012 förstärkte 

kunskapen 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 (1/1) 

 

Konstruktion av en kategori. Umeå universitet, 2015. 

Kategori Strategier för att skapa förtroende 

Subkategori Patientcentrerat 

samarbete 

Undvika konflikter  Personliga egenskaper 

Kod Inte ge pekpinnar 

Ger sällan RÅD 

Patienten tänker själv 

och ger lösningsförslag 

Samarbete viktigt 

Bygga förtroende 

genom MI-anda 

Dialog 

Inte köra över 

”Agree to disagree” 

(släppa oenigheter) 

Inte attackera med 

argument 

Endast svara när ens 

kunskap efterfrågas 

Hitta nya ingångar i 

låsta lägen 

 Viktigt vara en god   

lyssnare 

 Viktigt vara    

professionell 

 Öppenhet viktigt 

 Personkemin inverkar 

 Viktigt visa förståelse 

  

 


