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This thesis explores the social and interactional dimensions of fever and body temperature.
Using the theoretical and methodological framework of Conversation Analysis, this thesis
investigates how patients and healthcare professionals talk about fever, measure body
temperature and negotiate the significance of temperature measurements in acute primary care
encounters. The analysis pays close attention to verbal, embodied, and material interactional
resources. Data are drawn from a larger corpus of video-recorded Swedish acute primary care
consultation (Uppsala University Interaction Corpus (UUIC): Primary Care) and consist of 97
encounters between healthcare professionals and adult patients presenting with respiratory tract
symptoms. The main focus is on patients’ interactions with registered nurses and healthcare
assistants.

The three analytical chapters deal with different aspects of body temperature during the
consultation. First, talk about fever in patients’ problem presentations is investigated. The
analysis suggests that patients and nurses treat fever as an urgent matter when establishing
patients’ reasons for seeking care. Patients reference fever when they present their condition
as worthy of medical attention and treatment, and fever may be posed as a component of a
candidate diagnosis. Second, a multimodal analysis of temperature measurement shows how
participants jointly accomplish a transition from the patient-as-subject to the patient-as-object
for investigation. The analysis illustrates how patients and nurses rely on changes in body
orientation and gaze when initiating, attending, and accomplishing such activity shifts as well as
how visible manipulation of the thermometer constitutes a crucial resource in the rearrangement
of activity-appropriate participation frameworks. Third, talk about expected and reported results
of temperature measurement are investigated. Here, it is demonstrated that patients can both
claim and be offered an epistemic position of independent expertise regarding body temperature.
The corpus also includes cases where patients challenge the nurse's interpretation of a numerical
measurement by suggesting an alternative way of understanding the measurement. Such cases
expose how seemingly "objective" references for establishing normality can be invoked and
contested.

By describing and shedding light on the linguistic and social dimensions of a routine clinical
task, this study contributes to the field of medical interaction as well as to broader topics in
language and social interaction such as self-presentation, epistemic orientation and negotiation,
and the multimodal organization of jointly achieved activities.
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Förord 

Även om avhandlingsarbete ofta är ensamt, är avhandlingen en produkt av 
samtal och samspel med andra människor. Jag vill nu uttrycka mitt varmaste 
tack till er som har varit med längs vägen.  

Mitt första tack går givetvis till studiens deltagare – till patienter, under-
sköterskor, sjuksköterskor och läkare som låtit er spelas in och låtit mig titta 
in i ett ögonblick av er verklighet. Tack till enhetschefer som varit entusias-
tiska inför studien och öppnat upp er verksamhet för en doktorand fullastad 
med kameror, mikrofoner och märkliga forskningsintressen, och till personal 
som generöst har svarat på mina frågor trots er höga arbetsbelastning. Utan er 
medverkan hade det inte blivit någon avhandling. 

Mitt andra stora tack riktar jag till mina handledare Anna Lindström och 
Helen Melander Bowden. Anna höll i samtalsanalyskursen på masternivå med 
en smittande entusiasm för människors sociala samspel, och uppmuntrade mig 
att söka forskarutbildningen. Du har sedan dess varit outtröttlig i ditt engage-
mang och återkopplat på mina texter med konstruktiva och precisa kommen-
tarer. Helen har bidragit med en skarp och klok blick och dito kommentarer 
på texter och analysingångar. Tack för hjälpen att inte förlora helhetsbilden, 
och för uppmuntran att lyfta fram och se värdet av även små resultat.  

Anna Ekström var läsare på slutseminariet. Jag kan inte tänka mig en bättre 
slutläsare. Du hjälpte mig att få fatt i tankar som jag inte själv hade formulerat 
färdigt och som bidrog till en avsevärd förbättring av avhandlingen. Förutom 
dina pricksäkra och konstruktiva kommentarer blev jag också uppmuntrad av 
din noggranna och engagerade läsning. Tack för det! 

Ann-Carita Evaldsson, Emma Abrahamsson och Fredrik Andreasson bi-
drog med värdefulla kommentarer på kapitel 7 på CLIP-seminariet på Institut-
ionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Vår diskussion och era 
kloka synpunkter hjälpte mig att fokusera och lyfta analysen. Jag vill också 
tacka deltagarna i Samtalslabbet i Uppsala, där jag återkommande har lagt 
fram data, för skarpa observationer som har bidragit till att utveckla studien. 

I would also like to thank John Heritage and Rebecca Barnes for invaluable 
comments on presentations and data sessions, and for your encouragement and 
interest in my project. Working with you has been truly inspiring. Tack också 
till Thomas Tängdén för värdefull input i projektet, och till Daniel Lindbom 
som har systematiserat det inspelade videomaterialet. 
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The project was partly funded by Uppsala Antibiotic Center, and was car-
ried out in the exciting interdisciplinary context of UAC graduate school. 
Thank you for your interest and support in me pursuing this somewhat odd 
project in the context of an antimicrobial research program. I would particu-
larly like to thank our coordinator Eva Garmendia for creating the friendly 
UAC atmosphere and for you never-ending energy and enthusiasm.  

För ekonomiskt stöd tackar jag Göransson-Sandvikens stipendiefond: för 
bidrag till konferensresor till Loughborough och Bristol, samt för finansiering 
under avhandlingsarbetets sista period. Jag tackar också Anna Maria Lundins 
stipendiefond för bidrag till en forskarutbildningskurs vid York University. 

I have been lucky to be surrounded by nice colleagues at the Department 
of Linguistics and Philology. I would particularly like to thank my fellow 
LingSing organizers Karin Koltay, Rima Haddad, Miryam de Lhoneux, 
Mahmut Agbaht and Ellinor Lindqvist, as well as our department guitar heroes 
Pär Eliasson and Fredrik Sixtensson. Thanks also to my officemates during 
the years: Jaroslava Obrtelova, Ellinor Lindqvist, Neshe Pacaci and Shu Li. 
It’s a pity the last two years had to be spent in our respective home offices 
instead of in your great company. Ett särskilt tack går till Linnéa Öberg för 
trevliga luncher med intensiva samtal om körklang och avhandlingsstress, 
samt för uppmuntrande chattmeddelanden. Jag vill även tacka min doktorand-
kollega Maria Johansson på Institutionen för nordiska språk för peppiga och 
roliga lunchsamtal ända sedan masterrummet-tiden. Tack också till Clara Iver-
sen och Marie Flinkfeldt för inspiration och engagemang. Det har varit fint att 
ha er som kloka CA-storasystrar. 

Jag har också turen att vara omgiven av vänner som hejar på och ibland styr 
mitt fokus åt andra håll än avhandlingen. Ni är många, men jag vill särskilt 
tacka Iris (för äventyr som varit utforskande på andra sätt än avhandlingsre-
san), Elin, Isabell, Lina, Maja och Loka. Ett jättetack går till Martina Raadik 
som inte bara har varit en stöttande och inspirerande vän ända sedan vi var 
vilsna och grammatikintresserade små nittonåringar på vår första universitets-
kurs i Freiburg 2009, utan som dessutom omsorgsfullt har korrekturläst hela 
avhandlingsmanuset. Ett stort tack också till Agnes Fockström Haubitz som 
gjort det fina omslaget. Burgundygruppen – tack för en vindlande gruppchatt, 
för karaokekvällar, för skridskoturer och underbara vår- och sommardagar på 
torpet Dal. Tack också till mina vänner och medkorister i Uppsala körliv som 
gjort min tid i Uppsala så mycket rikare, roligare och svängigare. Där kan man 
sannerligen tala om gemensamt åstadkomna multimodala aktiviteter! 

Simon Magnusson – utan dig vore jag en spillra på ett mörkt och stormigt 
hav. Tack för vårt ständigt pågående chattsamtal, för heldagar av distanskon-
tor via Zoom i ensamma pandemitider och för skrivarveckor på Brissund med 
jobb i strikta 45-minutersintervaller, strandpromenader i lunchpausen och röd-
vin framför brasan på kvällen. Tack för ömsesidig stöttning, utmaning och 
stimulans där vi gör varandra skarpare och har väldigt mycket roligare längs 
vägen.  
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Ett varmt tack går förstås till min familj. Ni är bäst. Tack mamma och pappa 
för att ni hejar på mig. Elsa och Nora – ni är de roligaste jag vet och jag har 
sån himla tur att just ni är mina systrar. Tack också till farfar Magnus som 
varit den kanske allra mest entusiastiske inför min disputation (trots att jag, 
till skillnad från din farfar, tyvärr inte kommer att föräras något diplom från 
Karl XV efter framlagd avhandling. Vissa saker var onekligen bättre förr). 

Och slutligen Oskar – tack för tålamod, omsorg, uppmuntran och kärlek. 
Tack för att du är så orubbligt övertygad om min förmåga och för att du är du. 
Jag är så oändligt glad och tacksam över att ha dig vid min sida.  
 
Uppsala i april 2022 
Klara Bertils 
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Kapitel 1. Inledning 

Humanity has but three great enemies: fever, famine and war; of these, by far 
the greatest, by far the most terrible, is fever. 

 Sir William Osler 1849–1919 (Osler, 1896) 

Feber är ett universellt etablerat kännetecken på inflammation, och någonting 
som vi alla har erfarenhet av. En hand på pannan är en närmast ikonisk bild 
av att undersöka om någon är sjuk, och vi tenderar att vara mer motiverade att 
stanna hemma från jobbet om vi har feber än om vi inte har det. Inom vården 
kan en förhöjd kroppstemperatur vara en klinisk indikator på sjukdom och 
infektion (Lu & Dai, 2009) och patienters kroppstemperatur ett viktigt under-
lag för beslut om diagnos och behandling (Downton m.fl., 1987; Svensk sjuk-
sköterskeförening, 2014). Feber är på så vis både en vardaglig företeelse, där 
vi tar tempen på oss själva och våra barn med mer eller mindre avancerade 
termometrar köpta på närmaste apotek, och ett kliniskt fenomen som regel-
bundet mäts och ges betydelse i en professionell medicinsk kontext. 

I och med att feber är någonting som de flesta är välbekanta med och vana 
vid att mäta själva, har lekmän ofta kunskap om och erfarenhet av feber och 
temperaturmätning när de kommer i kontakt med vården. En patient kan själv 
ha tagit tempen före besöket och redogöra för hur febern har uppträtt och ut-
vecklats under sjukdomstiden. Det tycks finnas en utbredd kunskap hos lek-
män om att en normal kroppstemperatur ligger vid 36–37°C och att tempera-
turer någonstans över 38°C räknas som feber. Patienten vet alltså vad feber 
innebär, och har förutsättningar för att självständigt kunna tolka resultatet av 
temperaturmätningar som görs på plats på mottagningen. I avhandlingen in-
tresserar jag mig för vad som händer i mötet mellan patient och vårdgivare när 
de talar om och mäter feber, i gränslandet mellan det vardagliga och det me-
dicinska.  

Vid ett vårdbesök kan deltagarna beskriva och diskutera patientens besvär 
utifrån både ett biomedicinskt perspektiv och ett livsvärldsperspektiv 
(Mishler, 1984; se även Fisher, 1991). Besvären kan alltså beskrivas dels uti-
från kliniska fynd och medicinsk expertis, dels utifrån upplevelser och tolk-
ningar i vardagen. Feber ligger på sätt och vis mellan det biomedicinska per-
spektivet och livsvärldsperspektivet. Å ena sidan är kroppstemperatur kliniskt 
mätbar och tillgänglig som ett numeriskt värde. Å andra sidan är den 
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tillgänglig i form av en subjektiv upplevelse av den egna kroppen: Patienten 
kan känna sig febrig, eller lägga handen på sin panna och känna att den är 
varm. 

Bilden av feber som någonting som patienter kan förväntas ha kunskap om 
och erfarenhet av, och som kan kommas åt både genom objektiva mätningar 
och subjektiva upplevelser, aktualiserar centrala frågor för forskning om män-
niskors sociala samspel: Hur förhåller vi oss till varandras kunskap och erfa-
renheter? Vem får uttala sig i vilka frågor, och vilka grunder för kunskap be-
handlas som legitima? Dessa är några av de frågor som utforskas i förelig-
gande avhandling. Genom analys av videoinspelade primärvårdsbesök där pa-
tienter söker vård för symtom på luftvägsinfektioner undersöks kontexter där 
patienter och vårdpersonal talar om, mäter och förhandlar om betydelsen av 
feber och kroppstemperatur. Därigenom vill jag ge inblick i de sociala proces-
ser som utspelar sig i mötet mellan patient och vårdpersonal. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande avhandling är att utforska hur patienter och vårdper-
sonal vid primärvårdsbesök omtalar, mäter och förhandlar om betydelsen av 
feber och kroppstemperatur. Avhandlingens analytiska avsnitt utgörs av tre 
kapitel som fokuserar på olika delar av besöket. De forskningsfrågor som be-
handlas är följande: 

 
• Hur talar deltagarna om feber och kroppstemperatur när patienterna 

berättar om sina besvär och anledningen till att de söker vård? (Ka-
pitel 6) 

• Hur genomförs temperaturmätning? (Kapitel 7) 
• Hur hanterar deltagarna förväntade och uppmätta resultat av tem-

peraturmätning? (Kapitel 8) 

Genom analysen löper tre övergripande teman. Dessa kan vara mer eller 
mindre framträdande i de olika kapitlen, men är i någon grad närvarande i alla 
empiriska kapitel och kan relateras till samtliga frågeställningar. Det första 
temat är självframställning och legitimeringsarbete. Här diskuterar jag hur pa-
tienten orienterar sig mot att framställa sig som en trovärdig person och god 
patient. Analysen knyter an till begreppet doctorability (Heritage & Robinson, 
2006a), som syftar på patienters arbete att framställa sina besvär som legitima 
för medicinsk uppmärksamhet, bedömning och behandling. Det andra temat 
är patienten som subjekt och objekt. Här aktualiseras frågor om hur deltagarna 
förhåller sig till patienten som dels kännande, rapporterande och vetande sub-
jekt, dels objekt för hantering, undersökning och bedömning (jfr Stam, 1998). 
Det tredje temat är epistemiska positioneringar, spänningar och 
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förhandlingar. Inom ramen för detta tema behandlas frågor om hur kunskap 
om feber hanteras och hur deltagarna orienterar sig mot rätten att uttala sig om 
kroppstemperatur och tolka betydelsen av mätresultat. 

I det följande kommer jag nu att på två vis att kontextualisera studien. Först 
ges en kort exposé över medicinhistoriska perspektiv på feber. Där ger jag en 
bild av hur man genom tiderna har sett på feber, och beskriva hur kroppstem-
peratur sedan flera århundraden tillbaka har framstått som viktigt för att be-
döma människors hälsa. Därpå redogör jag för hur avhandlingsstudien ingår i 
ett större projekt om språk och interaktion i svensk primärvård. 

Feber i ett medicinhistoriskt perspektiv 
Feber kan definieras som en reglerad höjning av kroppstemperaturen, vilken i 
regel sker som en del av immuncellernas reaktion på ämnen som uppfattas 
som främmande (Grodzinsky & Sund-Levander, 2019). När immunförsvaret 
upptäcker patogener såsom virus eller bakterier syntetiseras och utsöndras sig-
nalsubstanser, däribland endogena (kroppsegna) porygener (ämnen med fe-
berframkallande egenskaper) som tillhör gruppen cytokiner. Dessa proteiner 
påverkar kroppens normala inställda temperaturnivå, s.k. set point, i hypot-
halamus till en högre termoregulatorisk nivå, vilket i sin tur initierar en rad 
fysiologiska responser som ger en förhöjning av kroppstemperaturen (Kluger 
m.fl., 1998). Den förhöjda kroppstemperaturen tros vara gynnsam för sjuk-
domsbekämpningen, både genom att förstärka immunsystemets funktion (Di-
narello m.fl., 1988; Harper m.fl., 2018) och genom att ha negativ påverkan på 
mikroorganismers möjligheter att överleva och föröka sig (Bernheim m.fl., 
1979; Mackowiak, 1981). 

Sambandet mellan sjukdom och förhöjd kroppstemperatur finns dokumen-
terat i några av våra allra äldsta medicinska texter. I en egyptisk skrift daterad 
till 1600-talet före Kristus, känd under benämningen Edwin Smith Surgical 
Papyrus, berättas om hur läkare känner på patienters hud för att bedöma feber 
(Blumenthal, 1997). De hippokratiska skrifter (ca 370–460 f.Kr.) som brukar 
betraktas som grunden till den medicinska vetenskapen innehåller detaljerade 
beskrivningar av ”febersjukdomar”, som vi idag kan identifiera som malaria, 
bakteriell pneumoni och tyfoidfeber, baserade på de förändringar i kroppstem-
peratur som utmärker dessa tillstånd (Atkins, 1982). Bilden av feber som mer 
eller mindre synonymt med sjukdom, där infektionssjukdomar kategorisera-
des som olika typer av ”febrar” syns in på mitten av 1800-talet (Currie, 1997). 
Den generella idén om feber som en sjukdom i sig, snarare än ett symtom på 
sjukdom, stod sig ända in i början på 1900-talet (Wilson, 1978).  

Äldre tiders läkare bedömde feber genom att känna på patienters hud och 
genom att mäta patienters puls, där en förhöjd puls kunde indikera feber när 
patienten inte var i stånd att berätta hur hen kände sig (Blumenthal, 1997). 
Den första termometern tros ha tillverkats av Galileo Galilei redan i slutet av 
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1500-talet (Mackowiak & Worden, 1994), men först i mitten av 1800-talet 
kom termometrar i allmänt kliniskt bruk och människors kroppstemperatur 
kunde därmed studeras mer systematiskt (Grodzinsky & Sund-Levander, 
2019: 29). De franska fysikerna Antoine Becquerel och Gilbert Brechset fast-
ställde 1835 den normala kroppstemperaturen hos friska människor till 37°C. 
Det är dock den tyske läkaren Carl Wunderlich som brukar betraktas som den 
kliniska termometrins fader (Mackowiak & Worden, 1994). I sin avhandling 
Das Verhalten der Eigenwärme in Krankheiten (1868) redogjorde Wunderlich 
för resultaten av systematiska och upprepade mätningar utförda på över 
25 000 patienter genom en kvicksilvertermometer som mäter temperaturen i 
armhålan (Blumenthal, 1997). Han fastställde den normala kroppstemperatu-
ren till 37°C med en variation mellan 36.2 och 37.5 °C och definierade feber 
som en kroppstemperatur över 38°C (Mackowiak & Worden, 1994).1  

Det tycks idag råda en samstämmighet såväl hos allmänheten som i den 
medicinska litteraturen om att feber innebär en förhöjd kroppstemperatur och 
att det finns en temperaturgräns för vad som är feber.  Själva feberkonceptet 
har dock kritiserats för att vara otydligt definierat (Mackowiak m.fl., 1997; 
Thompson, 2005). Inte minst har man påtalat avsaknaden av en gemensam 
uppfattning om vilken temperatur som ska betraktas som gräns för vad som 
utgör feber. Detta beror delvis på bristande jämförbarhet mellan olika studier, 
med en stor variation sinsemellan vad gäller både urval och mätmetoder 
(Sund‐Levander m.fl., 2002). Wunderlichs metoder och slutsatser om männi-
skors normala kroppstemperatur har kritiserats i modernare studier, vilka lyf-
ter fram en större variation i kroppstemperatur både mellan individer och hos 
en enskild individ beroende på t.ex. ålder, hormonella faktorer, fysisk aktivitet 
och mätställe (Metlay m.fl., 1997; Sund-Levander m.fl., 2002; Sund-Levander 
& Grodzinsky, 2017). Bristen på gemensamma, tydliga och konsekventa ter-
mer och gränsvärden för att beskriva patienter med feber har lyfts fram som 
en riskfaktor för missförstånd och problem i sjukvården (H.E. Edwards m.fl., 
2001; Grossman m.fl., 1995). På senare tid har vissa forskare argumenterat för 
att definiera feber utifrån den relativa temperaturskillnaden mot patientens in-
dividuella normala kroppstemperatur snarare än utifrån ett statiskt normal-
värde för alla patienter, för en ökad precision och patientsäkerhet (Sund-Le-
vander & Grodzinsky, 2009; Sund-Levander & Grodzinsky, 2017).  

Genom Alexander Flemings upptäckt av penicillinet 1928 och den följande 
utvecklingen som gjorde att antibiotika blev tillgängligt i sjukvården från 
1940-talet, kan många av de infektioner som tidigare fasats för som ”febrar” 
idag behandlas och botas. Feber behöver inte längre vara förenat med skräck 
och livsfara på det sätt som beskrivs före antibiotikans intåg (Currie, 1997). 

 
 
1 I svenska Vårdguiden (Feber – 1177 Vårdguiden, u.å.) anges en viss variation i kroppstem-
peratur mellan individer och över dygnet. Temperaturer mellan 36°C och 37,8°C fastställs som 
normal kroppstemperatur hos vuxna, och temperaturer ≥38°C som feber.   
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Feber framstår dock fortfarande som en viktig indikator på människors hälsa, 
och som någonting som vi tenderar att vara uppmärksamma på. En rad studier 
rapporterar exempelvis om föräldrars ”fever phobia” (Schmitt, 1980), en över-
driven och irrationell rädsla för feber hos barn, i alla samhällsklasser och i 
olika delar av världen (se t.ex. Clericetti m.fl., 2019; Purssell & Collin, 2016). 
Feber har också blivit till någonting särskilt framträdande i och med den pan-
demi av covid-19 som pågår när denna avhandling skrivs. Feberscanning på 
offentliga platser för att minska smittspridning har föreslagits och diskuterats, 
och i media syns patientberättelser från personer med långvarig feber som 
kvarvarande besvär efter en covid-19-infektion. Att ta tempen och att disku-
tera förekomsten, upplevelsen och bedömningen av feber är kanske mer när-
varande företeelser än någonsin. Som jag kommer att visa i föreliggande av-
handling är feber någonting som återkommande aktualiseras under vårdbesök 
för luftvägsinfektion, och som både vårdpersonal och patienter behandlar som 
viktigt att rapportera om. 

Projektet Språk och interaktion i primärvården 
Avhandlingen ingår i projektet Språk och interaktion i primärvården (Antibi-
otic Prescription in Swedish Primary Care Consultations: A Multidisciplinary 
Conversation Analytic Study) och möjliggjordes genom finansiering från 
Uppsala Antibiotic Center. Under 2016, innan jag tillträdde min doktorand-
tjänst, arbetade jag som forskningsamanuens vid Institutionen vid lingvistik 
och filologi och var delaktig i att utarbeta projektansökan till Uppsala Antibi-
otic Center.2  

Det övergripande projektet Språk och interaktion i primärvården utforskar 
språkliga och interaktionella strukturer i samtal mellan å ena sidan vårdperso-
nal, å andra sidan patienter med symtom på luftvägsinfektion. Projektet syftar 
till en fördjupad förståelse för kommunikationen mellan patient och vårdgi-
vare i en kontext där antibiotika kan vara ett behandlingsalternativ. I Europa 
uppskattas 80–90 procent av all antibiotikaförskrivning till människor ske i 
primärvården, varav en stor del för luftvägsinfektioner som är potentiellt själv-
läkande (Cosby m.fl., 2007; Dekker m.fl., 2015; Pouwels m.fl., 2018). I Sve-
rige är antibiotikaförskrivningen låg i internationella jämförelser (Adriaens-
sens m.fl., 2011; European Commission, 2018) och studier pekar på att svens-
kar har relativt god medvetenhet om problemet med antibiotikaresistens 
(André m.fl., 2010; Vallin m.fl., 2016). Trots detta har överförskrivning av 
antibiotika för luftvägsinfektioner fortfarande beskrivits förekomma i svensk 
primärvård (Nord m.fl., 2013; Tyrstrup m.fl., 2016). Internationella studier 

 
 
2 Anna Lindström var huvudsökande och leder projektet. Rebecca Barnes och John Heritage 
var medsökande och är jämte Thomas Tängdén affilierade till projektet. 
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rapporterar att läkare som uppfattar att patienten förväntar sig antibiotika är 
mer benägna att förskriva antibiotika i onödan (Britten & Ukoumunne, 1997; 
Cockburn & Pit, 1997; Mangione-Smith m.fl., 1999). Detta sätter ljuset på 
betydelsen av sociala och kommunikativa dimensioner av antibiotikaförskriv-
ning och har motiverat ett flertal internationella samtalsanalytiska studier av 
läkare–patientsamtal i primärvården (se t.ex. Cabral m.fl., 2019; Heritage & 
Stivers, 1999; Lindell, 2015, 2018; Mangione-Smith m.fl., 2015; Stivers, 
2002a, 2002b, 2005, 2006; Stivers & Timmermans, 2021; Wang, 2020). Ge-
mensamt för dessa studier är att de fokuserar på läkarbesök. Forskare har be-
tonat behovet av att inkludera sjuksköterskor i arbetet med antibiotikaförskriv-
ning (American Nurses Association, 2019; R. Edwards m.fl., 2011; Gillespie 
m.fl., 2013; Olans m.fl., 2016). Projektet Språk och interaktion i primärvår-
den kompletterar tidigare studier empiriskt genom att behandla en svensk kon-
text samt inkludera inte bara läkares utan också sjuksköterskors och underskö-
terskors interaktion med patienter. Projektets syfte är trefaldigt: 

 
1. att skapa en korpus av videoinspelningar av svenska primärvårds-

besök där patienter söker vård för symtom på luftvägsinfektion, vil-
ket är en kontext i vilken olämplig antibiotikaförskrivning förekom-
mer enligt tidigare studier (André m.fl., 2008). Korpusen blir den 
första av sitt slag och kommer att utgöra empiriskt underlag för ve-
tenskaplig analys och därpå följande tillämpning av forskningsfyn-
den i utbildning. 

2. att analysera hur förväntningar på särskilda behandlingar (inklusive 
antibiotika) förs fram, hur triage,3 problempresentation, anamnes, 
klinisk undersökning, mätningar och provtagningar samt diagnos 
genomförs och hur behandlingsrekommendationer läggs fram och 
förhandlas. 

3. att omvandla resultaten till undervisningsmaterial inriktade mot ut-
bildning och fortbildning för läkare och sjuksköterskor. Dessa re-
surser kommer att kunna dokumentera naturligt förekommande 
kommunikativa kontexter där antibiotika förskrivs, samt de kom-
munikativa strategier som används av erfarna läkare och sjukskö-
terskor för att undvika onödig antibiotikaförskrivning. 

Mitt avhandlingsarbete bidrar särskilt till punkt 1 och 2 i det övergripande 
projektets syfte. Jag har bidragit substantiellt till uppbyggnaden av korpusen 
Uppsala University Interaction Corpus: Primary Care (UUIC: Primary Care) 

 
 
3 Med triage åsyftas en bedömning och prioritering av en patients vårdbehov. Problempresen-
tation syftar på patientens egen beskrivning av sina aktuella besvär. Anamnes är en redogörelse 
för patientens tidigare sjukdomshistoria, vilken ofta inhämtas genom vårdpersonalens frågor 
till patienten eller en anhörig. 
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genom att delta i förarbetet inför datainsamling samt genom att själv göra vi-
deoinspelningar av 97 besök på två svenska primärvårdsmottagningar (se ka-
pitel 3, Material och fältarbete). Jag har också bidragit till systematisering och 
bearbetning av det inspelade materialet. Avhandlingens analyser anknyter till 
frågorna i syfte (2) om patienters problempresentationer och klinisk mätning. 
De behandlar även hur feber ges betydelse i relation till bakteriella diagnoser 
och kan vara en del i att tala fram förväntningar på antibiotikabehandling. De 
forskningsfrågor som jag inte behandlar i avhandlingen undersöks i andra del-
projekt (se t.ex. A. Lindström, 2019; A. Lindström & Tängdén, kommande), 
och ytterligare delstudier är planerade inom ramen för projektet.  

Feber är relevant i relation till frågan om antibiotikaförskrivning då det fö-
rekommer både vid okomplicerade och allvarliga luftvägsinfektioner. Feber 
kan också vara en betydelsefull faktor för beslut om diagnos och behandling 
(se t.ex. Feber – 1177 Vårdguiden, u.å.; Harris m.fl., 2016). Av samtal mellan 
vårdpersonal och patienter med symtom på luftvägsinfektioner i det insamlade 
materialet i UUIC: Primary Care framgår hur feber kan talas fram någonting 
som motiverar antibiotikabehandling. I följande samtalsutdrag beskriver en 
läkare sina fynd från en undersökning av hörselgången, vilka tillsammans med 
feber och symtombildens duration underbygger en diagnos (rad 10) och en 
ordination av antibiotikabehandling (rad 12).4  
 
Utdrag 1.1. UUIC: Primary Care 223202204 
01  LÄK:   när jag tog bort vaxet från båda så ser man 
02         att de e påverkat hörselgång rött irriterat 
03         och eh ä:ven eh svullen, 
04  PAT:   ja, 
05  LÄK:   så att de förkla:rar också att du har ont .hh 
06         å: ena eh trumhinnan (.) vänster sida va ser  
07         rätt bra u:t (  ) men andra var förtjockad  
08         u:tbuktande, 
09  PAT:   okej, 
10  LÄK:   så du har en öroninflammatio:n, 
11  PAT:   jah, 
12  LÄK:   eh: å då sätter ja i:n antibio:tika på dej, 
13         (0.4) 
14  LÄK: ® pt eh: eftersom du ha:r (.) eh haft också högt 
15       ® fe:ber å sen om du har haft eh en- en en mer  
16       ® än nåra da:r, 

 
Ett annat utdrag ur ett samtal mellan en patient och en sjuksköterska visar hur 
avsaknad av feber talas fram som en del av ett argument som talar emot anti-
biotikabehandling: 
  

 
 
4 För beskrivning av transkriptionsprinciper, se bilaga 2 samt kapitel 5. 



 20 

Utdrag 1.2. UUIC: Primary Care 213201 
01 SSK:   men (.) i ditt fall känns de inte som att-  
02        de e inte antibiotika som (.) 
03 PAT:   n[ä:, 
04 SSK:    [som hjäl[per dej i det här fallet, för då=  
05 PAT:             [nä nä, nä:, 
06 SSK:  =borde du ha haft feber eller de borde ha  
07        visat på ce er pet,5 
08 PAT:   m, m, 

 
Bland de doktorandprojekt som finansieras av och genomförs inom ramen för 
Uppsala Antibiotic Center återfinns både grundforskning och tillämpad forsk-
ning. Som framgår av syftesformuleringen för Språk och interaktion i primär-
vården har projektet både ambitionen att förstå besökens sociala organisation 
och att generera resultat som kan tillämpas i utbildning och fortbildning. Mitt 
avhandlingsprojekt kan förstås som ett utforskande av rutinmässiga aktiviteter 
(se t.ex. Schegloff, 1986) och de sociala och interaktionella processer som 
bygger upp dessa. Min förhoppning är att avhandlingen ska bidra med en be-
skrivning av hur patienter och vårdpersonal talar fram, mäter och förhandlar 
om betydelsen av feber, ett besvär som framstår som centralt vid bedömningen 
av luftvägsinfektioner. Därmed är ambitionen att avhandlingen, tillsammans 
med andra delprojekt i Språk och interaktion i primärvården, ska bidra till en 
empiriskt grundad förståelse av en vårdkontext som varit i fokus för såväl 
svenskt som globalt arbete för minskad antibiotikaförskrivning. Samtidigt kan 
avhandlingen, i ett vidare perspektiv, föras till en bredare forskningstradition 
av att studera människors meningsskapande, kunskapspositioneringar och ge-
mensamma handlande.  

Avhandlingens disposition 
Inledningsvis har jag här introducerat avhandlingens övergripande tema, syfte 
och frågeställningar. I kapitel 2 presenteras avhandlingens teoretiska och me-
todologiska ramverk, Conversation Analysis. Jag redogör för tidigare sam-
talsanalytisk forskning om vårdsamtal och introducerar begrepp som är cen-
trala för avhandlingen. Mer specifika forskningsöversikter kopplade till re-
spektive frågeställning presenteras i anslutning till analyserna i de empiriska 
kapitlen 6–8.  

De tre därpå följande kapitlen fokuserar på metodologi och material. I ka-
pitel 3 redogörs för avhandlingens material samt för tillvägagångssätt och 
övervägningar i samband med datainsamlingen. För att ge en förståelse för 

 
 
5 CRP-prov är ett s.k. point-of-care-test som mäter koncentrationen av C-reaktivt protein i pa-
tientens blod. Ett högt CRP-värde (över 100 mg/liter) kan vara tecken på bakteriell infektion 
(Blodprov: CRP – 1177 Vårdguiden, u.å.). 
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kontexten och förutsättningarna för de analyserade samtalen utgörs kapitel 4 
av en etnografisk beskrivning av de två primärvårdsmottagningar där avhand-
lingens material har samlats in. I kapitel 5 redogör jag för hur jag har gått till 
väga i den analytiska processen, samt hur jag arbetat med transkription och 
representation av samtalsdata. 

Avhandlingens empiriska del består av tre kapitel. Här utforskas hur feber 
och kroppstemperatur tematiseras och hanteras under besökets gång. I kapitel 
6 behandlas feber och kroppstemperatur under besökets inledande faser, där 
patienten berättar om sina besvär och motiverar sitt behov av vård. Feber ak-
tualiseras igen vid temperaturmätningen, vilken utgör fokus för kapitel 7. I det 
kapitlet undersöks temperaturmätningen som en gemensamt och multimodalt 
organiserad aktivitet, när deltagarna övergår från att ha talat om symtom till 
att kliniskt närma sig dem genom mätning. Resultaten av temperaturmät-
ningen samt hur patienter och vårdpersonal förutsäger, tolkar och förhandlar 
om betydelsen av mätresultat behandlas i kapitel 8. 

I det avslutande kapitel 9 sammanfattas och diskuteras resultaten från de 
empiriska kapitlen utifrån forskningsfrågorna och avhandlingens teoretiska te-
man. Avslutningsvis diskuteras studiens begränsningar och dess vetenskap-
liga bidrag, samt hur vidare forskning kan ta vid där avhandlingen slutar. 
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Kapitel 2. Teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter 

I följande kapitel introducerar jag avhandlingens teoretiska och metodolo-
giska ramverk Conversation Analysis (CA). Jag redogör översiktligt för CA:s 
teoretiska rötter och den grundläggande syn på språkande och social interakt-
ion som präglar avhandlingen.6 Därefter går jag närmare in på den institution-
ella kontext där avhandlingen utspelar sig, nämligen vårdsamtal. Jag redogör 
kortfattat för tidigare forskning om interaktion i vården, med fokus på samtal-
sanalytiska och etnometodologiska studier, och gör nedslag i teman och be-
grepp som är centrala för avhandlingens empiriska kapitel. 

Att studera ordning och gemensamt handlande i 
interaktion 
Conversation Analysis är ett metodologiskt och teoretiskt ramverk för att un-
dersöka den sociala ordning som skapas, synliggörs och upprätthålls i vardag-
lig interaktion mellan människor (Hutchby & Wooffitt 2008:15). Språkliga 
och kroppsliga handlingar betraktas här som ”the primordial site of sociality” 
(Schegloff, 1992: 1296) och som en grundläggande resurs för att utföra sociala 
handlingar och aktiviteter, hantera olika verksamheter samt förhandla om och 
(re)producera sociala identiteter och strukturer (se även Heath, 1997).  

CA har sina rötter i Erving Goffmans och Harold Garfinkels studier av 
social interaktion, vilka båda lyfte fram det vetenskapliga värdet av att i detalj 
studera vanliga människors vardagliga, ibland för-givet-tagna, aktiviteter (He-
ritage, 2001). Goffman (1964, 1967, 1983) argumenterade för att social inter-
aktion ska betraktas som en samhällsinstitution som ligger till grund för andra 
institutioner såsom familjen, sjukvården eller rättsväsendet, och som därför 
utgör ett viktigt forskningsobjekt för sociologi. Social interaktion, menade 
Goffman, styrs i likhet med andra samhälleliga institutioner av en moralisk 
och institutionell ordning. Denna betecknade han senare som 

 
 
6 För fördjupade och mer nyanserade beskrivningar av CA som metodologiskt och teoretiskt 
ramverk, se t.ex. Heritage (1984a), Schegloff (2007), ten Have (2007) och Heath m.fl. (2010). 
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interaktionsordningen (Goffman, 1983), och beskrev hur den omfattar en 
komplex uppsättning interaktionella rättigheter och skyldigheter.  

Medan Goffman snarare exemplifierade sina teoretiska antaganden än 
grundade dem i empiriskt material, bygger CA på detaljerade analyser av na-
turligt förekommande interaktion (Schegloff, 1988). Denna metodologiska 
orientering är influerad av den etnometodologi som utvecklades av Harold 
Garfinkel. Etnometodologi innebär studiet av människors (’etno’) gemen-
samma metoder för att i vardagen skapa och upprätthålla mening och ordning 
i de situationer och aktiviteter som de är en del av (Garfinkel, 1967). Dessa 
metoder tenderar att vara omedvetna för deltagarna, och forskarens intresse är 
här att genom ingående analyser blottlägga detaljer i människors samspel som 
är ”seen but unnoticed” (Garfinkel, 1967: 41). Meningsskapande aktiviteter, 
där människor publikt visar sina tolkningar av varandras handlingar och vid 
behov reparerar problem och missförstånd, betraktas som ett centralt verktyg 
för att uppnå och upprätthålla gemensam förståelse, s.k. intersubjektivitet 
(Garfinkel, 1967; Heritage, 1984a). 

Goffmans idé om interaktionsordningen som en fundamental social in-
stitution och Garfinkels syn på socialt handlande som beroende av och upp-
byggt av deltagares stegvisa och ständiga upprätthållande av intersubjektivitet 
utgör CA:s grundstenar (Heritage, 2001). En viktig utgångspunkt för detta 
perspektiv på interaktion är att vår sociala verklighet inte är slumpmässig och 
kaotisk, utan organiserad i igenkännbara och återkommande strukturer i se-
kvenser av handlingar (Heritage, 1984a). Tidiga banbrytande CA-studier vi-
sade hur deltagare i samtal systematiskt orienterar sig mot underförstådda tur-
tagningsregler som gör att samtal och talarbyten flyter smidigt (Sacks m.fl., 
1974), och hur deltagare har etablerade praktiker för att reparera missförstånd 
som kan uppstå (Schegloff m.fl., 1977). Sådana fynd, grundande i empiriska 
analyser av naturligt förekommande samtal, visar hur interaktion mellan män-
niskor är regelbundet organiserad på ett sätt som gör att den kan liknas vid ett 
maskineri (Sacks, 1992). Deltagare förhåller sig till ett normativt ramverk be-
stående av förpliktelser och rättigheter som de agerar som ansvariga för. Ex-
empelvis förväntas en hälsning bemötas med en hälsning, en fråga med ett 
svar och en förfrågan med ett godkännande eller avvisande. Sådana normativt 
sammanhängande par av handlingar benämns som närhetspar, (eng. adja-
cency pairs; Sacks, 1992; Schegloff & Sacks, 1973), och kännetecknas av att 
en första handling, ett förstaled, gör en särskild typ av följande handling, ett 
andraled, villkorligt relevant (eng. conditionally relevant; Schegloff, 1968). 
När andraledet uteblir tenderar deltagarna behandla det som märkbart frånva-
rande (Schegloff, 1968): Om en fråga inte besvaras kan talaren upprepa den 
och på så vis uppmärksamma avsaknaden av svar. Alternativt kan samtals-
partnern ge en förklaring till varför hen inte producerar det förväntade andra-
ledet (Heritage, 1984a: 245ff.). Nära sammankopplat med sekvensstrukturen 
är den s.k. preferensorganisationen, ett system som rangordnar olika typer av 
andraled som mer eller mindre prefererade. Det som åsyftas är här inte talarnas 
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personliga preferens eller önskemål om en viss typ av respons (Schegloff, 
2007). Preferensbegreppet avser istället hur andraled utformas: Medan prefe-
rerade andraled tenderar att vara enklare utformade och ofta produceras ome-
delbart efter förstaledet, är disprefererade andraled strukturellt mer komplexa 
och kan exempelvis föregås av en paus, inledas med en partikel eller tvekljud 
eller innehålla någon slags förklaring. Detta är fallet när den som avböjer en 
middagsinbjudan snarare än att bara säga ”nej” förklarar att hen tyvärr är upp-
tagen den kvällen. Det ska betonas att metaforen med samtalets maskineri inte 
ska förstås som en deterministisk syn på social handling, där det skulle vara 
möjligt att mekaniskt förutsäga hur människor kommer att agera. Istället be-
traktas ”maskineriet” som en resurs för deltagarna att orientera sig i och ordna 
verkligheten, och som någonting som deltagarna själva hanterar, organiserar 
och upprätthåller i interaktion.  

I en CA-analys vägleds forskaren av frågan ”Why that now?” (Schegloff & 
Sacks, 1973) – varför just denna formulering, denna språkliga paketering, 
denna utformning av en handling just i denna specifika samtalskontext? 
Centralt är därmed en sekventiell analys av interaktionen, där yttranden förstås 
och analyseras utifrån sin omedelbara kontext, sin tidsmässiga placering i för-
hållande till omgivande handlingar. Ett yttrande analyseras således inte bara 
utifrån sin komposition (såsom ordval, fonologisk och prosodisk form, gram-
matisk struktur), utan också utifrån sin position (sin temporala och sekventi-
ella placering i interaktionen). Detta metodologiska tillvägagångssätt är en 
följd av synen på interaktion som sekventiellt ordnad. Heritage (1984a: 242) 
formulerar idén om sekventialitet i interaktion som att varje samtalstur är både 
kontextberoende (eng. context-shaped) och kontextförnyande (eng. context-
renewing): Varje bidrag till en interaktion förstås och utformas utifrån sin se-
kventiella positionering i ett framväxande bygge av handlingar. Därtill utgör 
varje bidrag en ny byggsten till interaktionen, som i sin tur formar förutsätt-
ningarna och förväntningarna för nästföljande handling. En vårdgivares inle-
dande fråga ”Hur kan jag hjälpa dig idag?” vid en konsultation öppnar till 
exempel för andra förväntningar på patientens svar än om besöket inletts med 
frågan ”Hur står det till med dig?”, och ytterligare andra än vid frågan ”Och 
du hade ont i halsen?” (jfr Heath, 1981). De olika öppningsfrågorna har i em-
piriska studier visat sig rendera skillnader i patientens respons (Heritage & 
Robinson, 2006b). 

Under ett samtals gång visar deltagare ständigt upp sina tolkningar av fö-
regående samtalstur. En talare som formulerar sin responsiva tur som ett ’svar’ 
visar att hen har förstått föregående tur som en fråga, samt visar upp sin för-
ståelse för vad frågan gäller och att hen uppfattar sig själv som utsedd adressat 
till frågan. Det gör att en talare kan avläsa utifrån samtalspartners tur hur den 
egna turen uppfattades, och därmed har talare möjlighet att under samtalets 
gång upptäcka och vid behov korrigera missförstånd (Schegloff m.fl., 1977). 
Deltagares publika agerande i interaktion, där man agerar i ’observerbara och 
rapporterbara’ handlingar som man både hålls ansvarig för och agerar som 
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ansvarig för, och där deltagare ständigt visar varandra sin förståelse av före-
gående handlingar, är människors sätt att säkerställa en delad förståelse som 
möjliggör gemensamt handlande (jfr Garfinkel, 1967). För samtalsforskaren 
utgör deltagarnas uppvisande av förståelse en metodologisk resurs, då forska-
ren kan belägga sina analyser utifrån hur deltagarna visar att de tolkar varand-
ras samtalsturer. Genom denna s.k. next turn proof-procedure stärks analyser-
nas reliabilitet och validitet (Sacks m.fl., 1974: 728–729). Detta grundläg-
gande metodologiska verktyg är CA:s kanske tydligaste influens av Garfinkels 
etnometodologi och en förutsättning för att närma sig interaktionen utifrån ett 
deltagarperspektiv. Forskaren använder sig av deltagarnas egna metoder för 
att tolka, förstå och säkerställa sin förståelse av sociala handlingar (Heritage, 
1984a; Sacks, 1984). Att inta ett deltagarperspektiv innebär också att forska-
ren inte ska grunda sina analyser i förhållanden, förklaringar eller sociala ka-
tegorier som deltagarna inte visar orientering mot i interaktionen. Detta inne-
bär inte att CA-forskaren utesluter relevansen av yttre faktorer, men däremot 
att man intar en agnostisk hållning till dessa fram till att deltagarna synbart 
orienterar sig mot dem (Heritage 1984a).  

En multimodal förståelse av interaktion 
Centralt för CA och för avhandlingens perspektiv på interaktion och menings-
skapande är att det sker genom en samverkan av verbala, kroppsliga, rumsliga 
och materiella resurser (Goodwin, 2000a). Tidiga CA-studier fokuserade vis-
serligen i hög grad på verbala resurser (för viktiga undantag se dock t.ex. 
Goodwin, 1979; Heath, 1986), men redan från början formulerades 
forskningsintresset inte som tal utan som social handling såsom den åstad-
koms, offentliggörs och förhandlas mellan deltagare i interaktion (Schegloff 
& Sacks, 1973; Sacks, 1992). Med tiden, och inte minst tack vare den tekniska 
utveckling som möjliggjort och underlättat videoinspelning av interaktion, har 
samtalsforskningen präglats av ett allt större intresse för multimodala resurser: 
kroppsliga resurser som blickar, gester, kroppspositioner och beröring, samt 
materiella och spatiala resurser såsom rumsorientering, mobilitet och använd-
ning av artefakter (Goodwin, 2000, 2017; Mondada, 2014a, 2016; Nevile 
m.fl., 2014a; Broth & Mondada, 2013; Čekaitė & Mondada, 2021). Denna 
mer multimodala förståelse av interaktion och meningsskapande har om-
nämnts som en förkroppsligad vändning (’embodied turn’) i CA (Nevile, 
2015; Mondada, 2016).  

En viktig följd av att se på interaktion som multimodal är att handlingar 
inte längre bara framträder som ordnade efter varandra, utan som någonting 
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som i hög grad sker simultant.7 Man kan tala samtidigt som man pekar, gesti-
kulerar, förändrar sin kroppsposition eller förflyttar sin blick. Handlingar i 
olika modaliteter kan också överlappa och gå in i varandra, såsom när en talare 
börjar en pekrörelse innan hen börjar tala om det hen pekar på, och på så vis 
projicerar ett kommande fokus på ett föremål i omgivningen (Mondada, 
2016). En multimodal syn på interaktion innebär också ett ökat fokus på vad 
deltagare gör medan någon annan talar, och på mottagarens aktiva roll i att 
forma interaktionen. Deltagare kan till exempel visa på ett fortsatt engage-
mang och lyssnande medan samtalspartnern talar (Goodwin, 2000b), eller 
kroppsligen visa orientering mot en parallell aktivitet (Haddington m.fl., 
2014). I en analys av en situation där en flicka ska göra läxor tillsammans med 
sin pappa visar Goodwin (2007) hur deltagarna genom sina kroppshållningar 
och orientering mot objekt i sin omgivning skapar, upprätthåller och gör mot-
stånd mot olika ramverk för deltagande. Deltagarnas kroppshållningar och po-
sitioneringar i rummet och gentemot objekt relevanta för aktiviteten utgör 
olika förkroppsligade hållningar (eng. embodied stances). Goodwins analys 
visar hur pappan anklagar dottern för avsaknad av engagemang i läxläsningen 
när hon inte placerar sig så att hon kan se arbetsbladet, och därmed vägrar att 
inta en instrumentell, epistemisk och kooperativ hållning (instrumental, 
epistemic och cooperative stance) där hon har tillgång till det för aktiviteten 
centrala objektet och visar sig engagerad. Deltagare kan alltså hålla varandra 
moraliskt ansvariga för att kroppsligen positionera sig på ett adekvat sätt där 
de uppvisar engagemang i en aktivitet. 

En multimodal ansats öppnar för en nyanserad syn på vissa grundläggande 
koncept i CA. Mondada (2016) påpekar att flera av CA:s nyckelbegrepp, även 
om de inte per se behöver förstås utifrån strukturer i tal, är präglade av de 
tidiga analyserna av ljudinspelningar och ett därav följande fokus på verbala 
resurser. Det gäller inte minst idén om sekventialitet, vilken härstammar från 
analyser av ljudinspelade telefonsamtal där ett viktigt fynd var de smidiga 
talarbytena med avsaknad av överlapp och pauser mellan talturerna (Sacks 
m.fl., 1974). Med en multimodal syn på interaktion får sekventialitet och tem-
poralitet förstås som mindre linjärt än vad det kan framstå i en analys fokuse-
rad på tal, som ”subtle ways of arranging and adjusting prior and next actions 
in real time, among differing, and yet coordinated, simultaneous multimodal 
conduct reflexively intertwined together.” (Mondada 2016: 346). Interakt-
ionen förstås därmed fortfarande som sekventiellt och temporalt ordnad, men 
får i och med det multimodala perspektivet betraktas som ett mer komplext 
nät av interaktionella resurser som samverkar med och överlappar varandra.  

 
 
7 Simultanitet kan givetvis finnas även i verbalt präglade aktiviteter, såsom vid överlapp och 
s.k. ”choral activities” (Lerner, 2002). I och med en multimodal syn på interaktion blir dock det 
simultana än mer framträdande, då fler interaktionella resurser tas i beaktande. 
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I avhandlingen blir multimodala aspekter av interaktionen särskilt framträ-
dande i kapitel 7, där temperaturmätningen till stor del organiseras genom del-
tagarnas kroppsliga handlingar och orientering mot materiella objekt. Valet 
att i just det kapitlet göra en mer utarbetad multimodal analys ligger i linje 
med studiens deltagarperspektiv: Eftersom deltagarna behandlar de multimo-
dala resurserna som centrala i organisationen av temperaturmätningen, ägnar 
även jag som forskare stor uppmärksamhet åt interaktionens multimodala 
aspekter i just denna aktivitet.  

Efter denna inledande introduktion till avhandlingens teoretiska och meto-
dologiska utgångspunkter går jag nu närmare in på det institutionella samman-
hang där interaktionen i avhandlingen utspelar sig, nämligen sjukvården. I det 
följande redogör jag för teman i tidigare CA-forskning om vårdsamtal som är 
centrala för avhandlingen, samt för begrepp som jag använder mig av i av-
handlingens empiriska kapitel. Avslutningsvis breddar jag det metodologiska 
perspektivet något och gör ett par nedslag i tidigare forskning om sjuksköters-
kors och undersköterskors kommunikation med patienter. 

Interaktion i en vårdkontext 
Samtal i medicinska kontexter har under de senaste decennierna vuxit fram 
som ett stort fält för CA-forskning, och CA är idag en väletablerad metod för 
att undersöka naturligt förekommande kommunikation i vården (Barnes, 
2019; Gill & Roberts, 2013; Maynard & Heritage, 2005; Peräkylä, 1997). Tal-
i-interaktion framstår som ett viktigt ämne för forskning inom hälso- och sjuk-
vård eftersom mycket av det som utspelar sig under vårdbesöket sker just i 
form av samtal mellan patient och vårdgivare (Drew m.fl., 2001; Drew & 
Heritage, 1992). Med Goffmans ord utgör interaktion grunden för sjukvården 
som samhällelig institution. Systematiska empiriska studier av naturligt före-
kommande samtal i vården har givit kunskap om återkommande strukturer på 
många olika nivåer: i besöket i dess helhet (såsom primärvårdskonsultationens 
återkommande fasstruktur, se Heritage & Maynard, 2006a; Robinson, 2003), 
inom faser och aktiviteter (t.ex. under problempresentations- eller diagnosfas, 
se t.ex. Peräkylä, 1998; Robinson & Heritage, 2005), inom sekvenser (t.ex. 
läkarens öppningsfråga och patientens svar, se t.ex. Heath, 1981; Gafaranga 
& Britten 2003) eller den enskilda turen (t.ex. hur en behandlingsrekommen-
dation är utformad, se Stivers m.fl., 2018).  

I kontrast till det huvudsakliga verbala fokus som framträder i ovanstående 
uppräkning och som präglar många av de tidiga studierna av vårdinteraktion 
(för tidiga multimodalt orienterade studier se dock Heath, 1986; Robinson & 
Stivers, 2001), syns i nyare forskning ett ökat intresse för kroppsliga och ma-
teriella resurser i vårdbesöket (se t.ex. Nielsen, 2014; Nishizaka, 2014; McArt-
hur, 2019; Weatherall m.fl. 2021). I den växande forskningen om videomedi-
erade vårdbesök (Due & Lange, 2020; Seuren m.fl., 2020) blir betydelsen av 
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tekniska artefakter framträdande. Vid sådana besök kan kroppsundersök-
ningen nämligen vara beroende av att patienten kan hantera tekniska hjälpme-
del för att själv tillgängliggöra aktuella kroppsdelar för medicinsk bedömning. 
Föreliggande avhandling knyter i viss mån an till tidigare forskning om tek-
niska artefakter i vårdinteraktion. Febertermometern spelar en central roll, 
både som artefakt som organiserar aktiviteten (se kapitel 7) och som verktyg 
för vårdpersonal och patienter för att få epistemisk tillgång till patienters 
kroppstemperatur (se kapitel 6 och 8). 

Patienters självframställning och legitimeringsarbete 
Ett viktigt bidrag från CA-inriktade studier till förståelsen för medicinsk in-
teraktion är att lyfta fram patienterna som aktiva medskapare av vårdsamtalet. 
Fältets syn på interaktion som en gemensamt konstruerad företeelse, tillsam-
mans med en detaljerad analys av inspelade naturligt förekommande samtal, 
gör att patienters bidrag och handlingskraft synliggörs (se t.ex. Drew m.fl., 
2001; Gill m.fl., 2010; Ijäs-Kallio m.fl., 2011). Detta kan ge en mer nyanserad 
bild av konsultationerna och patientens handlingskraft än metodologiska an-
satser som prioriterar analys av den professionella partens handlingar (Gill & 
Roberts, 2013). Perspektiv som lyfter fram patientens roll i interaktionen och 
det dynamiska samspelet mellan deltagarna har efterfrågats i forskning om 
kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter (Fleischer m.fl., 2009; 
Jarrett & Payne, 1995). 

I likhet med annan social interaktion genomsyras även vårdkommunikation 
av deltagares uppvisande av moraliska orienteringar (se t.ex. Linell & 
Bredmar, 1996; Bergen & Stivers, 2013; Montenegro & Dori-Hacohen, 2020). 
Ett centralt begrepp i detta sammanhang är doctorability (Heritage & 
Robinson, 2006a; härifrån även doktorabilitet). Det syftar på patienters orien-
tering mot att legitimera sitt besök inför läkare och annan vårdpersonal, och 
att framställa sig själva som personer som har rättmätiga skäl att söka vård. 
Genom att visa att man har ett adekvat besvär etablerar patienten sin rätt att 
inta rollen som sjuk (the sick role, Parsons, 1951). Begreppet doctorability 
utvecklades som en parallell till begreppet policeability, vilket etablerades av 
Meehan (1989) utifrån analyser av telefonsamtal till den amerikanska nödlin-
jen 911. Meehans analyser visade hur inringare gjorde ett arbete för att visa 
att deras samtal är legitima ärenden för polisen, dvs att de är policeable (se 
även Zimmerman, 1992). Studier av läkarbesök i primärvården (t.ex. Heritage 
& Robinson, 2006a; Ruusuvuori, 2005; Nielsen, 2018) samt av telefonsamtal 
mellan patienter och sjuksköterskor på vårdcentral (Leppänen, 2005) visar att 
patienter på motsvarande sätt tenderar att lägga fram sina besvär som docto-
rable, där besvären framställs som adekvata för vårdpersonalens uppmärk-
samhet, för medicinsk bedömning och eventuell behandling. Detta kan pati-
enter exempelvis göra genom att visa upp en misstanke om en särskild diagnos 
som motiverar att söka vård (Stivers, 2002b), genom att redogöra för 
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komplikationer som har uppstått (Heritage & Robinson, 2006a; Leppänen, 
2005) eller genom att åberopa en tredje parts bedömning, såsom att en famil-
jemedlem har uppmanat en att söka vård (Heritage & Robinson, 2006a).  

Doktorabilitetsbegreppet har tidigare används för att diskutera hur föräldrar 
lägger fram sina barns medicinska besvär i läkarbesök där antibiotika kan vara 
ett aktuellt behandlingsalternativ (Stivers, 2002b), särskilt för patienter med 
symtom på luftvägsinfektion. Begreppet framstår som användbart för 
avhandlingens analys av hur deltagare talar fram och förhandlar om feber i 
primärvårdsbesöken. I kapitel 6 undersöker jag hur feber får en roll i relation 
till doktorabilitet när patienten lägger fram sina besvär i besökens inledning, 
och begreppet återkommer genom analyserna av deltagarnas hantering av 
feber och mätresultat under besökets gång.  

Asymmetrier och uppgiftsorientering i institutionell interaktion 
Interaktion mellan patient och vårdpersonal är en typ av institutionell inter-
aktion (Drew & Heritage, 1992), det vill säga samtal som är uppgiftsoriente-
rade och där minst en av deltagarna agerar utifrån en särskild roll, nämligen 
den som representant för en institution. Institutionell interaktion är inte vä-
sensskild från vardaglig dito, utan samma grundläggande mekanismer och 
mönster ligger till grund för vårdsamtalet som för vardagliga samtal (Heritage 
& Clayman, 2010). I en CA-analys utgör institutionaliteten ingen förgivetta-
gen utgångspunkt för analysen, utan förstås istället som någonting som mani-
festeras och reflexivt åstadkoms i interaktion och som blir synligt genom del-
tagarnas orienteringar. Samtalets institutionalitet kan framträda i aspekter som 
strukturell organisation i faser och sekvenser, turtagningsmönster, turdesign 
och lexikala val, vilka tillsammans utgör ”institutionens fingeravtryck” (Drew 
& Heritage, 1992, min övers.). Exempelvis kan vi se att deltagare hanterar en 
fråga som ”Hur mår du?” som att den har en annan betydelse i öppningen av 
ett vårdbesök än om den hade ställts av en bekant som man stöter ihop med 
på stan. Genom att behandla frågan som en öppning till att berätta om sina 
medicinska besvär, snarare än som en hälsningsfras som kort besvaras och 
följs av en motfråga, visar talaren orientering mot en institutionell roll som 
patient med specifika mål och uppgifter och samt mot institutionella begräns-
ningar av vad som bedöms vara en relevant respons. 

Den uppgiftsorienterade och rutinmässiga karaktären i vårdsamtal har be-
handlats i tidigare studier av samtal mellan patienter och sjuksköterskor. Ett 
återkommande tema är hur sjuksköterskor balanserar parallella och ibland 
konkurrerande institutionella förväntningar på att å ena sidan utföra vårdupp-
gifter inom särskilda ramar, å andra sidan bygga upp och vårda en patientre-
lation och möjliggöra patientens deltagande. Iversen m.fl. (2017) studerar 
svenska sjuksköterskors konsultationer med patienter med obstruktiv sömn-
apné, när sjuksköterskorna ska göra en bedömning av patientens trafik-säker-
het. Författarna visar hur sköterskorna balanserar två uppgifter som potentiellt 
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står i konflikt med varandra: att å ena sidan etablera en god relation med en 
kroniskt sjuk patient för att lägga grunden för en långvarig vårdkontakt, å 
andra sidan göra en riskbedömning som kan vara känslig för patienten och 
begränsa patientens frihet. Uppgiftsorientering och institutionella ramar är 
också ett framträdande tema i Jones m.fl. studier av sjuksköterskors inskriv-
ningssamtal med patienter inför en sjukhusvistelse (Jones, 2007, 2009; Jones 
& Collins, 2007). De visar hur institutionella ramar såsom skriftliga formulär 
som ska fyllas i präglar interaktionen och påverkar patientens möjligheter att 
forma samtalet, och diskuterar hur sådana effekter kan stå i konflikt med ett 
grundläggande ideal om patienters delaktighet i sin vård. 

Ett utmärkande drag som har beskrivits för institutionella samtal är att in-
teraktionen präglas av interaktionella asymmetrier mellan deltagarna (Heri-
tage, 1997). Följande utdrag visar en sekvens ur avhandlingens material, från 
inledningen av en konsultation mellan en patient och en sjuksköterska. Utdra-
get illustrerar hur en rad asymmetrier mellan deltagarna blir synliga i interakt-
ionen. När utdraget börjar har deltagarna just kommit in i undersökningsrum-
met efter att sjuksköterskan har hämtat patienten i väntrummet. 

 
Utdrag 2.1. UUIC: Primary Care 207201 
01 SSK:   +pt så, varså+god å slå dej ner där@ +p[å stolen. 
          +pekar mot stol+                     +stänger dörr-> 
   pat    >>kommer in i rum----------------->@ 
02 PAT:                                          [tack så mycke, 
03        (1.6)+ 
   ssk    stänger dörr->+ 
04 SSK:   Susanna heter ja å e sköterska. 
05 PAT:   ja, äh £J(h)ens (.) heter ja,£ he=h= 
06 SSK:   =va £bra:. ha=h då har ja tagit rätt [patient.hah=ha£ 
07 PAT:                                        [jah=hah 
08        +(1.0)         
   ssk    +orientering mot dator->> 
09 SSK:   .hhh=ä::h när ä’ru född Jens? 

 
Sköterskan ber patienten sätta sig ner (rad 1) och agerar därmed som den som 
har kontroll över besökets agenda (Drew & Heritage, 1992). Hon presenterar 
sig sedan med namn och sin profession (”sköterska”, vilket i de här samtalen 
återkommande används kort för ’sjuksköterska’) (rad 4), och aktualiserar där-
med sin institutionella roll. Presentationer tenderar att besvaras med presen-
tationer, och patientens svar i rad 5 skulle därför kunna förstås som ett förvän-
tat andraled. Patientens respons är dock utformad på ett anmärkningsvärt sätt: 
Han skrattar medan han presenterar sig, vilket får hans respons att framstå som 
markerad och skämtsam och antyder att han orienterar sig mot sitt yttrande 
som ett normbrott. Detta är begripligt utifrån samtalets institutionella kontext, 
där det finns en asymmetri mellan deltagarna: Sjuksköterskan känner redan 
till patientens namn utifrån anteckningar i journalen, medan patienten inte vet 
vad sköterskan heter. Sköterskan svarar med en matchande leende röst och 
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skratt (rad 6), och hanterar därmed även hon patientens respons som skämt-
sam. Hon bemöter patientens tur som någonting annat än en presentation, 
nämligen som en extra identitetskontroll där hon nu har fått bekräftat att hon 
”tagit rätt patient”. Sköterskan vänder sig därefter mot datorn och tar återigen 
kontroll över agendan genom att gå över till nästa projekt (rad 9).  

I avhandlingen aktualiseras uppgiftsorientering, rutinmässighet och inter-
aktionella asymmetrier som någonting som deltagarna gemensamt och dyna-
miskt skapar och omförhandlar i interaktion. I utdraget ovan syns hur de in-
stitutionella rollerna bäddar för en epistemisk asymmetri, och hur deltagarna 
skämtsamt kan lyfta fram denna. Frågor om hur deltagare i interaktion förhål-
ler sig till kunskap är en central fråga för avhandlingen, och behandlas när-
mare i följande avsnitt. 

Kunskap i vårdsamtalet 
Epistemiska frågor, det vill säga frågor om hur människor förhåller sig till, 
gör anspråk på och förhandlar om kunskap och kunskapspositioner, har vuxit 
fram som ett centralt intresseområde för samtalsanalytisk forskning. I avhand-
lingen förstår jag kunskap som ”dynamisk, graderad och multidimensionell” 
(Stivers m.fl., 2011: 3, min övers.), där deltagares relativa kunskapspositioner 
aktivt synliggörs och förhandlas i interaktion. Medicinsk interaktion har be-
skrivits utmärkas av asymmetrier som kan förstås utifrån skillnader i deltagar-
nas institutionella roller (Drew, 1991), och en rad studier visar hur deltagare i 
läkare–patientinteraktion engagerar sig i praktiker som dynamiskt konstruerar 
och speglar asymmetriska epistemiska positioner (se t.ex. Landmark m.fl., 
2015; J. Lindström & Karlsson, 2016; Maynard & Frankel, 2006). 

När deltagare i samtal utformar sina samtalsturer förhåller de sig inte bara 
till vad de vet, utan också till ”graden av säkerhet, vem som har rätten att veta 
vad, vem som vet mest om vad och vem som är ansvarig för att veta vad” 
(Stivers m.fl., 2011: 18, min övers.). Stivers, Steensig och Mondada (2011) 
skiljer ut tre dimensioner av kunskap i interaktion: epistemisk tillgång (ac-
cess), företräde (primacy) och ansvar (responsibility). Epistemisk tillgång 
gäller hur deltagare visar upp kunskap respektive avsaknad av kunskap, gra-
den av säkerhet i vetandet, källan till kunskap samt med vilken direkthet man 
vet någonting – utifrån egna upplevelser eller andras rapporter. Deltagare ten-
derar att utforma sina yttranden efter vad samtalspartnern förväntas veta 
(Goodwin, 1981: 149ff.), och undvika att informera samtalspartners om så-
dant som de redan förväntas ha kunskap om (Goodwin 1979; Sacks 1992: 
441). Det sistnämnda blir till exempel synligt när en talare sonderar terrängen 
inför att berätta någonting genom en s.k. pre-announcement, ”Har du hört 
XX?”, innan man berättar den faktiska nyheten (Sacks, 1974; Schegloff, 
2007).  

En talares bedömning av samtalspartnerns epistemiska tillgång blir också 
synligt i talarens val av social handling. Genom att ställa en fråga implicerar 
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talaren exempelvis en förväntan om att samtalspartnern har viss kunskap om 
det som frågan gäller, medan hen genom att formulera någonting som en nyhet 
eller erbjuda förklaringar behandlar det som okänt för samtalspartnern. Gra-
den av vetande kan etableras och nyanseras genom lexikala och syntaktiska 
resurser (Heritage & Raymond, 2005; Kärkkäinen, 2003). I följande utdrag ur 
avhandlingens material frågar en sjuksköterska en patient om hon har haft fe-
ber under sin sjukdomstid. Frågan om feber ger således vid handen att patien-
ten förväntas kunna veta huruvida hon har haft feber. I sitt svar tonar patienten 
ned graden av vetande genom verbet ”tror”: ”ja tror inte de” (rad 2). Hon ak-
tualiserar sedan potentiella källor till kunskap om sin kroppstemperatur (tem-
peraturmätning och känsla, rad 2–3) och talar fram sin känsla som den grund 
utifrån vilken hon bedömer att hon inte har feber.  
 
Utdrag 2.2. UUIC: Primary Care 203201 
01 SSK:   ha'ru haft feber under dom här dagarna? 
02 PAT:   nä:h ja tror inte de.>ja har inte tempat mej  
03        men de har inte känts som de.  

 
Som Drew (1991) noterar, är det centralt att skilja mellan att å ena sidan 
”veta”, som kognitivt tillstånd, och att å andra sidan i interaktion göra anspråk 
på rätten att veta. Det som studeras i föreliggande avhandling är hur deltagare 
förhåller sig till kunskap och rätten till kunskap i interaktion med andra män-
niskor. Att en talare visar osäkerhet och tonar ner sina epistemiska anspråk 
innebär inte nödvändigtvis att hen faktiskt saknar kunskapen, utan kan vara 
ett sätt att visa orientering mot sina epistemiska rättigheter i relation till sam-
talspartnern (Gill, 1998; J. Lindström & Karlsson, 2016). Detta relaterar till 
epistemiskt företräde, ett begrepp som beskriver deltagares relativa rättigheter 
att veta någonting inom ett särskilt område och deras rätt att berätta, informera 
och bedöma någonting. I läkare–patientsamtal brukar deltagarna exempelvis 
agera som att patienter har epistemiskt företräde till och ansvar för sina per-
sonliga upplevelser av sin kropp och sina symtom medan läkare har episte-
miskt företräde till och ansvar för teknisk-medicinska frågor såsom undersök-
ningsprocedurer, diagnos och behandling (Gill, 1998; Landmark m.fl., 2015; 
J. Lindström & Karlsson, 2016; Peräkylä, 1998, 2002). Patienter tenderar att 
utforma sina samtalsturer på sätt som upprätthåller läkarens epistemiska auk-
toritet, och vara försiktiga med att göra för stora epistemiska anspråk i läka-
rens kunskapsdomän (Gill, 1998; Gill m.fl., 2006; Stevenson m.fl., 2021). I 
en undersökning av amerikanska primärvårdsbesök visar Gill (1998) hur lä-
kare och patienter är känsliga inför de asymmetriska sociala rättigheter som 
kopplas till deras respektive institutionella roller. När patienter berättar om 
sina besvär agerar deltagarna som att patienterna har rätt att ha kunskap om 
de aspekter av sina besvär som de kan uppleva och observera. Däremot tende-
rar patienter att tona ner säkerheten i sina kunskapsanspråk när de föreslår 
orsaker till besvären. Patienter tenderar också att utforma och positionera sina 
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förklaringar på sätt som inte gör en respons från läkaren villkorligt relevant, 
och minskar på så vis förväntan på att läkaren ska bemöta och utvärdera deras 
förklaring. Läkare å sin sida avstår från att bemöta patienternas förklarings-
förslag. Genom sådana interaktionella praktiker konstruerar och upprätthåller 
deltagarna en dynamik där rätten att göra medicinska bedömningar behandlas 
som förbehållen läkaren medan patienter ges epistemiskt företräde när det gäl-
ler sina empiriska upplevelser av besvär.  

Deltagare i interaktion agerar inte bara som att de har rätt att hävda viss 
kunskap, utan kan också agera och behandla varandra som ansvariga för att 
veta vissa saker (Pomerantz, 1980). Denna dimension av kunskap-i-interakt-
ion åsyftas med begreppet epistemiskt ansvar (Stivers m.fl. 2011). En patient 
kan, till exempel, under ett läkarbesök agera och behandlas som ansvarig för 
att veta när ett symtom uppträtt och hur länge det har pågått (Nielsen, 2018), 
för att kunna redogöra för sina alkohol- eller motionsvanor eller, som utdrag 
2.2 ovan visar, att kunna redogöra för huruvida man har haft feber under sin 
sjukdomstid.  

Samtidigt som bilden av patienten som expert på sina upplevelser och lä-
karen som expert på det medicinska är återkommande i litteraturen, visar stu-
dier att de epistemiska förhållandena mellan patient och vårdgivare kan vara 
mer komplexa än så. Lindström och Weatherall (2015) visar hur patienter kan 
argumentera utifrån medicinsk kunskap för att göra motstånd mot ett behand-
lingsförslag, och hur läkare bemöter detta som legitima invändningar. Förfat-
tarna nyanserar därmed bilden av en strikt uppdelning av kunskapsdomänerna 
som å ena sidan läkares biomedicinska perspektiv, å andra sidan patienters 
livsvärldsperspektiv (Mishler, 1984). I föreliggande avhandling studeras del-
tagares kunskapsanspråk och hantering av epistemiska rättigheter i en fråga 
som ligger både inom en biomedicinsk domän och en livsvärldsdomän, där 
själva temperaturmätningen både är en klinisk uppgift och någonting som pa-
tienten själv kan ha erfarenhet av att genomföra och tolka.  

Tidigare studier av sjuksköterskors och undersköterskors 
interaktion med patienter 
CA-forskningen om vårdsamtal har präglats av studier av läkare–patientsam-
tal i primärvård (Gill & Roberts, 2013), men på senare tid har fältet utvidgats 
till en rad olika kontexter och professioner (se t.ex. Martin, 2004; Parry, 2010; 
Jansson & Plejert, 2014; Jones, 2009; för en översikt se Barnes, 2019). I av-
handlingen står patienters interaktion med sjuksköterskor och undersköterskor 
i fokus. Vad gäller interaktion mellan patient och sjuksköterskor har tidigare 
studier exempelvis behandlat patienters delaktighet i sin vård (Jones, 2007, 
2009; Chatwin, 2008; Keel & Schoeb, 2016; Schoeb m.fl., 2019), rådgivning 
(Heritage & Sefi, 1992), samtal om risker, där vi finner ett antal studier från 
svensk sjukvårdskontext (Linell m.fl., 2002; Adelswärd & Sachs, 2009; 
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Iversen m.fl., 2017), empati (Wu, 2020, 2021), medierade samtal (Seuren 
m.fl., 2020) samt samtal i multiprofessionella vårdteam (Kurhila & Lehtimaja, 
2019; Kurhila m.fl., 2020). Undersköterskors arbete i primärvården framstår 
som ett mindre utforskat område. 

Leppänen (1998a) studerar svenska distriktssköterskors konsultationer 
med patienter vid hembesök och på mottagning. Studien behandlar utförandet 
av rutinmässiga aktiviteter såsom problempresentation, provtagning och be-
handlingar, rapportering av testresultat samt rådgivning, genom en kombinat-
ion av CA-metod och intervjuer med patienter och sjuksköterskor. Distrikts-
sköterskornas rådgivning utforskas mer ingående och utvecklas i en uppföl-
jande artikel (Leppänen, 1998b), där författaren visar hur rådgivning i denna 
kontext framstår som en relativt okomplicerad aktivitet. Resultaten kontraste-
rar med tidigare studier om rådgivning i andra sjukvårdskontexter (Heritage 
& Sefi, 1992), där rådgivning hanteras som en känslig uppgift. Analyserna av 
rutinmätningar (Leppänen, 1998a), främst blodtryck och blodsocker, visar hur 
distriktssköterskorna är orienterade dels mot att se till att patienterna förstår 
innebörden av testresultat, dels mot att undvika att oroa patienter som har fått 
avvikande resultat.  

Svenska sjuksköterskors arbete på vårdcentral behandlas av Edwall m.fl. 
(2009) i en CA-studie av interaktionen mellan diabetessjuksköterskor och pa-
tienter med diabetes typ 2 vid årliga rutinkontroller. Studien beskriver besö-
kets struktur och visar hur kroppsundersökningen (en rutinmässig undersök-
ning av patientens fötter) kan göras till ett tillfälle där patienten får utrymme 
att ge uttryck för sina besvär och få råd om vård och livsstil. De visar också 
hur patienterna är aktivt deltagande under konsultationen och framstår som 
”main actors”. Både Edwall m.fl. (2009) och Leppänens (1998a, 1998b) stu-
dier behandlar framför allt återkommande och ”vana” patienter med långva-
riga eller kroniska sjukdomstillstånd, vilket innebär särskilda förutsättningar 
för samtalet. Hos Edwall m.fl. (2009) kan detta exempelvis ta sig uttryck i att 
sköterskorna explicit refererar till procedurerna under besöket som välkända 
för patienten. Interaktion under akuta besök med mer tillfälliga kontakter med 
sjuksköterska tycks vara mindre utforskat, varför föreliggande avhandling kan 
inordnas i en empirisk forskningslucka.  

I ett bredare metodologiskt perspektiv framstår kommunikationen mellan 
sjuksköterskor, och i viss mån annan personal såsom undersköterskor och 
vårdbiträden, som ett rikt forskningsfält. Inte minst de senaste decenniernas 
ökade fokus på personcentrerad vård, aktivt deltagande patienter och delat be-
slutsfattande har motiverat studier av vårdsamtal, där en lyhörd, empatisk och 
effektiv kommunikation har lyfts fram som en av grundstenarna för person-
centrerad vård (Kourkouta & Papathanasiou, 2014). Traditionellt har man i 
stor utsträckning närmat sig kommunikationen utifrån vårdgivares och patien-
ters självrapporteringar av erfarenheter, upplevelser och beteenden (för syste-
matiska översikter se Fleischer m.fl., 2009; Riviere m.fl., 2019). Fler studier 
av den faktiska interaktionen har efterfrågats (se t.ex. Dowling, 2007) och 
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etnografiska och etnometodologiska studier framstår som ett växande fält 
inom vårdkommunikation (Mayor & Bietti, 2017). Chatwin (2008) lyfter sär-
skilt fram behovet av att studera sjuksköterskors arbete i primärvården. I och 
med att sjuksköterskeledda konsultationer blir allt vanligare, vilket leder till 
ett ökat ansvar för många sjuksköterskor i primärvården, menar författaren att 
det har blivit särskilt viktigt att förstå de sociala och interaktionella strukturer 
som präglar dessa besök.  

I svensk och nordisk forskning om vårdkommunikation utgör sjukvårds-
rådgivning via telefon tema för omfattande studier (se t.ex. Holmström & 
Dall’Alba, 2002; Kaminsky m.fl., 2010; Rahmqvist m.fl., 2011; för en över-
sikt, se Kaminsky m.fl., 2017). Studierna av telefonrådgivning utgår till stor 
del från enkäter och/eller intervjuer, men ett fåtal svenska studier finns även 
av inspelad naturligt förekommande interaktion (se t.ex. Hakimnia m.fl., 
2014; Landqvist, 2011; Leppänen, 2005). Av intresse för avhandlingen är Ka-
minskys m.fl. (2020) intervjustudie av sjuksköterskors upplevelser av telefon-
samtal med patienter med luftvägsinfektioner. Telefonsjuksköterskor på vård-
central har i tidigare studier beskrivits ha en grindvaktsfunktion (Holmström 
& Dall’Alba, 2002) där de bedömer huruvida inringaren är i behov av ett 
läkarbesök. Sjuksköterskorna hos Kaminsky m.fl. (2020) lyfter fram att en ut-
maning i telefonrådgivningen är att hantera inringares förväntningar på läkar-
besök och antibiotikabehandling, och berättar att telefonsjuksköterskorna 
ibland känner sig pressade att boka in läkarbesök trots att de bedömer att egen-
vård hade varit tillräckligt. Studien behandlar alltså sjuksköterskornas upple-
velser utifrån intervjuer, och visar inte på faktiska exempel på hur sådana si-
tuationer faktiskt kan ta sig ut under samtalen. Intervjuerna lyfter dock fram 
en för avhandlingen relevant upplevd interaktionell utmaning för sjuksköters-
kor på svenska vårdcentraler i kontakt med patienter med luftvägsinfektioner.  

En studie av legitimitetsarbete, multimodal organisation 
och kunskap 
Detta kapitel har introducerat Conversation Analysis och därmed givit en 
kortfattad översikt över de teoretiska och metodologiska antaganden och 
begrepp som utgör grund för avhandlingen. Avhandlingen kan föras till det 
forskningsfält som behandlar institutionella samtal i allmänhet och samtal i 
vården i synnerhet. De teman som behandlas i de analytiska kapitlen är dock 
inte specifika för vårdsamtal, utan är sådana som i tidigare studier framstår 
som centrala för social interaktion i bredare bemärkelse: frågor om 
människors moraliska och epistemiska orienteringar och förhandlingar, om 
självframställning samt om multimodal organisation av gemensamma 
aktiviteter. Mot bakgrund av tidigare studier om vårdkommunikation framstår 
dessa frågor som viktiga i mötet mellan patienter och vårdpersonal. 
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Kapitel 3. Fältarbete och material 

Materialet för avhandlingen består av videoinspelningar av naturligt förekom-
mande interaktion mellan patienter och vårdpersonal på svenska primärvårds-
centraler. I följande kapitel presenterar jag den korpus av vårdsamtal som lig-
ger till grund för avhandlingen samt redogör för hur materialet har samlats in 
genom fältarbete. Jag beskriver också hur projektet har utformats med hänsyn 
till forskningsetisk lagstiftning samt omsorg om deltagarnas integritet, säker-
het och värdighet. 

Att spela in och studera naturligt förekommande 
interaktion 
Synen på social interaktion som organiserad och lokalt situerad, och intresset 
för att undersöka naturligt förekommande aktiviteter såsom de faktiskt ter sig 
och utvecklas, kräver empirisk analys av autentisk och naturligt förekom-
mande interaktion. Som Sacks (1984) noterar, kan detaljerad analys av auten-
tiska samtal ge insikter som forskaren knappast hade kunnat föreställa sig ge-
nom introspektion, eller hade kunnat notera i fältanteckningar vid deltagande 
observation. För att forskaren ska kunna följa, i detalj analysera och förstå 
händelser såsom de sker i realtid är det nödvändigt att göra video- och/eller 
ljudinspelningar för att ”frysa intresseobjektet” (Schegloff 1996: 116, min 
övers.). Därigenom kan forskaren spela upp utvalda sekvenser otaliga gånger, 
vilket möjliggör en analys av temporala och multimodala detaljer som knapp-
ast går att upptäcka vid en första anblick (jfr Sacks 1984). Inspelningarna gör 
också att man kan återgå till interaktionen tillsammans med andra forskare, 
och i ett kollaborativt analysarbete diskutera, pröva och ompröva sina iaktta-
gelser (jfr Sacks 1984; ten Have, 2007). Inspelningen utgör således en para-
doxal dynamisk fixering (Bergmann 1985: 305, min övers.) av verkligheten: 
Den återger händelsers temporalitet och flytande karaktär, samtidigt som den 
fixerar samma händelse. 

Även om inspelningarna gör att forskaren kan studera interaktionen detal-
jerat och se den upprepade gånger är inspelningarna givetvis inte detsamma 
som själva interaktionen. Däremot kan de betraktas som en ”tillräckligt bra 
återgivning av vad som hände” (Sacks 1984: 26, min övers.). Att arbeta med 
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videoinspelningar ger upphov till en rad metodologiska och analytiska frågor. 
Som Mondada (2009) påpekar, kan videoinspelningar å ena sidan betraktas 
som ett sätt att bevara episoder av naturligt förekommande social interaktion. 
Å andra sidan kan inspelningarna ses som en konfiguration av samma inter-
aktion, som resultatet av en forskares professionella praktik och de val som 
gjorts inför och under inspelningen. Inspelningarna är således inte att betrakta 
som ”transparenta fönster till sociala aktiviteter” (Mondada, 2009: 67, min 
övers.). I stället är möjligheten att studera och analysera dessa sociala aktivi-
teter beroende av materialets beskaffenhet. Exempelvis möjliggör en viss ka-
meravinkel analys av vissa händelser och vissa aspekter av interaktionen, me-
dan andra aspekter exkluderas. Att, som i den här studien, se en händelse ge-
nom en väggfast kamera är någonting annat än att se den genom en rörlig 
kamera, och ytterligare någonting annat än att se i realtid genom det mer flex-
ibla mänskliga ögat. Detta ska dock inte förstås som att inspelning förvränger 
de sociala fenomenen vi vill studera och gör dem otillgängliga för analys. Vi-
deoinspelningar har stor potential att fånga, återge och utgöra grund för studier 
av social interaktion (jfr Mondada 2009). Däremot är det är viktigt att minnas 
att forskaren är aktiv i att utforma sin data, och att datainsamlingen formar 
förutsättningarna för den analytiska processen.  

Förförståelse och etnografiskt fältarbete 
Att samla in och arbeta med data från en medicinsk kontext, ett sammanhang 
där jag själv saknar utbildning och professionell erfarenhet, öppnar för frågor 
om betydelsen av etnografisk kunskap och förförståelse för den miljö och 
verksamhet man studerar. Även om primärvårdsmottagningar inte var en full-
ständigt okänd miljö för mig har jag inte den medicinska personalens utpräg-
lade inifrånförståelse för verksamheten och för de aktiviteter som utförs. Be-
tydelsen och användningen av etnografi i relation till materialnära, induktiv 
analys av själva interaktionen har diskuterats återkommande i CA-fältet. En 
allmän grundprincip är att analyser ska grundas i deltagarnas egna uppvisade 
orienteringar (se t.ex. Schegloff, 1991) snarare än utifrån ett yttre tolknings-
raster. Samtidigt påpekar Schegloff (1996) att CA-forskare bör undersöka så-
dana sammanhang där vi själva har en ”native competence and cultural mem-
bership” (s. 167), vilket kan förstås som att viss medlemsförståelse är viktig 
för att göra adekvata analyser. Etnografisk kunskap kan hjälpa forskaren att 
förstå deltagarnas orienteringar, men ska inte användas för att förklara vad 
som händer.  

Betydelsen av etnografi för att förstå lokala aktiviteter och för att kunna 
göra liknande tolkningar som deltagarna själva av de handlingar och aktivite-
ter som utförs har betonats i litteraturen (Maynard, 2003: 64ff.). Språk betrak-
tas som indexikalt till sin natur, det vill säga beroende av en kontext, och 
präglas av att samtalspartnerna förlitar sig på varandras förförståelse. Den som 
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delar medlemskompetens och referensramar kan därför göra mer långtgående 
referenser utifrån det man ser och hör än den som är okunnig om kontexten. 
Detta gäller inte minst i institutionella och professionella sammanhang. Good-
win (2000) menar att viss etnografisk kunskap krävs för att förstå den profess-
ionella praktik vi studerar, men att en central fråga är vilken kunskap som vi 
behöver ha. Som forskare behöver vi förstå just den del av deltagarnas pro-
fessionella praktik som aktualiseras i de delar i materialet som är fokus för 
analys. På ett likartat sätt argumenterar Edwards (1997) att analytikern behö-
ver tillräcklig kunskap för att förstå just vad som sker i datan, men inte måste 
ha tillgång till deltagarnas bakgrundskunskap så länge den inte görs relevant i 
samtalet. Vad gäller föreliggande avhandling är min uppfattning att jag som 
forskare inte nödvändigtvis behöver besitta professionell medicinsk kompe-
tens för att kunna studera social interaktion i samband med temperaturmät-
ning. Däremot behöver jag ha kunskap om betydelsen av temperaturmätning 
och feber i den kontext jag studerar, och förstå betydelsen av de handlingar 
som deltagarna utför. Samtidigt som jag behöver viss kunskap för att kunna 
förstå de aktiviteter jag studerar, upplever jag att mitt utifrånperspektiv kan 
vara en tillgång. Jag tror att det bidrar till att jag som utomstående närmar mig 
materialet utifrån ett mer öppet angreppssätt, och med ett fokus på vad som 
framstår som relevant för deltagarna (både för vårdpersonal och patienter) sna-
rare än vad som vore ett professionellt riktigt tillvägagångssätt. Mitt utifrån-
perspektiv kan också hjälpa mig att lägga märke till detaljer och aspekter av 
materialet som för en erfaren yrkesutövare ter sig så självklara och rutinmäss-
iga att man inte noterar dem (jfr Garfinkel 1967: 36–37). 

Utöver att ge kunskap som kan krävas för att tolka och förstå den profess-
ionella praktiken kan etnografiskt arbete vara en förutsättning för att få förtro-
ende i verksamheten, för att kunna planera vilka aktiviteter och interaktioner 
som ska spelas in och för hur inspelningsutrustning ska placeras. På så vis kan 
etnografi utgöra en slags proto-analys (Mondada, 2013: 38) som påverkar 
forskarens beslut om vad som ska spelas in och på vilket sätt inspelningarna 
ska göras. Inför inspelningsperioden tillbringade jag ett par dagar på mottag-
ningen, i korridoren, i fikarummet, i receptionen och som observatör vid ett 
antal konsultationer. På så vis bekantade jag mig med lokalerna och rutinerna. 
Den kännedomen var avgörande för att kunna fatta välgrundade beslut om 
lämpliga kameravinklar samt för att, i samråd med den personal som fanns på 
plats i det dagliga arbetet, kunna utarbeta en logistik för datainsamling som 
skulle utgöra minimal störning i mottagningens arbetsgång. Det var också ett 
sätt att etablera kontakt med personalen och skapa ett förtroende och en trygg-
het inför inspelningarna (jfr Latvala m.fl., 2000). 

Under inspelningsperioderna, då jag själv var på plats på mottagningen, 
förde jag löpande anteckningar. De tjänade framför allt till att optimera lo-
gistiken för materialinsamlingen, genom att till exempel notera vad som fun-
gerat väl och vad som behövde förbättras, men jag noterade också händelser 
och kommentarer från samtal med sjukvårdspersonal och patienter som kunde 
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ge mig en ökad förståelse för praktiken. Dessa noteringar gällde inte enskilda 
konsultationer, utan var snarare generella kommentarer som gav mig ökad för-
ståelse för hur deltagarna själva ser på sin verksamhet och vad som är me-
ningsfullt och viktigt för dem. På så vis kan mina etnografiska anteckningar 
betraktas som en typ av sekundärt material som ger ökad insikt i och förståelse 
för kontexten, men som inte har analyserats kvalitativt. Ett exempel är en an-
teckning om att medicinskt ansvarig läkare vid ett personalmöte betonade vik-
ten av att rutinmässigt ta tempen, och att feber ska förstås som en initial indi-
kator på infektion (fältanteckning 27/2 2019). Detta stärkte min förståelse för 
att deltagarna betraktar temperaturmätning som en medicinskt betydelsefull 
praktik som möjligen kan riskera att förbises. Avhandlingens primära 
material, som samtliga analyser utgår ifrån, är dock inspelningarna av inter-
aktion under besöken. 

Material och datainsamling 
Materialinsamlingen gjordes inom ramen för det övergripande projektet Språk 
och social interaktion i svensk primärvård (se kapitel 1). Uppbyggandet av en 
korpus av videoinspelade vårdbesök utgjorde en central del av projektets mål. 
För projektet gjordes materialinsamling på tre primärvårdsmottagningar: Mot-
tagning 1, Mottagning 2 och Mottagning 3. I avhandlingens material ingår 
inspelningar från Mottagning 1 och Mottagning 3. Tillvägagångssättet utfor-
mades utifrån Anna Lindströms tidigare erfarenheter från inspelningar i vår-
den jämte kontakter med ett brett internationellt nätverk av forskare inom me-
dicinsk CA, däribland projektets affilierade forskare (se kapitel 1).  

Anna Lindström stod för inledande kontakter och förhandlingar med kon-
taktpersoner på Strama Uppsala,8 på regionnivå samt med primärvårdschefer, 
och var således den som gjorde det huvudsakliga tillträdesarbetet. Hon ge-
nomförde också fältarbete och inspelningar på Mottagning 2. Jag deltog i mö-
ten och genomförde presentationer med kontaktpersoner på Strama Uppsala 
och på Mottagning 1 och Mottagning 3, samt gjorde fältarbete och inspel-
ningar på Mottagning 1 och Mottagning 3.  

I det följande redogör jag närmare för materialet och datainsamlingen: för 
tillträdesarbete, rekrytering av deltagare och inspelningsprocedur. Datainsam-
lingsprocessen på de tre mottagningarna utgick från samma projektplan och 
etikprövning och följer därmed samma principer och tillvägagångssätt, men 

 
 
8 Strama står för Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotika-
resistens och är ett nationellt nätverk med syftet att förhindra antibiotikaresistens och bevara 
antibiotikans effektivitet som läkemedel vid bakteriella infektioner. Lokala Strama-grupper 
finns för Sveriges alla regioner. (www.strama.se) 
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beskrivningarna av detaljer från inspelningssituationer utgår från mina egna 
erfarenheter av datainsamlingen på Mottagning 1 och Mottagning 3. 

Materialöversikt 
Avhandlingens material består av de 97 inspelningar ur Uppsala Interaction 
Corpus: Primary Care (härifrån: UUIC: Primary Care) som gjorts på Mottag-
ning 1 och Mottagning 3. På Mottagning 2 dokumenterades inga temperatur-
mätningar, varför jag har valt att inte inkludera dessa besök i avhandlingen.9 
Inspelningarna gjordes av mig på Mottagning 1 i oktober 2018 (med en pilot-
inspelning i slutet av augusti 2018) och på Mottagning 3 i februari–mars 
2019.10 En närmare beskrivning av de två mottagningarna ges i kapitel 4. Föl-
jande tabell ger en översikt över inspelningarna och de deltagare (patienter, 
läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sjuksköterskestudenter) som figu-
rerar i dem. Besöken varierar i längd mellan 3 minuter och 27 minuter. 

Tabell 1. Översikt över besök och deltagare i avhandlingens material 
 

 Mottagning 1  Mottagning 3 Totalt 
Besök 45 52 97 
Patienter 4311 52 95 
Läkare 17 6 23 
Sjuksköterskor 7 7 14 
Undersköterskor 6 0 6 
SSK-studenter 2 1 3 

I ett inledande stadium av materialbearbetningen gick jag igenom samtliga 
inspelningar från de tre mottagningarna i UUIC: Primary Care. Allt eftersom 
feber och temperaturmätning under arbetets gång utkristalliserade sig som av-
handlingens fokus, har jag avgränsat materialet för de empiriska kapitlen till 
två delkorpusar: delkorpus A och delkorpus B. Delkorpus A utgörs av samt-
liga sjuksköterskebesök på Mottagning 3 (52 st), och ligger till grund för det 
första analyskapitlet (kapitel 6). Delkorpus B består av samtliga temperatur-
mätningar på Mottagning 1 och Mottagning 3 (89 st) och utgör grund för ka-
pitel 7 och 8. Temperaturmätningarna genomförs till allra största del av sjuk-
sköterskor och undersköterskor, men det finns även temperaturmätningar do-
kumenterade som är gjorda av läkare och av sjuksköterskestudenter. 

 
 
9 Jag har haft tillgång till och gått igenom samtliga inspelningar från Mottagning 2. Av dessa 
framgår att temperaturmätning gjordes åtminstone i vissa besök, men då i ett separat rum och 
av annan personal i samband med provtagning. Av logistiska skäl spelades detta inte in. 
10 Alla inspelningar är således gjorda före utbrottet av covid-19-pandemin våren 2020. 
11 Två patienter återkom till mottagningen under inspelningsperioden och samtyckte till att delta 
i en andra inspelning. 
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Lejonparten av avhandlingens material utgörs alltså av patienters interaktion 
med sjuksköterskor och undersköterskor. En närmare redogörelse för delkor-
pusarna finns i de empiriska kapitlen: delkorpus A beskrivs i kapitel 6 och 
delkorpus B i kapitel 7.  

Tillträdesarbete och rekrytering av deltagare 
Som Mondada (2013: 38) påpekar, är det inspelade video- och/eller ljud-
materialet en produkt av inte bara tekniska val utan också av etiska och sociala 
val, och uppstår i en process av relationer av förtroende och samarbete mellan 
forskaren och deltagarna. Inspelningarna av materialet för avhandlingen före-
gicks av ett omfattande tillträdesarbete för att få möjlighet att göra videoin-
spelningar. Att skapa förtroende både hos verksamhetsledning och personal 
var en viktig del av tillträdesarbetet, och en förutsättning för att kunna genom-
föra projektet.  

Projektets huvudansvariga forskare Anna Lindström kontaktade i ett första 
steg primärvårdsmottagningar via mejl eller telefon. Detta var delvis mottag-
ningar som våra kontaktpersoner på Strama hade föreslagit skulle kunna vara 
intresserade av att delta, delvis sådana som av olika anledningar hade föresla-
gits eller dykt upp under arbetets gång och där inspelning bedömdes vara log-
istiskt genomförbar. Det var till exempel önskvärt att mottagningen hade ett 
så stort flöde av relevanta patienter att vi kunde räkna med att ett flertal pati-
enter per dag skulle kunna tillfrågas om deltagande. De tre primärvårdsmot-
tagningar som spelades in för UUIC: Primary Care ligger i olika geografiska 
delar av Sverige och finns på landsbygden, i en mellanstor stad och i en stor-
stad. En närmare etnografisk beskrivning av Mottagning 1 och Mottagning 3 
finns i kapitel 4. Ambitionen med urvalet var inte att göra ett representativt 
stratifierat urval av svenska mottagningar, men däremot att ge en bred och i 
någon mån diversifierad bild av svensk primärvård.  

Hos de mottagningar som visade intresse för studien bokade Anna Lind-
ström in ett första möte med verksamhetschef och medicinskt ansvarig läkare, 
vid vilket forskningsfrågorna och tänkt upplägg för insamlingsprocedur pre-
senterades. I förhandlingen om tillträde låg särskilt fokus på att bidra till in-
ternationell forskning om ansvarsfull förskrivning av antibiotika, utifrån pro-
jektets övergripande syfte, men projektbeskrivningen öppnade också för att 
utforska bredare frågeställningar om kommunikation och social interaktion i 
primärvården. I de fall där verksamhetschef och medicinskt ansvarig sam-
tyckte till att delta i projektet presenterades studien sedan på ett personalmöte 
för en större del av personalen. 12 

 
 
12 Vid den tidpunkt då vi genomförde materialinsamling skulle ett obligatoriskt resursintyg bi-
fogas ansökan om etikprövning. Genom att skriva under intyget försäkrade verksamhetschefen 
(eller motsvarande) att tillräckliga ekonomiska, strukturella och personella resurser skulle 



 42 

Rekrytering av sjukvårdspersonal till studien gjordes i två steg. Inför 
materialinsamling föreslog verksamhetschefen lämpliga deltagare för inle-
dande inspelningar. Dessa personer tillfrågades om deltagande innan inspel-
ningsperioden började, och kunde vara medicinskt ansvarig läkare eller en an-
nan medarbetare som verksamhetschefen bedömde som trygg och van i sin 
roll. De deltog i de första inspelningarna och var delaktiga i att utforma tillvä-
gagångssättet för att det skulle bli så bekvämt och smidigt som möjligt för 
vårdpersonal och patienter. När inspelningsperioden påbörjades, och jag fanns 
på plats på mottagningen, tillfrågades allt eftersom ytterligare läkare, sjukskö-
terskor och undersköterskor13 om deltagande i studien. Inga exkluderingskri-
terier tillämpades vid urvalet av sjukvårdspersonal. Detta resulterade i en stor 
variation i erfarenhet och bakgrund hos den vårdpersonal som syns i materi-
alet. Exempelvis finns bland de deltagande läkarna allt från nyutexaminerade 
läkare alldeles i början av sin AT-tjänstgöring till specialistläkare i allmänme-
dicin med mångårig erfarenhet.  

Patienter som tillfrågades om deltagande i studien är vuxna (≥ 18 år) som 
söker vård för symtom på akut luftvägsinfektion (halsont, snuva, hosta, bi-
hålebesvär, öronvärk och feber). Valet att studera patienter med just luftvägs-
infektioner motiverades utifrån det övergripande forskningsprojektets fokus 
på antibiotikaförskrivning (se kapitel 1), och gjordes alltså inte utifrån ett in-
ledande intresse för feber. Detta fokus har istället vuxit fram under arbetets 
gång (se kapitel 5). Ett ytterligare kriterium vid urvalet av patienter var att 
konsultationen skulle genomföras på svenska. På de deltagande mottagning-
arna förekommer både besök som genomförs med tolk och på andra språk än 
svenska (engelska eller något annat språk som både patient och personal be-
härskar), men dessa besök spelades alltså inte in. Däremot förekommer and-
raspråkstalare av svenska både bland patienter och personal i det inspelade 
materialet, vilket speglar bilden av svensk sjukvård med en stor andel an-
ställda utbildade i andra länder än Sverige (Socialstyrelsen, 2020).  

På Mottagning 1 tog jag själv kontakt med relevanta patienter i väntrum-
met. På Mottagning 3 ombads undersköterskorna i receptionen att hänvisa 

 
 
finnas på plats för att garantera forskningspersonernas (dvs. vårdpersonalen och patienternas) 
säkerhet under projektets genomförande. För att kunna skriva under detta intyg behövde verk-
samhetschefen utförlig information om projektets syften och en detaljerad diskussion fördes 
kring hur projektet kunde genomföras på ett korrekt och säkert sätt. När verksamhetschefen vid 
Mottagning 1 skrivit under resursintyget lämnade vi in en grundansökan om etisk prövning. 
Den mer allmänna presentationen vid personalmöte genomfördes först efter etikprövnings-
nämndens godkännande av etikansökan. Totalt gjordes fyra etikprövningar: en grundansökan 
inför materialinsamling på Mottagning 1, en ändringsansökan för Mottagning 1 och ytterligare 
två ändringsansökningar för Mottagning 2 och Mottagning 3. Ändringsansökan för Mottagning 
1 gällde smärre ändringar gällande inklusionskriterier och inspelningsförfarande. Ändringsan-
sökningarna för Mottagning 2 och Mottagning 3 gällde förfrågan (med nya resursintyg) om att 
få genomföra materialinsamling på ny klinik enligt de rutiner som redan beskrivits och godkänts 
i grundansökan. 
13 Undersköterskor förekommer endast i materialet från Mottagning 1, se översikt i tabell 1. 
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patienter som uppfyllde inklusionskriterierna14 till mig, som satt i ett eget rum 
eller i korridoren, för att tillfrågas om deltagande. Att jag på Mottagning 3 inte 
hade full uppsikt över hela processen gjorde sannolikt att vissa patienter inte 
tillfrågades trots att de hade varit relevanta. Det förekom exempelvis att per-
sonalen under stressiga perioder glömde att hänvisa patienterna till mig. Detta 
har troligen gjort att färre patienter tillfrågades än vad som hade varit möjligt, 
men jag bedömer inte att det är ett bortfall som påverkar studiens validitet. 
Rekryteringsprocessen innebär dock att jag för Mottagning 3 inte har någon 
uppfattning om i vilken grad patienter som tillfrågats om deltagande i studien 
tackat ja, då de patienter som valt att sökt upp mig är sådana som från början 
var positivt inställda till deltagande.  

Deltagarna informerades om studiens syfte och tillvägagångssätt, och att 
video- och ljudinspelning skulle göras för forskningsändamål. Nedan redogör 
jag mer ingående för forskningspersonsinformationen. I samband med inspel-
ningarna samlades också ytterligare material in som ligger utanför avhand-
lingens frågeställningar och som jag därför inte analyserar i avhandlingen.15  

Inspelningsförfarande 
Genom de val som görs under materialinsamlingen skapar forskaren sin data, 
och datainsamlingen får i sig förstås som en situerad praktik (Mondada 2013). 
För den här studien gjordes inspelningarna ur två vinklar med två små video-
kameror. Kamerorna som användes har vidvinkelupptagning, för att fånga så 
mycket som möjligt av rummet och interaktionen och för att få med båda del-
tagarna även när de rörde sig i rummet för att t.ex. förflytta sig från en stol till 
en brits för kroppsundersökning. Vid vissa besök gjordes dessutom ytterligare 
ljudinspelning med en extern mikrofon. Utrustningen valdes utifrån att den 
bedömdes ge god ljud- och bildkvalitet samtidigt som den är lätthanterad och 
relativt liten och diskret och därmed skulle vara mindre påfallande för delta-
garna (jfr Mondada, 2013). Kamerorna monterades med sugpropp eller grip-
klo på vägg eller fönster, och placerades för maximal upptagning och inspel-
ningskvalitet något över ögonhöjd på deltagarna. Kameraplaceringarna gjor-
des utifrån en ambition att fånga så mycket som möjligt av deltagarna, både 
deras ansikten och kroppar. Den fysiska miljön på de olika inspelningsplat-
serna innebar delvis olika förutsättningar för hur apparaturen monterades, men 
genomgående användes två kameror som riktades så att åtminstone en av 

 
 
14 Mer exakt formulerades de relevanta patienterna för personalen som ”vuxna (≥18 år) svensk-
talande patienter med halsont, snuva, hosta, öron och/eller bihålor”. 
15 Före konsultationen fyllde patienterna i en enkät om besöksorsak, förväntningar på besöket 
och tidigare erfarenhet av liknande besvär. Efter konsultationen fyllde läkare samt, på Mottag-
ning 3, sjuksköterskor, i ett formulär över diagnos, åtgärd och vad de upplevde att patienterna 
hade för förväntningar på besöket. Två veckor efter besöket fick patienterna en länk via mejl 
till en kort webbenkät om behandling och tillfrisknande. 
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kamerorna skulle avbilda varje deltagare framifrån och fånga exempelvis an-
siktsuttryck och blickriktningar. 

Jag närvarade inte i rummet under inspelningen. I de flesta fall gick jag in 
och slog igång kameran medan patienten blev hämtad i väntrummet, och slog 
av kameran efter att patienten gått ut och besöket avslutats. En del ur perso-
nalen föredrog dock att själva sköta inspelningarna, och slog då igång kame-
rorna innan de gick och hämtade patienten och stängde av dem efter att pati-
enten lämnat rummet. Valet att inte närvara under inspelningarna gjordes 
främst utifrån en ambition att undvika att störa deltagarna och deras interakt-
ion genom min närvaro i det ibland mycket lilla undersökningsrummet. Detta 
är en fråga som har både vetenskapliga och etiska dimensioner. Ur ett validi-
tetsperspektiv ville jag så lite som möjligt förändra ramverket för interakt-
ionen (Goodwin, 2000a) och undvika att dra deltagarnas uppmärksamhet till 
mig och inspelningen genom min närvaro (jfr Laurier & Philo, 2009). Ur ett 
etiskt perspektiv ville jag ta hänsyn till patienternas integritet och se till att 
deras konsultationer skulle förlöpa så normalt som möjligt utan att störas av 
mig och inspelningen.  

Att ingen forskare fanns i rummet under inspelningarna gjorde att inspel-
ning fick göras med statiskt placerade kameror snarare än kameror som följer 
deltagarna i deras rörelser. Tack vare att besöksrummen var små och lättöver-
skådliga rörde sig deltagarna sällan utanför bilden utan syntes nästan alltid i 
åtminstone en av de två kamerorna. Ibland skymmer dock en deltagare den 
andra, och det händer att t.ex. ansiktsuttryck i vissa partier inte blir tillgängliga 
för analys. I ett fåtal av inspelningarna förekommer det att patienten sätter sig 
i ett hörn som inte fångas av någon av kamerorna, vilket gör att delar av de 
inspelningarna saknar bildupptagning och bara har ljud. Detta begränsar gi-
vetvis analysmöjligheterna i just dessa partier, då icke-verbala aspekter av in-
teraktionen inte är tillgängliga för analys. 

Mondada (2013) påpekar att det är önskvärt att hela aktiviteten spelas in. 
Detta öppnar för den analytiska frågan om när en aktivitet faktiskt påbörjas 
och avslutas. Av praktiska och etiska skäl, främst för att undvika att spela in 
någon annan än de personer som samtyckt till att delta i studien, startades in-
spelningen först när patienten kommer in i undersökningsrummet. Att detta 
inte nödvändigtvis sammanfaller med den faktiska samtalsöppningen belyste 
en sköterska på Mottagning 1 när hon påpekade för mig att hon brukar pre-
sentera sig för patienten under den korta vägen mellan väntrummet och under-
sökningsrummet. Hon säger att hon vill att jag ska veta det, ”så att ingen tror 
att jag är konstig som inte presenterar mig för patienten i rummet” då detta 
inte syns på inspelningarna (fältanteckning Mottagning 1 1/10 2018). Om man 
utvidgar sin förståelse av besöket till att gälla patientens hela kontakt med 
vården för den aktuella åkomman saknas också den inledande kontakten mel-
lan patienter och mottagning i de besök där patienten har ringt och bokat tid. 
I denna kontakt är det tänkbart att patienten berättat om feber. Att delar av 
aktiviteten inte har spelats in kan möjligen ses som svagheter i materialet, men 
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jag bedömer inte att de är avgörande för de forskningsfrågor som står i fokus 
för avhandlingen. Den huvudsakliga interaktionen mellan deltagarna sker i 
undersökningsrummet, har fångats av videokameran och är tillgänglig för ana-
lys.  

På Mottagning 3, där provtagning görs i ett annat rum och av annan perso-
nal än resten av undersökningen, har provtagningar såsom CRP och Strep-A 
inte spelats in. Beslutet att inte spela in detta fattades i samråd med personal 
och verksamhetschef, som bedömde det som logistiskt alltför komplicerat. 
Temperaturmätningarna på Mottagning 3 görs i regel före provtagning, vilket 
gör att jag har tillgång till hela den interaktion som föregår och omger mät-
ningen.  

Patienterna rekryterades, som nämns ovan, till studien utifrån sin uppgivna 
besöksorsak samt ålder. I ett fåtal konsultationer fick patienten, trots att be-
söksorsaken antydde en infektion, en icke infektionsrelaterad diagnos. Detta 
är exempelvis fallet för en patient som vård söker för bihålesmärtor som visar 
sig bero på högt blodtryck, samt för en patient som söker vård för öronvärk 
och visar sig ha en vaxpropp. Ur ett deltagarperspektiv kan man kategorisera 
dessa patienter som relevanta för studien – de söker vård och mottas som en 
patient med infektion, även om den slutgiltiga diagnosen senare blir en annan. 
Dessa patienter har därför inkluderats i studien. I kontrast till sådana fall står 
två inspelningar som har exkluderats från korpusen. Hos dessa patienter var 
besöksorsaken angiven som ”öra” och patienten framstod därför som relevant 
att tillfråga om deltagande, men det visade sig senare att patienterna inte sökte 
vård för infektion: Den ena patienten led av tinnitus och den andra hade ett 
föremål i örat som hen behövde hjälp att ta ut. Att de tillfrågades om delta-
gande berodde på att jag och personalen i receptionen felaktigt tolkade den 
kortfattat angivna besöksorsaken ”öra” som att det handlade om en misstänkt 
öroninfektion. Sammantaget bedömer jag dock att symtomkriterierna har fun-
gerat väl för att omfatta relevanta patienter, då endast två patienter av sam-
manlagt 99 inspelade besök i efterhand konstaterades falla utanför inklusions-
kriterierna. 

En inspelning har exkluderats på grund av tekniska problem. I ytterligare 
ett par inspelningar är inspelningskvaliteten nedsatt, men jag har bedömt den 
vara tillräckligt bra för att inkludera inspelningen i korpusen. För ett fåtal kon-
sultationer saknas delar av besöket, t.ex. när deltagarna går iväg till ett annat 
rum för att inhalera kortison eller undersöka öronen med särskild utrustning. 
Det förekommer också i ett fåtal inspelningar att personalen verkar ha glömt 
att slå igång kameran när patienten återkommer efter provtagning. De inspel-
ningar vi har från dessa konsultationer, där delar saknas senare i besöket men 
där patientens problembeskrivning och temperaturmätning är dokumenterade, 
har jag dock bedömt vara användbara för avhandlingens syften. Arbetssättet 
med CA-metod är att undersöka social interaktion så som den utvecklar sig 
lokalt, temporalt och sekventiellt. Materialet analyseras utifrån den omedel-
bara lokala kontexten, och jag som forskare har vid den tidpunkt jag 
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uppehåller mig vid tillgång till samma interaktion som deltagarna själva, även 
om det senare ska visa sig att jag inte kommer att kunna se hur besöket ut-
vecklar sig längre fram. 

En omständighet som möjligen har haft betydelse för mitt analytiska fokus 
är att många av de läkarbesök som ibland följer efter det inledande besöket 
hos en sjuksköterska på Mottagning 3 inte har spelats in. Vid 33 av de 52 
inspelade sjuksköterskebesöken på Mottagning 3 bokades ett efterföljande 
läkarbesök, men av logistiska skäl har endast 14 av dessa har spelats in.16 För 
mina aktuella frågeställningar, där jag fokuserar deltagarnas hantering av fe-
ber och temperaturmätning i en lokal och sekventiell kontext, är det inte ett 
problem att vi inte kan följa patienten genom hela besöket och se besökets 
utfall i form av diagnos och behandling. Om det hade funnits inspelningar från 
fler läkarbesök hade materialet däremot i högre grad öppnat för att undersöka 
längre skeendebanor, såsom hur feber och kroppstemperatur följs upp under 
läkarbesöket och ges betydelse i läkarbesökets senare faser. Mitt val av forsk-
ningsfrågor är på så vis dubbelt materialstyrt: dels utifrån vad som framstår 
som viktigt för deltagarna, dels utifrån vad som är tillgängligt för analys.  

Etiska överväganden 
Att spela in och studera människor kräver en medvetenhet och omsorg om 
deltagarnas integritet, säkerhet och värdighet. Detta gäller inte minst för in-
spelningar i en sjukvårdskontext (Parry m.fl., 2016), som kan uppfattas som 
särskilt känslig och där deltagarna kan hamna i blottande situationer. Under 
projektets gång har vi återkommande gjort etiska överväganden om projektets 
utformning, materialinsamling samt hantering och presentation av data. Stu-
dien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala samt har även 
genomgått en ändringsansökan efter vissa justeringar i tillvägagångssättet vid 
datainsamling (för detaljer, se fotnot 12). Materialinsamling och datahantering 
utformades och genomfördes i linje med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för 
humaniora och samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet, 2017). 

Deltagarna informerades muntligt och skriftligt om studiens syfte och ut-
formande, om att deltagande är frivilligt och om att de har rätt att avbryta in-
spelningen och dra tillbaka sitt samtycke under eller efter inspelning. Den 
skriftliga informationen till deltagarna bifogas i Bilaga 1. Deltagarna gav sitt 
skriftliga och muntliga samtycke till deltagande innan inspelning. I enstaka 
fall, av tidsskäl, kunde personal ge sitt muntliga samtycke inför en inspelning 
och efteråt ge skriftligt samtycke. Inga deltagare bad om att avbryta inspel-
ningen eller drog i efterhand tillbaka sitt samtycke till medverkan. Min strävan 

 
 
16 Det handlade här i regel om att patienterna inte kunde bokas till en läkare som samtyckt till 
att delta i studien. 
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har varit att vara lyhörd och flexibel inför deltagarna, och att vara öppen för 
att både ett samtycke och ett avböjande till deltagande kan förändras.  

Ett övervägande vid utformandet av informationen till deltagarna var hur 
finkornig informationen skulle vara till de respektive deltagargrupperna. Del-
tagarna skulle ges rättvisande information om studien för att kunna göra ett 
informerat val, i enlighet med rådande lagstiftning och forskningsetiska rikt-
linjer. Samtidigt gjorde vår explorativa och induktiva ansats att vi inte ville 
formulera projektets syfte och frågeställningar alltför snävt för deltagarna, 
utan vi ville kunna vara öppna för att kunna utveckla analytiska spår som 
skulle framstå som intressanta i materialet. I enlighet med praxis och krav på 
målgruppsanpassning av forskningspersonsinformation vid studier i institut-
ionella sammanhang var den skriftliga informationen till vårdpersonalen an-
norlunda än den som gavs till patienterna. För patienter presenterades studiens 
syfte brett som att studera kommunikation inom primärvården. Flera av pati-
enterna uppmärksammade detta som ett viktigt forskningsfält som de gärna 
ville bidra till. För verksamhetsledning och personal presenterade vi projektet 
mer ingående, och berättade om studiens övergripande fokus på interaktion i 
relation till antibiotikaförskrivning.  

Videoinspelningarna har hanterats varsamt för att skydda deltagarnas in-
tegritet. De förvaras inlåsta och på krypterade och lösenordskyddade hårddis-
kar. Endast behöriga har tillgång till inspelningarna. I enlighet med etikansö-
kan och den information som givits forskningspersonerna har korta omaske-
rade videoklipp visats i slutna forskningssammanhang där en mindre grupp 
forskare gemensamt analyserar utvalda sekvenser. Vid sådana s.k. datasess-
ioner råder en ömsesidig förståelse för att samtalsmaterialet ska hanteras re-
spektfullt och att information om deltagarna inte ska spridas utanför gruppen, 
och seminariedeltagarna har på förhand undertecknat en överenskommelse 
om materialets konfidentialitet. I andra sammanhang, såsom konferenser, fö-
redrag och publikationer, har videoklipp och stillbilder försetts med maske-
rande filter för att skydda deltagarnas integritet. Namn och andra uppgifter 
som kan riskera att röja deltagarnas identitet har tagits bort eller ersatts med 
fingerade uppgifter i videoklipp och transkriptioner. En ytterligare diskussion 
om representation av interaktionen i vetenskapliga publikationer finns när jag 
diskuterar transkription i kapitel 5. 

Materialets begränsningar och möjligheter 
Att avhandlingens material består av videoinspelad interaktion innebär att det 
som framför allt är möjligt att analysera är vad som sker här-och-nu, i samtalet 
mellan deltagarna. Inga patientjournaler eller övriga anteckningar har samlats 
in. Insamling av skriftligt material från besöken hade till exempel kunnat visa 
vilka aspekter av en patients berättelse som slutligen hamnat i den medicinska 
dokumentationen, eller hur ett mätvärde dokumenteras efter att deltagarna 
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förhandlat om dess betydelse. Det var dock inte aktuellt för det övergripande 
projektet att samla in sådant material. Skriftligt material från besöken hade 
kunnat ge ytterligare förståelse för personalens ramar och mål i samband med 
temperaturmätning. Sådant material hade kunnat visa om det för den medi-
cinska dokumentationen enbart är relevant att notera temperaturmätningens 
numeriska resultat, eller om det förekommer att personalen noterar ytterligare 
uppgifter såsom patientens individuella normaltemperatur och tolkningar av 
mätresultatet som ett normalt eller förhöjt värde.  

En fråga som ofta ställs till den som arbetar med inspelat samtalsmaterial 
är om samtalen är att betrakta som ”naturliga” trots att de spelas in. Labov 
(1972: 209) benämner detta inom språkvetenskapen välkända dilemma som 
observatörens paradox: Vi vill undersöka hur människor talar när de inte är 
iakttagna, men måste iaktta dem för att få reda på det. Hur påverkas interakt-
ionen av att den spelas in? I vilken grad är de inspelade samtalen att betrakta 
som autentiska? 

En central faktor för att betrakta samtalen som ”autentiska” är att vi spelar 
in aktiviteter som uppstår av sig själva utan forskarens inverkan, i en verksam-
het som inte är riggad för experiment och inspelning (jfr Lynch, 2002). De 
samtal och aktiviteter som vi är intresserade av förekommer och genomförs 
på mottagningen oberoende av forskningsprojektet. Vi har också strävat efter 
att optimera inspelningsmetoderna för att göra inspelningen minimalt påtaglig 
och störande för deltagarna: Kamerorna slogs på innan patienterna kom in, 
och det användes små kameror som inte skulle vara så iögonenfallande. Att 
forskaren inte fanns med i undersökningsrummet bör också ha bidragit till att 
minska den omedelbara närvaron av inspelningen för deltagarna (Laurier & 
Philo, 2009). Dessutom föregicks inspelningarna av fältarbete för att i samråd 
med sjukvårdspersonal minimera störningar i verksamhetens flöde (jfr Parry 
m.fl., 2016).  

Ytterligare en viktig aspekt av inspelningarnas validitet är att deltagarna är 
sysselsatta med en uppgift som är viktig för dem, nämligen den medicinska 
konsultationen (A. Lindström, 1999a; Mondada, 2013). Patienterna är där för 
att få hjälp med sina besvär och vårdpersonalen för att utföra sitt arbete. Dessa 
projekt är sannolikt mer framträdande för deltagarna än att agera på särskilda 
sätt inför kameran, och på inspelningarna från mottagningarna framstår det 
just som att deltagarna fokuserar på varandra och sina respektive uppgifter. I 
enstaka fall görs dock kameran till en relevant part att agera mot. Exempelvis 
händer det vid ett tillfälle att en patient som ombeds ta av sig tröjan för att få 
sina lungor undersökta sneglar mot kameran och frågar ”kommer det här 
också med på film nu eller kan man klippa?”. I det fallet blir patientens orien-
tering mot kameran till en möjlighet för mig som forskare att få syn på att detta 
är någonting som patienten tycker är känsligt, och som jag av etiska skäl bör 
avstå från att exempelvis visa bilder på (jfr Mondada, 2014b). I metodologiska 
diskussioner om videobaserad samtalsforskning lyfts det fram att forskaren 
faktiskt har möjlighet att identifiera de partier där deltagarna orienterar sig 



 49 

mot kameran, och med hjälp av sådana orienteringar fördjupa analysen (Speer 
& Hutchby, 2003; Mondada, 2014b).  

Några ord bör också sägas om generaliserbarhet och representativitet i stu-
dien. Även om mottagningarna och deltagarna inte utgör ett statistiskt repre-
sentativt urval ger de en bred och varierad bild av svensk sjukvård. Samtalen 
utspelar sig på två olika mottagningar på olika geografiska platser, i stad och 
på landsbygd, med deltagare i varierande åldrar och med olika bakgrund. Det 
lägger grunden för att ge en insikt i hur det faktiskt kan se ut i svenska primär-
vårdskonsultationer. Även om jag inte vill hävda statistisk representativitet i 
materialet, vill jag hävda autenticitet. Det jag studerar är inte nödvändigtvis 
de vanligaste sätten att agera i ett vårdsamtal, men däremot möjliga sätt att 
agera (jfr Peräkylä, 2011). Studien beskriver möjliga, och faktiska, sätt som 
patienter och personal orienterar sig mot feber, och den beskriver och visar 
praktiker och interaktionella resurser som aktualiseras i samband med tempe-
raturmätning och samtal om feber. På så vis kan analysen ge autentiska exem-
pel på hur feber omtalas, hanteras och förhandlas i svenska vårdsamtal. 
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Kapitel 4. Etnografisk beskrivning av 
mottagningarna och besöken 

I det följande beskrivs de två mottagningarna samt arbetsgången för patienters 
besök på respektive mottagning. Beskrivningen ska ge en övergripande bild 
och kontextualisering av de inspelade besöken, för att ge underlätta förståelsen 
av de kommande analyserna och de institutionella ramar som omger interakt-
ionen. Detta är särskilt relevant eftersom besöksgången skiljer sig åt påtagligt 
mellan mottagningarna i materialet, vilket inte minst har följder för sjukskö-
terskornas uppdrag på de två mottagningarna. Skillnaden i sjuksköterskornas 
roll på Mottagning 1 och Mottagning 3 har betydelse för att förstå vad som 
står på spel för patienterna vid temperaturmätningen, och ges därför särskilt 
utrymme i ett avslutande avsnitt.  

Beskrivning av besöksgången på Mottagning 1 och 3  
I det följande beskrivs kontexten och besöksgången för de inspelade samtalen 
på de två mottagningarna närmare. Beskrivningen utgår från mina etnogra-
fiska iakttagelser på plats, från samtal med enhetschefer och personal under 
informationsmöten inför datainsamling och i spontana samtal under fältarbete, 
samt från videoinspelningarna av besöken. Det ska betonas att beskrivningen 
inte är heltäckande för alla möjliga besök, utan gäller just de besök vi har spe-
lat in och den besöksväg som jag utifrån fältarbete och videoinspelningar har 
identifierat för en vuxen patient med symtom på luftvägsinfektion.  

Mottagning 1 
Mottagning 1 är en s.k. jourmottagning på ett sjukhus med anslutande hälso-
central. Den har öppet vardagar 8–17 och tar emot 40–50 patienter per dag. 
Patienter ringer till mottagningen och talar med en sjuksköterska som gör en 
bedömning av patientens vårdbehov. De patienter som bedöms behöva vård 
inom 48 timmar bokas till läkarbesök samma eller efterföljande dag. Övriga 
inringare ges egenvårdsråd eller, vid besvär som inte bedöms som akuta men 
som behöver uppföljning, bokas till ett senare besök på den anslutande hälso-
centralen. Sådana besök har inte spelats in. Det förekommer även att patienter 
bokas till jourmottagningen genom telefonsamtal med 1177 Vårdguiden, 
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själva bokar tid via en apptjänst eller kommer direkt till receptionen utan för-
anmälan. När bokningen gjorts via telefonsamtal skriver sjuksköterskan en 
kort anteckning om patientens besöksorsak i journalen, t.ex. ”halsont, långva-
rig hosta”, som sköterskor och läkare ser inför besöket. Före besöket gör en 
sjuksköterska också en bedömning av vilka vitalparametrar som ska kontroll-
eras och eventuella provtagningar som ska göras inför läkarbesöket, utifrån 
patientens uppgivna besvär.  

Alla patienter hämtas i väntrummet av en sjuksköterska eller underskö-
terska, och kommer tillsammans med sköterskan in i undersökningsrummet. 
Sköterskan säkerställer inledningsvis patientens identitet genom att efterfråga 
patientens personnummer. I vissa fall avslutas sköterskans del redan efter 
detta, och patienten uppmanas sitta ner och vänta på läkare. Ofta följs dock 
patientidentifikationen av att sköterskan gör en eller flera mätningar och tester 
utifrån ansvarig sjuksköterskas instruktion. De tester som oftast förekommer 
i inspelningarna är temperaturmätning, pulsmätning och mätning av saturation 
(syremättnad i blodet). Sköterskan kan också mäta andningsfrekvens och 
blodtryck, samt tar blodprov för CRP (C-reaktivt protein, s.k. snabbsänka). 
Under vissa besök, men inte systematiskt, ställer sköterskan i detta inledande 
skede även några frågor om patientens hälsotillstånd. Denna inledande del av 
besöket, där sköterskan tar emot patienten och förbereder inför läkarbesöket, 
utgör avhandlingens fokus.17 

Efter sköterskans del får patienten vänta i rummet på en läkare. Läkaren 
kan beställa ytterligare prover, såsom blodprov för CRP (om detta inte gjorts 
tidigare) eller halsprov för streptokocker typ A, s.k. Strep-A-test, vid miss-
tanke om halsfluss. Dessa prov tas då av en undersköterska, sjuksköterska el-
ler läkare inne i besöksrummet. 

Besöken från Mottagning 1 är dokumenterade från början till slut, förutom 
i de enstaka fall då patienten skickas till lungröntgen, vilket görs på en annan 
avdelning på sjukhuset, eller följer med läkaren till det s.k. ”öronrummet” med 
särskilda instrument för att undersöka och behandla öronbesvär. 

Mottagning 3 
Mottagning 3 är öppen alla dagar 7–23 och tar dagligen emot ca 200 patienter. 
Mottagningen betecknas som en ”närakut” och har ett drop-in-system. Här 
görs alltså ingen tidbokning per telefon, utan patienterna kommer direkt till 
mottagningens reception utan tidigare kontakt. Patienterna får inledningsvis 
en konsultation med en sjuksköterska som gör en medicinsk bedömning av 
patienten. Det är denna del av besöket som avhandlingen fokuserar på. Om 
sjuksköterskan bedömer det lämpligt, bokas patienten sedan in för ett 

 
 
17 Vid ett par besök genomförs detta steg av en sjuksköterskestudent som gör praktik på mot-
tagningen. 
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läkarbesök för ytterligare bedömning och eventuell behandling.18 Sjuksköters-
kan kan också hänvisa patienten till dennes ordinarie husläkare eller vårdcen-
tral för besvär som kräver vidare utredning.  

Inför konsultationen har sjuksköterskan tillgång till en kortfattad notis om 
patientens besöksorsak (t.ex. ”halsont”), som patienten har angivit i recept-
ionen vid ankomst. Besöken hos sjuksköterskan följer en rutinmässig struktur 
i form av problempresentation och anamnes, följd av en kroppsundersökning 
som i regel inleds med temperaturmätning och ytterligare mätningar såsom 
saturation, puls och blodtryck. Sjuksköterskan kan ordinera provtagning för 
CRP och halsprov (Strep-A), vilken då görs i ett separat rum av annan vård-
personal. Provtagningen har av logistiska skäl inte spelats in för studien (se 
kapitel 3). Efter provtagning får patienten sitta i väntrummet innan sjukskö-
terskan ropar in patienten igen för vidare konsultation. Provresultaten medde-
las till patienten av sjuksköterskan när de är tillbaka i det ordinarie mottag-
ningsrummet. I fall där sjuksköterskan bedömer att patienten har ett besvär 
som bör läka ut av sig själv följer sedan diagnos och behandlingsrekommen-
dationer för egenvård. Strukturen för dessa besök liknar således den struktur 
som har beskrivits för läkarbesök i primärvården (Byrne & Long, 1976). Sjuk-
sköterskan kan rekommendera receptfria läkemedel och ge andra egenvårds-
råd, såsom att uppmana patienten att vila och dricka mycket vätska. Patienten 
kan också uppmanas att återkomma om hen inte blir bättre samt att vara upp-
märksam på vissa symtom och söka vård om de uppträder (t.ex. hög feber), 
s.k. säkerhetsråd (eng. safety netting; P.J. Edwards m.fl., 2019; Jones m.fl., 
2019). Det förekommer även att sjuksköterskor rekommenderar patienter att 
uppsöka sin vårdcentral eller husläkare för uppföljningar och undersökningar 
som ligger utanför närakutens ansvarsområden, såsom utredningar av högt 
blodtryck eller astma. Om patienten bedöms ha behov av ett läkarbesök 
och/eller recept på läkemedel uteblir däremot i regel diagnos och behandlings-
rekommendation, eller ges endast tentativt. Det avslutande steget efter kropps-
undersökning och eventuell provtagning utgörs då i stället av att sjuksköters-
kan bokar en läkartid åt patienten.  

Läkarbesöket kan äga rum direkt efter besöket hos sjuksköterskan, men 
sker ofta en eller flera timmar senare vid närmast lediga läkartid. Vid läkarbe-
söken kan läkaren ordinera ytterligare provtagning, vilket då görs av annan 
vårdpersonal i ett separat rum på samma sätt som när sjuksköterska ordinerat 
provtagning. Liksom på Mottagning 1 förekommer det i enstaka fall att läkare 
ordinerar patienter lungröntgen, vilket sker på en annan avdelning, samt att 

 
 
18 Det förekommer också att patienter hänvisas till mottagningen vid samtal med 1177 Vård-
guiden, och då bokas direkt till läkare utan föregående bedömning av sjuksköterska på mottag-
ningen. Sådana besök har av logistiska skäl inte spelats in. De patienter som bokats via 1177 
checkar själva in via en självserviceterminal och går sedan direkt till sitt läkarbesök utan att 
passera receptionen. Jag kunde därför inte identifiera de patienter som hade varit relevanta att 
tillfråga om deltagande. 
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delar av läkarbesöket görs i ett s.k. ”öronrum”. Lungröntgen samt undersök-
ning och behandling i öronrum har inte dokumenterats.  

Sammanfattning av besöksgången på mottagningarna 
Följande figur visar patientens väg på Mottagning 1 respektive Mottagning 3, 
från patientens första kontakt med mottagningen fram till läkarbesöket. Hel-
dragna linjer markerar steg i processen som har spelats in. Streckad linje mar-
kerar steg som inte är dokumenterade. Pilar i diagonal riktning markerar att 
patienten hänvisas till åtgärder som ligger utanför den aktuella mottagningen. 
Fokus för avhandlingen är de delar av besöket där patienten träffar en sjuk-
sköterska eller undersköterska.  

 

 
Figur 1. Skiss av patientens väg genom besöket på Mottagning 1 och Mottag-
ning 3.  

Besöken kan, som framgår av beskrivningen ovan, vara mer komplexa än vad 
illustrationen visar. Exempelvis kan provtagning göras både under läkarbesök 
och sjuksköterskebesök, och då utgöra ett avbrott som delar upp besöket i flera 
delar. De eventuella konsekvenser som sådana avbrott kan ha för besöken stu-
deras av Lindström (2020; A. Lindström & Tängdén, kommande), utifrån ana-
lys av ett urval samtal i UUIC: Primary Care. Sådana avbrott tenderar dock att 
ske först efter temperaturmätning, och har därför begränsad betydelse för fö-
religgande avhandling.  

Sjuksköterskornas roll på mottagningarna 
Mottagningarnas olika organisation och rutiner innebär i synnerhet stora skill-
nader i sjuksköterskornas roll mellan de båda mottagningarna. Till Mottag-
ning 1 kommer framför allt patienter som i en första telefonkontakt har be-
dömts ha behov av ett läkarbesök. På Mottagning 3 görs motsvarande bedöm-
ning genom ett besök hos en sjuksköterska när patienten redan är på plats på 
mottagningen. Medan sjuksköterskorna på Mottagning 1 främst orienterar sig 
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mot sin uppgift som att förbereda inför läkarbesöket genom att kontrollera 
vitalparametrar och i vissa fall ta prover, genomför sjuksköterskorna på Mot-
tagning 3 en mer omfattande konsultation som ibland utgör patientens hela 
besök. I likhet med vad som har beskrivits för sjuksköterskor i primärvårdstri-
age (Smolowitz m.fl., 2015; Thorn m.fl., 2010) har sjuksköterskorna på Mot-
tagning 3 stort ansvar och handlingsutrymme. De gör en självständig medi-
cinsk bedömning av patienten, och i fall där patienten bedöms ha en självlä-
kande infektion ställer de även diagnos, ger råd om egenvård och förser pati-
enter med säkerhetsnätsråd. Sjuksköterskebesöken på Mottagning 3 kan 
således betecknas som sjuksköterskeledda primärvårdskonsultationer, en kon-
sultationsform som har lyfts fram värdefull för att tillvarata sjuksköterskors 
kompetens och möjliggöra en mer effektiv vård (Smolowitz m.fl., 2015; 
Thorn m.fl., 2010). 

Sjuksköterskorna på Mottagning 3 fungerar dessutom som ett slags grind-
vakter för att få en läkartid och för möjligheten att få receptbelagda läkemedel 
förskrivna. Detta betyder att det för patienterna står mer på spel i mötet med 
sjuksköterskorna på Mottagning 3 än på Mottagning 1, där alla patienter som 
kommit till mottagningen får träffa en läkare.  

Beskrivningen av mottagningarna, besöksgången och konsultationerna vi-
sar på både skillnader och likheter mellan Mottagning 1 och Mottagning 3. 
Till båda mottagningar kommer patienten på akuta besök, i kontrast till upp-
följande eller kontinuerliga besök hos en välkänd vårdgivare som patienten 
har en långvarig relation till. Som framgår av beskrivningen är rutinmässiga 
mätningar och tester aktiviteter som förekommer systematiskt på båda mot-
tagningarna. Temperaturmätning är den mest frekventa mätningen i materialet 
(89 fall), och framstår därmed som en rutinmässigt återkommande aktivitet på 
båda mottagningarna. 
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Kapitel 5. Analytiskt tillvägagångssätt och 
transkription 

Avhandlingens forskningsfrågor och analyser har utvecklats genom återkom-
mande och ingående närstudier av videoinspelningarna. I det följande beskri-
ver jag hur jag har gått till väga i den analytiska processen när jag har närmat 
mig materialet och stegvis utarbetat fokus och analyser. Jag diskuterar också 
hur jag förhåller mig till kvantifiering och att arbeta utifrån samlingar. En cen-
tral och återkommande del av forskningsprocessen i CA är att överföra den 
ljud- eller videoinspelade interaktionen till detaljerade transkriptioner 
(Mondada, 2007). Jag diskuterar transkription både som en del av den analy-
tiska processen och som representation av interaktionen, samt redogör för hur 
jag har resonerat i valet av transkriptionsprinciper utifrån till mina analytiska 
intressen. 

Från öppen till fokuserad analys 
CA brukar beskrivas som en induktiv och materialorienterad analysmetod, där 
man använder sig av ”observation som underlag för teoretisering” (Sacks, 
1984, s. 25, min övers.) snarare än att utgå från en särskild hypotes eller teori 
som ska testas på det empiriska materialet. Som Melander (2009: 57) påpekar, 
kan den induktiva ingången framför allt förstås som ett analytiskt förhållnings-
sätt gentemot materialet. Jag har inledningsvis angripit datan utifrån en öp-
penhet för vad som skulle framträda som intressanta fenomen, men med ut-
gångspunkt i de breda forskningsfrågor som var formulerade för det övergri-
pande forskningsprojekt som avhandlingen ingår i (se kapitel 1). I ett första 
steg gick jag igenom inspelningarna i sin helhet, för att få en övergripande bild 
av besökens struktur och beskaffenhet. Jag har fört s.k. samtalsloggar (ten 
Have, 2007: 111) över samtliga 97 besök på Mottagning 1 och Mottagning 3, 
där jag noterade vad som händer och vilka aktiviteter som deltagarna engage-
rar sig i.19 I samtalsloggarna gjorde jag även inledande analytiska noteringar 

 
 
19 Jag gick igenom hela materialet även från Mottagning 2, men förde inga samtalsloggar över 
de besöken. Däremot gjorde jag noteringar när patienter och läkare talade om feber och kropps-
temperatur, men valde i ett senare stadium bort att behandla det materialet i avhandlingen. 
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över sådant som kunde vara värt att följa upp i närmare analys. Detta arbete 
gjordes löpande i takt med materialinsamlingen.  

För att närma mig materialet analytiskt började jag transkribera de inle-
dande minuterna från inspelningarna på Mottagning 1, vilka var de inspel-
ningar som gjordes först och som jag därför först hade tillgång till. Denna 
process var fortfarande att betrakta som ”unmotivated looking” (Schegloff 
1996: 172; jfr Sacks, 1984), där jag förhöll mig öppen för deltagarnas egna 
orienteringar och för vad skulle framstå som intressant för mer ingående ana-
lys. Under denna inledande observation av inspelningarna framträdde tempe-
raturmätning som en aktivitet som återkom rutinmässigt i nästan alla besök. 
På Mottagning 1, där jag alltså började närma mig materialet, var temperatur-
mätning ofta det allra första som hände efter att sköterskan hade frågat efter 
patientens personnummer för identifikation. Att vårdpersonal tar tempen på 
patienterna är i och för sig föga överraskande med tanke på att kroppstempe-
ratur är en viktig parameter vid bedömning av hälsostatus, inte minst vid luft-
vägsinfektioner. Det som fångade mitt intresse var dock att temperaturmät-
ningen omgärdades av en för mig iögonfallande interaktion, där deltagare åter-
kommande uttalade sig om förväntningar inför mätningen och engagerade sig 
i hur mätresultatet skulle tolkas. En sekvens som den följande öppnade mina 
ögon för temperaturmätningens sociala och epistemiska dimensioner: 
 
Utdrag 5.1. UUIC: Primary Care 014011 

01 USK:   så tar ja en liten temp i öra på  

02        dej å ja rå 

03 PAT:   a ja ha’rå inte kolla nå (men) 

04        ja tro’nte >ja har haft  

05        nå< fe:ber,= 

06 USK:   =nä >jag tänkte säja< ha’ru  

07        känt dej nå febri, 

 
Utdraget analyseras mer ingående i kapitel 8 (utdrag 8.3), men redan initialt 
noterade jag att patienten på eget initiativ förekommer temperaturmätningens 
resultat med att berätta att hon inte haft någon feber och att undersköterskan 
bemöter detta som att hon inför mätningen borde ha frågat patienten efter fe-
ber. Det tycks alltså finnas en orientering hos både patienten och underskö-
terskan mot att kroppstemperatur är någonting som patienten potentiellt kan 
ha kunskap om, och att denna kunskap är relevant att visa upp och efterfråga. 
Denna deltagarnas egen orientering mot att tala fram kunskap om kroppstem-
peratur väckte mitt intresse för de sociala aspekterna av temperaturmätning. 

Efter en inledande fas av en mer öppen blick på materialet, då jag identifi-
erat feber och kroppstemperatur som någonting som framstod som intressant 
för närmare analys, följde en fas av mer riktad analys. Vid denna tidpunkt 
hade jag hunnit göra materialinsamling även på Mottagning 3. Jag skapade nu 

Förannonserar  
temperaturmätning 

Talar fram avsaknad av  
egen mätning, berättar om  
förmodad avsaknad av feber 
 
 Uppmärksammar att frågan  
inte har ställts  
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samlingar av dels temperaturmätningar, vilka ligger till grund för kapitel 7 och 
8 (delkorpus B), dels andra partier i besöken där kroppstemperatur och feber 
aktualiseras. Efter att ha identifierat kroppstemperatur som någonting som 
framstod som viktigt för deltagarna ville jag också undersöka vilken roll som 
feber spelar när patienter lägger fram sina besvär i besökens inledning. Därför 
skapade jag även en samling av patienters problempresentationer, vilken lig-
ger till grund för kapitel 6 (delkorpus A). Analysen har således rört sig fram 
och tillbaka mellan å ena sidan fokuserad mikroanalys av enskilda samtalsut-
drag, å andra sidan jämförelser av olika liknande fall. Jag har på så vis gått 
mellan olika analysnivåer och kontinuerligt utvecklat mina analytiska katego-
rier i en vad ten Have (2007: 68) beskriver som en ”spiralling fashion”.  

En betydande del av analysarbetet har varit att transkribera samtalsutdrag i 
syfte att systematiskt observera videoinspelningarna och upptäcka detaljer i 
interaktionens utförande och temporalitet. Att transkribera samtalsmaterial 
kräver upprepad och minutiös närstudering av materialet, vilket är en central 
del av den analytiska processen (Clayman & Gill, 2004; Hutchby & Wooffit, 
1998:75). Genom transkriberingsarbetet tvingas forskaren till fokuserad ob-
servation och till exakt beskrivning av vad som faktiskt händer i interaktionen 
och hur olika handlingar förhåller sig till varandra temporalt och sekventiellt 
på mikronivå. Transkriptionsprocessen är därmed inte bara ett sätt att skapa 
representation av interaktionen, utan ett tillfälle då man faktiskt gör analytiska 
upptäckter. Som Mondada (2007) noterar, är transkriptionsarbetet en kontinu-
erlig aktivitet i forskningsprocessen som återkommer i flera stadier av ana-
lysen. Efter att inledningsvis ha grovtranskriberat samtalsutdrag under det ti-
diga, mer förutsättningslösa analysarbetet, har jag ofta återvänt till tidigare 
transkriptioner och arbetat om dem allt eftersom mina analytiska intressen har 
förändrats och specificerats. Jag har då återkommande upptäckt nya aspekter 
av interaktionen som jag tidigare inte noterat, och som har förändrat min för-
ståelse av materialet. På så vis har transkription och analys varit nära samman-
flätade och ömsesidigt påverkat varandra (Broth m.fl., 2020: 51). Jag återkom-
mer till mitt förhållningssätt till transkription längre fram i kapitlet. 

Under avhandlingsarbetets gång har jag regelbundet deltagit i s.k. datasess-
ioner, där kollegor gemensamt analyserar korta videoklipp med tillhörande 
transkriptioner. Det kollaborativa analysarbetet är en utmärkande praktik för 
CA (ten Have, 2007) och har varit mycket värdefullt för att få nya perspektiv 
på materialet. Många av analyserna i avhandlingen härstammar från iakttagel-
ser och diskussioner med kolleger på datasessionerna, vilket möjliggjorts av 
att vi under datasessionerna haft gemensam tillgång till primärdata. Datasess-
ionerna var också ett tillfälle för att pröva mina analyser, eftersom jag där har 
fått möjlighet att stämma av både transkriptioner och analyser med kolleger 
och ta del av andra samtalsforskares blick på materialet.  

Samtidigt som ett induktivt förhållningssätt har präglat min arbetsprocess, 
har jag när jag har utvecklat studiens analytiska fokus förhållit mig till att av-
handlingen skrivs inom ramen för Uppsala Antibiotic Center och för det 
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övergripande forskningsprojektet som syftar till att utforska interaktion i 
svensk primärvård utifrån ett intresse för antibiotikaförskrivning. Det övergri-
pande projektet har visserligen ett brett formulerat syfte och möjliggjorde stor 
flexibilitet, men innebär ändå ett visst fokus och vissa ramar för ingående del-
projekt. Däremot kvarstår strävan efter ett materialnära analytiskt angrepps-
sätt, där analysen präglas av en öppenhet och ett utforskande av deltagarnas 
egna orienteringar. Preliminärt fokus bestämdes i samråd med projektgruppen 
för att säkerställa att vi täckte forskningsfrågorna i projektansökan och undvek 
överlapp mellan delstudierna. Vi landade då i att jag inledningsvis skulle fo-
kusera på de tidigare delarna av besöken (se Bertils, 2019). Genom att börja 
närstudera dessa delar fick jag syn på interaktionen kring temperaturmät-
ningen, vilken sedan utvecklades till att bli avhandlingens fokus.  

Samlingar, kvantifiering och urval av exempel 
Att skapa samlingar av aktiviteter och fenomen som liknar varandra har be-
skrivits som ett sätt att gå från de specifika och enskilda fall som analysen 
utgår ifrån till att upptäcka och beskriva återkommande mönster och praktiker 
(Sidnell, 2013). Avhandlingsmaterialets beskaffenhet, där aktiviteter återkom-
mer rutinartat i besöken, gjorde det till ett tacksamt underlag för samlingar. 
Till exempel innehåller samtliga besök någon form av problempresentation 
från patienten, och 89 temperaturmätningar finns dokumenterade. Det gjorde 
det möjligt att samla exempel på återkommande aktiviteter och praktiker, be-
skriva dem och jämföra dem med varandra.  

Korpusen och de samlingar som avhandlingen bygger på är små i jämfö-
relse med många andra studier, och kan knappast utgöra grund för robusta 
kvantitativa analyser. Min ambition är inte heller att göra sådana. Dock före-
kommer det i analyskapitlen att jag presenterar sammanräkningar och rappor-
terar hur ofta en viss aktivitet eller ett visst format förekommer, i syfte att 
illustrera tendenser i materialet. Utöver ett större material skulle en kvantitativ 
analys kräva en mer systematisk kategorisering av de interaktionella fenomen 
som jag försöker beskriva – vad räknas som ett ”fall” av någonting, och hur 
avgränsas det från någonting annat? Denna svårighet, och den medföljande 
risken för en alltför förenklad kategorisering av fenomen som kan ge diffusa 
eller rentav missvisande resultat, har diskuterats i CA-litteraturen (Schegloff, 
1993; Haakana, 2002; Robinson, 2007). En slutsats av denna diskussion är att 
kvantitativ analys av interaktionella drag kan ge värdefulla insikter, men alltid 
bör bygga på en gedigen analys av enskilda utdrag ur interaktionen ur ett del-
tagarperspektiv. På så vis fungerar analys av större datamängder snarast som 
”multiple or aggregates of single instances” (Schegloff, 1993: 102). De kate-
gorier som kvantifieras i avhandlingen är sådana som jag bedömt vara lätta att 
identifiera och som illustrerar intressanta tendenser i materialet, såsom hur 
ofta patienter och sköterskor initierar rapportering om feber (kapitel 6) eller 
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hur ofta patienter talar fram förväntningar på ett mätresultat strax före mätning 
(kapitel 8). Avhandlingens metodologiska kärna är dock den sekventiella ana-
lysen av enskilda fall och av deltagarnas påvisbara orientering mot de aktuella 
fenomenen (jfr Schegloff, 1993).  

Transkription: att representera interaktion 
Centralt för CA:s framväxt som teoretiskt och metodologiskt ramverk var ett 
detaljerat system för transkription av interaktion. Utifrån det grundläggande 
antagandet att inga samtalselement a priori kan antas vara slumpmässiga eller 
irrelevanta (Heritage 1984a: 241), utvecklade Jefferson (2004a) de transkrip-
tionskonventioner som idag är mer eller mindre standardiserade för CA. En 
minutiös transkription som strävar efter att återge i detalj hur samtalsturer kon-
strueras, produceras och positioneras i relation till varandra har gjort att man 
har kunnat fånga dittills oupptäckta företeelser i interaktion. De tidiga studi-
erna av principer för turtagning i samtal visade till exempel på vikten av sådant 
som inandningar, pauser och överlappande tal när deltagare orienterar sig i 
samtalet (se t.ex. Sacks m.fl., 1974), och satte därmed ljuset på att alla detaljer 
i interaktionen kan ha en potentiell analytisk betydelse.  

Att föra över talad och förkroppsligad interaktion till någonting som kan 
representeras i text och bild är en komplex process (Duranti, 1997). I littera-
turen betonas ofta att transkriptionerna inte utgör studiens data (Mondada, 
2007), utan att det material som all analys baseras på och som samtalsforska-
ren ständigt återkommer till är video- eller ljudinspelningarna av interaktion. 
Transkriptionerna är representationer av dessa inspelningar – en abstraktion 
av det komplexa och mångfacetterade fenomen som interaktion utgör (jfr Du-
ranti, 1997: 137). Som Ochs (1979) betonar, är transkriptionsarbetet ”en se-
lektiv process som reflekterar teoretiska syften och avgränsningar” (s. 44, min 
övers.). Varje transkription är därmed ett resultat av forskarens val att lyfta 
fram och belysa särskilda detaljer för en ”specifikt mottagarorienterad analys 
eller demonstration” (Mondada, 2007: 819, min övers.).  

Valet av transkriptionsprinciper och vad som ska återges i de transkript-
ioner som publiceras påverkas av både teoretiska och pragmatiska övervägan-
den (Ochs, 1979). Transkriptionen har en dubbel uppgift som ställer olika krav 
på dess beskaffenhet. Å ena sidan ska transkriptionen återge inspelningen så 
att läsaren själv ska kunna göra en självständig analys av interaktionen (ten 
Have 1999), som en del av att stärka analysens transparens och validitet. Den 
bör därför ligga så nära som möjligt den ursprungliga interaktionen. Å andra 
sidan ska transkriptionen lyfta fram analytiskt relevanta fenomen och rikta lä-
sarens fokus mot det som författaren vill belysa (ten Have 1999; Ochs 1979: 
44). En utmaning är därför att utforma en transkription som är så detaljerad 
som krävs för att återge interaktionen och belägga analyserna, samtidigt som 
den är läsbar och begriplig (Wootton 1997; Goodwin 2000). En alltför 
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detaljerad transkription blir mer svårtillgänglig för läsaren (Ochs, 1979). Sam-
tidigt riskerar en mindre detaljerad transkription att bortse från viktiga inter-
aktionella element och ge läsaren, som inte har tillgång till inspelningarna, en 
missvisande bild av interaktionen. 

Att transkribera multimodal interaktion 
Transkriptionerna i avhandlingen har gjorts enligt Jeffersons (2004a) konvent-
ioner, delvis kompletterad med multimodal transkription i linje med Mondada 
(2018). En fullständig transkriptionsnyckel med beskrivning av transkript-
ionsprinciperna finns bifogad som Bilaga 2. 

Vid meningsskapande i social interaktion samverkar flera olika semiotiska 
resurser. Heath (1984; 1986) och Frankel (se t.ex. 1993) visade tidigt på bety-
delsen av att inkludera multimodala aspekter såsom blickar, gester, kroppspo-
sitioner och hanterandet av objekt för att förstå samspelet mellan läkare och 
patient (se även Psathas, 1990; Robinson & Stivers, 2001; Svensson m.fl., 
2006; Park, 2013). Mitt intryck är dock att många studier av medicinsk inter-
aktion tenderar att främst fokusera på deltagarnas verbala resurser (för en 
översikt, se Gill & Roberts, 2013). Föreliggande avhandling utgör till viss del 
exempel på en studie med slagsida åt ett fokus på verbala resurser. I avhand-
lingen har icke-verbala resurser givits olika stor plats i de olika analyskapitlen, 
beroende av mitt analytiska intresse i respektive delstudie. Särskilt framträ-
dande är multimodala resurser i kapitel 7, då deltagarnas organisation av tem-
peraturmätningen visar sig till stor del göras genom deltagarnas förkroppsli-
gade handlingar och hantering av artefakter. Detta återspeglar sig i detaljerade 
multimodala transkriptioner och avbildningar i just detta kapitel, medan mul-
timodala resurser representeras mindre framträdande, om än inte är helt från-
varande, i de kapitel som behandlar patienters problempresentationer (kapitel 
6) respektive deltagarnas rapportering och tolkning av mätresultat (kapitel 8). 
Transkriptionerna är resultatet av en avvägning mellan att försöka skapa åter-
givanden av interaktionen som är analytiskt belysande, rättvisande och i möj-
ligaste mån läsvänliga.  

Transkriptionerna har i vissa fall kompletterats med konturteckningar av 
stillbilder ur videomaterialet för att särskilt synliggöra multimodala aspekter 
av interaktionen som är centrala för analysen. Användningen av konturteck-
ningar är inspirerad av t.ex. Goodwin (2007). En ofta använd metod för att 
illustrera icke-verbala handlingar är annars att lägga in stillbilder från video-
klipp i transkriptionerna (se t.ex. Mondada, 2013; Nevile, 2015). I mitt fall har 
valet att använda mig av teckningar snarare än skärmavbilder framför allt 
etiska skäl. Jag ville så långt som möjligt avidentifiera deltagarna, och upp-
levde att man kommer längre från deltagarnas identitet genom teckningar än 
genom de filter som jag provade att lägga över skärmavbilder från videofil-
men. Teckningar har dessutom egenskapen att de på andra sätt än foton kan 
vara selektiva (Ekström, 2012). Det är möjligt att lyfta fram just det som är 
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fokus för analysen, och teckningar kan därför göras tydligare än vad som är 
fallet för en del stillbilder från videoklipp. Att välja att endast avbilda utvalda 
delar kan dock föra med sig risken att bilderna av deltagarna och deras hand-
lingar tas ur sin spatiala och materiella kontext. I avhandlingen har jag försökt 
väga tydlighet mot risken för dekontextualisering. Mina teckningar av tempe-
raturmätningar fokuserar på deltagarnas kroppshållningar och positionering i 
relation till varandra och till centrala objekt. Föremål som framstår som cen-
trala i interaktionen (särskilt febertermometern) återges alltid, medan andra 
föremål i deltagarnas för- och bakgrund (såsom besöksrummets inredning) 
återges skissartat eller inte alls.  

Bilderna används i kombination med texter som beskriver visuella beteen-
den samt symboler som visar exakt när en rörelse påbörjas eller avslutas i re-
lation till andra handlingar (Mondada, 2018). Symbolerna, som skrivs in i 
transkriptionens rad för tal, ger därmed viktig information om handlingars 
temporala och sekventiella organisation sinsemellan (se t.ex. rad 8: ”rätar upp 
sig”, som visar exakt när patienten påbörjar sin förändring av kroppsposition). 
Bilder kan istället ge ett helhetsintryck av vad som sker – i utdraget nedan hur 
patienten har justerat sin kroppsposition från tillbakalutad (fig 5.2a) till fram-
åtlutad (fig 5.2b), samtidigt som sjuksköterskan närmat sig honom med ter-
mometern i handen. Kombinationen av teckningar, beskrivande text och sym-
boler som markerar handlingars början och slut ska här tillsammans återge 
patientens kroppsliga agerande när en temperaturmätning är på väg att inledas. 
 
Utdrag 5.2 UUIC: Primary Care 249201 
01 SSK:   ä::::h ah okej. äh ha’ru tagit nån  
02        hostmedicin då tä[nker ja, 
03 PAT:                    [@nä:j, de har ja inte gjort# 
          blick följer ssk->@ 
   fig                                                #fig 5.2a 

04        (1.0) 
   ssk    ->förbereder termometer->(11) 
05 SSK:   &>för< de finns ju en hel del  
          &går mot pat->(07) 
06 PAT:   @a::, 
          @....rätar upp sig-> 

  

fig 5.2a 
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07 SSK:   &@bra slemlösande hostmedici[ner, 
        ->& 
08  PAT:                              [@ja:,# 
   pat     @rätar upp sig, arm in----->@framåtlutad, armar mot ben 
   fig                                       #fig 5.2b 

 
En nackdel med teckningar är att det kan vara svårt att återge deltagarnas an-
siktsuttryck på ett rättvist sätt. Detta kan i och för sig vara en svårighet även 
när man använder sig av fotografier, där en stillbild i ögonblicket kan ge en 
överdriven eller rent av missvisande bild av ett subtilt ansiktsuttryck. I mitt 
fall, där fokus för bilderna snarare än ansiktsuttryck i regel är deltagarnas 
kroppshållningar, rumsliga orientering och handhavande av objekt, bedömer 
jag att konturteckningarna fungerar väl för att illustrera det jag vill belysa. 

Utöver sådant som nickningar, blickar och ansiktsuttryck pågår många 
andra förkroppsligade handlingar under konsultationerna. Verksamheten 
präglas av att icke-verbal aktivitet pågår parallellt med verbalt präglade akti-
viteter, såsom att en sjuksköterska för anteckningar eller förbereder ett mätin-
strument samtidigt som en patient redogör för sin sjukdomshistoria. Att i de-
talj återge parallella icke-verbala handlingar bedömer jag skulle ge en svårö-
versiktlig transkription. Samtidigt är multiaktivitetet (Haddington m.fl., 2014) 
någonting som utmärker kontexten och som jag bedömer som relevant att åt-
minstone i viss mån återge i materialet. Tystnader blir också mer begripliga 
och mindre avvikande med vetskapen om att någonting annat sker samtidigt. 
En flera sekunder lång tystnad, som utan icke-verbala noteringar kunde ha tett 
sig märklig för läsaren och borde ha analytiska implikationer, kan exempelvis 
vara helt oproblematisk för deltagarna om sjukvårdspersonalen är sysselsatt 
med att föra anteckningar eller ta patientens blodtryck. Jag har här återigen 
strävat efter en balans mellan läsvänlighet och transparens när jag har valt och 
valt bort vilka icke-verbala handlingar som ska transkriberas och hur finkor-
nigt de beskrivs.  

fig 5.2b 
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Introduktion till analyskapitlen 
Efter att ha introducerat studiens teoretiska och metodologiska ramverk och 
redogjort för mitt material och tillvägagångssätt, går jag nu över till avhand-
lingens empiriska del.  

I kapitel 6 studeras hur patienter talar om feber när de berättar om sina be-
svär och motiverar sitt behov av vård. Feber etableras här som någonting som 
framstår som viktigt för deltagarna att redogöra för, och som patienter förvän-
tas ha kunskap om. Jag undersöker hur patienterna bygger upp sina besvär 
som legitima för att söka vård, och hur feber ges en roll i relation till detta. 
Här diskuteras också hur deltagarna orienterar sig mot objektiva och subjek-
tiva källor till kroppstemperatur.  

I kapitel 7 studeras själva temperaturmätningen som multimodalt organise-
rad aktivitet. I denna del fokuseras deltagarnas handlingar när de gemensamt 
åstadkommer temperaturmätningen, när patienter görs till och inordnar sig 
som objekt för fysisk hantering. Jag diskuterar också hur sköterskor kan ori-
entera sig mot en spänning i att ta tempen på en patient som redan har tagit 
tempen på egen hand och rapporterat ett mätresultat. 

I kapitel 8 undersöker jag hur deltagarna talar om förväntade och uppmätta 
resultat av temperaturmätningen och förhandlar om dess betydelse. I kapitlets 
första del undersöks hur deltagarna talar om förväntade resultat innan tempe-
raturmätningen har genomförts. I den andra delen behandlas rapporteringen 
av mätresultatet efter temperaturmätningen, och hur deltagarna engagerar sig 
i tolkning av det numeriska mätresultatet som ”feber” eller ”ingen feber”. Här 
blir epistemiska aspekter av interaktionen framträdande när deltagarna hante-
rar, visar upp förväntningar på och gör anspråk på kunskap om hur ett mätre-
sultat ska tolkas. 
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Kapitel 6. Att lansera feber 

I det här kapitlet utforskar jag hur deltagarna hanterar feber när patienter be-
rättar om sina besvär i början av besöket. Som Gill m.fl. (2010) visar, utgör 
vårdbesöket ett ”sense-making event” där patienter kan visa hur de förstår och 
tolkar sina besvär samt bjuda in vårdpersonalen att tolka besvären på särskilda 
sätt. Patientens problempresentation har i tidigare forskning visat sig vara ett 
tillfälle under besöket där patienten ges möjlighet att formulera sina besvär 
och sin upplevelse av sitt tillstånd med egna ord och utifrån sin egen agenda 
(Heritage & Robinson, 2006a). Genom att undersöka denna fas av besöket vill 
jag därför få syn på patientens perspektiv på feber. 

I kapitlet visar jag både hur feber kan läggas fram som ett besvär som i sig 
motiverar medicinsk uppmärksamhet och hur det kan vara en del av en be-
skrivning av en större symtombild som legitimerar besöket. Jag analyserar 
både problempresentationer där patienten lägger fram ett diagnosförslag och 
sådana som endast består av beskrivningar eller uppräkningar av symtom (jfr 
Stivers, 2002b). Dessa två format av problempresentationer har tidigare stu-
derats i relation till doktorabilitet och som sätt för patienter att mer eller 
mindre explicit förespråka en viss behandling (Cabral m.fl., 2019; Ijäs-Kallio 
m.fl., 2011; Mangione-Smith m.fl., 1999; Stivers, 2002b; Stivers m.fl., 2003). 
Fokus för ovan anförda studier är problempresentationernas form i sin helhet, 
snarare än en analys av hur specifika symtom anförs och ges betydelse. En 
närmare granskning av de exempel som Stivers (2002b) presenterar från ame-
rikanska läkarbesök gällande barn med symtom på luftvägsinfektioner visar 
att feber nämns återkommande. Föreliggande analys bidrar till forskningen på 
området genom att närmare studera den roll som feber spelar när patienten 
stegvis avtäcker och talar fram sin sjukdom.  

Med utgångspunkt i avhandlingens inledande iakttagelse att feber både kan 
göras tillgänglig genom temperaturmätning och genom patientens subjektiva 
upplevelse av febersymtom, utforskar jag också hur olika sätt att få epistemisk 
tillgång till kroppstemperatur aktualiseras av deltagarna och behandlas som 
mer eller mindre legitima grunder för att bedöma om patienten har feber. Ka-
pitlet ska därmed lägga en grund för de följande analyskapitlen genom att visa 

1. hur feber hanteras som en angelägen fråga att rapportera om i samband 
med luftvägsinfektioner 
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2. vilken betydelse som deltagarna tillskriver feber när patienten lägger 
fram sina symtom och framställer dessa som i behov av medicinsk uppmärk-
samhet 

och 3. hur objektiva och subjektiva källor till feber kan åberopas och lyftas 
fram som legitima sätt att få epistemisk tillgång till patientens kroppstempe-
ratur. 

Empirisk och analytisk avgränsning 
Materialet för detta kapitel har avgränsats till sjuksköterskesamtalen på Mot-
tagning 3, en samling som jag kallar för delkorpus A. Vid dessa besök gör 
sjuksköterskan en medicinsk bedömning av patienten och ger antingen råd om 
egenvård eller bokar in patienten för ett läkarbesök för ytterligare bedömning 
och eventuell behandling. Att undersökningen av problempresentationer har 
avgränsats till sjuksköterskebesöken på Mottagning 3 beror på att dessa besök 
följer en tydlig struktur där patientens problempresentation utgör en systema-
tiskt återkommande inledande fas som sker före temperaturmätning. På Mot-
tagning 1 eliciteras istället problempresentationer i regel först vid läkarbesö-
ket, efter att en sjuksköterska eller undersköterska redan har tagit tempen på 
patienten. Avgränsningen av delkorpus A innebär därmed en mer homogen 
korpus, bestående av besök där patienter berättar om sina besvär innan de har 
hunnit ta tempen på mottagningen. För en närmare beskrivning av samtalens 
kontext och övergripande struktur se kapitel 4 (etnografisk beskrivning av be-
söken). Delkorpus A omfattar 52 samtal, dvs samtliga sjuksköterskesamtal på 
Mottagning 3. 

På Mottagning 3 fungerar sjuksköterskorna som ett slags grindvakt som ska 
bedöma huruvida patienten är i behov av ett akut läkarbesök. Patienterna i 
materialet kan visserligen orientera sig mot att få en medicinsk bedömning 
och egenvårdsråd av sjuksköterskan, men för att få exempelvis receptbelagda 
läkemedel och sjukintyg krävs läkarbesök. För att få det behöver patienterna 
presentera sina besvär som adekvata för att bokas till läkare. Medan doktora-
bilitet i läkarbesök till stor del kan förstås som ett moraliskt orienterat arbete 
(Heritage & Robinson, 2006a), är frågan om behov av medicinsk uppmärk-
samhet ett rent konkret problem i sjuksköterskebesöken på Mottagning 3. Be-
greppet doctorability får i den här kontexten därmed en bokstavlig betydelse, 
då en av sjuksköterskans uppgifter är att bedöma huruvida patienten är i behov 
av ett läkarbesök. På så vis liknar kontexten den Leppänen m.fl. beskriver för 
telefonsjuksköterskor (Leppänen, 2005; Leppänen & Sellerberg, 2004), där en 
huvuduppgift är att bedöma patientens vårdbehov och där patientens behov av 
medicinsk uppmärksamhet därav står i fokus. 

Problempresentationsfasen initieras i regel av en öppningsfråga från vård-
givaren (Beckman & Frankel, 1984; Ruusuvuori, 2000). En rad olika praktiker 
för öppningsfrågor som initierar problempresentation har beskrivits i tidigare 
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forskning i engelskspråkig kontext (Heath, 1981; Robinson, 1998, 2006; He-
ritage & Robinson, 2006b; Gafaranga & Britten, 2003). Problempresentation-
erna utgör andraledet i ett närhetspar av fråga–svar, och första ledet formar 
därför förutsättningarna för problempresentationen (Beckman & Frankel, 
1984; Heath, 1981; Heritage & Robinson, 2006b; Park, 2017; Robinson, 1998, 
2006). En fråga efter patientens besöksorsak relevantgör exempelvis att pati-
enten själv anger varför hen är där, medan ett påstående som ”Du har problem 
med din hals” relevantgör ett bekräftande eller en korrigering. I delkorpus A 
är initieringarna av problempresentationer fördelade enligt följande tabell.  

 
Tabell 2. Översikt över initieringar av problempresentationer i delkorpus A 

 

Som framgår av tabellen är inledningsfrågorna i delkorpus A oftast formule-
rade på sätt som ger patienten stort utrymme att forma sin problempresentat-
ion. Det vanligaste formatet för inledningar i delkorpus A att sjuksköterskan 
ber patienten att ”berätta”, direkt följt av en fråga som preciserar vad det är 
patienten ska berätta om (27 belägg). Att patienter presenterar sina besvär just 
i form av berättelser har funnits vara ett återkommande format för problem-
presentationer (Halkowski, 2006; Leppänen, 2005; Ruusuvuori, 2000). Berät-
telseformatet ger patienten utrymme att visa upp sin egen moral kring proble-
met och etablera sig som en trovärdig person (Leppänen & Sellerberg, 2004; 
Ruusuvuori, 2000: 151). Även det näst vanligaste öppningsformatet, ”Hur mår 

TYP AV INLEDNING EXEMPEL ANTAL BELÄGG 
 

”Berätta” + hur mår du-
fråga 

Berätta hur står de 
till mä dej. 

27 

Hur mår du-fråga Hur står de till me 
dej?, 
 
Hur mår du?, 

15 

Påstående som antyder 
förkunskap om symtom 

Du har problem med din 
hals. 
 
Du har haft besvär me 
feber till och från?, 

2 

Övriga inledningar Berätta, va ä’re som 
gör att du kommer hit 
idag, 
 
Å anledningen till att 
du e här är- 

8 

Ingen öppningsfråga,  
patienten initierar  
problempresentation 

Ja har jätteont i mitt 
öra, 

1 

Totalt  52 
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du?”, ger patienten stort utrymme att forma sin problembeskrivning. Vid båda 
dessa formattyper gör frågeställaren inte anspråk på att redan ha viss kunskap 
om patienten, till skillnad från i en öppningstur som ”Du har problem med din 
hals” där sjuksköterskan implicerar förkunskap om patientens besöksorsak. 
Uppgiften att etablera en anledning till besöket läggs i stället på patienten, som 
ges stort handlingsutrymme för att formulera sina besvär med egna ord och 
utifrån sin egen agenda. Hur patienten lägger fram sina besvär, och hur feber 
ges betydelse, är föremål för följande analys. 

Analys 

I det följande utforskas hur patienter och sjuksköterskor talar om och hanterar 
feber under de inledande delarna av besöket. Analysen ger inblick i när delta-
garna talar om feber, vad patienter gör när de hävdar att de har feber samt hur 
de orienterar sig mot olika typer av källor till kunskap om feber. Inledningsvis 
visar jag hur tal om feber i regel förekommer tidigt i besöken och ger exempel 
på problempresentationer där feber tas upp av såväl patienter som sjuksköters-
kor. Därpå undersöks en rad problempresentationer där feber på olika sätt ges 
betydelse i relation till andra symtom och till patienters egna förslag på vad 
som orsakar deras besvär. Avslutningsvis diskuterar jag hur deltagarna talar 
fram sina rapporter om feber som grundade i å ena sidan temperaturmätningar, 
å andra sidan subjektiva upplevelser av febersymtom. 

Feber som angeläget att rapportera om 
En inledande genomgång av delkorpus A ger en fingervisning om att delta-
garna behandlar feber som angeläget att tala om: I 48 av de 52 besöken i del-
korpus A omtalas feber under besökets inledande faser. I de flesta fall (29 fall) 
är det patienten som nämner feber när hen berättar om sina besvär i besökets 
inledande fas. När patienten inte själv berättar om feber, tenderar sjuksköters-
kan att under den direkt följande anamnesfasen fråga om patienten har haft 
feber (18 fall). I fyra fall nämns feber inte under besökets inledande faser. 20 

 
  

 
 
20 I tre av de fyra fall då feber inte har nämnts under problempresentation och anamnes tar 
sjuksköterskan tempen på patienten längre fram i besöket, och frågan om kroppstemperatur 
aktualiseras därigenom. I ett av dessa fall frågar sjuksköterskan om patienten har haft feber efter 
att hon verbalt har förannonserat en övergång till kroppsundersökningsfasen och är på väg att 
inleda temperaturmätning. I två av fallen tar sjuksköterskan tempen utan fråga om patienten har 
eller har haft feber. I det fjärde fallet nämns inte feber överhuvudtaget och ingen temperatur-
mätning görs.  
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Tabell 3. Tal om feber under besökets inledande faser i delkorpus A 
 

PAT INITIERAR TAL 
OM FEBER 

SSK INITIERAR TAL OM  
FEBER 

FEBER 
NÄMNS 
INTE 

TOTALT 

29 19 

varav i anamnesfas 18 
varav i öppningsfråga 1 

4 52 

Feber är alltså ett frekvent förekommande ämne när patienten redogör för sina 
besvär i delkorpus A, och tenderar att efterfrågas om patienten inte självmant 
rapporterar om det. Följande utdrag visar en problempresentation där patien-
ten anger feber som ett av sina besvär. 
 
Utdrag 6.1. UUIC: Primary Care 230201 
01 SSK:   berätta, hur mår du? 
02        +(1.0)+ 
   ssk    +förbereder anteckningsblock+ 
03 PAT:   ja har vart krasslig i typ (.) tv-  
04        ä:h tre veckor nu 
05 SSK:   m, 
06 PAT:   började me att jag tappa rösten,  
07        +(0.8)+ 
   ssk    +nickar+ 
08 PAT:   å sen=äh ha’re gått över mer till hos:ta feber. 
09 SSK:   m,= 
10 PAT:   =å de släpper inte. 

 
Patienten presenterar sitt problem i form av en sjukdomsberättelse där hon 
inledningsvis anger hur länge hon varit sjuk (rad 3–4), och sedan redogör kro-
nologiskt för hur symtomen har uppstått och förändrats. (rad 6, rad 8) Patien-
ten formulerar sitt mående som att hon är ”krasslig”, ett ordval som framställer 
tillståndet som relativt harmlöst, men symtomen som långdragna, ”de släpper 
inte” (rad 10). Feber utgör ett av de besvär som läggs fram. Patienten anger 
ingen specifik kroppstemperatur eller redogör för hur hon vet att hon har haft 
feber – genom mätning eller genom att ha känt av fysiska febersymtom. Sjuk-
sköterskan efterfrågar inte heller detta, utan ger minimal respons ”m,” (rad 9) 
och tycks därmed behandla patientens rapport som trovärdig och tillräcklig.  

I följande utdrag nämner patienten inte feber i sin initiala problempresen-
tation. Sjuksköterskans första fråga efter att patienten har berättat om sina 
symtom gäller då huruvida han har haft feber. 

 
Utdrag 6.2. UUIC: Primary Care 222202  
01 SSK:   hur står de till me dej? 
02 PAT:   ä::h ja, ja har ont i halsen, 
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03 SSK:   [m, 
04 PAT:   [ä::h >så ja misstänker att det< är halsfluss,  
05        @ja har ((sväljer)) äh vita+ prickar i halsen också, 
          @pekar mot hals            + 
06 SSK:   mm, 
07 PAT:   ä::h så har haft de i äh- a va kan de va sen  
08        i söndas kan[ske, 
09 SSK:               [+sen i+ söndas,= 
                       +nickar+ 
10 PAT:   =ja:, 
11 SSK:   a:, 
12        (0.5) 
13 SSK:   feber? 

 
Patienten berättar att han har ont i halsen (rad 2) och anger sedan diagnosför-
slaget ”halsfluss” (rad 4) följt av ett symtom som är karaktäristiskt för detta, 
”vita prickar i halsen (rad 5) samt hur längre han har lidit av det (rad 7–8). 
Han nämner inte feber. Sjuksköterskan ger patienten ytterligare utrymme för 
att berätta mer (rad 11–12), och när han inte längre gör anspråk på turen blir 
hennes första fråga huruvida patienten har haft feber (rad 13). Frågan formul-
eras minimalt, vilket tyder på att det är en rutinfråga som sjuksköterskan be-
handlar som omarkerad att ställa i detta sammanhang utan att behöva motivera 
eller bädda in. Formuleringen kan också förstås utifrån att feber, tillsammans 
med de besvär som patienten har räknat upp, är ett typiskt symtom på halsfluss 
(Halsfluss – 1177 Vårdguiden, u.å.).  

Dessa två utdrag demonstrerar hur patienter och sjuksköterskor tycks ha en 
gemensam förståelse för att feber är relevant och angeläget att rapportera om 
när patienten söker vård för symtom på luftvägsinfektion. Att feber nämns 
under de allra flesta besöken i delkorpus A, att det tenderar att nämnas under 
besökets inledande delar samt att både patienter och sjuksköterskor regelbun-
det initierar tal om feber stöder denna bild. Utifrån denna inledande iakttagelse 
kommer jag nu att gå närmare in på hur feber kan ges en viktig roll i problem-
presentationen som helhet, när patienten lägger fram sina besvär som rele-
vanta för medicinsk uppmärksamhet. 

Feber i olika typer av problembeskrivningar 
I delkorpus A finns både exempel på problempresentationer som endast består 
av symtom och sådana där patienten lägger fram ett förslag på diagnos (jfr 
Stivers, 2002b). Feber förekommer i båda typer av problempresentationer. I 
det följande visar jag hur feber presenteras i relation till andra symtom, och 
läggs fram som en del i förklaringen till varför man söker vård. 

Feber i problempresentationer med endast symtom 
I följande utdrag ingår feber som ett av flera symtom. Patienten berättar om 
hur hans sjukdom kronologiskt har utvecklats från start fram till nuläget, där 
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feber framställs som det första symtomet som uppträdde. Därefter redogör han 
för hur ytterligare symtom har tillkommit, och hur dessa besvärar honom och 
motiverar medicinsk uppmärksamhet. ”Hög feber” framställs som startpunk-
ten för patientens sjukdom. 
 
Utdrag 6.3. UUIC: Primary Care 223202  
01 SSK:   ja, berätta. hur mår du. 
02 PAT:   ä::::h de började- vill du höra-  
03        höra hela eller? 
04 SSK:   ja: kör hela. 
05 SSK:   [(de blir bra)  ] 
06 PAT:   [ä::h de började] i lördas,  
07 SSK:   m,= 
08 PAT:   =ä:ö:h förmidda mitt på dan nånting (där,) 
09 SSK:   m, 
10 PAT:   me:d äh hög feber, 
11 SSK:   m:, 
12 PAT:   ä::h (.) och sen på kvällen kom halsont  
13        och=.nfhh de hä:r snoret. 
14 SSK:   m, 
15 PAT:   de har inte blivit de minsta bättre, 
16 SSK:   nej, 
17 PAT:   och nu (.) ha’re liksom gått ut i öronen. 
18 SSK:   m:. 
19 PAT:   .nfhhh ahhh (^å) ja kan inte sova. 
20 SSK:   nä::. 
21 SSK:   [ja förstå:r. 
22 PAT:   [för ja kan inte andas. 
23 SSK:   ha’ru provat nån nässprej? 

 
Patienten tycks vara på väg att påbörja en sjukdomsberättelse (rad 2), men 
avbryter sig med en inskottsexpansion som antyder att symtombilden är kom-
plex (rad 2–3). Patienten får sjuksköterskans explicita klartecken för en utökad 
tur (”kör hela”, rad 4) och återupptar och upprepar sin tidigare tur (rad 6). Han 
anger tidpunkten för när sjukdomen startade (rad 6, rad 8), refererat något vagt 
till som att ”det började”. Feber läggs fram som det första symtom som upp-
stått. Patienten säger att febern varit ”hög”, utan att ange någon källa för detta 
såsom mätning eller fysiska upplevelser av feber. Sjuksköterskan efterfrågar 
inte heller någon sådan information, utan behandlar patientens uppgifter som 
tillräckliga. Snuvan framställs som det mest besvärande symtomet, och pati-
enten lyfter fram hur snuvan har inverkan på hans vardagliga liv (jfr 
Ruusuvuori, 2000: 173) genom extremfallsformuleringarna (Pomerantz, 
1986) ”kan inte sova” och ”kan inte andas” (rad 19, rad 22).  

Utdraget visar en kronologiskt upplagd problempresentation där ”hög fe-
ber” framställs som startpunkten för patientens sjukdom. Patienten lyfter fram 
utebliven förbättring (rad 15), samt hur han påverkas i sin vardag (rad 19, rad 
22) som de faktorer som motiverar medicinsk uppmärksamhet. Patienten i 
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detta utdrag lägger fram sina besvär utan att föreslå orsaken till dem, och fo-
kuserar istället på symtomen som i sig framställs som doctorable.  

Även i följande utdrag fokuserar patienten på att beskriva sina symtom sna-
rare än att föreslå en orsak till sina besvär. I detta fall, i kontrast till föregående 
utdrag 6.3, framställs feber som det som motiverar patientens behov av medi-
cinsk uppmärksamhet och som utgör själva orsaken till besöket. Patienten re-
dogör i detalj för feberns utveckling över tid, anger exakta numeriska mätre-
sultat och betonar att han gjort återkommande mätningar. Han lyfter återkom-
mande fram tidsaspekten av sin sjukdom, där febern framställs dels som lång-
varig, dels som försämrad jämfört med tidigare.21 Sjuksköterskan ger 
patienten utrymme att berätta utförligt om sitt tillstånd. Utdraget visar hur pa-
tienten lägger fram febern som ett besvär värdigt medicinsk uppmärksamhet, 
och hur sjuksköterskan arbetar i linje med patienten med att framställa febern 
som doctorable. 
 
Utdrag 6.4. UUIC: Primary Care 204201  
01 SSK:   ja. berätta. hur mår du. 
   pat  ->>hänger upp jacka och sätter sig på stol->(3) 
02        (2.0) 
03 PAT:   för (.) äh dryga veckan sen så@ (.) ä::h 
                                      ->@ 
04        (.) börja jah äh (0.4)@(0.6) ont i halsen:@  
                                @vickar huvud åt sidorna@ 
05 PAT:   å @+feber,+@ 
            @blick mot ssk@ 
   ssk       +nickar+ 
06 SSK:   ja, 
07 PAT:   å de har inte gett me sej asså.=varje da  
08        äh feber i äh nu i äh om de e åtta el- åtta  
09        nie dar. (s-) 
10 SSK:   o[j.  ] m, 
11 PAT:    [(s-)] 
12 PAT:   .hhh å de går alltså- ja kollar äh ganska  
13        ofta. >>de går upp å ner. 
14 SSK:   m, 
15 PAT:   ä:h (.) å har legat mellan (1.0) #tretti:: äh sju: å:  
16        fem å tretti@nie å+# (vi-) >>imorse va re trettinie 
                      @skakar lätt på huvudet->(18) 
   ssk                      +nickar-------------------------> 
17        å tre,+ 
   ssk    ----->+ 
18 SSK:   °°m,°°@ 
   pat    ---->@ 
19 PAT:   de va re sämsta de har vari på länge= 

 
 
21 Tidsaspekten vid feber har medicinsk relevans. Vårdguiden rekommenderar patienter att kon-
takta vårdcentral vid långvarig feber samt vid feber som återkommer efter ett par dagars feber-
frihet (Feber – 1177 Vårdguiden, u.å.; Förkylning – 1177 Vårdguiden, u.å.).  
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20 SSK:   =°°m,°° 
21 PAT:   .hhh ä::hm (.) ä::#h:# a, å- annars äh 
22        ja äh lite ont i halsen, å (l-) lite hosta,  
23        men framför allt feber. 
24 SSK:   m:, 
25        (2.0) 
26 PAT:   #ä:[:h# 
27 SSK:      [°okej.° 
28        (1.0) 
29 SSK:   .hhh ha’ru tagit Alvedon å Ipren förstås  
30        under den [här (.) veckan eller?, 
31 PAT:             [pt 

 
Patienten ger en kronologisk berättelse över sin sjukdomsutveckling, inledd 
med tidsangivelsen ”för dryga veckan sen” (rad 3) och därpå symtomen ”ont 
i halsen å feber”. Patienten framhäver ”feber” genom att betona det prosodiskt: 
Efter att ha gjort en vickande huvudrörelse medan han yttrar symtomet ”ont i 
halsen” tittar patienten rakt på sjuksköterskan när han säger ”feber”. Detta kan 
förstås som ett responsmobiliserande drag (Stivers & Rossano, 2010) där han 
söker återkoppling från sjuksköterskan. Sjuksköterskan nickar under slutet av 
patientens tur (rad 5) och ger därpå verbal respons (rad 6).  

Patienten etablerar i sin följande tur att besvären fortfarande är aktuella, 
”de har inte gett mä sej” (rad 7). Formuleringen indikerar att patienten har 
varit uthållig och försökt vänta ut symtomen men att det inte har lyckats, och 
förstärker därmed bilden av en långvarig feber. Därpå specificerar patienten 
sin beskrivning av febern genom mer finkorniga tidsangivelser för hur ofta 
den uppträder (”varje da”, rad 7) samt för hur länge den har pågått (”åtta nie 
dar”, rad 8), vilket är en mer specifik beskrivning än det något vagare ”för 
dryga veckan sen” i tidigare tur. Sjuksköterskan besvarar denna tur med ”oj” 
(rad 10), en diskurspartikel som inte tycks ha beskrivits i svensk CA-litteratur 
men som påminner om vad Heritage (1984b) betecknar som en nyhetsmarkör 
(eng. news mark). Den utdragna sjukdomstiden behandlas därmed som någon-
ting anmärkningsvärt. Sjuksköterskan positionerar sig därpå återigen som 
mottagare av berättelsen genom ett ”m,” (rad 10), varpå patienten redogör för 
en annan aspekt av sin kroppstemperatur, nämligen för dess exakta värden 
(rad 12–13, 15–17). Han skjuter in att han ”kollar äh ganska ofta”, där han 
lyfter fram att han har empiriskt underlag för sina angivelser och därmed utgör 
en trovärdig informationskälla. Möjligen är patientens behov av att framställa 
sig som trovärdig motiverat av sjuksköterskans överraskade reaktion i rad 10. 
Patienten karaktäriserar först feberns utveckling som att den ”går upp och ner” 
(rad 13), och preciserar detta därpå med mer exakta mätvärden (rad 15–17). 
Han framställer dagens uppmätta värde som någonting uppseendeväckande 
genom att betona mätresultatet ”trettinie å tre” (rad 17), samtidigt som han 
sakta skakar på huvudet. Patienten betonar därpå ytterligare det uppseende-
väckande i dagens temperatur genom att jämföra det med tidigare tillstånd, 
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som ”de sämsta de har vari på länge” (19). Därmed framställer han sitt nuva-
rande tillstånd som försämrat, vilket stärker dess relevans för medicinsk upp-
märksamhet (jfr Leppänen, 2005). Sjuksköterskans tysta ”°°m°°” (rad 18, rad 
20), uttalat med ett allvarligt ansiktsuttryck (ej återgivet i transkriptionen), kan 
förstås som en empatisk respons där hon lägger sig i linje med patienten och 
bemöter hans berättelse som oroande. 

Efter att ha givit en finkornig beskrivning av febern och fastställt utveckl-
ingen som en försämring (rad 15–19) nedgraderar patienten betydelsen av sina 
andra besvär som ”lite ont i halsen” ”lite hosta” (rad 22) och lyfter därpå, inlett 
med ett kontrastivt ”men”, explicit fram feber som huvudbesväret: ”men fram-
för allt feber” (rad 23). Sjuksköterskans fråga om egenvård (rad 29–30), där 
hon föreslår just febernedsättande läkemedel som den egenvård patienten ska 
ha ägnat sig åt, stöder analysen att febern har framställts som det huvudsakliga 
problemet (jfr Pomerantz, 1988).22 Adverbet ”förstås” antyder en gemensam 
förståelse för att det, utifrån vad patienten har berättat, är självklart att han ska 
ha tagit Alvedon och Ipren. Därigenom talar sjuksköterskan fram sin förstå-
else av besvären som så pass allvarliga att patienten kan förväntas ha behand-
lat dem (snarare än att exempelvis bara vänta ut besvären). 

Utdraget visar hur patienten framställer febern som någonting som i sig 
motiverar vårdbesöket, och hur sjuksköterskan medverkar i detta. Patienten 
redogör ingående och finkornigt för sin feber med upprepade hänvisningar till 
mätningar med exakta temperaturangivelser. Utmärkande för patientens pro-
blempresentation är också en betoning av tidsaspekten, såsom tidigare har no-
terats av Nielsen (2018): Febern framställs som oroande och som värdig me-
dicinsk uppmärksamhet på grund av sin varaktighet, kontinuitet och negativa 
utveckling. Sjuksköterskan ger patienten utrymme att berätta och ger empatisk 
respons, och tar därmed emot berättelsen som en redogörelse för en potentiellt 
oroande feber. Patienten behandlas som trovärdig, och hans anförda besvär 
som värda medicinsk uppmärksamhet.  

I kontrast till dessa två exempel på problempresentationer med endast sym-
tom, visar jag i följande avsnitt två utdrag där patienten lägger fram förslag på 
diagnos. Feber ges i dessa fall en viktig roll i att teckna bilden av ett särskilt 
sjukdomstillstånd. 

 
 
22 Inför temperaturmätningen kan sköterskorna fråga om patienten har tagit febernedsättande 
läkemedel, för att fastställa om mätresultatet är påverkat av läkemedelsintag. I det här fallet är 
det dock rimligt att förstå sjuksköterskans tur som en fråga om egenvård snarare än att den 
skulle vara orienterad mot den kommande febermätningen. För det första gäller den ett större 
tidsspann än vad som vore relevant inför febermätningen, och för det andra följs den av en fråga 
som uppenbarligen gäller egenvård av feber, nämligen om patienten har druckit mycket vatten 
(ej i transkriptionen). 
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Feber i diagnosförslag 
I följande utdrag lägger patienten fram ett implicit diagnosförslag där feber 
framställs som ett av de besvär som talar för det föreslagna tillståndet. Dia-
gnosförslaget är implicit på så sätt att patienten berättar om tidigare erfarenhet 
av tillståndet snarare än att explicit föreslå en diagnos. Att patienter berättar 
om tidigare erfarenheter av en viss diagnos har Ijäs-Kallio m.fl. (2011) i en 
studie i primärvårdskontext identifierat som ett format för implicita diagnos-
förslag, som hanteras som ett diagnosförslag av vårdpersonal. Patienten i föl-
jande utdrag talar fram en misstanke om att hon har en halsböld, en följdsjuk-
dom vid halsinfektion som kännetecknas av en ofta ensidig svullnad i halsen 
samt av feber, trötthet och svårigheter att gapa, svälja och andas (Galioto, 
2017; Halsfluss – 1177 Vårdguiden, u.å.). Förekomst av snuva och hosta talar 
snarare för en virusinfektion. Patienten i utdraget redogör för sina symtom 
(ensidigt halsont, svullnad i halsen och feber), och anger dessutom specifika 
symtom som hon inte har (snuva). Hon ger således en problempresentation 
innehållande både positiva och negativa observationer av symtom, vilka samt-
liga talar för diagnosen halsböld.  

 
Utdrag 6.5. UUIC: Primary Care 252202  
01 SSK:   berätta hur står de till mä dej. 
02 PAT:   jag har en äh @s::vullen (.) halsmandel@ här, 
                        @hand mot hö sida av hals@ 
03 SSK:   a, 
04 SSK:   på höger sida, 
05 PAT:   a, precis. Och ja (2.0) ä:h börja få halsont  
06        förra söndan >tror ja att de va<, 
07 SSK:   m:, 
08 PAT:   å då trodde ja att de va en en: förkylning bara, 
09 SSK:   m:, 
10 PAT:   pt men sen=äh (.)@ >>ja ha’nte fått nåra  
                           @gestikulerar framför hals-> 
11        andra symtom förutom @halsontet å @feber      @ 
          -------------------->@taktslag    @taktslag ->@ 
12 SSK:   m:, 
13 PAT:   å ja har haft feber. kanske: (0.5) sen i  
14        tisdas såhär att de kommer å går 
15 SSK:   m:, 
16 PAT:   mest på eftermidda kväll. 
17 SSK:   m:, 
18 PAT:   ä:h hh @nu- ja har inte ont på- ja har ingen 
                 @hand mot vä sida av hals-----------> 
19        svullen eller >ont i halsen< på vänster sida@ 
          ------------------------------------------->@ 
20        utan [@dä ä (.) här. @ 
                @hand mot hö sida hals@ 
21 SSK:        [de sitter alltihopa på hö[gra, 
22 PAT:                                  [a:, 
23 SSK:   ja:, 
24 PAT:   å som sagt inte snuva eller  
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25        nå[t annat 
26 SSK:     [ingen hosta eller så 
27 PAT:   nä. 
28 PAT:   och ja har haft=äh (.) en halsböld tidigare 

 
Patienten inleder med att berätta att hon har en svullen halsmandel (rad 2) och 
redogör därpå för när hennes symtom har uppstått och hur hon tolkat dem (rad 
5–6, rad 8). Genom att berätta att hon först har tolkat sina symtom som ”för-
kylning bara”, där ”bara” minimerar allvaret i en förkylning, agerar patienten 
som en person som inte omedelbart antar någonting allvarligt, utan snarare 
söker en mer vardaglig och harmlös förklaring till sina symtom (jfr Jefferson, 
2004b; Halkowski, 2006; Gill m.fl., 2010). I följande tur lägger hon fram ob-
servationer som ställs i kontrast med hennes första antagande: ”Men sen- Ja 
ha’nte fått nåra andra symtom förutom halsontet å feber” (10–11). Denna ne-
gativa observation av symtom framförs som att den talar emot patientens 
första tolkning av symtomen, och därmed implicerar någonting annat än det 
harmlösa ”förkylning bara” (Gill m.fl., 2010; Halkowski, 2006). Symtomen 
”halsontet å feber” accentueras multimodalt genom att patienten gestikulerar 
taktfast när hon lägger fram dem. Förekomsten av feber betonas igen i efter-
följande tur (rad 13). Patienten redogör, med viss osäkerhet markerad med 
”kanske”, för hur länge febern pågått, för dess karaktär (”såhär att de kommer 
å går”) och för vilken tid på dygnet den är som värst (rad 13–14, rad 16). Därpå 
specificerar hon sina symtom (rad 18–20) samt avsaknad av andra besvär (rad 
18–25). Vad som tidigare ospecifikt omtalades som ’inga andra symtom’ kon-
kretiseras nu (rad 24–25), knuten till det tidigare yttrandet genom ”som sagt”. 
Sjuksköterskan visar upp en förståelse för att ”snuva eller nåt annat” innebär 
just förkylningssymtom, då hon i följande tur efterfrågar ytterligare ett förkyl-
ningssymtom, ”hosta” (rad 26), i en fråga med negativ polaritet i linje med 
patientens negativa observationer. Patienten nekar, och berättar därpå att hon 
har tidigare erfarenheter av den specifika diagnosen halsböld (rad 28).  

Patienten berättar om specifika symtom som utmärker det tillstånd hon 
misstänker, så att hon stegvis avtäcker sina symtom innan hon berättar om sin 
tidigare erfarenhet av halsböld. Feber läggs fram som ett av de symtom som 
motiverar patienternas misstanke om en viss diagnos. Genom positiva och ne-
gativa observationer av symtom bygger patienten upp gestalten av ett specifikt 
sjukdomstillstånd, innan hon slutligen framför sitt diagnosförslag. 

Även i följande utdrag ges feber en betydande roll när patienten lägger fram 
sina besvär och föreslår en diagnos. I likhet med föregående utdrag 6.5 kon-
trasterar patienten sitt tillstånd mot ”förkylning”. Feber plockas här fram som 
en avgörande del i sjukdomsutvecklingen där patientens tillstånd har försäm-
rats på så vis att han lider av någonting annat än ”bara förkylning”. Beskriv-
ningen av hur patientens tillstånd har försämrats utgör grund för hans diagnos-
förslag bihåleinflammation, och hans därefter följande referens till tidigare er-
farenheter av att ha förskrivits antibiotika.  
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Utdrag 6.6. UUIC: Primary Care 237202 
01 SSK:   hur står de till me dej. 
02 PAT:   ä::h ja de e:- hh har vart förkyld, å sen har ja haft  
03        feber, ä::h så de börja typ (0.5) tror de va i (.)  
04        fredas >men då va de ingen feber eller sådär utan då  
05        va re bara< förkylning kändes de som, 
06 SSK:   m[:, 
07 PAT:    [sen i måndas tror ja ja fick feber,  
08 SSK:   m[:, 
09 PAT:    [sen har ja haft dä  
10        (0.5)  
11 PAT:   .hhh ä::h sen b- fick ja känningar på bihåla, fast de   
12        va såhär (.) milt.=å ja hade tagit liksom Nasonek:s  
13        [ä::h morron å kväll, 
14 SSK:   [m:, 
15 PAT:   ja:, 
16 PAT:   sen i måndas tror ja re va,  
17 SSK:   m:, 
18 PAT:   eller kanske till å mä i fredas,  
19        [men nu id- imorse när ja vakna så=äh kände ja=  
20 SSK:   [m:,  
21 PAT:   =att de gjorde riktit ont 
22 SSK:   ja[:, 
23 PAT:     [å nu har ja tagit (.) Alvedon, 
24 SSK:   m:, 
25 PAT:   ä::h och ä::h (.) a, de känns fortfarande även fast  
26        ja har tagit Alvedon [å ]ja vet att de e tufft å= 
27 SSK:                        [ja,] 
28 PAT:   =(sova/så va) för ja har haft de förut, 
29 SSK:   ja, du kä[nner igen de, 
30 PAT:            [ä:h om de e så, [så ja vet exakt hu- va=  
31 SSK:                             [m:, 
32 PAT:   =re ä liksom. [ä::h. (.) sist ö::h ja har haft= 
33 SSK:                 [°ja förstår.° 
34 PAT:   =såhär (0.8) +normalgrads +>bihåleinflammation+ 
   ssk:                +nickar lätt +nickar------------>+ 
35        då har ja klarat mej<, 
36 SSK:   m[:, 
37 PAT:    [men äh när de gör såhär ont då vet ja  
38        att- (.) då va ja här tidigare,[ å då fick ja (.) nån=  
39 SSK:                                  [m:, 
40 PAT:   =@starkare variant nässprej minns ja, 
           @vä tumme i hö hand 
41 SSK:   ja:, 
42 PAT:   @nån slemupplösande, [tablett också, ((harklar sig) 
          @vä pekfinger i hö hand 
43 SSK:                        [m:, 
44 PAT:   generellt för ja har hostat mycke [å de e tjockt slem, 
45 SSK:                                     [ja:, 
46 SSK:   @m:, 
   pat    @vä pekfinger och långfinger i hö hand->> 
47 PAT:   ä::h å sen >tror ja även ja fick antibiotika< 
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Patienten påbörjar en tur ”ja de e:-” som möjligen är på väg att beskriva hans 
allmäntillstånd, men självreparerar till att han har ”vart förkyld” och ”haft fe-
ber” (rad 2–3). Feber separeras således från tillståndet ”förkyld”, till skillnad 
från andra symtom som är underförstådda under sjukdomsbeteckningen ”för-
kylning”. Patienten betecknar första stadiet av sin sjukdom som ”bara förkyl-
ning” (rad 5). Att hans tillstånd till en början var harmlöst, och skiljer sig från 
hans nuvarande tillstånd, underbyggs med en referens till avsaknad av feber, 
”men då va de ingen feber eller sådär” (rad 4). Febern separeras därmed åter-
igen från det vardagliga, icke sjukvårdskrävande tillståndet att vara ”förkyld”, 
och framställs som någonting som går utöver sjukdomsbeteckningen ”bara 
förkylning”.  

Patienten redogör sedan omsorgsfullt för hur komplikationer har uppstått, 
vilka har gjort att han har omprövat sin tolkning av besvären. I stället för för-
kylning misstänker han nu bihåleinflammation, ett tillstånd som kan motivera 
läkarbesök, undersökning och behandling. Patientens redogörelse för kompli-
kationerna inleds med att han har fått feber (rad 7) som har hållit i sig (rad 9), 
vilket utgör startpunkten för att hans tillstånd har utvecklat sig till någonting 
värre än ”bara förkylning”. De symtom som han lyfter fram är feber tillsam-
mans med smärta i bihålorna som har försämrats genom att gå från ”såhär 
milt” (rad 12) till att nu göra ”riktit ont” (rad 21) trots att han ägnat sig åt 
relevant egenvård (rad 12–12; 23; 25–26). Patienten talar fram sig själv som 
en kunnig patient med erfarenhet (”har haft det förut”, rad 28) som gör att han 
kan identifiera vad han lider av (”så jag vet exakt hu- va re ä liksom” rad 30). 
Sjuksköterskan följer med honom i detta (rad 27, rad 33). I rad 32–35, som 
leder fram till redogörelsen för den behandling patienten tidigare fått för lik-
nande besvär (rad 38–47), visar patienten upp både ihärdighet (eng. trouble 
resistance, jfr Halkowski 2006) och kompetens. Han refererar till tidigare er-
farenheter av vad han kallar för ”normalgrads bihåleinflammation” (rad 34) 
som inte har krävt behandling, och visar därmed upp att han inte tar för givet 
att bihåleinflammation nödvändigtvis kräver behandling (rad 35). Detta kon-
trasterar han med sitt nuvarande tillstånd, som framställs som mer allvarligt: 
”men äh när de gör såhär ont” (rad 37). Patienten har på så vis talat fram sitt 
nuvarande tillstånd som svårare än tidigare tillstånd som inte har krävt medi-
cinsk intervention.  

Utdraget visar hur feber framhävs som centralt för att etablera patientens 
tillstånd som doctorable och i patientens projekt att tala fram att han lider av 
någonting annat än en harmlös förkylning. Patienten redogör ingående för sitt 
sjukdomsförlopp, för tidigare erfarenheter av bihåleinflammation och den be-
handling som han fick då. Feber och kraftig bihålesmärta är de symtom som 
skiljs ut från det harmlösa tillståndet ”bara förkylning”. När patienten kontras-
terar sitt nuvarande tillstånd mot det som han i början tolkade som vardagligt 
och icke behandlingskrävande, lyfts feber fram som avgörande för att identi-
fiera ett tillstånd som är allvarligare än ”bara förkylning”. 
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Som framgår av detta avsnitt kan feber ges en framträdande betydelse i 
patientens beskrivning av sina besvär och varför hen söker vård. Feber kan 
lyftas fram som en besöksorsak i sig, eller som en del i en rad andra symtom 
som tillsammans bygger upp bilden av ett sjukdomstillstånd. De sista två ut-
dragen illustrerar hur feber används i en problembeskrivning där patienten fö-
reslår en specifik diagnos. Feber bidrar här till helhetsbilden av ett visst till-
stånd, och framstår som en viktig komponent när patienten tecknar gestalten 
av en sjukdom. Efter att ha etablerat hur deltagarna behandlar feber som 
någonting angeläget att berätta om och som kan ges en betydande roll när pa-
tienter beskriver sina besvär, går jag nu vidare till att diskutera hur deltagarna 
talar fram olika källor till kunskap om feber. 

Objektiva och subjektiva grunder till feber: Att mäta och känna 
kroppstemperatur 
Som framgår av flera av exemplen ovan, kan patienterna ange ”hög feber” 
eller ”feber” utan att rapportera vad de grundar dessa redogörelser på. Sådana 
rapporter behandlas som tillräckliga och trovärdiga (se utdrag 6.1, 6.3, 6.5, 
6.6). Patienterna kan också ge mer detaljerade redogörelser för sin kroppstem-
peratur, som i utdrag 6.4. där patienten anger en rad numeriska mätresultat. 
Men patienter kan också tala fram en känsla eller kroppslig upplevelse som 
källan till sin rapport om att de har feber. I det följande visar jag hur deltagarna 
åberopar objektiva och subjektiva grunder för att bedöma huruvida patienterna 
har feber. 

Feber som baserat på mätning 
Utdrag 6.4 visade hur patienten explicit framhäver att han baserar sin rapport 
på upprepade temperaturmätningar, där han redogör för mätresultat och hur 
temperaturen har förändrats över tid. Även i följande utdrag lyfter patienten 
återkommande fram ett numeriskt mätvärde när hon berättar om feber under 
sin sjukdomstid. 
 
Utdrag 6.7. UUIC: Primary care 227206 
01 SSK:   pt berätta, hu:r mår du. 
02 PAT:   ((harklar sig)) febermässit mår ja  
03        mycke bättre nu än va ja gjorde i helgen  
04        för i helgen hade ja över trettinie graders feber, 
05 SSK:   ha, va re då dä började ell[er? 
06 PAT:                              [i fredas börja  
07        de me huvuvärk, 
08 SSK:   freda, [hm, 
09 PAT:          [äh å sen feber på kvällen å då  
10        kände ja av halsen lite grann, 
11 SSK:   m::, 
12 PAT:   ä#h:# sen lörda å sönda: (0.5) amen hade  
13        ja över >trettinie graders< feber,  
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14        >fortfarande< ont i halsen:, (1.5) hhhh  
15        >hade väl säkert huvuvär-< men asså >ja  
16        hade ju så hög feber så=att< de va mest:  
17 SSK:   ja:. a.= 
18 PAT:   =de likso[m å (så/sen) halsen då. 
19 SSK:            [a, 

 
Patienten inleder beskrivningen av sina besvär med att lyfta fram feber som 
någonting som varit ett huvudsakligt problem (rad 2–3). Hon anger sin kropps-
temperatur under helgen till ”över trettinie graders feber” (rad 4) och formu-
lerar därmed sin rapport som baserad på mätning. Sjuksköterskan frågar efter 
sjukdomens startpunkt (rad 5), varpå patienten redogör kronologiskt för sina 
symtom (rad 12–18). Patienten återkommer till att hon har haft feber ”lörda å 
sönda” (rad 12) och anger återigen temperaturen till ”över trettinie graders 
feber” (rad 13), vilket hon sedan talar fram som ”hög feber” (16). Utdraget 
utgör exempel på en problembeskrivning där patienten hävdar att hon har haft 
hög feber och i samband med detta anger ett numeriskt mätvärde. På så vis 
talar hon fram sin rapport som grundad i mätning. 

Feber som baserat på kroppsliga upplevelser 
Följande utdrag visar hur patienten i stället talar fram känsla av feber när han 
berättar om sina besvär och till slut landar i ett diagnosförslag (rad 11–12).  

 
Utdrag 6.8. UUIC: Primary Care 246201  
01 SSK:   pt h::h berätta. hur mår du.  
02 PAT:   ne:j, (.) igår så börja ja få äh så  
03        jäkla ont i äh halsen, 
04 SSK:   m, 
05 PAT:   å så kommer ja hem, så känner ja mej lite febri, 
06        (0.5)+(0.2) 
   ssk         +nickar-> 
07 PAT:   sådär+ å sen så >va ja< hur slut som helst å sen så  
   ssk    ---->+ 
08        (0.8) 
09 PAT:   ida mådde ja likadant på morronen, mindre feber bara 
10 SSK:   m, 
11 PAT:   å sen så (.) kom vi fram till att ja trolitvis  
12        har nån slags (.) halsfluss, 

 
Patienten berättar kronologiskt om hur hans symtom har uppträtt, där halsont 
lyfts fram som ett stort problem ”så jäkla ont i halsen” (rad 2–3). Därpå berät-
tar han att han har känt sig ”lite febrig” (rad 5), i en tur som explicit formulerar 
hans uppgift som grundad i en känsla. Feber nämns igen när han berättar om 
hur symtomen har utvecklats (rad 9), nu utan att ange källa. Det är givetvis 
möjligt att patienten har tagit tempen, men han berättar inte om det för sjuk-
sköterskan och det efterfrågas inte heller några mätvärden som underlag för 
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patientens rapport om att han har haft feber. Istället behandlas patientens sub-
jektiva upplevelse av feber som tillräcklig. 

Feber som baserat på både objektiva och subjektiva källor 
I följande utdrag talar patienten fram både objektiva och subjektiva källor till 
kunskap om sin kroppstemperatur i sitt svar på sjuksköterskans fråga om fe-
ber. När utdraget börjar har patienten berättat om sina besvär och att han skulle 
vilja bli frisk för att hinna delta i ett idrottsevenemang inom kort, och de talar 
en stund om detta evenemang. Patienten tycks därpå vara på väg att återuppta 
sin problembeskrivning (rad 2), i överlapp med att sjuksköterskan övergår till 
anamnesfasen (rad 1) där hon frågar om patienten har haft feber.  
 
Utdrag 6.8. UUIC: Primary Care 211201 
01 SSK:   jaha, me[n: hörrudu] har du haft=  
02 PAT:           [.hh jo, å s-] 
03 SSK:   =feber under helgen här, 
04 PAT:   väldit lite, tre[tt- (.) trettiåtta= 
05 SSK:                   [ja, 
06 PAT:   =trettiåtta fem kanske 
07 PAT:   men inte nå- men ja känner ändå att ja ä- ja  
08        känner mej lite febri emellanåt [sådär (å så). 
09 SSK:                                   [mm,  

 
Sjuksköterskan framhärdar i sin påbörjade tur där hon frågar om patienten har 
haft feber. Hon formulerar frågan som en ja/nej-fråga (rad 1, rad 3). Patienten 
inleder sitt svar med ”väldigt lite” (rad 4), ett svar som i viss mån är jakande i 
linje med frågans preferens men som projicerar ett mer komplext svar. Han 
anger därpå en temperatur med viss vaghet ”trettiåtta trettiåtta fem kanske” 
(rad 4, rad 6), vilket han återigen tycks vara på väg att kategorisera som ett 
relativt lågt värde ”men inte nå-” (rad 7). Han avbryter sig dock och berättar 
om sin fysiska upplevelse av feber: han ”känner” sig ”lite febri” (rad 8). Hans 
upplevelse formuleras med kontrastiv emfas: ”men ja känner ändå” (rad 07), 
som någonting som står i motsats med det han tidigare har sagt. Sjuksköters-
kan visar förståelse med minimal respons (rad 9).  

I utdraget besvarar patienten sköterskans fråga om feber genom att både 
ange ett numeriskt värde och referera till upplevelser. Han bedömer det nume-
riska värdet som ”väldigt lite”, men kontrasterar det sedan med sin fysiska 
upplevelse där han lyfter fram att han ändå har känt sig febrig. Objektiva och 
subjektiva grunder till feber ställs på så vis i kontrast till varandra, och båda 
behandlas som relevanta aspekter att rapportera om. 

Medan patienten i föregående utdrag berättar om både mätresultat och 
kroppsliga upplevelser och kontrasterar dessa med varandra, visar följande ut-
drag hur patienten kan lyfta fram att hon förlitar sig på subjektiva upplevelser 
i avsaknad av mätning. 
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Utdrag 6.9. UUIC: Primary Care 212203 
01 SSK:   ha’ru haft feber? 
02 PAT:   ö::h ja ja tror ja hade de i början av veckan. 
03 SSK:   j[a, 
04 PAT:    [ja har ingen (f-) febertermometer hemma  
05        men ja (.) +låg å frossa å så+där,  
   ssk               +nickar---------->+ 
06 PAT:   men=äh inte nu (på) senare tiden de tror ja inte 
07 SSK:   men de här äh ensidiga äh onda de kom här bara 
08        för nån da sen e[ller, 
09 PAT:                   [ja.  

 
Patienten inleder sitt svar med tvekljud (rad 2) och tycks ha svårigheter att 
besvara frågan. Hon nedgraderar sin epistemiska säkerhet till att hon ”tror” att 
hon har haft feber, med emfas på ”tror” som lyfter fram osäkerheten. Hon 
begränsar sitt jakande svar till ”i början av veckan” med kontrastiv betoning 
på ”början”, vilket projicerar att hon inte skulle ha haft feber senare i veckan 
(rad 3). Sjuksköterskan tycks behandla det som tillräckligt (rad 3), men pati-
enten utvecklar sitt svar genom att redogöra för vad hon grundar sin förmodan 
i (rad 4–5). Hon börjar med att säga att hon inte har någon febertermometer, 
och utesluter därmed mätning som källa. Därefter berättar hon om sina kropps-
liga upplevelser: ”men ja låg å frossa å sådär” (rad 5). Sjuksköterskan behand-
lar svaret som tillfredsställande genom att gå vidare till en ny fråga (rad 7). 

Temperaturmätning framställs här som patientens förstahandsval för att få 
epistemisk tillgång till sin kroppstemperatur. Hon formulerar viss osäkerhet 
(rad 2) och lyfter fram att hon inte har haft möjlighet att ta tempen. Den fysiska 
upplevelsen att ”frossa” aktualiseras sedan som en alternativ kunskapskälla, i 
avsaknad av mätning. 

Det är inte bara patienter som anför kroppsliga upplevelser som potentiella 
källor till att bedöma om de har eller har haft feber. I kapitlets följande två 
avslutande exempel visar jag hur sjuksköterskor efterfrågar patienters kropps-
liga upplevelser av feber, när patienter har svårt att redogöra för om de har 
feber. I första fallet, liksom i föregående utdrag, lyfter patienten fram att hon 
inte har någon termometer och utesluter därmed möjligheten att rapportera om 
feber utifrån objektiva grunder. Patienten berättar att hon har haft feber tidi-
gare under sjukdomstiden, men kan inte säkert säga hur det är just nu. Sjuk-
sköterskan öppnar då för ett alternativt sätt att få tillgång till kunskap om feber, 
nämligen genom subjektiva upplevelser.  
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Utdrag 6.10. UUIC: Primary Care 216202  
01 SSK:   hur @må[r du? 
   pat        @räcker papper till ssk->23 
02 PAT:          [kan ja ge den här till [dej] 
03 SSK:                                 [+ja.] absolut. tack. 
   ssk                        +tar emot papper, lägger bort->(05) 
04        (0.6) 
05 PAT:   nej de e- ja har+ låtit såhär sen i torsdas. 
   ssk    --------------->+  
06 SSK:   a:, 
07 PAT:   äh ja har tagit (ändå) äh Strepsils å (.) nån 
08        som ska ge tibaka (.) +[röst]en+ Voice revolv- äh= 
09 SSK:                          [mm, ] 
                                +nickar+ 
10 PAT:   =voice- eller va’ren hette, 
11 SSK:   mm,  
12 PAT:   men de funkar inte, 
13 SSK:   nä:,  
14 PAT:   å ja dricker te mä +honungsvatten å citron, 
   ssk                       +nickar-> 
15 SSK:   mm,+ 
          -->+ 
16 PAT:   funkar inte, 
17 SSK:   nä:, 
18        (0.4) 
19 PAT:   ä::hm (.)  >ja vet inte om ja har<  
20        feber men de hade ja i torsdas +i alla fall. 
   ssk                                   +nickar->(22) 
21        (0.4) 
22 SSK:   j+a:, 
         ->+ 
23 PAT:   för ja har ingen temp (.) [hemma] 
24 SSK:                             [nä:j.] har du känt  
25 SSK:   nån frossa. 
26 PAT:   till- äh ibland [kan de] komma.  
27 SSK:                   [m:,   ] 
28 PAT:   men inte hela tiden 

 
Patienten refererar inledningsvis till att hon låter hes (rad 5) och anger starten 
för sina besvär till ”i torsdags”, vilket är en knapp vecka före besöket. Hon 
fokuserar fortsatt på hesheten och redogör för hur hon utan framgång har för-
sökt behandla den på egen hand (rad 7–16). När sjuksköterskan ger fortsatt 
utrymme till patienten att utveckla sin problempresentation (rad 17–18) lyfter 
patienten möjligheten att hon även har feber. Hon inleder yttrandet med att 
hon är osäker på sitt nuvarande tillstånd ”>ja vet inte om ja har> feber”, och 
talar därefter fram att hon haft feber tidigare under sin sjukdomstid (rad 19–

 
 
23 Patienten räcker fram ett frågeformulär som hon har fått av forskaren att fylla i i väntrummet 
före besöket. 
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20), mer specifikt vid den tidpunkt då hennes besvär startade. Hon behandlar 
därmed feber som ett relevant symtom att rapportera om när hon berättar om 
sitt sjukdomsförlopp, även när hon inte är säker på om det fortfarande är ett 
aktuellt besvär. Därpå förklarar hon varför hon inte vet om hon har feber 
längre (rad 23), nämligen för att hon inte har någon termometer. Sjuksköters-
kan plockar upp att det är just avsaknaden av termometer som gör att patienten 
inte tycker sig kunna veta huruvida hon har feber, och öppnar för patienten att 
i stället bedöma och rapportera om eventuell feber utifrån fysiska upplevelser: 
”har du känt nån frossa.” (rad 24–25). Denna fråga kan patienten besvara (rad 
25, rad 27). Genom att fråga efter patientens subjektiva upplevelse av ”frossa” 
behandlar sjuksköterskan denna som ett legitimt sätt att få epistemisk tillgång 
till patientens kroppstemperatur. 

Patienten i utdraget initierar prat om feber, lägger fram feber som ett po-
tentiellt aktuellt symtom och aktualiserar att hon saknar tillgång till en objek-
tiv källa till sin kroppstemperatur. Sjuksköterskan behandlar det som viktigt 
att få en rapport om feber under sjukdomstiden, och föreslår ett alternativt sätt 
att få tillgång till kunskap om feber. Även i följande utdrag efterfrågar sjuk-
sköterskan upplevelser av ”frossa” när patienten visar svårigheter att ge säkert 
besked om sin feber. I det här fallet är det dock inte patienten som har initierat 
frågan om feber, utan den kommer från sjuksköterskan (rad 1). Patienten talar 
fram att han inte har tagit tempen men att han utifrån sina allmänt formulerade 
kroppsliga upplevelser bedömer att han inte har feber. Sjuksköterskan plockar 
upp tråden om kroppsliga upplevelser och frågar specifikt efter ”frossa”. 
 

Utdrag 6.11. UUIC: Primary Care 222202 (fortsättning från 6.2) 
13 SSK:   feber? 
14        (0.4) 
15 PAT:   pt n:ä:: inte va: ja: vet- >>nu har ja’nte  
16        tagit: [tempen >så men ja ha’nte< @känt mej@= 
                                            @handrörelse@ 
17 SSK:          [näj, 
18 PAT:   =r::- äh @risi@ så@där helle[r+ så:=ä:h=  
                   @handrörelse@ 
   ssk                      +nickar     + 
19 SSK:                               [nä.        
20 PAT:   =>>å sen har ja tagit Alvedon också [så=att. 
21 SSK:                                       [+a:,+ 
                                              +nickar+ 
22 PAT:   @a:.@= 
          @nickar@ 
23 SSK:   =+ingen frossa eller så+ 
           +skakar på huvudet    + 
24 PAT:   @näj inge@ sånt. 
          @skakar på huvudet@ 
25 SSK:   +n:äj. 
          +skriver-> 
26        (1.0)+ 
   ssk    ---->+ 
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27 SSK:   å: (.) ha’ru haft nån hosta eller snuva?, 

 
Sjuksköterskans fråga om feber (rad 13) följs av en paus. Patienten inleder 
sedan sin tur med ett smackljud (rad 14, rad 15) som möjligen indikerar svå-
righeter att besvara frågan. Efter ett utdraget ”n:ä::” öppnar patienten ändå för 
möjligheten att han har feber (rad 15) genom att tona ner sin epistemiska sä-
kerhet (”inte va: ja: vet”). Han avbryter sig och säger snabbt att han inte har 
tagit tempen, och utesluter därmed mätning som källa för sitt antagande. 
Därpå talar patienten fram vad det är han grundar sin bedömning på, nämligen 
avsaknad av allmän sjukdomskänsla. Han formulerar sin känsla som att han 
inte känt sig ”risig sådär” (rad 16, rad 18), samtidigt som han rör handen i en 
vickande sidorörelse som kan förstås som att den illustrerar osäkerhet eller 
ungefärlighet. Ordvalet ”risig” är värt att notera: det är ett uttryck som beskri-
ver hans allmäntillstånd, snarare än en specifik upplevelse av ett enskilt sym-
tom. Därpå lägger han till att han tagit Alvedon (rad 20). Det avslutande 
”så=att” liknar det engelska ”so” som det har beskrivits av Raymond (2004: 
189ff.), som kan förstås som att det projicerar en outtalad slutsats av det tala-
ren just sagt. I detta fall kan det tolkas som en hänvisning till det faktum att 
patientens intag av febernedsättande läkemedel gör det svårare att både mäta 
och fysiskt uppleva en förhöjd kroppstemperatur.  

Sjuksköterskan följer upp patientens upplevelsebaserade bedömning med 
en fråga med negativ polaritet och kroppsligen negerad genom att hon skakar 
på huvudet (rad 23), i linje med att patienten har angett att han inte har känt 
sig ”risig”. Hon visar därmed sin förståelse för patientens föregående tur som 
att patienten lutar åt icke-feber. Sjuksköterskans negativt formulerade fråga 
om frossa skiljer sig från motsvarande fråga i föregående utdrag 6.10, där pa-
tienten var agnostisk inför sin kroppstemperatur och sjuksköterskan formule-
rade frågan neutralt. Genom att plocka ut ett särskilt kroppsligt symtom som 
patienten kan ha upplevt och som kan indikera feber, nämligen ”frossa” (rad 
23), erbjuder sjuksköterskan en medicinsk term, kopplad till feber, för patien-
tens mer vardagligt uttryckta formulering av sjukdomskänsla. Hon konkreti-
serar på så vis hans mer allmänna beskrivning till ett specifikt symtom som 
patienten kan svara ja eller nej på. Hon mjukar upp frågan genom tillägget 
”eller så”, som öppnar för andra symtom i samma kategori som frossa. Denna 
fråga, till skillnad från den föregående frågan om feber, kan patienten besvara 
säkert (rad 24). Genom formuleringen ”näj inge sånt” visar patienten i linje 
med sjuksköterskans yttrande förståelse för att även andra symtom än frossa 
hade kunnat vara aktuella, och utesluter även dessa. Först nu hanterar sjuk-
sköterskan patientens svar som avslutat, genom att göra en anteckning (rad 
25–26) och ställa en ny fråga om andra symtom (rad 27). 

Analysen visar hur deltagarna åberopar både objektiva och subjektiva grun-
der till feber, och hur båda sätten hanteras som legitima för att få tillgång till 
kunskap om kroppstemperatur. När patienter visar sig osäkra på huruvida de 
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har haft feber, kan sjuksköterskan erbjuda ett konkret symtom för patienten 
att ta ställning till. 

Sammanfattning och diskussion 
I det här kapitlet har jag närmat mig temat feber utifrån hur det hanteras av 
deltagarna i besökets inledande faser. Deltagarna behandlar feber som någon-
ting som är angeläget att rapportera om. Patienterna tenderar att berätta om 
feber när de lägger fram sina besvär, och kan göra det även när de inte är säkra 
på att det fortfarande är ett aktuellt besvär. När patienterna inte självmant rap-
porterar om feber, frågar sjuksköterskorna i regel efter det och behandlar det 
därmed som någonting som är angeläget att veta när patienter söker vård för 
symtom på luftvägsinfektion. 

Feber förekommer både som ett huvudsakligt besvär som i sig kan motivera 
medicinsk uppmärksamhet, och som del i en problembeskrivning med flera 
symtom. När patienten föreslår en särskild diagnos som förklaring till sina 
symtom kan feber ingå i att bygga upp gestalten av ett sjukdomstillstånd. Pa-
tienter kan här lyfta fram feber som någonting som talar för att deras tillstånd 
är mer allvarligt än en förkylning, och på så vis göra det till en framträdande 
del i att formulera sitt tillstånd som doctorable. 

Både sjuksköterskor och patienter hanterar feber som någonting som pati-
enterna förväntas ha kunskap om. När patienter rapporterar om att de har haft 
feber bemöts de som trovärdiga, utan att ifrågasättas eller uppmanas redogöra 
mer i detalj. Patienter agerar också återkommande som ansvariga för att på 
något sätt kunna redogöra för sin kroppstemperatur: En patient som inte har 
tagit tempen kan förklara att hen ”inte har någon termometer” och därefter, på 
sitt eget eller på sjuksköterskans initiativ, närma sig frågan genom att berätta 
hur hen har känt sig i kroppen under sjukdomstiden.  

Vid problempresentationen har patienten möjlighet att beskriva betydelsen 
av sina besvär både ur ett biomedicinskt perspektiv och ett livsvärldsperspek-
tiv (Mishler, 1984). Av analysen framgår att patienter kan beskriva sin feber, 
eller avsaknad av feber, utifrån både objektiva och subjektiva grunder: genom 
att rapportera om resultat från mätningar man gjort hemma eller genom att 
rapportera om att känna sig ”risig” eller ”febrig”. Patienter och sjuksköterskor 
orienterar sig mot båda sätten som legitima källor till kunskap om patienternas 
kroppstemperatur. Det bör dock påpekas att den patient i delkorpus A som 
lägger fram feber som huvudanledningen till sitt besök (utdrag 6.3) ger en 
särskilt finkornig bild av sjukdomens utveckling där han gör tydligt att han 
rapporterar utifrån återkommande och noggranna mätningar. Vidare studier 
skulle ytterligare kunna utforska hur patienter anför objektiva och subjektiva 
symtom, och hur de sätts i relation till varandra när patienten presenterar sina 
besvär som i behov av medicinsk uppmärksamhet. 
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I utdragen framgår hur patienter talar fram fysiska upplevelser av feber. 
Formuleringar som att ”känna sig risig” kopplas ihop med om man tror sig ha 
feber eller ej, och kan sedan specificeras av sjuksköterskan som att ”ha frossa 
eller så”. Tidigare forskning om patienters upplevelse av feber gör gällande 
att feber kan vara nära kopplat till en allmän sjukdomskänsla (Oborilová m.fl., 
2002; Ames m.fl., 2013; Grodzinsky & Sund-Levander, 2019). Föreliggande 
analys visar hur patienter och sjuksköterskor i autentiska konsultationer kopp-
lar samman kroppsliga upplevelser med feber, och hur deltagarna drar nytta 
av sådana kopplingar för att bedöma om patienten har haft feber under sin 
sjukdomstid.  

Sammanfattningsvis ger analysen av deltagarnas hantering av feber under 
besökets inledande faser bilden av feber som någonting som är viktigt att rap-
portera om, någonting som patienter behandlas som trovärdiga att berätta om 
och som någonting som deltagarna kan få tillgång till utifrån både objektiva 
och subjektiva källor. Frågor om patienters hävdande och tilldelande av 
epistemisk auktoritet och betydelsen av upplevelse och mätning som källor till 
patienters kunskap om feber kommer att återkomma i de följande analyserna 
av hur deltagarna hanterar temperaturmätning och dess förväntade och upp-
mätta resultat.  
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Kapitel 7. Att mäta feber 

I det här kapitlet undersöker jag hur patienter, sjuksköterskor och underskö-
terskor24 organiserar och genomför temperaturmätningen. Medan tidigare stu-
dier i viss utsträckning har behandlat praktiker för att rapportera och tolka re-
sultaten av en temperaturmätning (Kurhila & Lehtimaja, 2019; Pomerantz & 
Rintel, 2004; för en översikt se kapitel 8), tycks den sociala organisationen av 
mätningens själva genomförande vara ett outforskat område.  

Temperaturmätningen kan vid en första anblick framstå som en okompli-
cerad rutinuppgift. Vid närmare granskning är temperaturmätningen dock en 
intrikat organiserad aktivitet som kräver samarbete, gemensamt engagemang 
och kroppslig samordning (jfr t.ex. Goodwin, 2000a, 2007). Mätögonblicket, 
den igenkännbara kärnan i mätaktiviteten då termometern är placerad i pati-
entens hörselgång och avläser kroppstemperaturen, föregås och omges av en 
rad uppgifter. Sköterskan behöver säkerställa patientens samarbete och ges 
tillåtelse att hantera patientens kropp. Hen behöver också låta patienten förstå 
vad som är på väg att hända, för att patienten ska kunna inordna sig kroppsligt 
i aktiviteten. Patienten, å sin sida, behöver förstå vad som sker och hur hen 
ska samarbeta i mätningen. Därtill utgör övergången till mätning en påtaglig 
förändring i ramverket för deltagande (eng. participation framework; Goff-
man, 1981; Goodwin, 2007). Efter att patienten tidigare under besöket har 
agerat som och behandlats som ett kännande och rapporterande subjekt, när 
deltagarna har engagerat sig i samtal, innebär mätningen att patienten ska in-
ordna sig som undersökningsobjekt i en aktivitet där hantering av hens kropp 
är i fokus (jfr Heath, 2006). Hur deltagarna åstadkommer denna övergång från 
patienten som subjekt och samtalspartner till objekt för fysisk hantering, och 
hur aktiviteten görs förutsägbar och möjlig för patienten att aktivt delta i, är 
centrala frågor för kapitlet. 

Kapitlet behandlar samordningen mellan deltagare när vårdpersonal behö-
ver hantera patientens kropp och knyter an till forskning om läkares kropps-
undersökning av patienter (Heath, 1986, 2006; Heritage & Stivers, 1999; 
McArthur, 2019; Robinson & Stivers, 2001). Liksom vid kroppsundersök-
ningar ska vårdpersonalen vid temperaturmätning hantera patientens kropp. 

 
 
24 Av skrivtekniska skäl kommer jag härifrån och i återstoden av avhandlingen att referera till 
både sjuksköterskor och undersköterskor som sköterskor när jag syftar på deltagare ur båda 
professionerna. 
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Temperaturmätningen, till skillnad från vissa kroppsundersökningar, utförs 
inte primärt med hjälp av vårdgivarens kliniska blick och professionella pal-
pering och manipulering av patientens kropp, utan genom ett tekniskt instru-
ment, termometern. Termometern är ett instrument som ofta är välbekant för 
patienten, som patienterna kan vara vana att själva använda.  

I kapitlets analytiska avsnitt ges inledningsvis en översiktlig beskrivning 
av temperaturmätningen. Därpå följer en mer ingående analys av hur delta-
garna åstadkommer övergången till mätning. I den första delen av denna be-
handlas sköterskornas initieringar och förannonseringar av en kommande 
temperaturmätning. I den andra delen undersöks deltagarnas gemensamma 
multimodala organisation av övergången till mätning. Jag beskriver här hur 
patienten inordnar sig som objekt för mätning. I en tredje del diskuteras hur 
deltagarna förhåller sig till att temperaturmätningen innebär att sköterskorna 
mäter någonting som patienterna redan kan ha mätt själva. Här aktualiseras en 
epistemisk och moralisk spänning i temperaturmätningen: Hur hanteras pati-
entens egna mätningar och förståelse för sin kroppstemperatur i relation till 
sköterskans mätning? Frågan relaterar också till temat om patienten som sub-
jekt eller objekt: Hur beaktar sköterskor patientens egna erfarenheter av tem-
peraturmätning, samtidigt som de genomför en mätning av någonting som pa-
tienterna redan har rapporterat om? Här balanseras patienten som subjekt, med 
egna upplevelser och erfarenheter av sin kropp, med patienten som ett objekt 
som ska hanteras fysiskt i de vårduppgifter som sköterskan ska utföra.  

Samordning, kropp och objekt i vårdsamtalet 
Temperaturmätning utgör ett exempel på vad Heath (2006) har benämnt som 
body work, det vill säga en aktivitet där en professionell part hanterar en an-
nans kropp och där kroppen görs till en plats för klinisk aktivitet (jfr Lindwall, 
2014). En del av forskningen relaterad till body work fokuserar på kliniska 
kontexter där patienten är nedsövd och på så vis bortkopplad som aktiv delta-
gare i aktiviteten (se t.ex. Hindmarsh & Pilnick, 2007; Mondada, 2011; Zemel 
& Koschmann, 2014). När patienten däremot är vaken och vid medvetande är 
patienten på samma gång aktiv deltagare och en materiell kropp som ska han-
teras. Heath (2006) adresserar denna dubbelhet och menar att kroppsun-
dersökningen vid ett läkarbesök kräver att patienten ”transforms himself or 
herself into an object of inspection and investigation; an object which is ma-
nipulated with regard to the moment-by-moment demands of clinical practice 
and procedure” (Heath, 2006: 187). Processen beskrivs som patientens disen-
gagement från aktiviteten, där patienten tillfälligt övergår från att ha varit ett 
aktivt och deltagande subjekt och samtalspartner till att tilldelas och inta en 
roll som objekt för den professionella uppgiften. Motsvarande praktiker där 
patienter agerar som och behandlas som frånkopplade från den pågående ak-
tiviteten har beskrivits i vitt skilda kontexter där en yrkesutövare hanterar en 
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klients eller en patients kropp, exempelvis när optiker placerar glasögon på en 
kund (Due m.fl., 2020) eller under gynekologiska undersökningar (Emerson, 
1970). För att åstadkomma detta kan deltagarna under den fysiska hanteringen 
av patienten arbeta för att tillfälligt upphäva den normativa förväntan att re-
spondera på varandras handlingar. Heath (1986; 2006) beskriver att läkaren 
vid undersökningen tenderar att undvika ögonkontakt och andra responsmo-
biliserande handlingar, och patienten sänker blicken och avstår från att synbart 
reagera på t.ex. intim hantering av kroppen och på de sensoriska upplevelser, 
såsom smärta, som kan följa av hanteringen.25 Samtidigt är patientens disen-
gagement inte fullständigt, utan patienten agerar fortfarande som uppmärksam 
på aktiviteten och de växlande behov som uppstår under dess gång genom att 
till exempel justera sin kroppsposition.  

Analysen av temperaturmätning, en aktivitet där termometern är ett centralt 
verktyg för att genomföra uppgiften, anknyter också till det växande forsk-
ningsfält som studerar objekt i interaktion (för en översikt se t.ex. Haddington 
m.fl., 2014; Nevile m.fl., 2014a). I vårdsammanhang använder sig läkare och 
annan sjukvårdspersonal av olika objekt när de hanterar patientens kropp vid 
undersökningar och operationer. Att lära sig hantera verktyg och instrument 
är en central del av det professionella lärandet i medicinska utbildningar (se 
t.ex. Hindmarsh m.fl., 2011), och vid medicinska ingrepp som operationer 
spelar handhavandet av instrument en betydande roll när vårdpersonalen sam-
ordnar och genomför sina uppgifter (Heath & Luff, 2020; Mondada, 2003; 
Svensson m.fl., 2007). Tekniska hjälpmedel kan vara en förutsättning för att 
genomföra undersökningar, såsom ultraljudsundersökningar där ultraljudsap-
paraten möjliggör ett annat seende än det som kan göras med blotta ögat och 
där patienten kan bjudas in att delta i det medierade seendet (Nishizaka, 2014a, 
2014b). Medan sådana medicinska instrument kräver specialkunskap, är fe-
bertermometern ett medicinskt instrument som är lätt att hantera för vårdper-
sonal och som också är välbekant objekt för många patienter. Patienter kan 
förväntas känna igen termometern och förstå vad den ska användas till och 
hur mätningen går till, och dessutom ha vana av att själva använda en feber-
termometer. Det gör att termometern inte bara fungerar som ett kliniskt instru-
ment, utan också kan utgöra en situerad resurs som hjälper patienterna att ori-
entera sig i aktiviteten (jfr Nevile m.fl., 2014b). I min analys av hur sköterskor 
inleder och patienter inordnar sig mätning kommer jag att diskutera termome-
terns betydelse i den stegvisa organisationen av temperaturmätningen. Föl-
jande avsnitt redogör för tidigare studier av hur deltagare åstadkommer över-
gångar mellan olika aktiviteter. 

 
 
25 Som McArthur (2019) påpekar gäller detta inte när läkare hanterar patienters kroppar för att 
lokalisera var patienter känner smärta. I dessa fall engageras patienter i stället i att delta verbalt, 
genom att berätta var och när det gör ont. Så är dock inte fallet vid temperaturmätning. 
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Att åstadkomma en övergång mellan aktiviteter 
Att inleda aktiviteter och att åstadkomma övergångar mellan olika aktiviteter 
är en vanligt förekommande uppgift för deltagare i social interaktion. Delta-
gare organiserar övergångar mellan aktiviteter med hjälp av multimodala re-
surser såsom diskurspartiklar (Beach, 1993; Beach, 1995; Keevallik, 2010; A. 
Lindström & Heinemann, 2009; Robinson & Stivers, 2001; Heinemann, 
2017), kroppsliga handlingar (Robinson & Stivers, 2001; Li, 2019) och han-
tering av objekt (Laurier, 2008; Mikkola & Lehtinen, 2014). Ofta kombineras 
flera olika samverkande resurser (Deppermann m.fl., 2010; Due m.fl., 2020; 
J. Lindström m.fl., 2017; Siitonen & Siromaa, 2021). Dessa studier om över-
gångar mellan aktiviteter anknyter till en i CA grundläggande idé om sociala 
handlingars projicerbarhet och förutsägbarhet (eng. projectability och antici-
pation; Deppermann m.fl., 2021; Levinson, 2013). Den strukturella organisat-
ion som präglar social handling och interaktion möjliggör för deltagare att för-
utsäga samtalspartnerns kommande yttranden och handlingar utifrån vad som 
sker här-och-nu. Det gör att deltagare kan agera i förväg, utifrån vad de kan 
anta och förutse att samtalspartnern är på väg att säga och göra, och samordna 
sina egna handlingar i linje med den projicerade handlingsbanan (eng. 
trajectory of action; se t.ex. Levinson, 2013). Det gäller för alla nivåer av 
social interaktion, från turkonstruktionsenheters projicerbarhet som genom 
grammatiska, prosodiska och pragmatiska resurser möjliggör sömlösa turby-
ten mellan talare (Sacks m.fl., 1974; Streeck & Jordan, 2009) till handlingar i 
sekvenser och aktiviteter (Dausendschön-Gay & Krafft, 2009; Streeck & Jor-
dan, 2009) som sträcker sig över flera samtalsturer och involverar resurser av 
flera modaliteter. Projicerbarhet och förutsägbarhet utgör en resurs för delta-
garna att koordinera gemensam handling både i vardagen (se t.ex. Rossi, 2014) 
och i professionella aktiviteter (Heath & Luff, 2020; Mondada, 2011, 2014a; 
Svensson m.fl., 2007). Det möjliggör för deltagarna att förutsäga vad som är 
nästa steg, och vad som då förväntas av dem (Rossi, 2014). På så vis är akti-
viteters struktur både en resurs för att tolka och förstå andras handlingar, och 
en förutsättning för att utforma sin egen handling i relation till den andra 
(Robinson, 2013). 

Övergången från anamnes till kroppslig undersökning i läkarbesök är väl 
beforskad. Heath (1986) analyserar hur läkare ställer frågan om att få under-
söka patienten efter avslutad anamnes. Han visar att frågan fyller flera funkt-
ioner: 1) att förannonsera en växling till en ny aktivitet 2) att söka patientens 
tillåtelse att genomföra undersökningen och därmed säkerställa patientens 
samarbete och 3) att visa vad som kommer härnäst och därmed möjliggöra för 
patienten att aktivt samarbeta under undersökningen. Robinson och Stivers 
(2001) tonar dock ner betydelsen av läkarens verbala förfrågan i övergången 
från anamnes till kroppsundersökning, och visar att övergången till stor del 
görs genom icke-verbala resurser. De visar hur både patienters och läkares 
orientering mot att övergå till kroppsundersökning inleds långt tidigare än vad 
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som beskrivs av Heath (1986). Den institutionella kontexten betonas här som 
en viktig komponent som bidrar till att patienten kan förutse den kommande 
aktiviteten. Läkaren kan påbörja ett aktivitetsskifte genom att lägga bort sin 
penna och resa sig upp, och patienten agerar på detta genom att t.ex. justera 
sin kroppsposition eller resa sig och gå fram till undersökningsbritsen. Genom 
läkarens förändring i kroppslig orientering och hantering av institutionellt re-
levanta objekt kan patienter förutsäga en kommande växling i aktivitet, och 
utifrån sin kunskap och erfarenhet av vårdbesökets struktur sluta sig till att det 
är just en kroppsundersökning som kommer att följa. I fall där patienter inte 
visat följsamhet gentemot läkares multimodala re-orientering från anamnes 
till kroppsundersökning kan läkaren lägga till en verbal instruktion för att full-
följa övergången.  

Att liknande mönster kan finnas i sjuksköterskors rutinmässiga vårdupp-
gifter framgår hos Leppänen (1998a), som ger exempel på hur en distriktsskö-
terska inleder provtagning utan att verbalt förannonsera aktiviteten. I 
Leppänens material har patienterna ofta underliggande kroniska sjukdomar 
och därmed vana av en viss provtagning, och kan därför förväntas vara mycket 
väl bekanta med aktiviteten. Föreliggande kapitel syftar till att ge en fördjupad 
förståelse för hur sjuksköterskor och undersköterskor kan inleda och utföra 
rutinmässiga vårduppgifter som omfattar kroppslig hantering av patienten, i 
akuta besök som inte ingår i en långvarig och kontinuerlig vårdkontakt. Ana-
lysen av temperaturmätningarna bidrar därmed med kunskap om hur delta-
garna förhåller sig till och genomför en regelbundet förekommande och rutin-
mässig vårduppgift, där patienten görs till och agerar som ett objekt för 
kroppslig hantering och mätning. 

Material 
Analysen utgår från de 89 temperaturmätningar som finns dokumenterade i 
UUIC: Primary Care (delkorpus B). Mätningarna på Mottagning 1 görs av 
sjuksköterskor, undersköterskor eller sjuksköterskestudenter i början av besö-
ket. Mätningarna på Mottagning 3 görs av sjuksköterskor under det inledande 
sjuksköterskebesöket (se kapitel 4). En enda mätning i materialet görs av en 
läkare, 26 och då på patientens förfrågan. I UUIC: Primary Care framstår tem-
peraturmätning alltså som någonting som i första hand utförs av sjuksköters-
kor och undersköterskor. I analysen skiljer jag inte mellan mätningar gjorda 

 
 
26 Som beskrivs i kapitel 5 har jag gått igenom inspelningarna i UUIC: Primary Care i sin helhet. 
Avhandlingens fokus på sjuksköterskor och undersköterskor beror på att det är dessa yrkes-
grupper som i de allra flesta fall utför temperaturmätningar i materialet. Eftersom att delkorpus 
B är en samling av samtliga temperaturmätningar i UUIC: Primary Care, har jag inte bedömt 
att det skulle vara motiverat att utesluta den mätning som utförs av en läkare trots att den reste-
rande avhandlingen fokuserar på sjuksköterskor och undersköterskor. 
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av sjuksköterskor och undersköterskor, trots olikheterna mellan profession-
erna. Fokus ligger på deltagarnas samordning vid det multimodala utförandet 
av en rutinmässig vårduppgift. Följande tabell ger en översikt över tempera-
turmätningarna i materialet. 
 
Tabell 4. Översikt över temperaturmätningar (delkorpus B) 

 
Temperaturmätningar Mottagning 1 Mottagning 3 Totalt 
     av sjuksköterska 19 49 68 

av undersköterska 18 - 18 
av läkare - 1 1 
av ssk-student 2 - 2 
Totalt 39 50 89 

Översiktlig beskrivning av temperaturmätningen 
På Mottagning 1 görs temperaturmätningarna under det första mötet med den 
sköterska som förbereder patienten inför läkarbesöket. Temperaturmätning är 
här ofta det första, och inte sällan det enda, som görs efter att sköterskan har 
verifierat patientens identitet genom att efterfråga personnummer. Mätningen 
kan också föregås av att deltagarna mer eller mindre ingående talar om pati-
entens besvär och/eller mäter någon annan vitalparameter. På Mottagning 3 
görs temperaturmätningen oftast, om än med enstaka undantag, efter att pati-
enten har lagt fram sin besöksorsak och sjuksköterskan har tagit anamnes men 
före eventuell kroppsundersökning. Gemensamt för mätningarna i materialet 
är alltså att de sker tidigt i besöket och ofta efter att deltagarna har varit enga-
gerade i en samtalsorienterad aktivitet.27  Övergången till temperaturmätning 
innebär alltså ofta en övergång till en ny typ av aktivitet och en förändring i 
deltagandet (Heath, 2006: 189). Det rör sig nämligen en aktivitet där sköters-
kan efter att ha varit verbalt engagerad i samtal med patienten nu ska hantera 
patientens kropp. 

Som framgår av kapitel 6 kan både patienter och sjuksköterskor ha initierat 
rapporter om feber innan mätningen inleds, under eventuell problempresen-
tation och anamnes. Det förekommer också att sköterskor i samband med mät-
ningen frågar patienten om hen har haft feber och om hen har tagit feberned-
sättande läkemedel. Patienter kan även på eget initiativ berätta om tidigare 
feber och huruvida de har tagit febernedsättande läkemedel. Sköterskors 

 
 
27 Vid 78 av de 89 inspelade mätningarna utgör mätningen den första fysiska hanteringen av 
patienten. I de fall där mätningen inte är den första fysiska hanteringen har sköterskan i regel 
först mätt någon annan vitalparameter, såsom blodtryck eller puls och syresättning. I ett fall 
föregås temperaturmätningen av att sköterskan undersöker patientens hals. 
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frågor och patienters egeninitierade rapporter om feber i samband med mät-
ning behandlas mer ingående i nästa kapitel (kapitel 8). 

På Mottagning 1, där sköterskan går in med patienten i undersökningsrum-
met där patienten sedan får stanna kvar och vänta på läkarbesöket, har skö-
terskan ofta med sig termometern i fickan eller på ett litet rullbord med utrust-
ning. Det händer också att sköterskan går iväg och hämtar termometern i ett 
intilliggande rum. På Mottagning 3 ligger termometern på sjuksköterskans 
skrivbord eller på ett litet rullbord med utrustning snett bakom henne. I övrigt 
är hanteringen av termometern densamma på mottagningarna: Samtliga mät-
ningar görs med digital örontermometer som mäter kroppstemperaturen ge-
nom att fånga upp värme från patientens trumhinna och hörselgång. Termo-
metern har en probspets som förs in i patientens öra och en display där resul-
tatet kan avläsas. Mätmetoden innebär att mätningen går snabbt och att pati-
enten kan sitta kvar utan att klä av sig. Inför mätningen tar sköterskan ut 
termometern ur behållaren, sätter ett nytt engångslinsfilter över den del som 
ska föras in i örat och justerar inställningarna på displayen.28 Därefter förs ter-
mometerns spets in i patientens hörselgång. Ibland drar sköterskorna lite i pa-
tientens öra när termometern förs in, för att säkerställa att den hamnar i rätt 
position. Termometern piper efter ett par sekunder när mätningen är färdig. 
De tidsmässiga ramarna för själva mätningen är alltså produkten av en teknisk 
process. Sköterskan tar ut termometern, läser av resultatet på displayen och 
meddelar i regel patienten resultatet (se kapitel 8). Efter mätningen kastar skö-
terskorna linsfiltret i papperskorgen och lägger tillbaka termometern i behål-
laren. 

Analys 
I det följande beskriver jag temperaturmätningens interaktionella organisat-
ion. Inledningsvis undersöker jag hur sköterskan initierar och förannonserar 
temperaturmätning. Därpå fokuserar jag närmare på deltagarnas multimodala 
koreografi när mätningen inleds och patienten inordnar sig som objekt för 
mätning. Denna analys utgör den största delen av kapitlet. Jag diskuterar även 
ett fall där patienten signalerar svårigheter att kroppsligt inordna sig inför den 
kommande mätningen. Avslutningsvis diskuterar jag hur sköterskor kan ori-
entera sig mot och hantera en känslighet i att mäta temperaturen på patienter 
som redan har tagit tempen själva. Detta knyter an till utmaningen i att gå från 
att behandla patienten som subjekt och samtalspartner till att patientens kropp 
blir till ett objekt för undersökning, och sätter på så vis ljuset på mätningens 
epistemiska dimensioner. 

 
 
28 Dessa förberedelser återges i den multimodala transkriptionen som ”förbereder termometer”. 
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Att förbereda och initiera mätning 
Temperaturmätningen förebådas i regel genom att sköterskan börjar plocka 
fram och förbereda termometern, ofta medan deltagarna fortfarande talar om 
någonting annat än den kommande mätningen. Hanteringen av termometern 
kan sedan följas av att sköterskan verbalt förannonserar mätningen. Två saker 
utmärker sköterskornas verbala förannonseringar29 av temperaturmätning i 
delkorpus B. För det första är förannonseringen formulerad som ett påstående, 
närmare bestämt ett agenda statement (Peräkylä & Silverman, 1991), där skö-
terskan meddelar patienten vad som kommer att hända härnäst. För det andra 
tenderar sköterskan att använda uttryck som minimerar den kommande mät-
ningen. Följande utdrag ger exempel på hur en sköterska på Mottagning 1 ini-
tierar en övergång från patientidentifikation till temperaturmätning med en in-
ledande hantering av termometern och en därefter följande verbal förannon-
sering. 

 
Utdrag 7.1. UUIC: Primary Care 033009 
01 USK:   va +har du för person+nummer, 
          >>blick mot anteckningsblad->(04) 
             +tar termometer ur ficka+ 
02 PAT:   ((säger personnummer)) 
03 USK:   +tack. 
          +lägger bort anteckningsblad-> 
04        (0.5)+&(0.3)+ 
   usk    ---->+......+förbereder termometer->> 
          ----->&blick mot termometer->> 
05 USK:   ska [bara ta å ]kolla en temp på dej[ å ja bara, 
06 PAT:       [((hostar))]                    [pt ja, 

 
Sköterskan plockar fram termometern ur sin ficka samtidigt som hon frågar 
efter patientens personnummer (rad 1). Hennes blick är orienterad mot det an-
teckningsblad där patientens personnummer står nedskrivet. Efter att ha kon-
staterat att patientens uppgivna personnummer stämmer överens med det som 
står i anteckningarna börjar sköterskan förbereda termometern (rad 4) och för-
annonserar sedan verbalt den kommande mätningen som ”ska bara ta å kolla 
en temp på dej å ja bara” (rad 5). Hon formulerar mätningen rutinmässigt som 
att hon ska ”ta å kolla en temp”, och minimerar aktiviteten genom ”ska bara” 
och ”bara” (rad 5). En sådan formulering av temperaturmätningen som rutin-
artad och minimerad är återkommande i materialet, och syns även i följande 
utdrag: 

 
  

 
 
29 Hädanefter syftar jag med förannonsering och förannonsera på det verbala yttrandet, medan 
initiering och inledning används som bredare benämningar som omfattar olika resurser och 
modaliteter. 
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Utdrag 7.2. UUIC: Primary Care 014011 
01 USK:   .hhh ja ska börja mä å höra när du ä  
      >>termometer i handen, blick mot anteckningsblad->(04) 
02        född ja Gunilla bara, 
03 PAT:   ((säger sitt personnummer)) 
04 USK:   j:+a: 
          ->+förbereder termometer-> 
05 USK:   å så tar ja en liten temp i öra’ +på rej å ja rå, 
                                        +går mot pat m termometer->        

 
Sköterskan har börjat förbereda termometern medan patienten satt sig ned, och 
håller den nu i handen när hon frågar efter patientens personnummer. När pa-
tienten har sagt sitt personnummer, återupptar sköterskan hanteringen av ter-
mometern medan hon bekräftar att patientens personnummer stämmer över-
ens med anteckningarna (rad 4). Därpå förannonserar hon verbalt mätningen 
genom ett agenda statement och närmar sig patienten (rad 5). Det turinledande 
å bidrar till att framställa mätningen som agenda-baserad, dvs. som en mer 
eller mindre rutinartad beståndsdel av en uppgift eller som ett exempel på ”ex-
ternally motivated components of a bureaucratic task or other agenda which 
is being managed (...) as part of the ’official business’ of the encounter” 
(Heritage & Sorjonen, 1994: 6). Mätningen framställs på så vis som en i raden 
av sköterskans uppgifter, som nästa uppgift på agendan efter att sköterskan 
har kontrollerat patientens personnummer. Den omtalas, liksom i föregående 
utdrag, som någonting vardagligt och välbekant (”temp”) och med minime-
ring (”en liten temp”). 

En verbal förannonsering av mätningen kan också utebli, såsom i följande 
utdrag. Här framstår sköterskans hantering av termometern som helt central 
för hur aktiviteten utvecklas, och som tillräcklig för att patienten ska inordna 
sig kroppsligt i den kommande mätningen. När utdraget inleds har sköterskan 
tagit fram termometern, men ännu inte gjort i ordning den för användning, 
medan patienten berättat om sina besvär. Hon står nu framför patienten med 
termometern (rad 1).  

 
Utdrag 7.3. UUIC: Primary Care 025008 
01 PAT:   ...de e inte rikt- inte riktig värk än  
          >>blick mot ssk--->(17) 
   ssk    >>står framför pat med termometer i handen->(07) 
02        men asså de är ju nå (.) irritation [där. 
03 SSK:                                       [ja:. 
04 PAT:   ja, 
05 SSK:   m å du ska ju få träffa en doktor idag. 
06 PAT:   m, 
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07 SSK:   som +kommer få titta. 
              +förbereder termometer->(17) 
08 PAT:   ja. 
09 SSK:   va de kan va för nånting å (.) hur vi kan hjälpa dej. 
10 PAT:   m, 
11        (1.0) 
12 SSK:   .pthh  
13        (2.5) 
14 SSK:   har du haft nån fe:ber nu idag? 
15 PAT:   ja ha'nte kolla (.) t[empen.=  
16 SSK:                        [°nä° 
17 PAT:   =+ja @har inget såndär+ ähh (1.5) +temp: 
           --->@vrider huvud framåt, blick bort 
   ssk    ->+går till pats sida->+         +för temp mot öra->(19) 
18 PAT:   heller n- nu (.) för tiden he=heh 
19 SSK:   +näj, 
          ->+för in temp i öra->(21) 
20        (0.6) 
21 SSK:   +°vi får testa° 
          ->+tar temp->> 

 
Sköterskan behandlar patientens problembeskrivning som avslutad och mar-
kerar att den inte kommer att följas upp nu utan under det följande läkarbesö-
ket (rad 5), med undersökning (rad 7), diagnos (”va de kan va för nånting”) 
och behandling (”å hur vi kan hjälpa dig”) (rad 9). Parallellt börjar hon förbe-
reda termometern (rad 7). Sköterskans referenser till det kommande läkarbe-
söket pekar mot ett avslutande av problembeskrivningen, och följs av en tyst-
nad (rad 11) efter patientens minimala respons. Samtidigt orienterar sig skö-
terskan mot termometern och börjar göra den i ordning, och projicerar därmed 
kroppsligen en övergång till temperaturmätning. Sköterskans fråga om pati-
enten har haft någon feber ”nu idag” (rad 14) är utformad för att specifikt 
efterfråga den aktuella kroppstemperaturen snarare än att fortsätta samtalet om 
patientens besvär. Patienten berättar att hon inte har tagit tempen (rad 15) samt 
förklarar varför hon inte har gjort det (rad 17–18). Under tiden rör sig sköters-
kan mot patienten och för termometern mot hennes öra. Sköterskan gör ingen 
verbal förfrågan om eller förannonsering av temperaturmätningen när hon när-
mar sig patienten med termometern. Patienten är följsam till sköterskans rö-
relser, och vrider huvudet framåt efter att tidigare ha haft blicken riktad mot 
sköterskan (rad 17). Hon justerar därmed sin kroppsposition för att underlätta 
temperaturmätning i örat, och agerar på så vis som införstådd med den kom-
mande mätningen. När termometern är på plats i örat (rad 21) kommenterar 
sköterskan mätningen med svag röst. 

Som framgår av utdragen, inleds temperaturmätningen i regel av att skö-
terskorna börjar orientera sig mot termometern. Sköterskan kan ta fram och 
förbereda termometern medan deltagarna fortfarande är engagerade i en annan 
aktivitet (i dessa exempel: att säkerställa patientens identitet samt att ta anam-
nes). Sköterskan kan därmed sägas uppvisa en dubbel orientering 
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(Deppermann m.fl., 2010, min övers.), där sköterskan med olika modaliteter 
utför parallella handlingar: verbalt är hen engagerad i att tala med eller lyssna 
på patienten, medan hen kroppsligen är engagerad i att förbereda termometern 
och initiera temperaturmätning. Det synliga manipulerandet av termometern 
gör det möjligt för sköterskan att verbalt avsluta den pågående topiken samti-
digt som hen icke-verbalt initierar och förebådar en växling i aktivitet 
(Mikkola & Lehtinen, 2014). Hanteringen av termometern projicerar en tem-
peraturmätning som involverar hantering av patientens kropp, vilket gör den 
kommande aktiviteten förutsägbar för patienten innan sköterskan verbalt har 
förannonserat den.  

Sköterskans verbala förannonseringar av temperaturmätning tenderar att 
vara kortfattade och ibland saknas helt, och patienterna behandlas som för-
mögna att utan närmare förklaringar och instruktioner kunna förstå vad som 
är på väg att hända och hur de ska agera kroppsligt för att delta. Detta ger 
bilden av att deltagarna hanterar mätningen som någonting välbekant, begrip-
ligt och förutsägbart. Denna bild förstärks av att temperaturmätningen åter-
kommande formuleras vardagligt som ”ta en liten temp” och ”kolla en temp”, 
samt med minimeringar som att ”undersöka lite”, ”kolla av en liten temp”, 
”bara ta å kolla en temp”. Formuleringarna fungerar närmast som shorthand 
formulations (Buttny, 1993: 102), dvs. som ett kortfattat men innehållsrikt ut-
tryck vars innebörd parterna har en gemensam förståelse för. I formuleringen 
”ta en temp”, i kombination med den synliga hanteringen av termometern, 
ryms en rad komplexa händelsekedjor som patienten förväntas ha insikt i: vad 
som ska göras, hur det ska göras, vilken del av patientens kropp som ska han-
teras och hur patienten ska samarbeta och kroppsligen inordna sig i tempera-
turmätningen. Patientens inordning för mätning, där patienter synbart posit-
ionerar sig som objekt för fysisk hantering, analyseras närmare i följande av-
snitt. 

Att inleda mätning 
Övergången till temperaturmätning är i hög grad multimodalt organiserad. 
Deltagarnas förkroppsligade handlingar utgör en central resurs när sköterskan 
inleder mätning och patienten gör sig till objekt för fysisk hantering. I följande 
avsnitt visar jag hur patienter inordnar sig mätningen samt hur sköterskans 
hantering av termometern utgör en viktig resurs i att organisera aktiviteten. 
Jag diskuterar också mätningens förutsägbarhet, och visar hur denna förutsäg-
barhet kan utgöra en resurs för patienter att delta i och vid behov omforma 
mätningen. Avslutningsvis diskuteras ett fall där patienten visar svårigheter 
att inordna sig mätningen. 

Att inordna sig som objekt för mätning 
Följande utdrag illustrerar patientens inordning i mätning, där patienten upp-
märksamt följer sköterskans hantering av termometern och sedan visar sig 
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införstådd i en kommande temperaturmätning genom att positionera sin kropp 
och göra den tillgänglig för fysisk hantering. Patienten intar en kroppsposition 
som Heath (1986) benämner som middle-distance orientation, med halvslutna 
ögonlock, höjt huvud och påfallande stilla kroppshållning. Positionen har i 
tidigare forskning beskrivits som regelbundet förekommande när patienter el-
ler klienter förbereder sig för och tillfälligt gör sin kropp till objekt för hante-
ring (Due m.fl., 2020; Heath, 1986, 2006). Utdraget visar en övergång från 
anamnes till mätning och kroppsundersökning. 
 
Utdrag 7.4. UUIC: Primary Care 223202 
01 SSK:   ...får du i rej nånting? 
02 PAT:   äh: ja,  
03 SSK:   j[a, 
04 PAT:    [men de e inte jätte (.) kul. 
05 SSK:   nej, ja förstår.    
06 PAT:   men ja måste äta å dricka. 
07 SSK:   ja:. men då ska vi +kika +litegrann. 
                             +.....+tar fram termometer->  
08 PAT:   @japp,+ 
          @blick termometer->    
   ssk     ---->+ 
09 SSK:   +ha’ru tagi nåt febernedsättande @idag?, 
          +förbereder termometer->(11)  
   pat    -------------------------------->@blick ssk-> 
10 PAT:   nej,@ 
          --->@blick termometer->(12)      
11 SSK:   &bra.& 
          &....&reser sig-> 
12        (1.0)&(0.3)@(0.4)#@(0.7)&#(3.8)+&(0.4) 
   ssk    ---->&går mot pat------>&       &för hh mot öra->         
   ssk    ------förbereder termometer--->+vh för temp mot öra-> 
   pat    ---------->@blick ner @vinklar huvud 
   fig                     #fig 7.4a  #fig 7.4b 

 
 
13 SSK:   (då) &tar ja en tempra[tur 
           --->&hh tar tag i pats öra 
          ->vh för temp mot öra--> 
14 PAT:                         [jupp, 

fig 7.4a fig 7.4b 
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15        +(0.5)+ 
   ssk    +för in temp+tar temp 

 
Sköterskan förannonserar en övergång till en ny aktivitet som att ”då ska vi 
kika litegrann” (rad 7), ett påstående som antyder en växling från att inhämta 
information genom patientens verbala rapporter till att själv undersöka patien-
ten. Formuleringen avslöjar inte den exakta aktiviteten eller vilken kroppsdel 
som ska hanteras. Samtidigt tar hon fram termometern (rad 7). Medan sköters-
kan förbereder termometern frågar hon om patienten har tagit ”nåt feberned-
sättande idag” (rad 9), med ett betonat ”idag” som framhäver en koppling mel-
lan frågan och den kommande mätningen (snarare än att det skulle vara en 
allmän fråga om egenvård). Patienten är uppmärksam på sköterskans rörelser 
när hon hanterar termometern. Han följer termometern med blicken från det 
att hon plockar fram den (rad 8), med ett kort avbrott för att möta sköterskans 
blick när han besvarar frågan om febernedsättande läkemedel (rad 9–10). Ge-
nom sin blickorientering iakttar patienten hur aktiviteten stegvis inleds och 
utvecklas, och visar sig samtidigt synbart uppmärksam på vad som sker 
(Stukenbrock, 2020). När sköterskan närmar sig patienten och nästan står intill 
honom vinklar han huvudet åt sidan (fig 7.4a–7.4b), och intar därmed en po-
sition där han gör sitt öra tillgängligt för sköterskan. Han har också kroppen 
stilla och har sänkt blicken i en middle-distance orientation som visar bered-
skap för fysisk hantering. Patienten har därmed intagit en kroppsposition där 
han visar att han samarbetar med sköterskan i den nya aktiviteten (jfr Goodwin 
2007, cooperative stance, se kapitel 2). Detta sker redan innan sköterskan har 
meddelat att hon ska ”ta en temperatur” (rad 13), vilket hon gör först när hon 
tar tag i patientens öra och redan har börjat föra termometern mot det, och 
således är nära mätögonblicket. Snarare än att be om tillåtelse att närma sig 
patientens kropp och inleda den fysiska hanteringen av patienten, fungerar 
sköterskans tur i rad 13 således som en ”online explanation of a procedure” 
(Heritage & Stivers, 1999; Robinson & Stivers, 2001), där sköterskan berättar 
för patienten vad som sker, mer eller mindre medan det sker. Patienten har då 
redan intagit en kroppsposition där han visar förståelse för och deltagande i 
den kommande mätningen, och där han inordnat sig som objekt för tempera-
turmätning i örat. 

Föregående utdrag visar hur patienten kroppsligen orienterar sig mot en 
kommande temperaturmätning innan sköterskan har förannonserat den ver-
balt. Patientens kroppsliga inordning i aktiviteten behandlas som ett tillräck-
ligt instämmande för att inleda mätningen. Verbal respons på sköterskans för-
annonsering kan också helt utebli utan att det behandlas som att patienten mot-
sätter sig mätningen, som framgår av följande utdrag. Sköterskan börjar här 
manipulera termometern och förannonserar mätningen verbalt, och ställer di-
rekt därpå en fråga om patienten har haft feber. Patienten ger ingen verbal 
respons på förannonseringen utan besvarar endast frågan om feber, men visar 
med sin förändrade kroppsposition orientering mot och inordnande i den 
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kommande mätningen. Detta behandlar sköterskan som tillräckligt för att in-
leda mätning.  
 
Utdrag 7.5. UUIC: Primary Care 007004  
01 SSK:   hörrudu personnummer på dej? 
          >>termometer i handen, blick mot anteckningsblad->(05) 
02 PAT:   ((säger sitt personnummer)) 
03 SSK:   +jajjemän. 
          +antecknar-> 
04        (0.6)+(0.4) 
          ---->+,,,,,, 
05 SSK:   +då &ska ja +ta en liten temp. ha’ru haft 
          +lyfter temp+förbereder termometer->(12) 
              &går mot pat-------->(08) 
06        nån fe:ber, 
07        (0.8) 
08 PAT:   a::& lite grann.>>strax under trettiåtta 
   ssk    -->&står snett framför pat med termometer 
09        över trettiåtta @sådär lite[:: ]@på natten=  
                          @vickande gest med handen@ 
10 SSK:                              [a:,] 
11 PAT:   =å så ha’re vare @fram å #tibaka. 
                           @blick mot ssk-> 
    fig                            #fig 7.5a 

12       +(0.3)@(0.3) 
    ssk  +för termometer mot pats öra-> 
    pat   ---->@vrider huvud framåt, blick framåt-nedåt 
13 PAT:   dä ä #lite +olika. 
   fig         #fig 7.5b 
   ssk    ---------->+för in termometer i öra->> 

fig 7.5a 

fig 7.5b 
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Sköterskan har termometern i handen och lyfter upp den när hon förannonse-
rar mätningen med ett agenda statement (rad 5) och aktualiserar därmed ter-
mometern som relevant objekt under den verbala förannonseringen. Hon bör-
jar också fysiskt närma sig patientens kropp genom att gå mot henne, och är 
därmed även på detta sätt på väg mot att påbörja temperaturmätningen. Skö-
terskan ställer direkt därpå en fråga om huruvida patienten har haft feber (rad 
5–6). Medan patienten besvarar frågan (rad 8–11) fortsätter sköterskan förbe-
reda termometern och närma sig patienten, och fortsätter därmed sin påbörjade 
handlingsbana mot själva mätögonblicket. Patienten vänder bort sin blick från 
sköterskan, vrider huvudet framåt och riktar blicken snett framåt-nedåt med 
halvslutna ögon i middle-distance orientation (rad 12). Patienten agerar som 
införstådd i vad sköterskan är på väg att göra och positionerar synbart sin 
kropp för att underlätta mätning. Sköterskan behandlar detta som tillräckligt 
för att närma sig och hantera hennes kropp.  

Under temperaturmätning är vissa av deltagarnas modaliteter fria att an-
vända för annat än att administrera temperaturmätningen (jfr Nishizaka, 
2014a; Nishizaka & Sunaga, 2015). Deltagarna kan till exempel fortsätta tala 
om patientens sjukdomshistoria medan mätningen inleds och genomförs, och 
därmed engagera sig i multiaktivitet (Haddington m.fl., 2014). Följande ut-
drag visar hur deltagarna samordnar de parallella aktiviteterna och hur patien-
ten visar orientering mot den kommande mätningen samtidigt som han besva-
rar sköterskans frågor om egenvård. Ungefär två minuter före utdragets början 
har sköterskan frågat om patienten har feber och, efter att patienten visat sig 
osäker, sagt att hon senare under besöket ska ”kolla din temp”. Därefter talar 
de vidare om patientens ytterligare besvär. Sköterskan behandlar nu patientens 
redogörelse som avslutad genom att säga att hon förstår patientens situation 
(rad 3) och lägga ner sin penna efter att ha antecknat under problembeskriv-
ningen. Hon vänder sig mot termometern som ligger bakom henne (rad 4–5), 
och börjar därmed kroppsligen orientera sig mot temperaturmätning som nästa 
aktivitet. Samtidigt som hon hanterar termometern inleder hon verbalt en an-
nan aktivitet, nämligen att fråga patienten om han tagit hostmedicin (rad 7–8). 
Frågan kan förstås utifrån att patienten tidigare har presenterat hosta som ett 
aktuellt besvär. 

 
Utdrag 7.6. UUIC: Primary Care 249201  
01 PAT:   ...plus att ja har astma så de hjälper ju  
02        inte till direkt. 
   ssk    >>skriver----> 
03 SSK:   nä: ja +förstår.+  
          ------>+lägger ner penna+ 
04        +(0.4)+@(0.8) 
   ssk    +.....+vänder sig om, sträcker sig mot termometer--> 
   pat           @blick följer ssk--->(08) 
05 SSK:   ja förstår. +absolut.+ 
   ssk    ----------->+tar termometer+förbereder termometer->(14) 
06        (1.0) 
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07 SSK:   ä::::h ah okej. äh ha’ru tagit nån  
08        hostmedicin då tä[nker ja, 
09 PAT:                    [@nä:j, de har ja inte gjort# 
          blick följer ssk->@ 
   fig                                                #fig 7.6a 

 
10        (1.0) 
11 SSK:   &>för< de finns ju en hel del  
          &går mot pat->(12) 
12 PAT:   @a::, 
          @....rätar upp sig-> 
13 SSK:   &@bra slemlösande hostmedici[@ner, 
        ->& 
14  PAT:                               [ja:,+# 
    pat    @rätar upp sig, arm in----->@framåtlutad, armar mot ben 
    ssk   förbereder termometer------------->+ 
    fig                                      #fig 7.6b 

15        +(1.0) 
   ssk    +för termometer mot öra-> 
16 SSK:   °s:å.ja kollar +en temp° °°[här] ska vi se.°° 
          ------------->+termometer i öra-> 
17 PAT:                             [°M°,] 
18        (1.5)[(0.5)]+ 
               [((termometer piper))] 
   ssk    ----------->+tar ut termometer 
19 SSK:   +trettiått:a ha’ru nu,+ 
          +slänger plasthölje i papperskorg+ 
20 PAT:   ja:,  
21        &(0.5) 
  ssk     &går mot skrivbord-> 
22 PAT:   @ja ha’nte upplevt @hostan &+som de  
          @lutar sig tillbaka@höger arm över stol 
  ssk     går mot skrivbord--------->& 
  ssk                                 +plockar undan termometer-> 

fig 7.6a 

fig 7.6b 
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23        @primära öh# (0.6) problemet just nu as[så, 
          @höger ben över vänster ben 
   fig              #fig 7.6c 
24 SSK:                                          [nä, 

 
 
Patienten visar sig omedelbart uppmärksam på sköterskans förändrade 
kroppsliga agerande, och följer hennes rörelser med blicken (rad 4–8). Skö-
terskan är kroppsligen engagerad i att förbereda för temperaturmätning, sam-
tidigt som hon ställer en fråga (rad 6–7) som kan förstås som en försekvens 
till en rekommendation om egenvård (Schegloff, 2007; jfr Barnes, 2017 om 
försekvenser till behandlingsrekommendationer). Patienten besvarar frågan 
(rad 9). Samtidigt visar han fortsatt orientering mot sköterskans kroppsliga 
agerande: När sköterskan närmar sig honom med termometern justerar han sin 
kroppsposition. Han har hittills suttit tillbakalutad mot stolens ryggstöd (fig 
7.6a), men rätar nu upp sig från sin bakåtlutade ställning, lutar sig framåt och 
stödjer sig framåt med armarna mot låren (fig 7.6b). Patienten inordnar sig 
därmed kroppsligen i den kommande mätningen på ett synbart sätt och posit-
ionerar sig som objekt för mätning, samtidigt som han verbalt är engagerad i 
samtalet om egenvård. 

Sköterskan för termometern mot patientens öra och meddelar, strax innan 
mätögonblicket, vad hon är på väg att göra (rad 16). Patienten är då redan 
positionerad i ett framåtlutat läge där han har överkroppen stabiliserad och 
huvudet tillgängligt för mätning (fig 7.6b). Deltagarna är tysta under själva 
mätningen. När sköterskan har tagit ut termometern och meddelat mätresulta-
tet (rad 19) svarar patienten minimalt (rad 20) och återupptar därpå den före-
gående topiken om hostmedicin (rad 22–23). Samtidigt återgår han till sin ti-
digare kroppsposition, då han lutar sig tillbaka i stolen, placerar höger arm 
över stolen bredvid sig och sitt högra ben korsat över det vänstra (fig 7.6c). 
Han återgår därmed till sin hemposition (eng. home position; Sacks & 
Schegloff, 2002) och förkroppsligar på så vis en återgång till det tidigare ram-
verket för deltagande, där han positionerar sig som samtalspartner snarare än 
som objekt för fysisk hantering. 

Utdraget visar hur temperaturmätningen kan ingå i en multiaktivitet (Had-
dington m.fl., 2014), där deltagarna engagerar olika modaliteter och resurser i 
parallella aktiviteter (Nishizaka, 2014a; Raymond & Lerner, 2014). Samtidigt 
som de verbalt är engagerade i frågan om egenvård visar sig deltagarna 

fig 7.6c 
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orienterade mot kommande mätaktiviteten genom kroppsliga handlingar och 
hantering av objekt. Patienten är uppmärksam på sköterskans rörelser och po-
sitionerar sig synbart tillgänglig för mätning parallellt med det pågående sam-
talet. Att temperaturmätningen kan göras samtidigt som en annan aktivitet för-
stärker bilden av mätningen som någonting välbekant, förutsägbart och odra-
matiskt som kan inledas, och som patienten kan visa sig aktivt deltagande i, 
samtidigt som man pratar om någonting annat. 

Som framgår av de utdrag som har presenterats, utgör deltagarnas kropps-
liga agerande och hantering av objekt centrala resurser för att organisera mät-
ningen och för att konstruera ett visst ramverk för deltagande. Patienten visar 
följsamhet till en aktivitetsväxling. Följande avsnitt behandlar ett utdrag där 
sköterskan initierar temperaturmätning men patienten fortsätter sin problem-
beskrivning. Jag visar här hur deltagarnas kroppsliga agerande skiljer sig mot 
föregående fall, när de här skjuter upp en redan projicerad övergång till mät-
ning och håller sig kvar i den tidigare aktiviteten (jfr Heinemann & Raunio-
maa, 2016).  

Att skjuta upp en projicerad övergång till mätning 
Följande utdrag illustrerar hur patienten kroppsligen orienterar sig mot att bi-
behålla en roll som samtalspartner och subjekt som rapporterar om sin sjuk-
domshistoria (fig 7.7a–7.7b), för att senare synbart inordna sig som objekt för 
mätning (fig 7.7c–7.7f). Det visar också hur sköterskan hanterar termometern 
i relation till övergång mellan respektive bibehållande av aktivitet och ram-
verk för deltagande. När utdraget inleds ställer sköterskan en uppföljande 
fråga (rad 1) om den öronvärk som patienten har rapporterat om i föregående 
turer (ej i transkriptionen). Sköterskan orienterar sig därpå mot termometern 
(rad 3).  

 
Utdrag 7.7. UUIC: Primary Care 216202 
01 SSK:   å ha’re vart nån sida som vart värre än @den andra@ 
          >>blick pat->(07) 
   pat                                         @skakar på huvudet@ 
02 PAT:   nä:.  
03 SSK:   nä.+= 
   ssk       +sträcker sig efter termometer->(05)           
04 PAT:   =de e lika å lika 
05 SSK:   ja:. +lika illa sä[j. 
          -----+tar fram termometer->(08) 
06 PAT:                     [m.= 
07 SSK:   =&m:.& 
         ->&...&blick termometer->(10) 
08        +(1.2) 
          +förbereder termometer-> 
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09 SSK:   °°då [ska vi se°° 
10 PAT:       [å ja va&# (.) +sjuk för tre vecker +sen+ 
   ssk     ---------->&blick pat->(20) 
   ssk     ----------------->+håller temp stilla->+temp ner+ 
   fig                 #fig7.7a 

 
 
11        men då hade >inte ja ont i halsen<  
12        då tappade ja ba# rösten 
                          #fig7.7b 

 
13 SSK:   o:k[ej 
14 PAT:      [å vart hes. å fick febersymtom.  
15 SSK:   ja[:a.  
16 PAT:     [fast ja inte hade feber  
17 SSK:   o:kej. m:, men sen hann du bli frisk  
18        @innan den här gången.@ 
   pat    @nickar-------------->@ 
19 PAT:   +m:+ 
   ssk    +nickar+ 
20 SSK:   +&ja förstå:r. men då ska +vi &undersöka [lite& 
          +lyfter upp temp--------->+förbereder termometer->> 
          &blick temp----------------->&blick pat----->&blick temp 
21 PAT:                                            [%@m,@% 
                                        %blick ssk%blick framåt->> 
                                                     @nickar@ 
22        +(0.2)&(0.5)@#(0.4)&(0.4)@#(0.7)& 
   ssk    +nickar+ 
   ssk          &reser sig-->&går mot pat &står vid pat------->> 
   pat                @vrider huvud@vinklar huvud 
   fig                 #fig7.7c     #fig 7.7d     

  

fig 7.7a 

fig 7.7b 
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23        (0.4)∞(0.5)#(0.5)∞@(2.0)# 
  pat          ∞drar hår bakom öra∞ 
  pat                       @vinklar huvud 
  fig                   #fig 7.7e    #fig 7.7f 

 

 
I likhet med i tidigare utdrag initierar sköterskan temperaturmätning genom 
att börja hantera termometern parallellt med att den föregående aktiviteten av-
rundas. Hon agerar därmed som att problempresentationen är på väg att av-
slutas, och förflyttar sin blickriktning från patienten till termometern (rad 7). 
Hon verbaliserar också sin orientering mot en växling i aktivitet genom ett tyst 
”då ska vi se” (rad 9), som projicerar att någonting nytt ska hända. I överlapp 
fortsätter dock patienten sin problembeskrivning med ny information om sjuk-
domsförloppet, vilken knyts samman med tidigare turer med ett inledande ”å” 
(rad 10).  

Sköterskan är följsam till patientens bibehållande av aktiviteten. Hon åter-
upptar sin tidigare blickkontakt med patienten (rad 10) och avbryter hante-
ringen av termometern som hon nu lägger ner i knät (rad 10; fig 7.2). Genom 
att sänka termometern och vända blicken mot patienten inordnar hon sig åter-
igen som lyssnare (jfr Goodwin, 1981). Termometern förblir i vilande läge 
fram till att deltagarna är överens om att problempresentationen är avslutad: 
till dess att patienten beskrivit sina besvär, sköterskan talat fram sin förståelse 
för sjukdomsförloppet (rad 17–18) och patienten har bekräftat denna som kor-
rekt (rad 18–19). Sköterskan återupptar då hanteringen av termometern samt 
flyttar sin blick från patienten till termometern (rad 20). Därpå förannonserar 
hon verbalt ett aktivitetsskifte som indikerar kroppslig hantering, ”undersöka 
lite”. Patienten instämmer verbalt och kroppsligt genom ”m” och en nickning 
(rad 21).  

Medan patienten vid sköterskans första initiering av en aktivitetsväxling 
har bibehållit sin kroppsposition (fig 7.7a–7.7b) och fortsatt agera som rap-
porterande subjekt och samtalspartner, orienterar hon sig nu synbart mot den 
kommande mätningen. Redan när sköterskan reser sig och börjar närma sig 
henne med termometern vrider patienten huvudet och vinklar det (fig 7.7c–
7.7d), och inordnar sig därmed som objekt för kroppslig hantering. Hon gör 
sig ytterligare tillgänglig genom att ta bort håret från örat (fig 7.7e) och återgår 
därpå till en position med örat riktat upp mot sköterskan (fig 7.7f). Positionen 
med örat uppsträckt mot sköterskan, långt innan sköterskan är framme med 
termometern, ger bilden av att patienten gör sig maximalt tillgänglig för att 

fig 7.7c fig 7.7d fig 7.7e fig 7.7f 
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hanteras som kroppsligt objekt och visar upp samarbete i den kommande mät-
ningen. 

Utdraget visar hur deltagarna, genom kroppsliga koreograferingar och han-
tering av termometern, fördröjer det redan projicerade aktivitetsskiftet. Pati-
enten håller kvar vid problempresentationsfasen genom en bibehållen kropps-
position och genom att fortsätta rapportera om sina besvär. Sköterskan följer 
henne genom att avbryta sin hantering av termometern, orientera sin blick mot 
patienten och därmed visa att hon lyssnar. När mätningen sedan påbörjas för-
kroppsligar patienten övergången till ett annat ramverk för deltagande, där hon 
synbart gör sin kropp tillgänglig och visar att hon nu intar en position som 
objekt för mätning.  

Att förutse och omforma en mätning 
Ett genomgående drag i de utdragen som hittills har anförts är att mätningen 
framstår som en förutsägbar aktivitet för patienten. Sköterskans hantering av 
termometern i kombination med mätningen som en välbekant och igenkänn-
bar aktivitet gör att patienten kan förstå vad som ska hända och hur hen kan 
agera som deltagande när hens kropp görs till undersökningsobjekt. Patienters 
förmåga att förutse vad som kommer att hända innebär inte bara att patienten 
kroppsligen kan anpassa sig för att underlätta temperaturmätningen. Den gör 
också att patienter vid behov kan föreslå att omforma mätningens utförande, 
och därmed ha agens i hur mätningen görs. I följande utdrag syns en patient 
som söker vård för öronvärk, och som omdirigerar sköterskan att ta tempen i 
det öra där hon inte har ont. När utdraget börjar har de just kommit in i under-
sökningsrummet och patienten har uppgivit sitt personnummer. Patienten hål-
ler på att ta av sig sina ytterkläder. Sköterskan gör en anteckning och föran-
nonserar mätningen (rad 1–2).  

 
Utdrag 7.8. UUIC: Primary Care 012009 
01 USK:   °å så+ tänkte ja ja sku’+ kolla en liten temp  
    >>antecknar+,,,,,,,,,,,,,,,,,,+....................  
02        +på dej också så° 
          +tar fram termometer-> 
03        (0.5)+@(0.5)@ 
   usk     --->+förbereder termometer->(12) 
   pat          @lägger bort jacka@ 
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04 PAT:   @nu har ja #j:ä@[tte%jä@tt-] 
          @..............@hand mot öra@pek mot öra->(08) 
                              %blick mot ssk----> 
   fig               #fig 7.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05 USK:                     [>>vicket] öra e re du  
06        har ont [i rå, 
07 PAT:           [ja%: &precis 
         -blick ssk->%blick ner  
  usk                   &blick pat->     
08        de @h(h)ä(h)r& [har ja@ väldit] ont i.@=  
          ---@handflata mot öra-@,,,,,,,,,,,,,,,@ 
   usk    blick pat--->&blick termometer->> 
09 USK:                  [äre högra,    ]             
10 USK:   =mm,  
11 PAT:   a@:a, 
           @rätar upp sig, lägger ena benet över det andra--> 
12 USK:   då +tar vi re@ vänstra 
   pat     ----------->@ 
           ->+går mot pats vänstra sida med termometer->> 
13        (1.0)@(1.0) 
   pat         @huvud stilla, blick nedåt->> 

 
Sköterskan förannonserar mätningen verbalt, tar fram termometern ur fickan 
och börjar förbereda den för mätningen (rad 1–3). Medan sköterskan fortfa-
rande är sysselsatt med att förbereda termometern höjer patienten handen mot 
sitt högra öra samtidigt som hon påbörjar en tur som utgörs av en extremfalls-
formulering (Pomerantz, 1986): ”nu har ja j:ättejätt-” (rad 4). Det inledande 
”nu” kopplar patientens beskrivning av sitt tillstånd till den handling som hon 
ser sköterskan vara på väg att inleda – att ta tempen i örat. Handen, med hand-
flatan mot örat (fig 7.8) utgör en barriär mellan sköterskans termometer och 
patientens onda öra, och pekar samtidigt ut vilket öra det handlar om. 

Sköterskan frågar överlappande vilket öra det är patienten har ont i (rad 5). 
Hon formulerar sin fråga som responsiv till patientens tidigare handling ge-
nom ett avslutande ”rå” (’då’), och visar därmed en känslighet mot patientens 
tur. I överlappande turer uppnår deltagarna gemensam förståelse för att det är 
i det högra örat som patienten har ont. Medan patienten bekräftar sköterskans 
förslag på svar som korrekt (rad 11), positionerar hon sin kropp i ett mer upp-
rätt läge och visar sig därmed redo för mätning. Sköterskan fastslår att hon ska 
mäta i det vänstra örat (rad 12), inlett med ett ”då” som formulerar hennes val 
att ta tempen i det vänstra örat som en följd av deltagarnas föregående 

fig 7.8 
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handlingar. När deltagarna har enats kring hur mätningen ska omformas och 
utföras för att passa patienten inordnar sig patienten och visar sig, genom att 
inta middle-distance orientation, kroppsligen redo för temperaturmätning (rad 
11–13).  

Utdraget visar en patient som är införstådd med hur hennes kropp ska han-
teras och vad på kroppen som kommer att beröras. Att patienten kan förutse 
vad som ska hända möjliggör hennes aktiva deltagande i och medskapande av 
aktiviteten. Patienten kan inte bara, som vi har sett i tidigare utdrag, visa sig 
samarbetsvillig och inordna sig i mätningen. Hon kan dessutom på eget ini-
tiativ agera för att anpassa mätningen så att den inte orsakar henne onödig 
smärta, och därmed ha agens i mätningen. Deltagarna orienterar sig här mot 
patienten inte bara som ett objekt för hantering, utan som ett kännande objekt 
som kan behöva hanteras på särskilda, i det här fallet individanpassade, sätt 
för att inte åsamkas smärta.  

Att visa osäkerhet om kroppslig inordning  
Som analysen av inledningar till temperaturmätning visar, förlöper över-
gången till temperaturmätning i regel smidigt. Deltagarna behandlar sköters-
kornas ofta sparsamma verbala förannonseringar i kombination med hantering 
av termometern som tillräckliga och begripliga, och patienter visar genom sin 
kroppsliga positionering på en förståelse och beredskap för den kommande 
mätningen. I enstaka fall förekommer det dock att patienter signalerar svårig-
heter att förstå hur de ska agera. I det följande diskuterar jag ett sådant fall. 
Patienten i utdraget söker vård för förkylning som har blivit sämre med svår 
hosta och feber. När utdraget börjar berättar patienten om föregående natt, då 
hans tillstånd försämrades (rad 1–2). Sköterskan bemöter berättelsen empa-
tiskt (rad 3), och greppar samtidigt termometern. 

 
Utdrag 7.9. UUAC: Primary Care 221202 
01 PAT:   ...så tog ja Alvedon å sen hade ja (.) 
02        >trettinie å fem< efter (.) två Alvedon. 
03 SSK:   pt °u:ch:°. ja +de +låter ju inge bra+ de där.  
                         +...+tar termometer-->+ 
04 PAT:   nä. 
05        +(0.4) 
   ssk    +förbereder termometer->(11) 
06 SSK:   e’ru frisk sen tidigare annars? 
07        (0.8) 
08 PAT:   @ja:.@ 
          @rycker på axlar@ 
09 SSK:   ja:,  
10 PAT:   @.hhh@ 
          @nickar@ 
11 SSK:   i- +€inga allergier eller €regelbund@en medicin?@ 
          -->+hand på datormus-> 
              €blick mot dator      €blick mot pat->(14)                          
   pat                                       @lätt huvudskak@ 
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12        (1.2)+(0.5) 
   ssk      -->+hand bort från datormus, lutar sig bakåt 
13 PAT:   nja:: blodtrycksmedicin, 
14 SSK:   €blod+trycksmedicin. &ja:, 
        ->€nickar, blick bort 
               +tar upp termometer, förbereder termometer->          
                               &reser sig-> 
15 PAT:   @%å ((läkemedelsnamn)),+& 
          @......drar isär jacka->(17) 
           %blick nedåt---------->(19) 
   ssk    -förbereder termometer+ 
          ---reser sig----------->& 
16 SSK:   &((läkem[edelsnamn)). 
          &går mot pat m termometer-->(19) 
17 PAT:           [tar ja ∞till å från (så ja-)@ 
          drar isär jacka-------------------->@ 
                         ∞rätar upp sig 
18 SSK:   †mm, 
          †för hö hand mot pats öra->(20) 
19 PAT:   %ska ja-# %&(0.4) t[a av mä nåt?, 
          %blick ssk%vrider tillbaka huvud, blick framåt-> 
   ssk    ---------->&står bredvid pat->> 
   fig            #fig 7.9a 

 
20 SSK:                      [+ja lånar #†ett öra [bara] så länge. 
   ssk                        +vä hand för temp mot öra->> 
                                         †hö hand tar tag öra 
   fig                                  #fig 7.9b 
21 PAT:                                           [m:,] 

 

fig 7.9a 

fig 7.9b 
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Parallellt med sin hantering av termometern går sköterskan över till att ställa 
rutinfrågor om patientens tidigare sjukdomshistoria (rad 6–11). Under frågan 
om allergier och mediciner (rad 11) lägger hon kort termometern åt sidan och 
skiftar fokus till datorn. Efter att patienten har besvarat frågan (rad 13) åter-
upptar hon förberedelsen av termometern, reser sig upp och börjar röra sig 
mot patienten (rad 14–19). Hon behandlar därmed sekvensen som avslutad 
och projicerar med multimodala resurser en aktivitetsväxling. Patienten lägger 
till ytterligare ett svar på frågan om läkemedel (rad 15). Samtidigt börjar han 
dra isär sin öppna jacka (rad 15–17), riktar sin blick nedåt mot sin jacka och 
sina händer (rad 15–19), samt lutar sig lite framåt till en mer upprätt position 
efter att ha suttit tillbakalutad mot stolens ryggstöd (rad 17). När sköterskan 
står snett framför honom, med termometern i höjd med hans huvud och han-
den på väg att röra vid hans huvud, tittar patienten snabbt åt hennes håll sam-
tidigt som han frågar om han ska ”ta av sig nåt” (rad 19). När han vrider på 
huvudet hamnar termometern i hans blickfång (fig 7.9a), varpå han avbryter 
sig, vrider huvudet tillbaka framåt och därmed intar en kroppsposition där han 
är tillgänglig för mätning (fig 7.9b). 

Patienten tycks ha förutsett och gjort sig beredd på någon slags kroppslig 
hantering, då han genom att justera sin klädsel och sin kroppsposition synbart 
agerar som aktiv deltagare i en kommande fysisk hantering av kroppen. Hans 
fråga i rad 19 formulerar dock en osäkerhet i hur han förväntas göra sin kropp 
tillgänglig och på rätt sätt inordna sig. Utdraget visar ett fall där patienten inte 
inordnar sig kroppsligt i den multimodalt projicerade mätaktiviteter och frågar 
sköterskan vad som förväntas av honom. Som gemensamt åstadkommen akti-
vitet är temperaturmätningen beroende av båda parters engagemang, och tidi-
gare utdrag visar att patienterna genom sina kroppsliga konfigureringar är ak-
tiva i att samordna och synbart inordna sig mätningen. Detta utdrag, där pati-
enten visar upp svårigheter att inordna sig mätningen och frågar hur han ska 
bete sig, sätter ljuset på hur patienter agerar som ansvariga för att göra sig 
kroppsligen tillgängliga och agera som aktiva deltagare i mätningen. Utdraget 
visar också hur sköterskan rutinmässigt behandlar mätningen som någonting 
begripligt och förutsägbart för patienten. Hon närmar sig patienten med ter-
mometern i handen och inleder mätaktiviteten utan någon verbal förannonse-
ring eller förklaring, och tycks därmed ta för givet att patienten förstår att hon 
ska mäta kroppstemperaturen i hans öra. 

Analysen av hur mätningarna inleds och hur patienter inordnar sig som ob-
jekt för fysisk hantering visar hur övergången projiceras och åstadkoms ge-
nom deltagarnas samordning av multimodala resurser. Patienterna inordnar 
sig återkommande mätningen genom att inta en position av middle-distance 
orientation. I fall där patienter signalerar problem med mätningen eller skjuter 
upp aktiviteten avstår de däremot från att kroppsligen orientera sig mot tem-
peraturmätningen tills problemet är löst eller föregående aktivitet är avslutad. 
De fall som hittills har analyserats visar inte på några spänningar mellan pati-
entens eventuella tidigare redogörelse för feber och den kommande 
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mätningen. I kontrast till dessa fall kommer jag avslutningsvis att diskutera 
fall där sköterskan aktualiserar en potentiell motsättning mellan mätning och 
patienters rapporter om feber. 

Från subjekt och upplevare till mätobjekt: Temperaturmätning i 
ljuset av tidigare mätning 
Någonting som skiljer temperaturmätning från en undersökning av till exem-
pel en smärtande hals eller ett svullet öra är att temperaturmätning genomförs 
rutinmässigt på många patienter utan att feber nödvändigtvis har talats fram 
som ett aktuellt besvär. En förfrågan om att få undersöka patienten i ett läkar-
besök tenderar att vara utformad för att plocka upp och spegla besvär i patien-
tens problempresentation, vilket positionerar den kommande undersökningen 
som relevant och legitim (Heath, 2006: 188) och ordnar in undersökningen i 
vårdbesökets övergripande struktur (Robinson, 2003). Temperaturmätning, i 
egenskap av rutinaktivitet, kan istället göras utan att patienten har sagt någon-
ting om huruvida hen har feber, och också efter att patienten har uppgett sig 
inte ha feber. Sköterskan som ska ta tempen på patienten kan i vissa fall dels 
mäta någonting som patienten redan har mätt själv, dels någonting som redan 
kan ha talats fram som ett icke-besvär. I följande avslutande analysavsnitt un-
dersöker jag hur sköterskan hanterar spänningen i att bemöta patienten som 
ett subjekt med egna erfarenheter och agens att uppleva och undersöka sin 
kropp, samtidigt som patienten blir till objekt för kroppslig mätning och 
undersökning av just det som patienten har rapporterat som ett icke-problem. 
Jag diskuterar två fall där sköterskor orienterar sig mot en sådan känslighet, 
och visar hur de balanserar uppgiften att ta tempen på en patient som sagt sig 
inte ha feber med att tillskriva patienten trovärdighet. 

I det första utdraget har patienten berättat om utdragna besvär med bi-
hålorna efter en förkylning (som hon refererar till i rad 10 som att ”de fastna 
kvar i huve”), och deltagarna fastställer att patienten har haft feber men inte 
har det längre. När sköterskan förannonserar temperaturmätning30 antyder hon 
en spänning mellan patientens rapport om icke-feber och den kommande mät-
ningen. 

 
Utdrag 7.10. UUIC: Primary Care 040003 
01 SSK:   (tja) ha’ru vart liksom dåli riktit  
02        mä feber å så[dära 
03 PAT:                [ja:=ä:h f:- hhhh (.) förra helgen,  
04        [(duvet) trettonde fjortonde sådä[:r då °då hade=  
05 SSK:   [a:,                             [a:,  

 
 
30 Sköterskan har här inte med sig termometern, utan går iväg och hämtar den kort efter detta 
utdrag. Förannonseringen om mätningen i rad 12–13 får därför förstås som en förklaring till att 
hon är på väg att lämna rummet för att hämta utrustning. 
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06 PAT:   =ja omkring trettiåtta°  
07 SSK:   a:. 
08 PAT:   .hh men sen gick dä över men 
09 SSK:   mm, [så ing- ingenting nu] 
10 PAT:       [dä fas:- fastna kvar] i huve [förstås. 
11 SSK:                                     [a: dä si-  
12     ® sitte- sitter där än[då. ja kollar en= 
13 PAT:                       [.hja::  
14 SSK:® =+temp på rej i alla fall ja bara för att  
           +går mot dörr------------------------> 
15     ® dom +brukar vilja ha d[ä, så, 
           -->+öppnar dörr---------->> 
16 PAT:                         [m:. 

 
Sköterskan ber patienten utveckla sin problembeskrivning genom att fråga om 
hennes allmäntillstånd under sjukdomstiden, och kopplar feber till att vara 
”riktigt dålig” (rad 1). Patienten uppger att hon har haft feber (rad 3–6) men 
inte längre har det (rad 8). Sköterskan formulerar sin förståelse av det nuva-
rande läget (rad 9) och kopplar därmed sin fråga om patientens tidigare feber 
till ett här-och-nu, potentiellt pekande framåt mot den kommande mätningen. 
I överlapp lyfter patienten fram snuvan och bihålebesvären som de primära 
besvär som fortfarande är aktuella (rad 10). Sköterskan förannonserar därpå 
temperaturmätningen i form av ett agenda statement (rad 12, rad 14). Hon gör 
dock mer än att bara meddela att hon ska ta tempen: Genom det kontrastiva 
adverbet ”i alla fall” (rad 14) antyder sköterskan en potentiell motsättning med 
det som framkommit i föregående turer, då patienten rapporterat att hon inte 
har feber just nu. Mätningen ska göras trots att patienten uppgivit att hon inte 
har feber ”nu”. Denna formulering visar att sköterskan tar patientens subjek-
tiva upplevelser och erfarenheter av feber på allvar. Därpå förklarar sköters-
kan varför mätningen ska göras: ”bara för att dom brukar vilja ha dä” (rad 14–
15). Hon hänvisar alltså till rutinmässigheten i mätningen, och åberopar en 
icke specificerad tredje part som ”vill” att mätningen ska göras. På Mottagning 
1, där utdraget kommer ifrån, är sköterskornas uppgift att göra vissa förbere-
dande mätningar och undersökningar inför läkarbesöket. Sköterskan talar här 
fram att hon utför sin uppgift utifrån sin erfarenhet av vilka förberedelser 
”dom”, det vill säga läkarna, brukar vilja att hon gör. Snarare än att framställa 
sig som ansvarig för att bestämma att mätningen ska göras talar sköterskan 
alltså fram att hon ska utföra en syssla utifrån rutin och yttre önskemål. Att 
formulera en uppgift som rutinbaserad snarare än motiverad utifrån just den 
unika situationen har i tidigare studier beskrivits som ett sätt att avdramatisera 
potentiellt känsliga vårduppgifter (jfr Emerson, 1970). Här visar sköterskan 
en känslighet för patientens subjektiva beskrivning av sitt tillstånd och tillskri-
ver den betydelse, samtidigt som hon står fast vid att genomföra mätningen. 

Följande utdrag ger ytterligare ett exempel på hur sköterskan kan orientera 
sig mot en spänning mellan patientens berättelse och den kommande 
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mätningen. Utdraget inleds under anamnesfasen, där sköterskan frågar patien-
ten huruvida hon har haft feber (rad 1). Patienten öppnar för viss osäkerhet 
med ”tror” (rad 2), och svarar sedan utifrån subjektiva och objektiva grunder 
(rad 3, rad 5–6). Efter att ha ställt ytterligare en fråga om patientens besvär 
(rad 9–10, rad 12) sträcker sig sköterskan efter termometern och förannonserar 
temperaturmätning.  
 
Utdrag 7.11. UUIC: Primary Care 203201 
01 SSK:   ha'ru haft feber under dom här dagarna? 
02 PAT:   nä:h ja tror inte de.=ja har inte tempat mej  
03        men de har inte känts som de. ja tem[pa-  
04 SSK:                                       [°m°, 
05 PAT:   inatt tempade ja mej för då kände ja mej  
06        nästan febrig men de [va ingenting.  
07 SSK:                        [m, 
08 SSK:   nä:, 
09 SSK:   .hh å när du säjer att du varit förkyld en vecka 
10        har du [haft liksom nästäppa=  
11 PAT:          [°°(a)°°                   
12 SSK:   =å: [snuva å hela [(den här biten) 
13 PAT:       [a::.         [väldit snuvig. 
14 SSK:   m, 
15        +(2,5)+(0,5)+ 
   ssk    ......+sträcker sig efter termometer+ 
16 SSK:   +°okej.°+ 
          +tar termometer+ 
17        +(1,5) 
   ssk    +förbereder termometer->> 
18 SSK: ® ä::h ja kollar en @temp i alla fall  
   pat                       @drar bak hår-> 
19      ® nu [äh för säkerhets skull,@= 
   pat    --------------------------->@ 
20 PAT:      [a,                   
21 PAT:   =>absolut.< 

 
Samtidigt som sköterskan tar termometern säger hon ”okej” (rad 16), en inter-
jektion som i amerikanska och danska vårdsamtal har beskrivits som en resurs 
för att organisera aktiviteter (Beach, 1993; Robinson & Stivers, 2001; Nielsen, 
2014; se även Mondada & Sorjonen, 2021). Här markerar ”okej” en övergång 
från anamnes till temperaturmätning, och därmed ett skifte i deltagarnas ori-
entering från vad patienten säger till att sköterskan ska hantera hennes kropp. 
Sköterskan förannonserar därpå mätningen verbalt (rad 18). Paketeringen lyf-
ter fram en potentiell motsättning mellan den kommande mätaktiviteten och 
vad patienten uppgivit i de föregående turerna där de har talat om feber. Lik-
som i föregående utdrag markerar sköterskan genom ”i alla fall”, att mät-
ningen görs trots det som patienten just har berättat. Hon ger också en förkla-
ring till varför mätningen görs trots fastän ett icke-feberresultat möjligen är att 
förvänta (”för säkerhets skull” rad 19), vilket lyfter fram noggrannheten i 
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vårduppdraget. Båda dessa element i förannonseringen visar en känslighet för 
att patienten redan har redogjort för sin kroppstemperatur, och visar att skö-
terskan tillmäter patientens erfarenheter och egna mätningar betydelse. Sam-
tidigt formuleras temperaturmätningen som någonting som ska göras, och som 
inte framställs som förhandlingsbart. 

Patienten visar inledningsvis inga tecken på att det skulle vara känsligt att 
sköterskan tar tempen trots att patienten redan har berättat om sina egna mät-
ningar. När sköterskan påbörjar sin förannonsering (rad 18) visar sig patienten 
tidigt införstådd med den kommande mätningen genom att dra håret bakom 
örat och därmed göra sig tillgänglig för mätning. I överlapp med sköterskans 
förannonsering svarar patienten med ett minimalt ”a” (rad 20), som vi känner 
igen från tidigare utdrag. Efter sköterskans hela tur följer dock ett snabbt ”ab-
solut” (rad 21) från patienten, vilket skiljer sig från det återkommande mönst-
ret av patienters minimala responser på sköterskors förannonseringar av tem-
peraturmätning. Denna mer uttalade godtagande respons, som följer snabbt på 
sköterskans tur, kan förstås utifrån att sköterskan antytt att mätningen skulle 
vara problematisk. 

I båda exemplen förhåller sig sköterskorna till en känslighet i att ta tempen 
på en patient som själv redan har gjort det och rapporterat ett icke-feberresul-
tat. Denna känslighet har en dimension av epistemisk spänning, där sköters-
korna tycks vinnlägga sig om att behandla patienterna som en trovärdig källa 
till information om sina symtom. Sköterskorna visar att de lyssnar in patienten 
och behandlar patientens redogörelse som betydelsefull trots att sköterskan 
inte nöjer sig med patientens rapport utan gör en egen mätning. Temperatur-
mätningen talas i dessa fall fram som en rutinaktivitet som görs utifrån skö-
terskans kunskap och erfarenhet av vad läkarna förväntar sig, eller som en del 
i ett noggrant vårdarbete, snarare än att ersätta patientens mätning. 

Sammanfattning och diskussion 
I kapitlet har jag beskrivit hur deltagarna organiserar övergången till tempera-
turmätning. Utifrån delkorpus B framstår temperaturmätning som en uppgift 
som främst utförs av sjuksköterskor och undersköterskor, och som görs rutin-
mässigt på patienter med symtom på luftvägsinfektion. Analysen ger därför 
insikt i hur deltagarna utför en vardaglig och ständigt återkommande vårdupp-
gift och utgör ett bidrag till tidigare forskning om body work, dvs. hantering 
av kroppen i institutionella sammanhang. Jag belyser här växlingen mellan 
patienten som å ena sidan subjekt och samtalspartner, å andra sidan ett objekt 
för undersökning, i en aktivitet som är välbekant för många av patienterna. 
Jag visar också hur det rutinmässiga och förutsägbara i temperaturmätningen 
möjliggör patientens aktiva deltagande och inflytande, där patienten inte bara 
utgör objekt för hantering utan självständigt agerar som och behandlas som ett 
kännande objekt. 
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Ett utmärkande och genomgående drag i temperaturmätningarna i delkor-
pus B är att mätningen hanteras som någonting vardagligt och okomplicerat, 
som patienterna förväntas förstå och inordna sig i. För det första tonar sköters-
korna återkommande ner mätningen genom minimeringar som ”liten” eller 
”bara”, och genom att benämna den vardagligt som ”en liten temp” som skö-
terskan ska ”kolla”. Det bidrar till framställningen av mätningen som någon-
ting odramatiskt och snabbt avklarat, och som patienterna känner till och be-
griper. För det andra kan temperaturmätningen inledas samtidigt som en annan 
aktivitet pågår. Aktiviteterna kan överlappa i övergången till en ny aktivitet, 
som när sköterskan börjar förbereda termometern medan hen kontrollerar pa-
tientens personnummer eller frågar efter hens sjukdomshistoria. Deltagarnas 
engagemang i multiaktivitet under temperaturmätningen bidrar till dess ru-
tinartade och odramatiska karaktär. För det tredje förannonseras temperatur-
mätningen i regel i form av påståenden, där sköterskan kortfattat upplyser om 
vad hon ska göra snarare än frågar efter tillåtelse att hantera patientens kropp. 
Den verbala förannonseringen tenderar att komma först när handlingsbanan 
redan är påbörjad – när sköterskan har tagit fram och börjat förbereda termo-
metern, när hon börjat gå mot patienten eller till och med redan börjat röra vid 
patientens huvud och föra in termometern. Verbal förannonsering kan också 
utebli helt och hållet utan att deltagarna hanterar det som problematiskt. Tem-
perarutmätningen hanteras därmed som någonting som patienterna förväntas 
delta i och inordna sig i, och som inte kräver en explicit verbal förfrågan. Det 
står i kontrast till andra sammanhang där vi behöver förvarna eller fråga om 
lov innan vi närmar oss varandras kroppar. Övergångarna till temperaturmät-
ning liknar på så vis övergångarna till kroppsundersökning vid läkarbesök 
såsom de beskrivs av Robinson och Stivers (2001), där övergången ofta sker 
genom multimodal samordning och med minimal verbal förannonsering och 
förklaring. I likhet med Robinson och Stivers beskrivningar av övergångar kan 
visar patienter återkommande en orientering mot en kommande temperatur-
mätning innan sköterskan har förannonserat den verbalt.  

Patienterna är förutseende inför mätningen och ser till att positionera sig i 
ett lämpligt läge. I likhet med Heaths (1986; 2006) beskrivningar av patienters 
agerande vid kroppsundersökningar under läkarbesök, inordnar sig patien-
terna i mätningen genom att göra sina kroppar tillgängliga och positionera sig 
som objekt för fysisk hantering. Patienterna intar återkommande en kropps-
position med blicken framåt eller snett nedåt, höjt huvud och stilla överkropp, 
vilket fyller en dubbel funktion: deras huvud är stilla och därmed i lämplig 
position för att ta tempen i örat, samtidigt som det också signalerar viss från-
kopplan från samtalet med sköterskan och gör patienten till en kropp som kan 
hanteras. Middle-distance orientation (Heath 1986; 2006; Due m.fl. 2020) är 
därmed både instrumentellt för mätningen och ett sätt för patienten att visa sig 
samarbetsvillig (jfr Goodwin 2007:62 instrumental stance och cooperative 
stance, se kapitel 2). Patienter kan också göra mer skräddarsydda kroppsliga 
anpassningar för temperaturmätning, såsom att vinkla huvudet eller ta bort hår 
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som täcker öronen och därmed göra sig fysiskt tillgängliga för en hantering av 
just örat. Förkroppsligade handlingar har lyfts fram som särskilt intressanta 
för att utforska och förstå hur deltagare koordinerar och förutser handlingar i 
institutionell interaktion (Heath & Luff, 2020). Temperaturmätning utgör ex-
empel på hur patienter hanterar aktiviteten i dess stegvisa uppbyggnad som 
förutsägbar och begriplig, och hur de genom kroppsliga konfigurationer age-
rar som aktiva och kompetenta deltagare och medlemmar i praktiken.  

En central resurs i övergången till mätning är termometern. Tidigare studier 
har visat på betydelsen av objekt när deltagare organiserar aktiviteter och 
handlingar i institutionella samtal (Nielsen, 2014; J. Lindström m.fl., 2017; 
Mikkola & Lehtinen, 2014; Robinson & Stivers, 2001), och termometern ut-
gör exempel på hur ett objekt kan ge ledtrådar om vad som är på väg att hända. 
Deltagarna ser termometern, känner i regel igen den och förstår hur den ska 
användas. Utifrån detta kan de positionera sig på rätt sätt för att göra örat till-
gängligt för mätning och således möjliggöra och visa sig delaktiga i den akti-
vitet som de förutser. I övergången till temperaturmätning från en annan akti-
vitet, som ofta också innebär en övergång från en verbalt präglad aktivitet till 
en kroppsligt fokuserad dito, fungerar termometern därmed som ett ”redskap 
för stegvis förändring i ramverket för deltagande” (Mikkola & Lehtinen 2014: 
62, min övers.). 

Kroppstemperatur är en betydelsefull indikator på sjukdom och infektion 
och ett viktigt underlag för diagnos och behandling (Downton m.fl., 1987; Lu 
& Dai, 2009), men i mötet mellan vårdgivare och patient i undersökningsrum-
met skapas inga förväntningar på att temperaturmätningen ska avtäcka någon-
ting dramatiskt eller avgörande. Istället tonas mätningen ner som någonting 
som görs på rutin. Till viss del kan detta förstås utifrån mätningens position i 
besökets övergripande struktur. Att sköterskan på Mottagning 1 ”bara ska ta 
en liten temp” kan vara en formulering av hela hennes möte med patienten, 
där sköterskan talar fram att hon är där för att utföra en avgränsad uppgift före 
läkarbesöket. På Mottagning 3 kan temperaturmätningen följas av mer indivi-
duellt anpassade kroppsundersökningar som är motiverade av de problem som 
patienten har presenterat. Att temperaturmätningen talas fram och hanteras 
som just en rutinaktivitet är också begripligt utifrån att den inte alltid relevant-
görs utifrån de besvär patienten har angivit, och ibland till och med står i mot-
sättning till dem.  

Emerson (1970) beskriver hur vårdpersonal vid gynekologiska undersök-
ningar kan avdramatisera undersökningen genom att ”claim to be merely 
agents of the medical systems” (s. 78). Vårdpersonalen tenderar i dessa besök 
att motivera åtgärder och handlingar vid hanteringen av patienten utifrån en 
externt pålagd agenda, snarare än att formulera dem som den individuella 
vårdgivarens val. I de fall som Emerson anför handlar det om att tona ner en 
situation som kan upplevas som intim och integritetskränkande för patienten. 
Temperaturmätning har givetvis inte samma intima och känsliga karaktär som 
gynekologiska undersökningar. Dock finns det likheter i hur vårdpersonalen 
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konstruerar dem som rutinmässiga och agendastyrda snarare än skräddarsydda 
efter den enskilda patienten. I temperaturmätningsfallet kan det handla om en 
annan typ av känslighet än en kroppslig sådan: I situationer där sköterskan 
antyder en spänning i att mäta temperaturen när patienten just uppgivit att hen 
inte har feber kan sköterskan tala fram sig som underordnad någon annans 
önskemål eller en allmän rutin. Genom att hänvisa till rutinen orienterar sig 
sköterskan mot att det kan vara känsligt att mäta någonting som patienten just 
har mätt och talat fram som ett icke-problem. Sköterskan visar därmed lyhörd-
het för patientens egen rapportering av sin feber och tillmäter den värde och 
trovärdighet. Mätningen bibehålls som någonting som ska göras och som är 
betydelsefullt, men utan att patientens upplevelse och egna mätningar därige-
nom utmanas och ifrågasätts. De epistemiska och moraliska dimensioner av 
temperaturmätning som kan anas i dessa fall blir än mer framträdande i nästa 
kapitel, där jag närmare studerar hur deltagarna hanterar själva mätresultatet. 
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Kapitel 8. Att rapportera och förhandla om 
feber 

Mätningar och numeriska värden är centrala resurser i processen att konstru-
era normalitet, sjukdom och friskhet i det kliniska mötet, och tidigare forsk-
ning visar hur patienters personliga erfarenheter och kunskapssfärer aktuali-
seras och får betydelse när deltagarna tolkar numeriska mätvärden (Adelswärd 
& Sachs, 1996). I följande kapitel undersöker jag hur deltagarna talar fram 
förväntningar på ett mätresultat, rapporterar det uppmätta resultatet och för-
handlar om huruvida mätresultatet ska tolkas som en normal kroppstemperatur 
eller som feber.  

I samtal om mätningar och hur mätresultat ska tolkas och förstås kan pati-
enter och vårdpersonal visa förväntningar på varandras kunskap och förhandla 
om epistemiska förhållanden (se t.ex. Pomerantz & Rintel, 2004; Pillet-Shore, 
2006; Kurhila & Lehtimaja, 2019). Inför temperaturmätningen är patienten 
den som har primär epistemisk tillgång till sin kroppstemperatur: Hen kan ha 
tagit tempen tidigare under sin sjukdomstid, samt ha eller ha haft kroppsliga 
upplevelser som kan tolkas som feber.31 I och med temperaturmätningen under 
besöket förändras kunskapsförhållandena på så vis att sköterskan, i egenskap 
av den som tar tempen och läser av temperaturen, blir den som har primär 
epistemisk tillgång till mätresultatet. Patienten ser inte displayen och kan där-
för bara få tillgång till resultatet genom att sköterskan rapporterar det eller på 
annat sätt gör det tillgängligt. På termometerns display visas ett numeriskt mä-
tresultat som sköterskan noterar i journalen. Men deltagarna engagerar sig 
dessutom återkommande i tolkning av resultatet, där de visar upp sin förstå-
else för det numeriska värde som visas på termometerns display som ”feber” 
eller ”ingen feber”. I tolkningen av mätresultat förhåller sig deltagarna till sina 
epistemiska rättigheter när de uttalar sig, gör anspråk på kunskap och i vissa 
fall invänder mot samtalspartnerns tolkning.  

 
 
31 Som framgår av kapitel 6, behandlas och agerar patienter återkommande som kompetenta att 
kunna rapportera om sin kroppstemperatur. På Mottagning 3 görs temperaturmätning regelbun-
det efter att patienter har givits utrymme att under problempresentationen berätta om förekoms-
ten av feber som en del av sin symtombild, och i fall där patienten inte själva har nämnt feber 
har sköterskan i regel frågat om det (se kapitel 6). På Mottagning 1 inleds mätningarna i stället 
i regel utan att patienten har lagt fram sina besvär och givits sekventiellt utrymme att berätta 
om de har haft feber, men sköterskorna kan i samband med mätningen fråga patienten om hen 
har haft feber.  
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I analysen undersöks dels hur deltagarna strax före mätningen talar fram 
förväntade resultat, dels hur de strax efter mätningen rapporterar och förhand-
lar om betydelsen av uppmätta resultat. Analysen är uppdelad i två huvuddelar 
utifrån dessa två delprocesser. I den första delen undersöker jag hur deltagarna 
talar fram förväntningar på ett mätresultat innan ett resultat har avlästs och 
rapporterats. I den andra delen behandlas rapportering och tolkning av upp-
mätta resultat. Inom ramen för denna andra del ger jag inledningsvis en över-
siktlig bild av hur mätresultatet presenteras av sköterskorna, och undersöker 
därefter närmare hur patienter bemöter och tolkar mätresultat.  

I kapitlet utforskas också en specifik resurs som patienter använder sig av 
för att relativisera och omförhandla betydelsen av mätresultatet, nämligen att 
tala fram sin individuella normaltemperatur. Detta fenomen finns dokumente-
rat i ett samtalsexempel hos Stivers och Timmermans (2021) från ett läkare–
patientsamtal där patienten söker vård för luftvägssymtom. Samtalsutdraget 
ingår i en analys av hur patienter kan visa en förväntan att få antibiotika för-
skrivet och hur läkare bemöter detta. Följande utdrag visar inledningen av Sti-
vers och Timmermans samtalsexempel, där patienten under anamnesfasen lyf-
ter fram sina symtom som särskilt besvärliga. 

 
Utdrag 8.1. (Stivers & Timmermans 2021: 7; min markering av fokusrad) 
(9a) 40.03 
1 DOC:   Have you had any fever? 
2 PAT:   Low gra:de yea:h. 
3 PAT:   Uhm [^maximum, it was like a hundred an- 
4 DOC:       [Mh hm, 
5 PAT:   .shh I:: I- I’m >like everyone else is probably< I- 
6      ® I’m lower than: the ninety eight point six is AVerage 
7        or somethi:ng I don’t know<|  ((sniff)) 

 
Stivers och Timmermans exempel fortsätter längre än utdraget visar, och hu-
vudfokus för deras analys är inte patientens referens till sin normaltemperatur 
utan hur läkaren längre fram i utdraget bemöter patientens problembeskriv-
ning. Att tala fram sin normaltemperatur framstår dock i deras exempel som 
ett sätt för patienten att implicera att hen har haft feber trots en kroppstempe-
ratur under standardgränsen för vad som brukar räknas för feber. I förelig-
gande kapitel utforskar jag närmare vad patienter kan göra när de åberopar sin 
individuella normaltemperatur, och hur det görs i samband med temperatur-
mätning under konsultationen. Referenser till normaltemperatur förekommer 
både när patienter talar om förväntningar på ett kommande värde och när del-
tagarna kontextualiserar och förhandlar om betydelsen av ett redan givet mä-
tresultat, och aktualiseras därför i kapitlets båda huvuddelar. 
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Att skapa förväntningar på ett mätresultat 
Tidigare studier av rutinmätningar i primärvården visar hur deltagare inför en 
mätning som patienten är bekant med kan tala fram förväntningar på det kom-
mande mätresultatet. Sådana praktiker har beskrivits vid blodtryck- och puls-
mätning i svenska hembesök av distriktssköterskor (Leppänen, 1998a) samt 
vid amerikanska sjuksköterskors och undersköterskors rutinmässiga väg-
ningar av patienter inför läkarbesök (Pillet-Shore, 2006). Leppänen (1998a: 
145f.) ger exempel på hur en distriktssköterska och en patient samkonstruerar 
förväntningar på ett resultat av pulsmätning genom att referera till tidigare 
erfarenheter av pulsmätningar och de omständigheter som rådde vid det till-
fället. Pillet-Shore (2006) visar att patienter utnyttjar tillfället under själva 
vägningen, medan patienten står på vågen men innan ett resultat har fastställts 
och rapporterats, för epistemiskt och moraliskt arbete där förutsägelser om re-
sultatet är ett återkommande element. Patienter kan här göra ett förarbete för 
att hantera den eventuellt ansiktshotande situationen att upptäcka att de väger 
mer än de förväntar sig. Pillet-Shore menar att patienterna orienterar sig mot 
en systematisk preferens för ”prior self-knowledge” (s. 416), där patienter vi-
sar upp och hävdar självständig kunskap om sin vikt. Genom att aktivt göra 
sig till ägare av sitt mätresultat framställer de sig som personer med kontroll 
över sina kroppar och sin hälsa (jfr Halkowski, 2006) och med insikt i sina 
hälsobeteenden.  

Kroppstemperatur kan knappast förväntas ha samma moraliska laddning 
som vikt, eller andra livsstilsrelaterade parametrar som blodtryck, blodsocker 
och kolesterol, vilka patienter i tidigare studier har visat sig agera som och 
hållas ansvariga för (jfr Bergen & Stivers, 2013; Montenegro & Dori-Haco-
hen, 2020). De moraliska dimensionerna av kroppstemperatur kan istället för-
stås i förhållande till doktorabilitet och till en förväntan om att ha kunskap om 
den egna kroppen och det egna tillståndet.  

Att rapportera om och förhandla om betydelsen av ett 
mätresultat 
Att tala med patienter om resultat från tester och mätningar är en återkom-
mande uppgift för sjukvårdspersonal (se t.ex. Adelswärd & Sachs, 1996; Ap-
ter m.fl., 2008; Boyd m.fl., 2007; Kurhila & Lehtimaja, 2019; Pomerantz & 
Rintel, 2004; Svensson m.fl., 2008). Många mät- och testresultat i vården har 
formen av numeriska värden.32 Tidigare studier har undersökt hur 

 
 
32 Detta gäller givetvis inte alla mät- och testresultat. I UUIC-korpusen görs exempelvis vid 
flertalet tillfällen snabbtest för betahemolytiska streptokocker grupp A (GAS), s.k. Strep-A-
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vårdpersonal talar med patienter om numeriska mätresultat gällande t.ex. ko-
lesterolnivåer (Adelswärd & Sachs, 1996, 2009), blodtryck (Svensson m.fl., 
2008), blocksocker (Montenegro & Dori-Hacohen, 2020) och nivåer av HIV-
virus (Moore m.fl., 2001). Vårdgivaren kan framföra mätresultatet på olika 
sätt: rapportera endast det numeriska resultatet, eller ge en förklaring, bedöm-
ning eller kontextualisering av resultatet. Exempelvis kan deltagare diskutera 
resultatet i förhållande till normalvärden eller referensvärden (se t.ex. Adel-
swärd & Sachs, 1996) där mätvärdet tolkas ut som ”högt” eller ”lågt” (se t.ex. 
Moore m.fl., 2001), som “normalt” eller ”avvikande” (Bredmar & Linell, 
1999; Gutzmer & Beach, 2015) eller värderas som ”bra” eller ”dåligt” (se t.ex. 
Montenegro & Dori-Hacohen, 2020). Resultaten kan också bedömas utifrån 
patientens individuella referensvärden, där man jämför det aktuella mätvärdet 
med tidigare uppmätta värden och på så vis ser en förbättring, försämring eller 
stabilitet utifrån patientens tidigare värden (se t.ex. Svensson m.fl., 2008).  

Hur vårdgivare rapporterar resultat av en mätning eller ett kliniskt test till 
en patient har i tidigare forskning beskrivits som ett tillfälle där deltagarnas 
epistemiska roller kan synliggöras och förhandlas. I linje med Sacks’ (1992) 
beskrivning av mottagaranpassning som att ’design your talk to another with 
an orientation to what you know they know’ (vol 2 s. 564) avtäcker vårdgiva-
rens utformning av yttrandet hens förväntningar på vad patienten har intresse 
av att veta och förmåga att förstå. Pomerantz och Rintel (2004) undersöker 
hur läkare och patienter rapporterar om och bemöter resultat från rutinmät-
ningar såsom temperaturmätning och blodtryck. Läkare kan avstå från att pre-
sentera ett numeriskt mätresultat och i stället endast leverera tolkningar, för-
klaringar och bedömningar av sifforna. Patienten ges då ingen egen epistemisk 
tillgång till det numeriska resultatet, utan förväntas förlita sig på läkarens be-
dömning där läkaren positioneras som en medicinsk expert med epistemisk 
auktoritet. Pomerantz och Rintel (2004) visar hur patienter i sådana fall an-
tingen kan godta och inordna sig i den position som läkaren föreslår eller göra 
anspråk på en mer självständig epistemisk auktoritet genom att t.ex. efterfråga 
de numeriska mätvärdena och därmed agera som att man har kunskap och in-
tresse för att självständigt tolka siffrorna. I andra fall förser läkaren patienten 
med det numeriska värdet och behandlar därmed patienten som kompetent att 
själv tolka och förstå betydelsen av mätvärdet. Patienten ges då utrymme att i 
nästföljande turer visa upp sin egen förståelse av det numeriska resultatet. Re-
sultatet kan också formuleras i en kombination av dessa, där läkaren i samma 
turkonstruktionsenhet ger både det numeriska resultatet och en tolkning av 
detsamma. Kurhila och Lehtimaja (2019) visar hur sjuksköterskor mottag-
aranpassar sin rapportering av testresultat till patienter respektive läkare. I 
samtal med läkare tenderar sjuksköterskorna i deras studie att endast 

 
 
test, vid misstanke om halsfluss. Dessa test ger svar i form av ett binärt resultat (påvisbart vs ej 
påvisbart). 
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rapportera det numeriska resultatet, medan de till patienterna ger en anslu-
tande kvalitativ beskrivning av mätvärdet såsom ”bra” eller ”normalt”. För-
fattarna menar att de olika formaten för mätresultat utgör en resurs för sjuk-
sköterskor för att positionera sig epistemiskt gentemot å ena sidan läkare, å 
andra sidan patienter. Läkarna förväntas själva kunna tolka det numeriska mä-
tresultatet, medan sjuksköterskorna uttolkar resultatet åt patienterna och på så 
vis intar en position som mer kunnig gentemot patienten.  

Hur deltagare förhandlar om betydelsen av numeriska mätvärden har stu-
derats av Svensson m.fl. (2008). Deras studie i en svensk sjukvårdskontext 
visar hur läkare och patienter i samtal om blodtrycksmätningar tenderar att 
engagera sig i kontextualiseringar och relativiseringar av mätvärden som av-
viker från det normala. Deltagarna kan exempelvis förklara ett förhöjt värde 
med att patienten är stressad inför mätningen, och därmed tona ner represen-
tativiteten i det uppmätta värdet och normalisera ett förhöjt värde. Adelswärd 
och Sachs (1996) visar hur patienter kan invända mot vårdpersonalens tolk-
ningar av numeriska resultat av kolesterolmätningar vid hälsokontroller. De 
visar hur patienter kan göra motstånd och uttrycka skepsis inför pålitligheten 
i mätningarna och de gränsvärden som sjuksköterskan presenterar. Patienter i 
Adelswärds och Sachs material kunde också invända mot att omtalas som en 
del av en statistisk population och istället framhäva sin individualitet och fö-
reslå en alternativ tolkning av sina värden, genom att ifrågasätta om referens-
värdena verkligen gäller för dem.  

Ovan anförda studier visar hur deltagare kan föreslå, godta eller omför-
handla kunskapspositioner under sekvenser av resultatrapportering. De visar 
också hur frågor om normalitet aktualiseras och förhandlas. Temperaturmät-
ning förekommer i exempel både hos Pomerantz och Rintel (2004) och 
Kurhila och Lehtimaja (2019). Pomerantz och Rintel (2004: 17) visar ett ut-
drag där läkaren rapporterar resultatet av en temperaturmätning i form av en-
bart ett numeriskt resultat, och förklarar läkarens val av format med att tem-
peraturmätning är en ”fairly common practice” där patienten kan förväntas 
förstå och kunna tolka siffran. Föreliggande delstudie utvecklar analysen av 
deltagares hantering av resultat vid en mätning som patienten kan förväntas 
vara bekant med att själv utföra och tolka. 

Analys 
Analysen utgår från de 89 dokumenterade temperaturmätningarna i UUIC: 
Primary Care (delkorpus B, se kapitel 7). Inledningsvis undersöks hur patien-
ter talar fram förväntningar på ett mätresultat före temperaturmätning, och 
därefter hur deltagarna hanterar mätresultatet efter mätning.  
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Att fråga och berätta om feber inför temperaturmätning 
Både sköterskor och patienter agerar som att patienterna kan veta huruvida de 
har feber. Som framgår av kapitel 6, frågar sjuksköterskorna på Mottagning 3 
i regel om feber i de fall där patienterna inte själva har rapporterat om kropps-
temperatur när de lägger fram sina besvär. När temperaturmätningen inleds 
har patienten i regel alltså givits utrymme att berätta om eventuell feber. På 
Mottagning 1 görs temperaturmätningen istället innan patienten har redogjort 
för sina symtom. Sköterskorna på Mottagning 1 kan dock i samband med mät-
ningen fråga huruvida patienterna har haft feber, och därmed skapa utrymme 
för patienterna att berätta om eventuell feber innan själva mätningen görs. 
Detsamma gäller vid tillfällen på Mottagning 3 då deltagarna inte har talat om 
feber under besökets inledande faser. Följande utdrag visar ett fall där patien-
ten före mätningen ges sekventiellt utrymme att berätta om feber. Deltagarna 
har just kommit in i undersökningsrummet, och sköterskan tar fram termome-
tern medan hon verbalt förannonserar mätning (rad 1–2). Därefter frågar skö-
terskan patienten huruvida hon har ”haft nå feber hemma” (rad 5), en formu-
lering som markerar att sköterskan efterfrågar tidigare feber och inte här-och-
nu. Formuleringen öppnar för att berätta om både tidigare mätningar och 
kroppsliga upplevelser av feber. 
 
Utdrag 8.2. UUIC: Primary Care 006009 
01 USK:   +@>°då ska vi se vi ska°< ta en temp på dej+  
          +tar fram termometer--------------------->+ 
   pat   >>@tar av jacka->> 
02        +å tänkte ja 
          +förbereder termometer->> 
03 PAT:   m:, 
04        (4.0) 
05 USK:   har’u haft nå feber hemma elle:r, 

 
Om sköterskan inte frågar patienten om feber kan patienten vid samma punkt 
i mätningsprocessen, efter att mätningen förannonserats och synbart börjat 
förberedas, på eget initiativ berätta huruvida de har eller har haft feber. Föl-
jande utdrag utgör exempel på det. När utdraget börjar har sköterskan kort hört 
sig för om patientens tillstånd samt bett om patientens personnummer för iden-
tifikation. Feber har inte nämnts. Sköterskan förbereder nu termometern me-
dan hon verbalt förannonserar att hon ska ta tempen (rad 1). Patienten vinklar 
huvudet och visar sig införstådd i mätning (rad 3), och berättar därpå på eget 
initiativ om tidigare feber.  
 
Utdrag 8.3. UUIAC: Primary Care 014011 
01 USK:   så tar ja en liten temp i öra på dej  
          >>förbereder termometer-----------> 
02        å ja +rå 
          ---->+för termometer mot pats öra->(5) 
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03 PAT:   @.hja,@  
          @vinklar huvud@ 
04 PAT:® a ja ha’rå inte kolla nå (men) ja 
05        +tro’nte >ja har haft nå< fe:ber,= 
   usk -->+för in temp i öra-----------> 
06 USK:   =nä >ja tänkte säja< ha’ru +känt dej nå febri, 
           ------------------------->+tar temp->> 

  
Patienten inleder med att berätta att hon inte har ”kolla nå”, och visar därmed 
att hon saknar en objektiv källa till kunskap om sin kroppstemperatur (rad 4). 
Därpå följer ett antagande att hon inte har feber, ytterligare epistemiskt ned-
graderat genom ”tror” (rad 5). Sköterskan inleder sin respons med ”nä >ja 
tänkte säja<” (rad 6) vilket markerar turen som en självreparation, där sköters-
kan hanterar att hon i föregående position inte har frågat efter feber. Hon age-
rar därmed som att hon borde ha frågat om patienten har haft feber. Utdraget 
visar på en orientering hos både patient och sköterska mot att patienten ska 
ges utrymme att berätta om eventuell feber före temperaturmätningen.  

I delkorpus B finns 10 fall där patienten, likt i föregående utdrag, i samband 
med temperaturmätningen på eget initiativ berättar om feber. I det följande 
behandlar jag sådana fall: där patienterna talar fram förekomst eller avsaknad 
av feber efter att mätaktiviteten har förannonserats men innan ett mätresultat 
har avlästs och rapporterats. I 9 av fallen handlar det om att patienten talar 
fram att hen inte har eller tror sig ha feber, och i ett fall berättar patienten att 
hon tror att hon har haft feber. Jag identifierar två saker som patienter gör när 
de talar fram en förväntan på mätresultatet. Det första är att justera förvänt-
ningarna på ett feber-resultat vid mättillfället efter att tidigare ha berättat att 
de har haft eller tror sig ha haft feber under sin sjukdomstid. Det andra är att 
föreslå en ny tolkningsram för hur det kommande mätresultatet ska förstås. 

Att justera förväntningarna på ett mätresultat 
I följande två utdrag har patienterna före mätningen uppgivit att de har haft 
eller tror att de har haft feber under sin sjukdomstid, men tar utrymme i an-
slutning till mätningen för att förebåda ett icke-feberresultat. I det första ut-
draget har patienten redogjort för sina besvär utan att nämna feber, och besva-
rar sedan sjuksköterskans fråga om feber med viss osäkerhet men med ett svar 
som ändå föreslår att han har haft lite feber under sjukdomstiden. Under mät-
ningen, medan han har termometern i örat, tonar patienten sedan ned förvänt-
ningarna på att mätningen ska visa att han har feber. När utdraget inleds håller 
sköterskan på att förbereda termometern för mätning och frågar patienten om 
han har haft feber.  
 
Utdrag 8.4. UUIC: Primary Care 211201 
01 SSK:   .hh jaha, [men äh hörrudu ha’ru haft feber= 
          >>förbereder termometer-> 
02 PAT:             [ja- åsså- 
03 SSK:   =under helgen här? 
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04 PAT:   v:äldit lite, tret-+ (.) ä[h>trettiått:a=  
                  ->+står vid skrivbord med temp i handen->(11) 
05 SSK:                             [ja:, 
06 PAT:   =trettiåtta fem< kanske rå.= 
07 SSK:   =ja[:,] 
08 PAT:      [men] inte nå- men ja känner ändå att ja  
09        ä::h ja känner mej lite febri emellanåt 
 
10        [(°slö å såhär°) 
11 SSK:   [+m:,  
         ->+går mot pat med temp->(14) 
12 SSK:   pt precis. ja tänkte ju kolla en temp här. 
13 PAT:   m:, ((harklar sig)) 
14        +(1.0)+(2.0)  
   ssk    +temp mot öra+tar temp->(16) 
15 PAT:® tror in:te [(dä:/dä ä)] [nu >känner ja mej [inte så-<] 
                     [((termometer piper))] 
16 SSK:                           [+m:,              [tretti]åtta 
          ------------------------>+tar ut termometer 
17        å två har du. 

 
Sjuksköterskan frågar om feber, tidsbestämt till ”under helgen här”, den sjuk-
domstid som patienten har berättat om (rad 1, rad 3). Samtidigt hanterar hon 
termometern och är därmed synbart på väg att inleda mätning. Patienten svarar 
att han har haft ”väldigt lite” feber (rad 4) och anger därpå en temperatur som 
ligger på gränsen till feber, följt av osäkerhetsmarkörer som framhäver det 
oprecisa i de angivna numeriska värdena. Han tycks därpå vara på väg att yt-
terligare tona ner betydelsen av feber ”men inte nå-” (rad 8), men självrepare-
rar och gör en omstart där han istället framhäver en viss feberkänsla (rad 8–
9). I kontrast till sin föregående uppskattning av sin feber under helgen for-
mulerar patienten nu sin upplevelse av feberkänsla som något mer aktuell ge-
nom tempus presens ”känner” samt tidsangivelsen ”emellanåt” (rad 9), som 
antyder att febern kommer och går. 

Sköterskan förannonserar mätningen verbalt medan hon går mot patienten 
med termometern i handen (rad 12). Förannonseringen av mätningen kastar 
möjligen nytt ljus på frågan om feber: Medan patienten har uppgett att han har 
haft lite feber ”under helgen” samt att han har upplevt feberkänsla i det tids-
mässigt vaga ”emellanåt”, ska nu temperaturen kontrolleras och fixeras vid ett 
här-och-nu. Med termometern i örat förutsäger patienten nu ett negativt mät-
resultat, med epistemisk nedgradering: ”tror in:te”, utifrån sin egen kroppsliga 
upplevelse, ”nu känner ja mej inte så-” (rad 15). Hans förutsägelse om resul-
tatet formuleras, i kontrast till hans tidigare uppgifter om feber som bundits 
till dåtid eller som skiftande ”emellanåt”, som aktuellt här och nu med ett be-
tonat ”nu”. Utdraget visar därmed hur patienten, efter att ha aktualiserat feber 
som besvär under hans sjukdomstid, talar fram en förväntan på ett icke-feber-
resultat vid mätögonblicket.  
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Följande utdrag visar ett liknande fall där patienten inför mätningen tonar 
ner förväntningarna på ett feberresultat. Patienten har berättat om feber under 
sjukdomstiden – hon har sagt att hon har haft ”mest feber på nätterna” samt 
”förhöjd temp” under dagen, men formulerar sig med viss osäkerhet och lyfter 
fram att hon tagit febernedsättande läkemedel på dagtid. Natten före besöket 
har hon varit feberfri. Sköterskan förannonserar mätningen och för in termo-
metern i patientens öra. Medan mätningen pågår (rad 13) talar patienten fram 
en förväntan på ett icke-feberresultat. 
 
Utdrag 8.5. UUIC: Primary care 209201 
01 SSK:   +okej. ä:h ja ska ta en temp, å sen så tänker ja att 
          +förbereder termometer----------------------------> 
02 SSK:   jag ska: äh lyssna på dina +lungor, 
          -------------------------->+går mot pat m temp->(04) 
03 PAT:   hja: 
04 SSK:   å så ska vi eventuellt+ ta ett crp och kolla läget, 
          --------------------->+står stilla framför pat m temp  
05 PAT:   +okhej. 
   ssk    +går mot pats sida-> 
06        (1.0)+ 
  ssk     ---->+stannar bredvid pat, förbereder termometer->(12) 
07 SSK:   ähm: [de e min plan, 
08 PAT:        [°(ah de-)° 
09 PAT:   jah, 
10 SSK:   m, 
11        (0.5) 
12 SSK:   +pt vi tar en temp i örat först,+ 
        ->+för in termometer i pats öra-->+ 
13 PAT:®  +°°ja tror att de e lugnt, de va inget när ja gick°° 
   ssk    +tar temp-----------------------------------------> 
14        [(0.5)]+ 
          [((termometer piper))] 
   ssk    ----->+tar ut termometer 
15 SSK:   +näj, trettisju å en (.) har [du nu+ 
          +går iväg från pat---------------->+ 
16 PAT:                                [°a:men (titta asså)° 

 
Sköterskan meddelar sin agenda (rad 1–2, rad 4) medan hon förbereder ter-
mometern och närmar sig patienten. Med termometern i örat talar patienten 
fram en förväntan på ett icke-feberresultat (rad 13). Hennes tur formuleras 
med nedgraderad säkerhet som ”ja tror” och följs av att hon motiverar sitt 
antagande med ”de va inget när ja gick”, vilket tycks referera till en egen mät-
ning innan hon gick hemifrån. När sköterskan levererar mätresultatet (rad 15) 
anknyter hon till det patienten sagt, genom att inleda sin tur med att bekräfta 
patientens förmodan ”näj” (rad 15). Hon talar också fram mätresultatet som 
aktuellt här-och-nu, ”har du nu”. Utdraget visar hur patienten, som tidigare 
berättat om feber under sin sjukdomstid, tar utrymme i direkt anslutning till 
tempmätningen för att förebåda ett icke-feberresultat. Det visar också hur 
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sköterskan orienterar sig mot patienten föregående tur, när hon formulerar mä-
tresultatet som en bekräftelse på patientens förmodan att hon inte har feber 
just nu. 

Utdrag 8.4 och 8.5 visar hur patienter som i en tidigare tur berättat om fö-
rekomst av feber under sin sjukdomstid talar fram en förväntan på ett icke-
feberresultat medan temperaturmätningen pågår, och innan den visat resultat. 
Deras förmodan formuleras med epistemisk nedgradering, de ”tror” inte att de 
har feber, och öppnar därmed för viss felmarginal. I båda fallen har patienterna 
redan innan mätningen inleds öppnat för osäkerhet huruvida de har feber i 
nuläget, och därmed tonat ned sina förväntningar på att ha feber. Trots detta 
tar de turen medan mätningen pågår och förutsäger ett icke-feberresultat. Tu-
ren är i båda exemplen positionerad och utformad för att förekomma ett even-
tuellt icke-feber-resultat. Patienterna tycks orientera sig mot att undvika att 
skapa förväntningar på ett besvär som sedan vid mätningen visar sig inte 
kunna påvisas. Genom att undvika en situation där de överskattar sin kropps-
temperatur framställer sig patienterna som trovärdiga och kompetenta att be-
döma sin kroppstemperatur och inte överdriva sina besvär.  

Att föreslå en tolkningsram för mätresultatet 
Patienterna i föregående utdrag framstår framför allt som orienterade mot att 
undvika att överskatta sin kroppstemperatur och att skapa förväntningar på ett 
feber-resultat som sedan inte infrias. I det följande kommer jag att diskutera 
hur patienter som talar fram en förväntan på ett icke-feber-resultat kan förstås 
som att de relativiserar betydelsen av och tillförlitligheten i mätningen och 
mätresultatet. 

I följande utdrag talar patienten fram en förväntan på ett icke-feberresultat, 
och tonar samtidigt ner betydelsen av feber i hans fall. Patienten har nyligen 
besökt mottagningen för samma besvär som han återkommer för idag. Han 
diagnosticerades då med bihåleinflammation och fick antibiotika förskrivet, 
och är nu tillbaka då han inte tycker sig ha upplevt någon förbättring. På rad 
13 refererar han till det tidigare besöket (”sist”). När utdraget inleds har del-
tagarna precis kommit in i rummet, och sköterskan frågar patienten om feber 
(rad 1). Hon lämnar sedan rummet för att hämta en termometer. När sköters-
kan är tillbaka och synbart på väg att inleda mätningen, säger patienten att han 
inte tror sig ha feber (rad 10).  
 
Utdrag 8.6. UUIC: Primary Care 041006 
01 SSK:   +vi (får) se: (.)+ du hade ingen feber eller?, 
          +tittar på papper+ 
02 PAT:   nej inte va ja vet i alla fall ä= 
03 SSK:   =ja +ska- @sätt dej här+ ska ja kolla de  
              +visar mot brits ->+ 
   pat              @går mot brits->(08) 
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04        ock[så +(sen om han) vill- 
                 +börjar gå ut ur rum->(08) 
05 PAT:      [yes:, 
06 PAT:   jajjemän, 
07 SSK:   °m,° 
08        +@(1.0)@+(30.0) 
   ssk    +ut ur rum, stänger dörr efter sig+ute ur rum 
   pat   ->@sätter sig på brits@    
09        +(1.0)+@(0.5) 
   ssk    +kommer in+tar fram termometer, går mot pat-> 
   pat           @blick mot termometer->(13) 
 
10 PAT:® +ja tro’nte ja har nån feber (egentli[en ä) 
   ssk    +förbereder termometer, går mot pat-> 
11 SSK:                                        [(nä) ja  
12        +kollar väl ändå då rå så- 
          +står framför pat, förbereder termometer-> 
13 PAT:   men ja hade inte de sist heller@ så 
                  blick mot termometer-->@blick framåt-nedåt 
14 SSK:   .hh nä:j. (.) .hhhh men de kan va bra.  
15        så vet man dä att dä inte ä dä rå. 
16        (3.5) 
   ssk    ->förbereder termometer->> 

 
Innan sköterskan förannonserar mätningen frågar hon patienten om han har 
haft feber (rad 1), i en formulering med negativ polaritet (Heritage & 
Raymond, 2021) samt ett turavslutande ”eller” (jfr A. Lindström, 1999b), 
vilka båda projicerar en förväntan på ett negativt svar. Han svarar på ett sätt 
som antyder att han inte har feber, men samtidigt öppnar för viss osäkerhet 
(rad 2).  

Sjuksköterskan förannonserar temperaturmätning (rad 3–4), och går ut ur 
rummet för att hämta termometern. När hon är tillbaka, och synbart närmar 
sig patienten med termometern i handen, återupptar patienten topiken och ta-
lar, med blicken fäst på termometern, fram en förmodan om att han inte har 
feber (rad 10). Hans påstående är epistemiskt nedgraderat genom ”tror”. Me-
dan patientens första antagande om icke-feber (rad 2) utgjorde ett svar på skö-
terskans fråga, säger patienten här i förstaposition att han inte tror sig ha feber 
just när sköterskan synbart är på väg att inleda mätningen. Sköterskan bemöter 
dessa två turer med antaganden om icke-feber på distinkt olika sätt. Patientens 
första förmodan om att han inte har feber, som svar på sköterskans fråga, följs 
av att sköterskan förannonserar mätningen som motiverad av patientens osä-
kerhet ”jag ska kolla dä också” (rad 3–4). Patientens svar behandlas därmed 
som att det aktualiserar en ovisshet som gör temperaturmätning till en relevant 
aktivitet. Patientens andra förmodan om icke-feber, just när sköterskan är på 
väg att genomföra mätningen (rad 10), hanteras istället som att patienten mot-
sätter sig den kommande handlingen: Sköterskan upprepar att hon ska ta tem-
pen, nu tillsammans med det betonade adversiva adverbet ”ändå” som 
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formulerar mätningen som att den står i konflikt med det som patienten just 
har sagt (rad 11–12). 

Patienten refererar nu till sina erfarenheter från sitt tidigare besök, ”förra 
gången” (rad 13), då han inte hade feber. Sköterskan bemöter yttrandet som 
ett fortsatt motstånd att ta tempen: Hon svarar med att ”det kan va bra” (rad 
14) att ta tempen, underförstått trots att patienten tror sig inte ha någon feber, 
och motiverar varför det bör göras (rad 15). Sköterskan tycks alltså fortsatt 
hantera ett ifrågasättande av relevansen av att ta tempen.  

Patienten åberopar erfarenheter från ett tidigare läkarbesök för samma be-
svär, och aktualiserar därmed möjligheten att avsaknad av feber inte står i 
motsats till ett tillstånd som motiverar vård och behandling. Han tycks därmed 
tona ner betydelsen av feber i sitt fall. Sköterskans agerande stöder analysen 
att patientens tur utgör ett ifrågasättande av betydelsen av feber: Hon framhär-
dar i att temperaturmätningen ska göras ”ändå”, och motiverar varför hon tar 
tempen. Det ska påpekas att patienten kroppsligen inte gör något motstånd 
mot mätningen, utan snarare inordnar sig i den kommande mätaktiviteten ge-
nom att släppa termometern med blicken och inta en position av middle-
distance orientation (rad 13; jfr kapitel 7) när sköterskan närmar sig honom 
och synbart är på väg att inleda mätningen. 

Även i följande utdrag kan patientens förväntan på icke-feber förstås som 
att patienten tonar ner relevansen av ett eventuellt lågt mätresultat. Till skill-
nad från föregående utdrag, där patienten tonade ner betydelsen av feber i hans 
specifika fall med referens till sina tidigare erfarenheter, föreslår patienten i 
följande utdrag att en mätning just nu inte skulle ge ett representativt resultat. 
När utdraget börjar är deltagarna på väg in i undersökningsrummet. Patienten 
håller på att ta av sig jackan och sätta sig ner, och sköterskan går in efter pati-
enten med en termometer i handen. När sjuksköterskan förannonserar mät-
ningen (rad 1–2) talar patienten fram en förväntan på ett icke-feberresultat (rad 
4). 
 
Utdrag 8.7. UUIC: Primary Care 010008 
01 SSK:   ((harklar sig)) tänkte ja börja å ta en: (.) 
          ->>kommer in i rummet med termometer i handen 
02        temp bara.=innan +(1.0) doktorn ska komma. 
                           +tar handsprit, spritar händer->(10) 
03 PAT:   ja:,  
04 PAT:® tror inte att ja har nå nu ä för nu fryser ja. 
05        (0.8) 
06 SSK:   ja: men har man frossa kan de ju ock[så ]var[a 
07 PAT:                                       [a:h,]  [men äh-  
08 SSK:   men du känner[ att dä inte är- 
09 PAT:                [då ska man kanske ta den när 
10        man har frossa klart. 
11        (1.0)+(1.5)+ 
   ssk    ---->+tar upp papper+ 
12 SSK:   kan du säja personnumre ti mej först? 
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Patientens yttrande är formulerat med nedgraderad epistemisk auktoritet 
”tror”. Tidsangivelsen ”nu” är betonad, och patienten formulerar på så vis sin 
förmodan som att den gäller just nu. Hon underbygger sin förmodan att hon 
inte har feber för tillfället med referens till sin kroppsliga upplevelse, ”för nu 
fryser ja” (rad 4). 

Sjuksköterskan invänder mot patientens antagande genom att ifrågasätta 
dess premisser, dvs. att det faktum att patienten fryser skulle betyda att hon 
just nu inte har feber (rad 6). Sköterskans omformulerar patientens känsla till 
att ”ha frossa”, en mer medicinsk och specifik benämning av att ”frysa” och 
ett typiskt symtom på feber (se även kapitel 6). Genom denna benämning, till-
sammans med det generella pronomenet ”man”, gör sköterskan anspråk på en 
expertposition och formulerar en mer allmän utsaga om hur kroppsliga upple-
velser kan indikera feber. Patienten kommer snabbt in med ett överlappande 
curled ja (A. Lindström, 2009b) vilket har beskrivits projicera motstånd och 
här tycks inleda en invändning mot sköterskans projekt (rad 7). Sköterskan är 
följsam till patientens invändning och backar tillbaka från sin allmänna utsaga 
i föregående tur och talar istället fram just denna patient och hennes upplevelse 
”men du känner att dä inte är-” (rad 8). Upplevelseverbet ”känner” är betonat, 
vilket tillsammans med det inledande ”men” lyfter fram turen som kontrastiv 
till föregående yttrande.  

Patienten tycks fortsätta sitt påbörjade yttrande från rad 7, där hon återvin-
ner vokabulär (”frossa”) och pronomenval (”man”) från sköterskans föregå-
ende tur, och föreslår att det vore lämpligare att ta tempen vid en annan tid-
punkt än just när man har frossa (rad 9–10). Sköterskan avstår från att svara 
och växlar istället aktivitet genom att plocka fram ett journalblad och fråga 
efter patientens personnummer.33  

Medan föregående utdrag 8.6 visade hur patientens förmodan om icke-fe-
ber hanterades som ett ifrågasättande av relevansen av att ta tempen över hu-
vud taget, visar detta utdrag hur patientens icke-feber-förmodan framstår som 
motstånd mot lämpligheten i att ta tempen just nu. Patienten talar fram att 
hennes antagande om icke-feber gäller just här-och-nu (rad 4), och antyder 
därmed att hon hade kunnat vänta sig ett feber-resultat vid ett annat tillfälle. 
Att patienten berättar att hon ”fryser”, inomhus och efter att just ha varit iklädd 
ytterkläder, kan förstås som att hon talar fram ett sjukdomstecken. Detta ligger 
i linje med att patienten skulle antyda att hon egentligen har feber, även om 
termometern skulle visa motsatsen. Sjuksköterskan svarar att de kroppsliga 
upplevelser i vilka patienten grundar sin förmodan om icke-feber faktiskt kan 
förekomma i samband med feber, och invänder därmed mot patientens för-
väntan om ett lågt mätresultat. Patienten föreslår då explicit att det vore 

 
 
33 Sköterskan förkastar dock inte mätaktiviteten – efter att ha tagit patientens personnummer 
och talat med patienten om hennes besvär återupptar hon ett par minuter senare temperaturmät-
ningen. Patienten samarbetar i mätningen utan att invända. 



 132 

lämpligare att ta tempen vid ett senare tillfälle. Medan hon i rad 4 talade fram 
en förväntan på icke-feber i ögonblicket, tycks patienten nu ifrågasätta lämp-
ligheten i att ta tempen i detta ögonblick. Detta kan förstås som att hon föreslår 
att ett icke-feber-resultat vore förväntat om de tog tempen nu, men att detta 
inte skulle vara representativt för hennes tillstånd. 

Samtliga exempel som hittills har behandlats är fall där patienter talar fram 
att de inte tror sig ha feber. I det följande behandlar jag det enda fall i korpusen 
där patienten i samband med mätningen tar initiativ till att berätta att hon tror 
sig ha haft feber. En närmare analys ska visa att patienten gör samma sorts 
arbete som patienterna i föregående utdrag 8.6 och 8.7 gör, nämligen att före-
slå hur ett kommande eventuellt icke-feber-resultat ska förstås och tona ner 
dess relevans. Utdraget är uppdelat i två delar: före mätning, där patienten 
talar fram en förmodan om feber, samt efter mätning, där patienten återkom-
mer till det hon lagt fram tidigare efter att sköterskan har meddelat mätresul-
tatet. Den första delen analyseras nedan, och den andra delen återkommer jag 
till som utdrag 8.17 i kapitlets avslutande avsnitt om förhandling om tolkning 
av mätresultat. 

Innan utdraget börjar har sköterskan mätt blodtryck och puls. Patienten har 
under besökets inledande minuter på eget initiativ kort berättat om sina besvär, 
en långdragen förkylning med andningssvårigheter. Hon har inte nämnt feber. 
Sköterskan börjar förbereda termometern, och frågar patienten om hon tagit 
febernedsättande läkemedel (rad 1–2).  

 
Utdrag 8.8. UUIC: Primary care 004007a  
01 SSK:   ha'ru tagi nån Alvedo:n eller någonting  
          >>förbereder termometer ->(09) 
02        febernedsättande ida:g, 
03 PAT:   nä:j, [de har ja inte. 
04 SSK:         [nhä, 
05 SSK:   [m:, 
06 PAT:   [(nä) ja gjorde inte dä eftersom ja ringde hit å  
07        &tänkte då låter ja& bli [(för     de)] brukar [vara] 
   ssk    &nickar----------->& 
08 SSK:                           &[(ja:/dä ä)& bra.] [#ja.#] 
                                  &nickar------>& 
09        +(0.5) 
   ssk  ->+går mot pat med termometer->(11) 
10 SSK:   >då får du< göra re så fort du kommer hem [då 
11 PAT:                                             [jah.+ 
   ssk:    går mot pat med termometer------------------->+ 
12        +(2.0) 
   ssk    +står bredvid pat, förbereder termometer->(24) 
13 PAT:® igår e ja helt säker på >att ja hade< fe:ber. 
14 SSK:   m[:, 
15 PAT:    [men febertermometern >ja vet inte om han< funkar 
16        eller om de e ja som e så lågtempad så ja tror 
17        att den inte funkar, 
18        (2.5) 



 133 

19 PAT:   ((harklar sig)) men då hade ja väl (0.4)       
20        @(0.6) såhär. hela dan upp å ner.@ 
          @handgest som en våg------------>@ 
21        (0.8) 
22 PAT:   så @de svängde å ja sve&ttas& å@ ja [frös å  
             @tittar mot ssk------------>@ 
   ssk                           &blick pat& 
23 SSK:                                       [ja:, 
24        (0.5)@(0.4)@ 
   pat         @liten huvudskakning@ 
25 PAT:   +(°°näh°°) 
   ssk    +för termometer mot öra->> 

Patienten besvarar först frågan om febernedsättande läkemedel nekande (rad 
3), med betoning på inte. I sin nästa tur utvecklar hon sitt svar, genom att ge 
en förklaring till varför hon inte tagit febernedsättande: Hon planerade att åka 
in till mottagningen och tänkte då att det var bättre att inte ha tagit Alvedon 
(rad 6–7). Patienten gör två saker med sin tur. För det första visar hon upp sig 
som en van och ansvarstagande patient som har förberett sig på ett lämpligt 
sätt inför sitt läkarbesök. För det andra talar hon fram att anledningen till att 
hon inte har tagit febernedsättande är en annan än att hon inte skulle vara i 
behov av det, och antyder därmed att hon faktiskt har feber. Sköterskans re-
spons stöder denna tolkning av patientens tur: Först berömmer hon patienten 
för hennes handlande (rad 8), vilket kan förstås som ett bekräftande av hennes 
agerande som en ”god patient”. Därpå visar hon förståelse för att patienten 
antyder att hon egentligen är i behov av febernedsättande, genom att säga att 
patienten får ta Alvedon ”så fort hon kommer hem” (rad 10).  

Efter denna sekvens, där sköterskan och patienten tycks ha nått en gemen-
sam förståelse för att patienten upplever sig ha feber, följer en tystnad medan 
sköterskan gör i ordning termometern. Patienten talar därpå, på eget initiativ 
utan att ha fått frågan från sköterskan, fram att hon tror sig ha haft feber under 
gårdagen (rad 13). Hon formulerar det med hög epistemisk säkerhet som att 
hon är ”helt säker”. Sköterskan svarar kort med ”m:,” (rad 14). Patienten be-
rättar sedan om sina svårigheter att ta tempen, där hon talar fram att hon fått 
mätresultat som inte stämmer överens med sina kroppsliga upplevelser av att 
ha feber (rad 15–17). Hon anför två möjliga förklaringar till att hon inte fått 
det mätresultat hon förväntat sig: Att termometern inte fungerar samt att hon 
själv är ”så lågtempad”, dvs. har en så låg normaltemperatur, att hon får ovän-
tade mätresultat och därför tror att det är något fel på termometern. Hennes tur 
följs av en lång paus, där sköterskan hade kunnat ge någon form av respons 
(rad 18). Sjuksköterskan förblir tyst och orienterad mot termometern. Patien-
ten berättar då om sin kroppstemperatur under gårdagen som gått ”upp och 
ner hela dagen”, illustrerat med en vågrörelse med handen – en rörelse som 
både kan syfta på kroppstemperaturens värde och patientens upplevda tillstånd 
(rad 19–20). I följande tur konkretiserar patienten det som hon just har 
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illustrerat som att ”de svängde” och därpå sin subjektiva upplevelse ”ja svettas 
å ja frös”, typiska symtom på feber (rad 22).  

Sköterskan ger under hela sekvensen (rad 13 och framåt) påtagligt lite re-
spons, och patientens fortsatta uppbyggnad av sin redogörelse är möjligen för-
anledd av den uteblivna responsen från sköterskan. Patienten har haft blicken 
framåt som redo för mätningen, men vänder sig mot sköterskan i rad 22 medan 
hon mer konkret redogör för de symtom som fått henne att anta att hon har 
haft feber. Att titta mot samtalspartnern kan förstås som ett responsmobilise-
rande drag (Stivers & Rossano, 2010) och bemöts som ett sådant då sköterskan 
lyfter sin blick från termometern och har kort ögonkontakt med patienten, 
varpå hon ger en minimal respons i nästa tur (rad 23). Sköterskan svarar dock 
inte mer än så på patientens redogörelse för sin kroppstemperatur, vilket står 
i kontrast till hennes engagemang under den föregående sekvensen (rad 1–11). 

Patienten i utdraget berättar på eget initiativ att hon har haft feber, på 
samma position i samtalet där patienterna i föregående utdrag berättade om 
icke-feber. Det ska noteras att patienten här inte gör en förutsägelse av det 
kommande mätresultatet (som i t.ex. utdrag 8.6 och 8.7), utan hennes redogö-
relse gäller gårdagen. Att hon har feber även idag tycks dock vara underför-
stått av hennes svar på sköterskans fråga om febernedsättande läkemedel. När 
patienten lyfter fram att hon har feber visar hon, i likhet med patienter i tidi-
gare exempel, på självständig kunskap om sin kropp. Hon kategoriserar sig 
också som ”lågtempad” när hon berättar sina erfarenheter av att resultatet på 
febertermometern inte stämmer överens med hennes kroppsliga upplevelse av 
att ha feber.  

Tidigare utdrag i detta avsnitt visade hur patienternas förväntningar på ett 
icke-feberresultat skapar en kontext utifrån vilken ett kommande mätresultat 
kan tolkas: patienten säger inte tro sig ha mätbar feber ”just nu” (8.7) eller 
”hade inte feber förra gången” (8.6). I båda fallen underminerar patienten vär-
det av febermätningen som en indikator på deras tillstånd och därmed relevan-
sen av det kommande resultatet. På liknande sätt bygger patienten i det här 
fallet upp en bild av sig själv som ”lågtempad”, som en person vars kropps-
temperatur avviker från det normala. Hon flaggar därmed för att ett icke-feber-
resultat vid dagens mätning är att förvänta, men att ett sådant inte skulle ge en 
rättvisande bild av hennes tillstånd. Jag kommer att återkomma till samtalet 
senare i kapitlet, och visa hur patienten bygger vidare på detta när sköterskan 
rapporterar mätresultatet. 

När patienter uttalar sig i förväg om sitt mätresultat visar de handlingskraft. 
De anför information som sköterskan inte har efterfrågat, och gör anspråk på 
rätten till att vara delaktiga i att avgöra hur det kommande mätresultatet ska 
tolkas. Patienters handlingskraft och anspråk på en position som kompetent 
om sin egen kropp blir framträdande i kapitlets andra huvudavsnitt, där jag nu 
går vidare till att beskriva hur sköterskor rapporterar mätresultat och patienter 
bemöter och hanterar sköterskans rapportering. 
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Att rapportera och tolka ett mätresultat 
Mätresultatet rapporteras i regel i direkt anslutning till temperaturmätningen. 
På termometerns display visas ett numeriskt resultat som sköterskan noterar i 
tillsammans med uppgifter om patientens eventuella intag av febernedsättande 
läkemedel som påverkar mätresultatet. Det numeriska resultatet tolkas åter-
kommande ut som feber eller ingen feber av både sköterskor och patienter. 
Resultatet kan också formuleras som ett gränsfall, såsom lite på gräns (besök 
043019) eller ingen feber men lätt förhöjd kroppstemperatur (besök 207201).  

I det följande ger jag inledningsvis en översikt över hur sköterskor formu-
lerar mätresultatet till patienterna. Jag behandlar därefter patienternas respons 
på resultatrapporteringen, och fördjupar mig särskilt i fall där patienten ger en 
utbyggd respons på sköterskans tur. I responsen på resultatrapporteringen tar 
patienten på olika sätt ställning till mätresultatet och kan göra anspråk på för-
måga till självständigt medicinskt tänkande (jfr Peräkylä 2002 om patienters 
respons på läkares givna diagnos, där Peräkylä talar om patienterna som 
”agents capable of diagnostic reasoning”, s. 226). Patienters åberopande av 
sin normaltemperatur framstår här som en särskilt intressant resurs som i ka-
pitlets avslutande del undersöks närmare.  

Att rapportera ett mätresultat 
Följande tabell ger en översikt över hur sköterskorna formulerar mätresultatet 
när det först meddelas till patienten. Kategoriseringen av format för mätresul-
tatsrapporteringen är hämtad från Pomerantz och Rintels (2004) indelning i 1) 
numeriskt resultat, 2) endast tolkning och 3) en blandning av de båda, där 
vårdgivaren ger både numeriskt resultat och en direkt följande tolkning. Ta-
bellen ger en förenklad bild av rapporteringen av mätresultatet, och ska endast 
förstås som en översikt över fördelningen av formattyper efter Pomerantz & 
Rintels (2004) indelning. I sex fall rapporteras inte resultatet alls. 

 
Tabell 5. Översikt över format för resultatrapportering 

FORMAT EXEMPEL ANTAL 

Numeriskt  
resultat 

 

(021009) trettisex å fem. 
(025008) trettisju å fyra, (.) har du nu, 
(223202) trettiåtta å två har’u just nu, 

69 

Tolkning 
 

(246201) så:, ingen feber nu, 2 

Numeriskt 
resultat + 
tolkning 

(203201) trettisju å tre. ingen temp  
nu då. 
(230201) trettisju å en så du har (.)  
inte nån feber, 

12 
 

Totalt  83 
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Översikten visar att sköterskorna tenderar att ge patienten tillgång till det nu-
meriska mätresultatet (81 av de sammanlagt 89 mätningarna) och ofta utan en 
direkt följande förklaring (69 fall). Att sköterskan meddelar det numeriska re-
sultatet kan till viss del förklaras utifrån själva termometerns beskaffenhet: 
den visar ett numeriskt resultat på displayen, vilket skapar förutsättningar för 
att sköterskan rapporterar till patienten i samma format. Men att det återkom-
mande endast är det numeriska värdet som meddelas, utan någon anslutande 
förklaring, innebär också att patienterna behandlas som förmögna att själv-
ständigt förstå och tolka värdet (jfr Pomerantz & Rintel 2004). Följande utdrag 
visar hur sköterskan presenterar ett numeriskt mätvärde och patienten svarar 
på ett sätt som hanteras som att patienten har förstått vad värdet betyder. 
 
Utdrag 8.9. UUIC: Primary Care 224205  
Pat har sagt att hon har feber. 
01        (3.0)[(0.5)]+(0.3)+ 
   ssk    tar temp-->+tar ut termometer, vänder displayen mot sig 
               [((termometer piper))] 
 
02 SSK:   +>°fåse°<+ trettisju å fyra, 
          +blick temp+lägger undan termometer-> 
03 PAT:   °°m,°° 
04 SSK:   har du nån+ hosta?, 
          --------->+orientering mot skrivblock-> 

 
Sjuksköterskan läser av termometern och rapporterar resultatet i form av ett 
numeriskt värde (rad 2). Hon agerar därmed som att hon förväntar sig att pa-
tienten förstår betydelsen av ”trettisju å fyra” utan någon förklaring eller tolk-
ning. Patienten svarar med en kvittering (rad 3), vilken sköterskan behandlar 
som en bekräftelse på att informationen var tillräcklig och begriplig för pati-
enten då hon därpå hanterar frågan som avslutad och återgår till att ta anamnes 
(rad 4). Utdraget utgör exempel på ett typiskt omarkerat och minimalt fall av 
resultatrapportering, där sköterskan presenterar ett numeriskt resultat och pa-
tienten svarar med en kvittering som behandlas som tillräcklig för att avsluta 
aktiviteten. 

Det är sällsynt i materialet att patienten inte omedelbart efter mätningen 
ges tillgång till mätresultatet (6/89 fall). En patient som inte ges tillgång till 
mätresultatet omedelbart efter mätning kan efterfråga det, och därmed visa en 
förväntan att få ta del av sitt resultat. Så är fallet i följande utdrag från ett av 
de tillfällen i materialet där sköterskan inte meddelar patienten mätresultatet.  
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Utdrag 8.10. UUIC: Primary Care 042002 
Deltagarna har inte nämnt feber före mätningen. 
01 USK:   +(3.0)[(0.5)]+(0.5)+&(0.8)& 
          +tar temp-->+tar ut temp 
              [((termometer piper))] 
                              &blick termometer&blick skrivblock 
02 USK:   har +du tagi nå Alvedon eller Ipren ida, 
              +tar fram penna->(04) 
03 PAT:   inte ida [inte 
04 USK:            [inte +ida, 
                         +skriver->(07) 
05        (1.0) 
06 PAT:   ((harklar sig)) 
07        (1.0)+(0.5) 
   usk    ---->+plockar bort termometer->(12) 
08 PAT:   hur mycket va’re @när man tar@ i örat då.@ 
                           @pek-termometer@pek-öra@ 
09 USK:   >>trettisju å sex. 
10 PAT:   ja:. 
11        (0.8) 
12 PAT:   hade trettisju å fem +(på) (.) @i munn@(h)en=he[h 
                                         @pek-mun@ 
   usk    -------------------->+förbereder syremätare->> 
13 USK:                                           [jaha.  
14        mm, >unge[fär lika då<] 
15 PAT:            [(          )]      
16 PAT:   de va ju intressant å höra hur de stäm[de, 
17 USK:                                         [a:, 
18        (2.5; pat hostar) 
19 USK:   å så tar ja den här på fingret lite grann, 

 
Sköterskan tittar på termometern (rad 1) och vänder sig mot sitt skrivblock. 
Utifrån hennes kroppsliga handlingar är det synligt för patienten att sköterskan 
har läst av mätresultatet och nu ska notera det. Sköterskan frågar om patienten 
har tagit febernedsättande läkemedel (rad 2), en fråga som är relevant för att 
fastställa mätresultatets validitet. Patienten besvarar nekande och sköterskan 
upprepar hennes svar i överlapp samtidigt som hon gör en anteckning (rad 4). 
När sköterskan skrivit klart och börjar plocka bort termometern, och därmed 
behandlar mätningen som avslutad, frågar patienten efter mätresultatet (rad 8). 
Sköterskan ger ett snabbt svar i form av det numeriska resultatet (rad 9). 

Patienten gör mer än att bara ställa frågan om resultatet: Hon förklarar 
också varför hon frågar, och framställer det som att frågan ställs utifrån ett 
intresse för att jämföra med egna mätningar. Detta byggs upp bit för bit. Frå-
gan om mätresultatet specificeras som efterfrågande temperaturen ”när man 
tar i örat” (rad 8). Efter att sköterskan har meddelat resultatet berättar patienten 
om mätresultatet vid sin tidigare mätning i munnen (rad 12), vilket förstärker 
bilden av att mätstället är det centrala i frågan. Patientens ensamskratt (rad 12) 
kan möjligen förstås som en orientering mot det potentiellt känsliga i att på 
eget initiativ efterfråga mätresultatet (jfr Haakana, 2001).  
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Sköterskan visar en förståelse för att patienten har framhävt att hon frågar 
utifrån ett intresse för jämförelse mellan olika mätställen, då hon i sin följande 
tur jämför de båda mätresultaten och sammanfattar dem som ”ungefär lika då” 
(rad 14). Sista delen i patientens förklaring (rad 16) är ytterligare uppackad, 
där hon nu explicit talar fram jämförelsen mellan mätningarna som att det var 
”intressant att höra hur det stämde” (rad 16). I förklaringarna och efterspelet 
när patienten ber att få höra sitt mätresultat, hanterar hon sin position och sitt 
agentskap som patient. Istället för att frågan efter mätresultatet ska framstå 
som kritik mot att sköterskan inte har rapporterat det, paketerar patienten den 
som att hon är intresserad av att ha uppsikt över sin hälsa och att jämföra olika 
sätt att ta tempen. Utdraget visar hur en patient som inte givits tillgång till 
mätresultatet efterfrågar det. Det illustrerar också hur patienten orienterar sig 
mot moraliska och epistemiska dimensioner i interaktionen, när hon utformar 
sin fråga på ett specifikt sätt där hon undviker att kritisera sköterskan och istäl-
let framställer sig själv som intresserad av sin hälsa. 

Sammantaget ger en översiktlig genomgång av hur sköterskorna rapporte-
rar mätresultatet vid handen att patienterna tenderar att ges tillgång till det 
numeriska mätresultatet, och att de behandlas som att mätresultatet är begrip-
ligt för dem. Kroppstemperatur framstår som någonting som patienten förvän-
tas kunna förstå och tolka. Att resultatet av temperaturmätningen behandlas 
som någonting som patienter ska förstå och få information om stärks av 
ovanstående utdrag 8.10, där den patient som inte givits tillgång till mätresul-
tatet efterfrågar det, om än med viss försiktighet.  

Ett återkommande element i rapporteringarna som framgår av exemplen i 
tabellen ovan, är att sköterskan specificerar att resultatet gäller ”nu” (se utdrag 
från besök 025008, 223202, 203201 och 246201 i tabell 5 ovan). Det är värt 
att notera att denna formulering är klart mer frekvent i materialet från Mottag-
ning 3 än på Mottagning 1. På Mottagning 3 talas det temporala i resultatet 
fram i 24/50 fall, medan det bara görs i 5/39 fall på Mottagning 1. Möjligen 
kan tidsangivelsen förstås som kopplad till patienternas tidigare rapporter om 
feber, vilka ju är regelbundet förekommande på Mottagning 3 men mer säll-
synta på Mottagning 1. Detta, möjligen något spekulativa, antagande stöds av 
det faktum att i samtliga fall på Mottagning 1 där sköterskan talar fram det 
temporala, har deltagarna före mätningen talat om huruvida patienten har haft 
feber. Denna aspekt av resultatrapporteringen kommer inte att behandlas spe-
cifikt i den följande analysen. Det är dock värt att notera det faktum att skö-
terskorna tenderar att tala fram resultatet just som tidsbundet till ”här-och-nu” 
och potentiellt föränderligt, då detta är någonting som även patienter kan ori-
entera sig mot (se t.ex. utdrag 8.7 ovan, där patienten ifrågasätter giltigheten i 
en temperaturmätning vid den aktuella tidpunkten). 

Efter dessa inledande iakttagelser går jag nu vidare till hur patienter respon-
derar på sköterskans rapportering av mätresultat. Som utdrag 8.9 visade kan 
patienter besvara sköterskans meddelande av mätresultatet med en minimal 
respons som tolkas som en kvittering på att de har förstått. En minimal respons 
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behandlas därmed som tillräckligt för att gå vidare och behandla aktiviteten 
som avslutad. Men patienter gör återkommande mer än att bara ge en kvitte-
ring på resultatet. I återstoden av kapitlet behandlar jag utdrag där patienten 
svarar mer än minimalt på sköterskans rapporterade mätresultat och diskuterar 
sådana sekvenser i relation till deltagarnas orienteringar mot epistemiska di-
mensioner. 

Att svara mer än minimalt på ett mätresultat 
I följande utdrag visar patienten upp sin förståelse för det numeriska resultatet 
som ett bra resultat, och sätter det samtidigt i kontrast med sitt övriga tillstånd.  
 
Utdrag 8.11. UUIC: Primary Care 008005 
Pat har uppgivit att han tidigare har haft feber, men att han inte 
har feber idag ”vad jag vet i alla fall”. 
01 SSK:   =.hh pt trettisex å åtta ha’ru ida, 
02 PAT:   amen de lät ju bra.= 
03 SSK:   =ja:. 
04 PAT:   ha=hah .h[hh att- att den är i fas.] 
05 SSK:            [då  kommer re en doktor å] träffa’rej strax. 

 
Sköterskan anger ett numeriskt mätresultat följt av en specifikation att det gäl-
ler just dagens värde (rad 1). Patienten svarar med en positiv värdering av 
resultatet, genom vilken han visar upp sin förståelse av mätresultatet som ett 
bra resultat. I sin följande tur utvecklar han i ett turtillägg vad han syftar på 
(rad 4). Samtidigt lyfter han fram, genom kontrastiv emfas på ”den”, att andra 
aspekter av hans hälsotillstånd fortfarande är problematiska. I en överlappande 
tur orienterar sig sköterskan mot sekvensen som avslutad (rad 5). Genom att 
värdera det numeriska mätresultatet gör patienten anspråk på självständig kun-
skap att tolka det numeriska mätvärdet 36,8°C som en normal kroppstempe-
ratur som innebär att hans feber är ”i fas”.  

Följande utdrag visar hur patienten tolkar ut mätresultatet 36,5°C som ett 
icke-feberresultat (rad 2). Det visar också hur sköterskan medverkar i att till-
dela patienten epistemisk auktoritet.  

 
Utdrag 8.12. UUIC: Primary Care 234202 
Pat har berättat att hon hade feber igår men inte tror sig ha feber 
idag. Tog Alvedon tidigt på morgonen, drygt 4 timmar före mätningen. 
01 SSK:   +trettisex å fem [låg de 
          +tar penna, skriver-> 
02 PAT:                    [oj: då. ja då va de ingen+ feber. 
   ssk    skriver----------------------------------->+   
03 SSK:   nä:. å de kan ju va lite nedtryckt  
04        av Alvedon[et ]fortfarand[e 
05 PAT:             [@a:,]         [°m:,°@ 
                     @nickar----------->@ 
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Sköterskan rapporterar ett numeriskt mätresultat. Patienten kommer snabbt 
med en tolkning av det numeriska resultatet som icke-feber, inledd med ett 
emfatiskt ”oj: då” (rad 2). I kontexten av att patienten tidigare under samtalet 
visat viss osäkerhet huruvida hon har feber idag, kan patientens tur förstås som 
att hon tolkar värdet som ett uppenbart icke-feber-resultat.  

Sköterskan instämmer i patientens negativa formulering ”ingen feber” med 
ett fallande ”nä:.” (rad 3). Därpå ger hon en potentiell förklaring till resultatet, 
nämligen att febern kan vara ”lite nedtryckt av Alvedonet” (rad 3–4). Detta 
innebär en modifiering av hur mätresultatet ska förstås och att det inte är själv-
klart att patienten har rätt i sin bedömning att siffran absolut ska tolkas som 
att hon inte har feber. Sköterskans tur formuleras dock inte som en korrigering 
eller någonting som står i konflikt med patientens tolkning, utan genom de 
inledande ”nä” och ”å” (’och’) som att det ligger i linje med patientens be-
dömning trots att den utgör en annan tolkning av mätresultatet. Hon kontex-
tualiserar därmed mätresultatet och öppnar upp för en alternativ tolkning utan 
att undergräva patientens epistemiska auktoritet. 

Patienterna i föregående utdrag gör en självständig bedömning av det nu-
meriska resultatet som ”bra” respektive ”ingen feber”. Bedömningen fram-
ställs därmed som baserad på ett gemensamt känt gränsvärde för vad som rä-
knas som feber. Följande utdrag visar en annan typ av utbyggd respons på 
mätresultatet, där patienten hänvisar till sina kroppsliga upplevelser av sin 
kroppstemperatur och sätter dem i relation till resultatet.  

 
Utdrag 8.13. UUIC: Primary Care 021009 
Deltagarna har inte nämnt feber innan utdraget börjar. 
01        (2.5)[(0.5)]+(1.0)+&(1.0) 
   usk >>tar temp--->+tar ut termometer, vänder upp display 
               [((termometer piper))] 
                             &blick termometer-> 
02 USK:   +trettisex& å fem. 
          +går mot papperskorg -> 
           -------->& 
03 PAT:   ja:, (.) han- han gick nog ner nu för jäklar  
04        va ja+ börja svetta+ när ja gick (från) bilen nu 
          ---->+slänger skräp+går tillbaka mot brits-> 
05 USK:   jasså ja:,+ 
          --------->+ 
06 USK:   +ha’ru tage nån (.) Alvedon eller nånting id[a eller?, 
          +plockar undan termometer->(09) 
07 PAT:                                               [nä:: ja 
08        har (.) haft höga levervärden så ja äter inte  
09        Alvedo[n ja har äte Ipren men ja ha’nte tage nån ida ä,= 
10 USK:         [nä:+hä. 
               ---->+tar fram penna, skriver->> 
11 USK:   =nä:, 
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Sköterskan rapporterar resultatet i form av en siffra (rad 2). Patienten inleder 
sin respons med ett curled ja, vilket har beskrivits projicera motstånd (A. 
Lindström, 2009b). Därpå beskriver patienten sina kroppsliga upplevelser, ”ja 
börja svetta när ja gick (från) bilen nu”, vilka han tolkar som att febern har 
gått ner. Hans förklaring är ”of experiential nature” (jfr Peräkylä & Silverman, 
1991): Genom att grunda sin bedömning i att han började svettas när han gick 
från bilen (rad 3–4), åberopar patienten kroppsliga upplevelser som bara han 
själv har tillgång till. I likhet med utdrag 8.7, där patienten före mätningen 
berättar att hon fryser och därmed ifrågasätter den kommande mätningens re-
presentativitet, talar patienten här fram den särskilda kunskap som han som 
upplevare av sin kropp har ensam tillgång till och presenterar denna i relation 
till sitt mätresultat. Genom att säga att ”han gick nog ner nu” antyder patienten 
att han tidigare har haft feber, och implicerar därmed att resultatet hade kunnat 
vara ett annat om mätningen hade gjorts vid ett annat tillfälle. Därmed tycks 
patienten på ett subtilt sätt relativisera mätresultatets giltighet, och föreslå att 
det tidigare har varit högre än det som nu har uppmätts.  

Föregående utdrag har visat hur patienter gör anspråk på självständig kun-
skap om sin kroppstemperatur vid tolkning av numeriska mätresultat. Det av-
slutande avsnittet lyfter fram ett specifikt fenomen, nämligen när patienter re-
fererar till sin individuella normaltemperatur när de bemöter och tolkar skö-
terskans rapportering av mätresultatet. 

Självständig kunskap om mätresultat: Att tala fram sin 
normaltemperatur 
Att patienter refererar till sin individuella normaltemperatur i samband med 
temperaturmätningen förekommer i tolv fall. I det följande visar jag hur pati-
enter talar fram sin normaltemperatur dels när de gör en självständig tolkning 
av mätresultatet, dels när de invänder mot sköterskans tolkning av mätresul-
tatet. Jag visar också hur sköterskor återkommande avstår från att bemöta och 
plocka upp patientens referenser till sin normaltemperatur, och undviker att gå 
in i diskussion om hur mätresultatet ska tolkas. 

Individuell normaltemperatur i fristående tolkning av mätresultat 
Patienter kan tala fram sin individuella normaltemperatur efter att sköterskan 
har rapporterat ett numeriskt mätresultat utan tolkning. Så är fallet i följande 
utdrag. Sköterskan rapporterar här det numeriska resultatet 37,5, vilket ligger 
i gränslandet för vad som brukar räknas som förhöjd kroppstemperatur, utan 
att presentera någon tolkning eller värdering av resultatet. 
 
Utdrag 8.14. UUIC: Primary Care 003007  
Pat har uppgivit att hon inte har haft feber. 
01       (3.0)[(0.5)]+(0.5)+ 
   ssk   >>tar temp->+tar ut termometer+ 
              [((termometer piper))] 
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02 SSK:   €tre&tti€sju å @fem, 
          €blick pat€blick bort 
              &går mot brits med anteckningsblad->(04) 
   pat                   @blick ssk-> 
03        (0.8)@ 
   pat      -->@blick bort 
04 PAT:   +oj €då. så€där& myck(h)e=he (h)har ja no 
   ssk    +tar fram penna-------------------------> 
   ssk        €blick pat, småler€blick anteckningsblock->> 
   ssk    -------------->&står vid brits->> 
05        inte haft(h)- +ja br(h)ukar bara ha 
   ssk   -------------->+skriver----------->(07) 
06 PAT:   t(h)rettis(h)ex å tre men de e ju 
07 PAT:   på min termome+ter [dä,] 
   ssk    ------------->+ 
08 SSK:                   [m,]  
09        (10.0; ssk plockar undan och förbereder för blodprov) 

 
Sköterskan rapporterar ett numeriskt resultat medan hon går mot sitt anteck-
ningsblock (rad 2). Patienten svarar, efter en kort paus, med ett betonat ”oj då” 
(rad 4), och behandlar därmed resultatet som någonting anmärkningsvärt. 
Sköterskan svarar med ett litet leende mot patienten (rad 4) och orienterar sig 
därpå mot skrivblocket. Patienten talar fram resultatet som ett överraskande 
högt värde; ”sådär mycke” (rad 4). Sköterskan är fortsatt orienterad mot skri-
vandet och ger ingen respons, vilket möjligen bidrar till att patienten fortsätter 
lyfta fram det uppseendeväckande i mätresultatet: Hon jämför mätresultatet 
med sin normala kroppstemperatur (rad 5–6), som genom ”bara” ställs i kon-
trast till resultatet och framhäver resultatet som högt. 

Även om patienten gör anspråk på en självständig epistemisk position, ge-
nom att på eget initiativ presentera sin individuella normaltemperatur som en 
relevant referensram för att bedöma kroppstemperatur, gör hon det på ett sätt 
som tonar ned hennes kunskapsanspråk. För det första levererar patienten ytt-
randet med ett ensamskratt, som möjligen antyder en känslighet i att uttala sig 
om tolkningen (rad 4–6) (jfr Haakana, 2001). För det andra relativiserar pati-
enten direkt sin utsaga med att den endast gäller i ett mycket specifikt sam-
manhang, ”på min termometer” (rad 7). På så vis är patienten försiktig när hon 
framför sin tolkning av mätresultatet som ett feber-resultat, och backar från 
tolkningen direkt efter att ha framfört den. 

Sköterskan agerar på ett sätt som gör att hon varken instämmer i eller mot-
sätter sig patientens affektiva reaktion och bedömning av mätresultatet som 
ett feberresultat: Hon låter bli att verbalt besvara patientens tur där hon jämför 
med sin normaltemperatur och orienterar sig istället mot uppgiften att skriva 
ner mätresultatet (rad 5–6). Sköterskans verbala respons, ett kort ”m”, kom-
mer först efter att patienten hörbart har börjat tona ner sin bedömning av mä-
tresultatet som någonting uppseendeväckande i relation till normal-
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temperaturen. Patientens tolkning har på så vis visserligen inte avvisats, men 
inte heller bekräftats och erkänts som relevant. 

Individuell normaltemperatur i konkurrerande tolkning av mätresultat 
Medan patienten i föregående utdrag refererade till sin individuella normal-
temperatur i en självständig tolkning av det mätresultat sköterskan just rap-
porterat, kan patienter också åberopa sin normaltemperatur för att föreslå en 
tolkning som skiljer sig från sköterskans bedömning. Så är fallet i följande 
utdrag, där patienten invänder mot sköterskans tolkning av mätresultatet 37,3 
som ”ingen temp”. 
 
Utdrag 8.15. UUIC: Primary care 203201  
Pat har sagt att hon inte tror att hon har feber. Tog Alvedon tidigt 
på morgonen vilket kan antas ha gått ur kroppen vid mättillfället. 
01         (0.7) 
   ssk    >>plockar undan termometer->  
02 SSK:   trettisju å tre. ing+en +temp nu då. 
          ------------------->+   +tar penna---> 
03 PAT:   °a:.° [>de e lite högt för å va mej=he=[he=he< .nfh]h 
04 SSK:        [+.hhhh                          [har du:: äh]= 
          ----->+skriver-->(06) 
05        =ha’ru gjort nånting mer än Alvedon för att (.) 
 
06        försöka behandla+ de här tänker ja. 
          --------------->+ 
07 PAT:   asså ja har haft sån här koksalt (.) nässprej...  

 
Sköterskan rapporterar ett numeriskt resultat, direkt följt av en tolkning av 
siffran som ett icke-feber-resultat (rad 2). Patienten kommer snabbt in med en 
annan tolkning, där hon talar fram resultatet som ”lite högt för å va mej” (rad 
3). Hon gör därmed anspråk på en kompetens att tolka mätresultatet utifrån 
sin egen kunskap om sin kropp och sin normaltemperatur, på ett sätt som kon-
kurrerar med sjuksköterskans bedömning. Samtidigt som patienten genom sin 
invändning mot sköterskans tolkning gör epistemiska anspråk, är hon i likhet 
med föregående utdrag 8.14 försiktig med att ifrågasätta sköterskans auktori-
tet: Turen levereras i högt tempo och med ett ensamskratt, som tidigare har 
beskrivits förekomma när patienter invänder mot vårdgivare (Haakana, 2001) 
och som enligt den tolkningen indikerar en känslig handling. Sköterskan går 
direkt vidare till att ställa en fråga om egenvård utan att topikalisera patientens 
invändning (rad 4–6).34 Hon avstår därmed från att behandla den som 

 
 
34 Frågan hade, som den ser ut i transkriptionen, möjligen kunnat förstås att den ingår i tolk-
ningen av mätresultatet som en fråga efter ytterligare läkemedel, såsom Ipren, som skulle kunna 
påverka kroppstemperaturen. Sköterskan har dock redan frågat om ”Alvedon och Ipren” i an-
slutning till mätningen (ej i transkriptionen). Patientens svar i rad 7, där hon börjar berätta om 
hur hon har använt nässpray för att behandla sin bihålesmärta, stöder tolkningen att sköterskan 
behandlar sekvensen som avslutad och går vidare till nästa aktivitet. 
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institutionellt relevant. Patienten står inte på sig i sin invändning utan följer 
med sköterskan in i nästa aktivitet (rad 7). 

Medan sköterskan i föregående utdrag avstår från att bemöta patientens in-
vändning mot sköterskans tolkning av det numeriska resultatet som ett icke-
feber-resultat, visar följande utdrag hur patienters åberopande av sin normal-
temperatur kan utvecklas till en något mer utdragen förhandling och öppna för 
en relativisering av vad som ska bedömas som feber.  
 
Utdrag 8.16. UUIC: Primary Care 250207 
Patienten har sagt att när hon känner med handen på pannan känns det 
som att hon har feber, men att hon inte tror att hon har det. 
01        (8.0)[(0.5)]+(0.3) 
   ssk    tar temp--->+tar ut termometer-> 
               [((termometer piper))] 
02 SSK:   trettisju å+ &tre. 
          ---------->+                        
                       &blick pat->(6) 
03        %(0.5)@(0.2) 
   pat    %blick ssk->(12) 
   pat          @nickar-> 
04 SSK:   så ingen feber@ just nu.= 
   pat    ------------->@ 
05 PAT:   =#a:h, för mej e de lite feber= 
06 SSK:   =+m,+& 
           +nickar+ 
             ->&blick bort 
07 PAT:   +ja har undertemp så att de e- men de e  
   ssk    +plockar undan termometer->(10)  
08        ju inget- asså ändå men (.) ja har  
09        [(.) (normalt såhär-)] 
10 SSK:   [nä:j, den där(.)+&def]inition av=  
                            &blick pat->(14) 
       plockar undan temp->+står framför pat 
11        =[feber (°>[de e alltid sådär men<°)] 
12 PAT:    [°ja°     [ja::   de   e   allt-%   ] @ja:@  
                                          %blick bort 
                                              @slår ut med händer@ 
13        pre[cis 
14 SSK:      [trettisju å tre hur [&+som helst= 
                                   &blick bort 
                             +vänder sig bort, lägger bort temp->> 
15 PAT:                           [ja:.  
16 PAT:    =m[:. 
17 SSK:      [ja, 

               
Sköterskan meddelar det numeriska resultatet ”trettisju å tre” (rad 2) och tittar 
på patienten, som nickar (rad 3). Sköterskan ger därpå en tolkning av siffran 
som ”ingen feber just nu” (rad 4), inlett av ett konsekutivt ”så”, som formule-
rar hennes tolkning som en följd av den föregående turen (Raymond, 2004). 
Patienten kommer snabbt med en invändning, där hon med emfas på ”mej” 
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och ”e” talar fram sin egen individualitet som någonting som kontrasterar med 
sköterskans bedömning av mätresultatet (rad 5). Det formuleras som ett fak-
tum (”e”). Sköterskan ger en minimal kvittering (rad 6). Hon släpper samtidigt 
sin blickkontakt med patienten och börjar därpå plocka undan termometern. 
Patienten utvecklar sin invändning med att hon ”har undertemp” (rad 7), ett 
ordval som framställer tillståndet som någonting etablerat och välbekant. Hon 
backar därpå ”men de e ju inget- asså ändå”, och tycks därpå vara på väg att 
ange ett värde för sin individuella normaltemperatur ”ja har” (rad 8). Sköters-
kan kommer då in med en konkurrerande tur (rad 10), där hon öppnar för en 
viss osäkerhet i vad som ska räknas som feber, ”näj, den där definition av 
feber”, formulerat som en återkommande svårighet ”de e alltid sådär” (rad 11). 
Patienten instämmer i överlapp (rad 12–13). Sköterskan backar därpå tillbaka 
från förhandlingen om hur det numeriska mätvärdet ska bedömas genom att 
återigen konstatera det numeriska mätvärdet (rad 14). Hon undviker därmed 
att fortsätta diskussionen om huruvida värdet ska tolkas som feber eller ej, och 
att explicit varken invända mot eller instämma i patientens konkurrerande 
tolkning.  

Utdraget visar hur patienten talar fram sin normaltemperatur som grund för 
en konkurrerande tolkning av det numeriska mätvärdet, där patienten föreslår 
att den uppmätta temperaturen ska tolkas som feber. Genom att hävda att hon 
har ”undertemp” talar patienten fram sig som ett specialfall som inte kan be-
dömas utifrån ett standardreferensvärde. Samtidigt tonar patienten, liksom vi 
sett i tidigare utdrag, ner sin invändning: I rad 7–8 lägger hon in ett förbehåll 
”de e ju inget- asså ändå”, och tycks därmed orientera sig mot en spänning i 
att invända mot sköterskans tolkning. För sjuksköterskans del framstår det nu-
meriska mätvärdet som en resurs för att undvika konflikt kring tolkningen. 
Istället för att vidare diskutera huruvida patientens uppmätta värde ska kate-
goriseras som feber eller ej, och om detta ska bedömas utifrån patientens in-
dividuella normaltemperatur eller ett standardreferensvärde, lyfter hon fram 
det numeriska värdet vilket båda deltagarna kan enas om. 

Vi ska nu avslutningsvis återkomma till utdrag 8.8, där patienten inför mät-
ningen har etablerat att hon har en låg normaltemperatur och vid egna mät-
ningar har uppmätt icke-feberresultat trots att hon känt sig febrig. Följande 
utdrag, som tar vid där utdrag 8.8 slutade, illustrerar hur patienten gör implicit 
motstånd mot sköterskans bedömning av ett numeriskt mätresultat som icke-
feber, där hon återkommer till den självkategorisering som ”lågtempad” som 
hon tidigare har lanserat.  
 

  



 146 

Utdrag 8.17. UUIC: Primary care 004007b 
25        +(3.0)[(0.5)]+(0.3)      +&(2.0)            +(1.0)# 
   ssk    +tar temp--->+tar ut temp+vänder upp display+böjer sig             
           fram mot temp->(26) 
   ssk                               &blick display----> 
                [((termometer piper))] 
   fig                                                   #fig 8.17 

 
26 SSK:   trettisju å en +så dä& va'nte +nå (nä:,) 
          böjd mot temp->+tar upp penna+skriver->(30)    
          -------------------->&blick anteckningsblad->(30) 
27        (1.0 ) 
28 PAT:   å ofta när ja tar hemma: å bara kollar ti vardas så 
29        ligger ja (liksom) på trettifem::,  
30 SSK:   +&jah(h)a(h),&  
        ->+ 
           &blick pat&blick anteckningsblad->(35) 
31 SSK:   +[m, ] 
          +skriver-> 
32 PAT:    [(mer] eller mindre), nånstans,+ 
   ssk:              -------------------->+ 
33        om ja ha[r ](.) t(h)ur, >tänkte ja säja<,= 
34 SSK:          +[m:,] 
                 +lägger bort penna-> 
35 SSK:   =&ja(h),& 
           &blick pat& 
36 PAT:   ja ligger väldit lågt.  
37 SSK:   m:, 
38        &(0.4)&+(3.0) 
   ssk    &blick pat& 
                 +plockar undan termometer->> 

 
Sköterskan tar påtagligt lång tid på sig att läsa av termometern, och böjer sig 
fram och tittar nära på termometern. Genom sitt kroppsliga agerande gör hon 

fig 8.17 
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sin avläsning synlig för patienten.35 Därpå meddelar sköterskan resultatet 
”trettisju å en”, följt av en tolkning ”så dä va’nte nå” (rad 26). Genom den 
kontrastiva betoningen på verbet i ”va’nte”, i kombination med den mycket 
noggranna avläsningen, som för att vinnlägga sig om att hon verkligen läser 
rätt, tycks sköterskan behandla icke-feber-resultatet som någonting anmärk-
ningsvärt. Patienten visar däremot ingen överraskning över resultatet. Hon be-
rättar istället om sin normaltemperatur, vilken hon framställer sig som väl be-
kant med ”ofta när ja tar hemma å bara kolla ti vardas” (rad 28). Hon anger nu 
ett numeriskt värde för sin kroppstemperatur, ”trettifem::” (rad 29). Värdet är 
avsevärt lägre än det mätvärde som sköterskan just har rapporterat, och skulle 
därför kunna förstås som en invändning mot sköterskans tolkning av ”trettisju 
å en” som icke-feber. Patienten formulerar dock inte sin tur som att den står i 
kontrast med det som sköterskan just har sagt. Istället paketerar hon den så att 
den ligger i linje med sköterskans tur, inlett med ”å” (och), trots att den inne-
hållsmässigt utgör en invändning mot sköterskans bedömning av mätresultatet 
som ett icke-feberresultat.  

Sköterskan bemöter detta med ett skratt och ”jaha” (rad 30). Det kan förstås 
som en nyhetsmarkör, men snarast en road sådan än någonting som förändrar 
hennes bedömning av resultatet som icke-feber. Sköterskan ger ingen respons 
som visar att hon skulle tillskriva patientens information om normaltempera-
tur stor betydelse, eller ta det i beaktande när hon tolkar mätresultatet. Patien-
ten utökar sin tur (32–33), vilket kan förstås utifrån sköterskans sparsamma 
respons, och lägger därpå explicit fram huvudessensen i det hon tidigare har 
sagt: ”ja ligger väldit lågt.” (rad 36). Sköterskan besvarar detta minimalt (rad 
37). 

Utdraget visar hur deltagarna förhåller sig till att patienten inför mätningen 
har talat fram en förväntan på ett mätresultat och kategoriserat sig själv som 
”lågtempad”. Sköterskan agerar som att icke-feberresultatet skulle vara över-
raskande. Hon avstår dock att gå in på patientens självkategorisering som 
”lågtempad” och att bedöma mätresultatet utifrån detta. Patienten återknyter 
till sina tidigare turer där hon har antytt att hon har låg normaltemperatur, och 
framhärdar i sin framställning av sig själv som ”lågtempad”. Hon gör anspråk 
på självständig kunskap om sin kropp, där hon genom att referera till både sina 
kroppsliga upplevelser och en historia av regelbunden temperaturmätning 
”ofta”, ”hemma till vardags” hävdar god kännedom om sin individuella 
kroppstemperatur. Patientens yttranden är positionerade i relation till aktivite-
ten och till sköterskans samtalsturer på sätt som gör att de kan förstås som 
invändningar mot sköterskans tolkning av mätresultatet som ett normalt resul-
tat. Samtidigt undviker patienten att formulera sina yttranden som invänd-
ningar eller ifrågasättanden av sköterskans bedömning, vilket möjliggör för 

 
 
35 Normalfallet i delkorpus B är att sköterskorna tittar mycket kort på termometern när de läser 
av resultatet. 
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sköterskan att bemöta dem som information snarare än som invändningar mot 
hennes tolkning av mätresultatet. 

Analysen visar både fall där patienter framför en självständig tolkning av 
resultatet (utdrag 8.14) och där de föreslår en konkurrerande tolkning med 
sköterskans (utdrag 8.15, 8.16 och 8.17). Den ger exempel på hur patienterna 
anför sin individuella normaltemperatur som en alternativ referenspunkt som 
deras uppmätta värde kan tolkas utifrån. Sköterskorna tenderar dock att und-
vika att plocka upp och uppmärksamma patienternas normaltemperatur som 
relevant att ta hänsyn till vid tolkningen. 

Sammanfattning och diskussion 
I kapitlet har jag undersökt hur mätresultat förebådas, rapporteras och för-
handlas. Analysen av sköterskors och patienters hantering av mätresultat, både 
före och efter temperaturmätning, stärker bilden av feber som 1) någonting 
som är betydelsefullt för patienterna och 2) någonting som patienter behandlas 
och agerar som att de har självständig kunskap om. Den visar också hur pati-
enter kan föreslå en alternativ tolkningsram för ett förväntat eller uppmätt mä-
tresultat, och då balansera mellan att å ena sidan göra anspråk på kunskap om 
sin egen kropp och hur den ska förstås, å andra sidan undvika att utmana skö-
terskans medicinska expertis.  

I likhet med vad som har beskrivits i tidigare forskning om rutinmätningar 
i vården (Pomerantz & Rintel, 2004; Pillet-Shore, 2006; Kurhila & Lehtimaja, 
2019), framstår temperaturmätningen som ett tillfälle där deltagare gör an-
språk på, erbjuder varandra och förhandlar om kunskapspositioner. Patienter 
ges regelbundet utrymme till att berätta om eventuell feber inför temperatur-
mätningen och kan, i de fall där sköterskan inte frågar huruvida de har feber, 
även själva ta initiativ till att berätta om det. Efter mätningen får patienterna i 
regel ta del av mätresultatet, ofta i form av ett numeriskt resultat. Detta format 
har i tidigare forskning (Pomerantz & Rintel, 2004; Kurhila & Lehtimaja, 
2019) beskrivits erbjuda samtalspartnern en position av självständig episte-
misk auktoritet. Patienterna kan erbjudas förklaringar och tolkningar av det 
numeriska resultatet, men ofta uteblir dessa och deltagarna hanterar det nume-
riska resultatet som tillräckligt för att patienten ska förstå.  

Patienterna agerar som ’agents capable of medical reasoning’ (jfr Peräkylä, 
2002) som för fram egen kunskap och självständigt tolkar numeriska mätre-
sultat. De kan till och med invända mot sköterskornas tolkning av resultatet 
och föreslå en alternativ referenspunkt för vad som ska bedömas som feber – 
deras individuella normaltemperatur, någonting som patienten har primär 
epistemisk tillgång till och som introduceras på patientens initiativ. Dessa 
kunskapsanspråk och anspråk på rätten att tolka sitt mätresultat balanseras 
dock återkommande med en orientering mot sköterskorna som medicinska ex-
perter. När patienter invänder mot sköterskornas tolkning av mätresultat görs 
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det med nedtonanden och försiktighet, och patienterna undviker därigenom att 
utmana sköterskornas expertposition.  

Patienternas referenser till sin normaltemperatur kan förstås som att delta-
garna gör anspråk på unicitet snarare än att bli behandlade som ”rutinfall” (jfr 
Drew & Heritage, 1992; Adelswärd & Sachs 2006). Patienterna invänder mot 
att bedömas utifrån en standardiserad referenspunkt för vad som är feber och 
föreslår istället en alternativ tolkningsram för sitt mätresultat, där det som 
framstår som normalt utifrån ett standardvärde inte är normalt i deras indivi-
duella fall. De orienterar sig istället mot den egna kroppen som unik, som 
någonting som bör förstås utifrån den egna erfarenheten av hur kroppen fun-
gerar och vad som är normalt för deras individuella kroppar. Det är påtagligt 
hur sköterskorna avstår från att topikalisera eller på annat sätt plocka upp pa-
tienternas jämförelser med sin ”normaltemperatur” eller självkategoriseringar 
som ”lågtempade”. Istället tenderar sköterskorna att ge minimal respons och 
undvika att gå in i diskussion om implikationerna av den individuella normal-
temperatur som patienten anger. På så vis avstår sköterskorna från att erkänna 
patienternas alternativa tolkningsram, för vilken den individuella normaltem-
peraturen föreslås som referensvärde, som institutionellt relevant. Samtidigt 
avvisar de inte heller explicit relevansen av att jämföra det uppmätta resultatet 
med patientens normaltemperatur.  

Att sköterskorna avstår från att gå in i diskussion om mätresultatet och hur 
det ska tolkas kan förstås som att det faktiskt inte är nödvändigt för deltagarna 
att komma överens om tolkningen. Här skiljer sig kroppstemperatur och tem-
peraturmätning från vad som har beskrivits för vissa andra mätningar och tes-
ter. I Svenssons m.fl. (2008) studie av interaktion vid blodtrycksmätningar är 
deltagarna orienterade mot att landa i en gemensam förståelse om vad ett av-
vikande blodtryck innebär, eftersom de behöver vara överens om detta för att 
säkra patientens följsamhet till behandling med blodtrycksmedicin. Det liknar 
det mönster som har beskrivits för behandlingsrekommendationer, där vård-
personal inte går vidare till nästa aktivitet förrän man har säkrat patientens 
instämmande i ett behandlingsförslag (Costello & Roberts, 2001; Koenig, 
2011; Robinson, 2003; Stivers, 2005; Stivers & Robinson, 2006). Detta möns-
ter kan förstås utifrån att patientens följsamhet till behandlingsrekommendat-
ioner, och därmed patientens tillfrisknande, är beroende av att patienten fak-
tiskt är införstådd med behandlingen och de värden som ligger till grund för 
valet av behandling. Analysen av temperaturmätningar visar däremot att skö-
terskan inte hanterar samförstånd om mätresultatets betydelse som nödvändigt 
för besökets progression. Istället går sköterskorna återkommande vidare till 
nästa uppgift utan att vara överens med patienten om huruvida patientens 
kroppstemperatur ska tolkas som feber eller ej. Det som sköterskorna tycks 
behandla som sin institutionella uppgift är att mäta och notera det numeriska 
mätvärdet, snarare än att komma överens med patienten om en kategorisering 
av värdet som feber eller icke-feber.  
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Att sköterskan kan gå vidare från mätresultatet utan att ha uppnått samför-
stånd med patienten om resultatets betydelse kan också förstås utifrån tempe-
raturmätningens strukturella placering i besöket, där det finns ett tidsmässigt 
glapp mellan å ena sidan temperaturmätning, å andra sidan diagnos och be-
handlingsrekommendation. På Mottagning 1 blir detta avstånd särskilt tydligt, 
då sköterskorna som tar tempen inte är samma personer som senare ska ta 
ställning till mätresultatet i relation till diagnos och behandling. Där ska istäl-
let en läkare göra en bedömning och fatta beslut utifrån sköterskornas anteck-
ningar i journalen. På Mottagning 3 är den sjuksköterska som tar tempen där-
emot den som senare under besöket ska bedöma patientens vårdbehov. Även 
här är dock temperaturmätningen inbäddad i en rad mer eller mindre rutinar-
tade aktiviteter vid besökets början, och är på så vis strukturellt skilt från be-
sökets faser av diagnos och behandlingsdiskussion. Möjligen bidrar detta till 
att sköterskorna kan släppa diskussionen om hur resultatet ska förstås och 
istället gå vidare till nästa uppgift. Detta ligger i linje med den bild som ut-
kristalliserade sig i kapitel 7, där sköterskorna hanterar temperaturmätning 
som en rutinuppgift snarare än som någonting avgörande. 

Alla utom en av de patientinitierade förutsägelserna om mätresultatet gäller 
att förebåda ett icke-feberresultat, och i samtliga fall gäller att patienten är 
orienterad mot att hantera avsaknad av feber vid den kommande mätningen. 
Att patienter förutsäger mätresultat tycks alltså inte bara handla om en allmän 
förväntan på att patienter ska veta huruvida de har feber eller ej, utan det är 
just avsaknad av feber som kan komma att behöva hanteras. Detta är begripligt 
utifrån hur feber behandlas i problempresentationerna, nämligen som någon-
ting som kan legitimera besöket och ingå i uppbyggnaden av patientens behov 
av medicinsk uppmärksamhet (se kapitel 6). I sina förutsägelser av resultatet 
kan patienten föreslå att ett icke-feber-resultat i deras fall inte talar emot ett 
behov av medicinsk uppmärksamhet och behandling. Patienterna kan jämföra 
med tidigare erfarenheter av att ha fått vård och behandling trots avsaknad av 
feber, eller bygga upp en bild av att de har feber trots att termometern visar ett 
icke-feberresultat. I sådana fall tonar patienten ned betydelsen av temperatur-
mätning och underminerar det diagnostiska värdet av det kommande mätre-
sultatet.  

Hellre än att få konstaterat ett överraskande icke-feber-resultat, förekom-
mer alltså patienterna sköterskorna genom att flagga för att ett sådant är att 
förvänta sig. I likhet med hur Pillet-Shore (2006) identifierar en preferens för 
”prior self-knowledge” hos patienter inför vägning, där patienter tenderar att 
visa upp självständig kunskap om sin vikt, skulle man här kunna tala om en 
preferens hos patienterna för att vara den som förutsäger ett icke-feber-resul-
tat. Denna iakttagelse skulle med fördel kunna prövas på ett större material. 
Att förekomma ett icke-feber-resultat med en egen förutsägelse om att man 
inte har feber kan, som ovan nämnt, förstås som en orientering mot feber som 
en viktig komponent i doktorabilitetsarbete. Det kan också betraktas utifrån 
en moralisk dimension, som ett förebyggande face-work-arbete i mötet med 
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sköterskan (jfr Goffman, 1967), där patienterna tycks orientera sig mot en 
känslighet i att överskatta sina besvär. Genom att undvika att överdriva sina 
besvär och vinnlägga sig om att deras rapporter stämmer överens med de ob-
jektiva värden som mäts upp, agerar patienterna som trovärdiga och kunniga 
om sina kroppar och sin hälsa samt visar att de har rimliga och realistiska 
föreställningar om sina symtom (jfr Halkowski, 2006). Här syns dock en 
klyfta mellan patienters och sköterskors hantering av temperaturmätningen, 
där det framstår som att det framför allt är patienter som orienterar sig mot 
mätningen som moraliskt laddad. Medan patienter återkommande orienterar 
sig mot en moralisk dimension av feber där deras trovärdighet står på spel, 
behandlar sköterskorna snarare mätningen som en rutinuppgift där patienterna 
inte hålls ansvariga för resultatet. 

Kroppstemperatur är någonting som fluktuerar under dagen och som dess-
utom kan påverkas av t.ex. patientens fysiska aktivitet inför mätningen. I och 
med temperaturmätningen fixeras kroppstemperaturen till ett specifikt ögon-
blick. I sina formuleringar av mätresultaten talar sköterskorna återkommande 
fram resultatet som just föränderliga och som giltiga just här-och-nu genom 
tidsuttryck som ”idag”, ”nu” eller ”just nu” (se t.ex. utdrag i tabell 5 samt 
utdrag 8.11, 8.15, 8.16). Även patienterna talar fram kroppstemperaturens för-
änderlighet, när de föreslår att ”[febern] gick nog ner nu” (utdrag 8.13) eller 
ifrågasätter lämpligheten i att ta tempen just när de fryser (utdrag 8.7). Det 
tycks alltså finnas samförstånd mellan deltagarna om att det uppmätta resulta-
tet utgör en ögonblicksbild av patientens kroppstemperatur. Möjligen bidrar 
vetskapen om temperaturens föränderlighet till att patienterna behandlar mät-
resultatet som förhandlingsbart och öppet för tolkning. Svensson m.fl. (2008) 
visar hur läkare och patienter som tolkar resultat av blodtrycksmätningar kan 
hänvisa till påverkan av yttre och tillfälliga faktorer. Sådana hänvisningar kan 
i Svenssons material användas för att normalisera ett avvikande resultat, där 
ett förhöjt blodtryck exempelvis kan förklaras med att patienten är nervös in-
för läkarbesöket. På så vis kan ett förhöjt mätvärde omtolkas som någonting 
som inte kräver medicinsk uppmärksamhet. I föreliggande analys gör patien-
ter på sätt och vis det motsatta, nämligen att föreslå att det som framstår som 
en normal kroppstemperatur antingen inte är normalt (med hänvisning till att 
den är högre än patientens individuella normaltemperatur), eller inte är repre-
sentativt (utifrån att patienten ”just nu” inte har feber, men antydningsvis har 
haft det tidigare under dagen). Det uppmätta icke-feber-resultatet kan på så 
sätt omtolkas som ett feberresultat, men också tonas ned som någonting som 
inte bör tillmätas alltför stor betydelse i relation till patientens tillstånd och 
behov av vård. 

En dimension av mätningen som inte har utgjort fokus för analysen men 
som framgår av några av de ovan anförda exempel, är att mätresultatet också 
kan påverkas av att patienterna har tagit febernedsättande läkemedel före mät-
ningen. Detta tillför ytterligare komplexitet i tolkningen av resultatet och till 
mätresultatets föränderlighet, då det inte bara ska förstås utifrån att 
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kroppstemperaturen fluktuerar under dagen utan också utifrån påverkan av 
eventuella läkemedel. Det syns exempelvis i utdrag 8.12, där sköterskan talar 
fram att patientens intag av Alvedon påverkar tolkningen av mätresultatet. Ut-
drag 8.8 visar också hur frågan om febernedsättande läkemedel kan hanteras 
som moraliskt laddad, då patienten inte bara besvarar frågan utan också moti-
verar varför hon inte har tagit Alvedon. Vidare studier skulle närmare kunna 
undersöka hur intag av febernedsättande läkemedel efterfrågas, talas fram och 
ges betydelse i samband med problempresentation och temperaturmätning, 
samt huruvida frågan ställs och behandlas olika beroende på om den ställs före 
eller efter att ett mätresultat har fastställts. 

Analysen av hur deltagarna hanterar mätresultat sätter ljuset på de stråk av 
epistemiska och moraliska komponenter som återfinns i den enkla rutinmäss-
iga vårduppgiften att ta tempen. Detta öppnar för vidare, och mer finkorniga, 
studier av patienters och vårdpersonals rapportering och förhandling av mät-
resultat. Intressant vore exempelvis att utveckla analysen av spänningen mel-
lan sköterskans och patientens hantering av resultatet, där sköterskan främst 
är orienterad mot att få ett korrekt mätresultat i mätögonblicket medan patien-
ten kan göra ett arbete för att sätta resultatet i en vidare kontext och hantera 
mätningen som moraliskt laddad. Detta ger en inblick i en asymmetrisk situ-
ation i institutionell interaktion, där den professionella parten utför en rutin-
mässig uppgift enligt en institutionell agenda medan den andra parten agerar 
som att det står mer på spel. 
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Kapitel 9. Avslutande diskussion 

I detta kapitel återknyter jag till avhandlingens forskningsfrågor och övergri-
pande teoretiska teman. Inledningsvis tar jag avstamp i de tre forskningsfrå-
gorna och ger en kort sammanfattning av avhandlingens huvudsakliga resul-
tat. Därpå diskuterar jag avhandlingens empiriska och teoretiska bidrag och 
visar hur de teman som introducerades i avhandlingens inledning aktualiseras 
i analyserna. Avslutningsvis reflekterar jag över avhandlingens begränsningar 
och hur framtida studier kan ta vid där avhandlingen slutar. 

Sammanfattning 

Att etablera feber som ett angeläget besvär 
Avhandlingens första forskningsfråga gäller feber i besökets inledning: Hur 
talar deltagarna om feber och kroppstemperatur när patienterna berättar om 
sina besvär och anledningen till att de söker vård? Analysen visar hur både 
patienter och vårdpersonal behandlar feber som någonting som är angeläget 
att rapportera om i besökets inledande delar. Feber omnämns i regel tidigt i 
besöken och om patienten inte själv berättar om feber tenderar sjuksköterskan 
att fråga om det.  

Feber kan läggas fram som en viktig komponent när patienten tecknar ge-
stalten av ett sjukdomstillstånd. Patienter kan här lyfta fram feber som någon-
ting som skiljer deras tillstånd från en ”vanlig förkylning” och som etablerar 
ett behov av medicinsk uppmärksamhet. Feber kan därmed utgöra en betydel-
sefull del i patientens arbete att lyfta fram sina besvär som doctorable 
(Heritage & Robinson, 2006a). 

När deltagarna talar om feber kan de lyfta fram såväl objektiva som sub-
jektiva källor till kunskap om kroppstemperatur. Dels kan patienter mer eller 
mindre detaljerat berätta om egna mätningar, med redogörelser för tempera-
turer vid olika tillfällen under sjukdomstiden. Dels kan de berätta om fysiska 
upplevelser av febersymtom: om att känna sig ”risig” eller ”febrig” eller att 
ha frossa. Sjuksköterskor kan efterfråga sådana beskrivningar i fall där pati-
enten visar sig ha svårigheter att rapportera om feber. Båda sätten – objektiva 
och subjektiva källor till feber – behandlas som legitima sätt att berätta om 
kroppstemperatur. Den empiriska analysen av hur deltagare talar om feber när 
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de etablerar anledningen till att patienten söker vård stärker därmed bilden av 
feber som någonting som kan angripas både som ett biomedicinskt, objektivt 
mätbart, fenomen och som ett livsvärldsrelaterat, upplevbart fenomen (jfr 
Mishler, 1984). 

Temperaturmätning som multimodalt organiserad aktivitet 
Den andra forskningsfrågan gäller temperaturmätningsaktivetens organisat-
ion: Hur genomförs temperaturmätning? Fokus för analysen är temperatur-
mätningens inledning, vilken utgör en övergång i aktivitet som också innebär 
en förändring i ramverket för deltagande (Goffman, 1981; Goodwin, 2007). 
Analysen visar hur temperaturmätningen genomförs som en gemensamt orga-
niserad multimodal aktivitet, där patienten är aktiv i att göra sin kropp till-
gänglig och visa att hen inordnar sig i mätningen. Resultaten ligger i linje med 
Robinson och Stivers (2001) beskrivningar av övergång från anamnes till 
kroppsundersökning som multimodalt åstadkomna, där deltagarna inte be-
handlar verbala förfrågningar och förannonseringar som nödvändiga för att 
hantera patientens kropp. Patienternas inordning i mätningen överensstämmer 
med beskrivningar i tidigare studier av hur den som ska hanteras intar en 
kroppslig position av disengagement (Due m.fl., 2020; Heath, 1986, 2006). 
Termometern utgör en central resurs för att organisera övergången mellan ak-
tiviteter, och fungerar som ett ”redskap för stegvis förändring i ramverket för 
deltagande” (Mikkola & Lehtinen 2014: 62, min övers.). Sköterskans hante-
ring av termometern är ofta det första steget i temperaturmätningen. Analysen 
visar hur en sköterska kan sänka termometern när en projicerad temperatur-
mätning skjuts upp och behålla den i en vilande position till dess att mätning 
återigen initieras.  

Analysen visar hur deltagarna hanterar mätningen som någonting igen-
kännbart och välbekant för patienten, och hur sköterskor återkommande fram-
ställer mätningen som en rutinaktivitet. Övergången från samtal till tempera-
turmätning förlöper i regel smidigt och utan förklaringar eller instruktioner. 
Istället förutser patienten den kommande aktiviteten och inordnar sig i den. 
Jag föreslår att det välbekanta och förutsägbara i temperaturmätningen inte 
bara möjliggör ett smidigt genomförande, utan också bidrar till att patienterna 
på eget initiativ kan omforma mätningen.  

Att rapportera och förhandla om betydelsen av ett mätresultat 
Den tredje forskningsfrågan gäller rapportering och tolkning av mätresultat: 
Hur hanterar deltagarna förväntade och uppmätta resultat av temperaturmät-
ning? Som frågan antyder, behandlar analysen dels hur deltagarna talar om 
förväntade resultat innan temperaturmätningen är genomförd, dels hur de rap-
porterar, tolkar och diskuterar uppmätta resultat. 
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I materialet finns 10 fall där patienten föregriper mätresultatet genom att 
tala fram sina egna förväntningar innan ett resultat har avlästs och rapporte-
rats. Analysen av dessa fall visar hur patienter är orienterade mot att tona ned 
förväntningarna på att de ska ha feber och därigenom förekomma ett icke-
feber-resultat. Den visar också hur patienter kan använda utrymmet före mät-
ning till att föreslå en tolkningsram för hur ett kommande icke-feber-resultat 
ska förstås. Patienter kan referera till tidigare erfarenheter där de inte har haft 
feber men diagnosticerats med en bakteriell infektion. De kan också föreslå 
att det är en olämplig tidpunkt för att ta tempen eller att de har en ovanligt låg 
normaltemperatur. I dessa fall antyder patienten att ett icke-feber-resultat inte 
har så stor betydelse i deras individuella fall, eller att även ett lågt mätresultat 
i själva verket kan tolkas som feber för dem. 

Vad gäller rapportering och tolkning av mätresultat visar analysen att pati-
enter tenderar ges tillgång till det numeriska mätresultatet, ofta utan en direkt 
efterföljande förklaring (jfr Pomerantz & Rintel, 2004; Kurhila & Lehtimaja, 
2019). Analysen visar också hur patienter dels självständigt tolkar, dels invän-
der mot sköterskans tolkning av ett mätresultat. Patienter intar och erbjuds 
därmed en position av självständig epistemisk auktoritet, där de agerar och 
behandlas som kompetenta att förstå och tolka resultat av temperaturmätning. 
När patienter invänder mot sköterskans tolkning av mätresultatet görs det dock 
med viss försiktighet, där patienten visar orientering mot sköterskan som me-
dicinsk expert. 

Både i förebådandet och i tolkningen av ett mätresultat kan patienter refe-
rera till sin individuella normaltemperatur, och föreslå att det som utifrån stan-
dardreferensvärden framstår som icke-feber i just deras fall ska förstås som en 
förhöjd kroppstemperatur. Analysen visar hur sköterskor tenderar att undvika 
att gå in i diskussion om huruvida resultatet ska förstås som feber eller ej. 
Sköterskorna avstår på så vis att bemöta patienters åberopande av normaltem-
peratur som medicinskt relevant. Detta kan förstås i kontext av att det inte är 
särskilt viktigt för deltagarna att vara överens om mätresultatet vid tempera-
turmätningar, utan att besöket kan fortsätta utan att deltagarna är eniga om hur 
resultatet ska tolkas.  

Studiens bidrag och avslutande diskussion 
Avhandlingen bidrar på flera sätt till tidigare forskning om interaktion i vår-
den. I avhandlingen utforskas temperaturmätning, ett fenomen vars sociala 
och interaktionella dimensioner inte tidigare har beskrivits i detalj även om 
dessa har kunnat anas i tidigare CA-studier (se exempel i Pomerantz & Rintel, 
2004; Kurhila & Lehtimaja, 2019; Stivers & Timmermans, 2021). Jag visar 
hur ett specifikt symtom ges en viktig roll när patienter tecknar gestalten av 
sjukdom, samt hur epistemiska och moraliska frågor aktualiseras i samband 
med en rutinuppgift. Detaljerade multimodala transkriptioner har möjliggjort 
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en ingående analys av hur deltagarna koreograferar temperaturmätningen ge-
nom kroppsliga, spatiala, verbala och materiella resurser. Studiens fokus på 
sjuksköterskors och undersköterskors arbete utgör också en empirisk bredd-
ning av tidigare studier och lyfter fram sociala processer och förhandlingar 
redan under patientens första minuter av primärvårdsbesöket.  

Som en del i projektet Språk och interaktion i primärvården bidrar studien 
med en fördjupad förståelse för en återkommande vårduppgift vid besök där 
patienter söker vård för besvär för vilka antibiotika kan vara ett aktuellt be-
handlingsalternativ. Jag visar hur feber kan lyftas fram när patienter föreslår 
en bakteriell diagnos och att de lider av ”någonting annat än en vanlig förkyl-
ning”, samt hur patienter föreslår att vad som framstår som ett icke-feber-re-
sultat ska omtolkas utifrån deras individuella normaltemperatur. Det sist-
nämnda fenomenet har direkta beröringspunkter med ett exempel som Stivers 
och Timmermans (2021) anför i en analys av hur patienter kan göra motstånd 
mot läkares behandlingsrekommendationer. Liksom i Stivers och Timmer-
mans exempel där en patient lyfter fram att hen har en ovanligt låg normal-
temperatur, visar jag hur patienter föreslår att det som utifrån standardrefe-
rensvärden framstår som icke-feber istället ska tolkas som feber i just deras 
fall. På så vis kan den analys som jag har presenterat av svensk empiri ses som 
en utveckling av Stivers och Timmermans observationer, då jag visar hur pa-
tienters unika och individuella livserfarenheter av feber används som en resurs 
för att underminera vårdgivares möjlighet att argumentera avsaknad av feber 
som grund för att avstå från antibiotikaförskrivning.  

Vårdsamtal utgör ett socialt möte där språkande är en central aktivitet. Här 
aktualiseras frågor som är specifika för verksamheten, såsom vårdpersonalens 
utförande av kliniska uppgifter och patienters projekt att lägga fram sina be-
svär som i behov av medicinsk uppmärksamhet. Men det är också en kontext 
för interaktion i bredare bemärkelse, där vi kan studera hur sociala processer 
åstadkoms genom interaktionella och språkliga resurser. I avhandlingen har 
jag återkommit till tre aspekter på interaktion: självframställning och legiti-
meringsarbete, patienten som subjekt och objekt samt epistemisk positioner-
ing, spänning och förhandling. I de följande tre avsnitten diskuteras ana-
lyserna och dess resultat utifrån dessa teman. 

Självframställning och legitimitetsarbete i en rutinaktivitet 
Avhandlingen ger inblick i sjuksköterskors och undersköterskors utförande av 
en grundläggande och återkommande vårduppgift. Analysen visar hur själva 
rutinmässigheten åstadkoms interaktionellt i det faktiska genomförandet, där 
patienter och vårdpersonal orienterar sig mot temperaturmätningen som en 
välbekant och begriplig aktivitet. Vårdpersonal tonar ned betydelsen av mät-
ningen genom att referera till den i termer som att ”ta en liten temp”, och pa-
tienterna agerar förutseende och inordnar sig kroppsligen i mätningen. 
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Mätresultat levereras odramatiskt och patienten förväntas vara införstådd med 
hur resultaten ska förstås.  

Samtidigt som själva temperaturmätningen behandlas som en rutinaktivitet 
vars betydelse tonas ned, framstår feber som viktigt för deltagarna. När pati-
enter berättar om sina besvär vinnlägger sig både sköterskor och patienter om 
en korrekt och adekvat redogörelse för eventuell feber, och feber kan utgöra 
en viktig komponent när patienten talar fram sitt behov av medicinsk upp-
märksamhet. Vid temperaturmätningen kan patienter sedan hantera mätningen 
som ett tillfälle där deras trovärdighet och deras behov av medicinsk uppmärk-
samhet ska prövas. I analysen syns fall där patienter i anslutning till mätningen 
orienterar sig mot att undvika att överdriva sina symtom, och vinnlägger sig 
om att agera som personer med god kännedom om den egna kroppen (jfr 
Halkowski, 2006). Att ha överskattat sin kroppstemperatur hanteras här som 
potentiellt ansiktshotande. Vi ser också hur patienter kan tona ned betydelsen 
av ett förväntat eller uppmätt icke-feberresultat och på så vis hantera ett mät-
resultat som inte motiverar medicinsk uppmärksamhet. I kontrast, eller möjli-
gen i ett arbete att avdramatisera mättillfället, tenderar sköterskorna att tona 
ned mätningens betydelse och tala fram den som en ögonblicksbild av patien-
tens tillstånd. 

I likhet med hur Pillet-Shore (2006) beskriver interaktionen när sköterskor 
väger patienter vid primärvårdsbesök, kan temperaturmätningen hanteras som 
en ”locus of epistemic negotiation and face-work” (s. 410). Patienter gör åter-
kommande ”mer” interaktionellt arbete än vad som krävs för att genomföra 
mätningen, och kan då agera som ansvariga för att förklara och kontextualisera 
mätresultat och därmed hantera dem som moraliskt laddade. Analysen visar 
hur patienter orienterar sig mot att framställa sig själva som trovärdiga perso-
ner med goda skäl att uppsöka vården, och med en rimlig uppfattning om sina 
besvär. 

Patienten som upplevande subjekt och som objekt för 
undersökning 
Avhandlingen kretsar på flera sätt kring deltagarnas kroppar: hur patienter ta-
lar om sina kroppar och refererar till kroppsliga upplevelser och erfarenheter, 
hur deltagarna orienterar sig mot olika sätt att få tillgång till patienters kropps-
liga processer och hur patientens kropp görs till objekt för undersökning och 
bedömning. Delar av analysen fokuserar också särskilt på deltagares kropps-
liga resurser när de samordnar och genomför gemensamma aktiviteter. Inter-
aktionen sker i en kontext där kroppen tenderar att stå i centrum både för ver-
bal interaktion och för fysisk hantering, nämligen sjukvård. Kroppen utgör här 
å ena sidan subjekt och upplevare av världen, å andra sidan objekt för bedöm-
ning, undersökning och fysisk hantering (jfr Stam, 1998). Analysen visar hur 
både subjektiva upplevelser och objektiva mätningar kan hanteras som 
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legitima grunder för att fastställa kroppstemperatur. Den visar också hur skö-
terskor kan orientera sig mot en känslighet i att ta tempen efter att patienten 
har uppgett ett icke-feber-resultat från en egen mätning. Sådana sekvenser ak-
tualiserar spänningen mellan att behandla patientens kropp som objekt för 
mätning och samtidigt erkänna patienten som rapporterande, kännande och 
upplevande subjekt. Sköterskan kan i dessa fall tala fram mätningen som mo-
tiverad utifrån en externt pålagd rutin och på så vis visa lyhördhet inför pati-
entens egna mätningar utan att kompromissa med den kliniska agendan.  

Konceptet feber har kritiserats i litteraturen för att vara otydligt definierat 
(Mackowiak m.fl., 1997; Thompson, 2005), och denna otydlighet har lyfts 
fram som en riskfaktor för missförstånd i vården (H.E. Edwards m.fl. 2001; 
Grossman m.fl, 1995). Det har föreslagits att man istället för att utgå från en 
standardiserad normaltemperatur bör definiera feber utifrån avvikelser från 
patientens individuella normaltemperatur, vilket då skulle utgöra en mer fin-
kornig metod för att bedöma patienters kroppstemperatur (Sund-Levander & 
Grodzinsky, 2009; Grodzinsky & Sund-Levander, 2019). Analysen av patien-
ters och vårdgivares interaktion vid naturligt förekommande vårdbesök ger 
insikt i hur deltagare i vårdsamtal in situ problematiserar och förhandlar om 
referensramar för feber. Exemplen visar hur patienter åberopar sin individu-
ella normaltemperatur som referenspunkt för normalitet, och kan föreslå den 
som ett mer adekvat alternativ än ett standardiserat normalvärde. Patienterna 
gör här anspråk på unicitet istället för att behandlas som ett rutinfall (jfr Drew 
& Heritage, 1992; Adelswärd & Sachs, 1996). Frågan om vad som utgör ett 
”normalt” respektive ”förhöjt” värde och huruvida detta ska bedömas utifrån 
en standardiserad eller individuell referenspunkt blir på så vis synlig som 
någonting som inte bara diskuteras i den medicinska litteraturen och inom pro-
fessionen, utan som också aktualiseras i mötet mellan patient och vårdperso-
nal.  

Epistemisk positionering och spänning i en välbekant klinisk 
aktivitet 
Som anförts tidigare, framträder feber i avhandlingen som någonting som del-
tagarna närmar sig både ur ett biomedicinskt perspektiv, som kliniskt och ob-
jektivt mätbart, och ur ett livsvärldsperspektiv, som upplevbart och som 
någonting som patienten kan ha egna erfarenheter av att mäta och tolka. Ana-
lysen av deltagarnas hantering av feber och vem som har rätt att uttala sig om 
patienters kroppstemperatur kan betraktas i relation till tidigare forskning om 
hur deltagare i vårdsamtal orienterar sig mot epistemiska rättigheter och skyl-
digheter kopplade till olika kunskaps- och erfarenhetsdomäner. Utifrån ana-
lysen kan deltagarnas orienteringar mot sina och samtalspartnerns respektive 
epistemiska domäner och rättigheter sammanfattas i följande tabell. 
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Tabell 6. Epistemiska dimensioner av kroppstemperatur (jfr Stivers m.fl., 
2011; se även J. Lindström & Karlsson, 2016: 133) 

 
DELTAGARE EPISTEMISK  

TILLGÅNG 
EPISTEMISKT  
FÖRETRÄDE 

EPISTEMISKT  
ANSVAR 

Patient Primär kunskap om  
tidigare mätningar 
 
Primär kunskap om 
egna kroppsliga upple-
velser 
 
Primär kunskap om 
egen normaltemperatur 
 
Viss kunskap om hur 
mätvärden ska tolkas 
kliniskt 

Rätt att berätta om tidi-
gare mätningar 
 
Rätt att beskriva sina er-
farenheter och kroppsliga 
upplevelser 
 
Rätt att tolka mätresulta-
tet utifrån en individuell 
tolkningsram? 

Rapportera sanningsen-
ligt om tidigare feber 
under sjukdomstiden 

Sköterska Primär kunskap om att 
kliniskt tolka mätvär-
den 
 
Primär kunskap om att 
tolka symtom på feber 
 
Primär tillgång till mät-
värdet efter temperatur-
mätning 

Rätt att kliniskt tolka 
mätvärden 

Rapportera om det upp-
mätta värdet efter tem-
peraturmätning 

Patienten behandlas som och agerar som den som har primär kunskap om sin 
kroppstemperatur under sjukdomstiden och som kan rapportera om den utifrån 
både kroppsliga upplevelser och tidigare temperaturmätningar. Dessa rappor-
ter behandlas som trovärdiga. Sköterskorna har, å sin sida, den medicinska 
expertisen att kliniskt tolka mätvärden som feber eller icke-feber utifrån en 
standardiserad referensram, samt att tolka patientens kroppsliga upplevelser, 
såsom frossa, som tecken på feber. Vid mätningen kan patienterna behandlas 
och agera som kompetenta att självständigt förstå innebörden av ett numeriskt 
mätresultat såsom ”trettisex å två”. Därutöver är patienten den som har till-
gång till sin individuella normaltemperatur och som därmed har primär kun-
skap om vad som i deras specifika fall utgör en förhöjd kroppstemperatur. Till 
skillnad från patienters rapporter om kroppstemperatur och upplevelser av fe-
bersymtom under sjukdomstiden efterfrågas inte patienters normaltemperatur 
av sköterskorna utan är någonting som patienter själva tar initiativ till att be-
rätta.  

Att deltagarna agerar som att patienten är expert på sina personliga erfaren-
heter och upplevelser, medan vårdpersonalen är expert på den kliniska tolk-
ningen av mätvärden och symtom, ligger i linje med tidigare resultat från 
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studier av läkare–patientsamtal (Gill, 1998; Heritage & Robinson, 2006a; 
Landmark m.fl., 2015; J. Lindström & Karlsson, 2016; Peräkylä, 1998, 2002). 
Men deltagarnas hantering av temperaturmätningarna speglar också mät-
ningen som någonting som förväntas vara välbekant för patienten, där patien-
ten både tar och tilldelas viss epistemisk auktoritet att tolka och förstå indivi-
duella mätresultat. Sådana mönster har tidigare främst beskrivits för patienter 
som lider av kroniska eller långvariga sjukdomar och som därigenom har bli-
vit experter på sin sjukdom (se t.ex. Leppänen, 1998a), men förekommer för 
temperaturmätningar alltså i akuta primärvårdsbesök för tillfälliga besvär. I 
fallen där patienten refererar till sin normaltemperatur gör patienter ytterligare 
epistemiska anspråk genom att föreslå en alternativ tolkningsram som konkur-
rerar med sköterskans och där de själva är experter. När detta sker efter att ett 
resultat har rapporterats och patienten invänder mot sköterskans tolkning av 
mätresultatet, tenderar patienten att formulera sig med försiktighet. På så vis 
orienterar de sig mot handlingen som socialt känslig. Sköterskan kan helt eller 
delvis undvika att plocka upp patientens invändning, och behandlar den däri-
genom som någonting som inte kräver uppföljning och uppmärksamhet. Ana-
lysen visar på så vis hur deltagarna orienterar sig mot sina och samtalspart-
nerns epistemiska rättigheter och gemensamt upprätthåller sköterskans roll 
som medicinsk expert även i fall där patienten gör gällande särskild kunskap 
om hur ett mätresultat skulle kunna förstås. Vårdens rutiner och sköterskans 
roll som medicinsk expert får härvidlag företräde framför patienters upplevel-
ser och erfarenheter. 

Kropp, kunskap och legitimitet i svenska primärvårdssamtal 
Avhandlingens tre teman och hur dessa aktualiseras i analysen kan samman-
fattas i följande tabell. Tabellen utgör inte en fullständig redovisning av av-
handlingens resultat. Snarare ska den ge en översiktlig bild av och konkreta 
exempel på hur avhandlingens tre teman framträder i respektive analytiskt ka-
pitel. 
 
Tabell 7. Sammanfattning av avhandlingens teman i de analytiska kapitlen 

 
 ATT LANSERA  

FEBER 
ATT MÄTA FEBER ATT RAPPORTERA 

OCH TOLKA FEBER 
Självframställning 
och legitimeringsar-
bete 

Patienter visar att de 
har behov av medi-
cinsk uppmärksamhet 

Patienter agerar som 
och behandlas som 
kompetenta att förstå, 
förutsäga och delta i 
temperaturmätning 

Orientering mot att 
visa upp rimliga för-
väntningar på mätre-
sultatet och undvika 
att överdriva sina 
symtom 
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Patienten som sub-
jekt och objekt 

Orientering mot ob-
jektiva och subjektiva 
källor till kunskap om 
feber: mätningar och 
kroppsliga upplevel-
ser 

Patienten som sam-
talspartner och kän-
nande person och 
som objekt för fysisk 
hantering 
 
Patientens rapporter 
om sin feber och skö-
terskans temperatur-
mätning 

Den egna kroppen 
som unik 
 
Val av tolkningsram 
för mätresultatet: sta-
tiskt eller individuellt 
normalvärde 
 

Epistemisk position-
ering, spänning och 
förhandling 

Orientering mot pati-
enten som trovärdig  
 
Rätten att rapportera 
om feber utifrån olika 
källor  

Mätningen som väl-
bekant för patienterna 
 
Patientens egna mät-
ningar och rapporter i 
relation till sköters-
kans mätning 

Rätten att tolka ett 
mätresultat 
 
Rätten att föreslå en 
alternativ tolkning av 
mätresultatet 

Som framgår av tabellen och diskussionen ovan är studiens olika teman sam-
manflätade med varandra. Patienters självframställning och legitimitetsarbete 
handlar exempelvis till stor del om att framstå som trovärdig och kunnig, och 
har därmed epistemiska dimensioner. Att göra anspråk på att bli bedömd som 
unikt subjekt, utifrån sina individuella erfarenheter av den egna kroppen, in-
nebär att föreslå ett perspektiv som förändrar deltagarnas kunskapspositioner, 
där patientens erfarenheter av den egna kroppstemperaturen föreslås ges före-
träde framför sköterskors expertkunskap om hur mätresultat ska tolkas. Ana-
lysen visar på så vis hur frågor om kropp, kunskap och legitimitet framstår 
som återkommande och nära sammanhängande i den interaktion som omger 
feber och temperaturmätning.  

Avhandlingens begränsningar och vidare forskning 
Avhandlingen baseras på ett material från två svenska primärvårdsmottag-
ningar och är avgränsat till vuxna patienter med symtom på luftvägsinfekt-
ioner. Det är möjligt att interaktionen om feber ser annorlunda ut i andra vård-
kontexter. Inte desto mindre ger avhandlingen autentiska exempel på hur pa-
tienter och vårdpersonal talar om feber, utför temperaturmätningar och disku-
terar implikationer av resultatet. Utforskandet av de sociala dimensionerna av 
feber och kroppstemperatur öppnar för nya frågor och kan utvecklas i framtida 
studier av de fenomen som jag har skisserat här. 

Som diskuterades i materialkapitlet (kapitel 3) gör valet att arbeta med in-
spelad interaktion att analysen fokuseras till det som sker här-och-nu mellan 
deltagarna. Ett sätt att utveckla förståelsen för temperaturmätningar skulle 
kunna vara en studie med ett mer omfattande etnografiskt arbete, där man ex-
empelvis samlar in vårdpersonalens anteckningar och på så vis undersöker vad 
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av det som diskuteras som hamnar på papper och förs vidare i vårdkedjan. Hur 
återges patienters beskrivningar av feber under sin sjukdomstid i journalen? 
Görs det noteringar i journalen om att den uppmätta temperaturen ska förstås 
i relation till att patienten normalt ”har undertemp”? En sådan studie skulle 
kunna ge ytterligare insikter i sköterskornas uppdrag i relation till temperatur-
mätning, och i de institutionella ramar som sköterskor förhåller sig till i sam-
band med feberrelaterade frågor och temperaturmätning.  

I analysen har jag inte skilt mellan temperaturmätningar genomförda av 
sjuksköterskor och av undersköterskor. Att dessa två skilda professioner har 
fört samman till en kategori och analyserats utifrån den aktuella aktiviteten 
snarare än med hänsyn till respektive yrkesroll, kan möjligen problematiseras. 
En närmare analys skulle kunna visa om, och i så fall hur, de olika profession-
erna relevantgörs i rutinuppgifter som kan utföras av båda grupperna.  

Avhandlingens metodologiska perspektiv öppnar både för detaljerade stu-
dier av enskilda fall och för jämförelser av återkommande liknande aktiviteter 
och sekvenser. Mitt huvudsakliga metodologiska tillvägagångssätt har varit 
sekventiella analyser av deltagarnas beteenden, där analyser av enskilda fall 
har lyfts fram för att illustrera tendenser och fenomen i materialet. För vissa 
analytiska poänger har jag, för att stärka analyserna av hur interaktionen går 
till i det omarkerade fallet, anfört fall där deltagarna tycks orientera sig mot 
ett normbrott eller där problem uppstår i aktiviteter som annars förlöper smi-
digt. Detta har dock inte kunnat göras systematiskt i avhandlingen. Vid sidan 
av de sekventiella analyserna har jag ibland presenterat kvantitativa mått på 
förekomsten av vissa format och aktiviteter, för att illustrera tendenser i 
materialet som helhet. Framtida studier kan mer systematiskt kartlägga kvan-
titativa aspekter av interaktionen kring feber och temperaturmätning och an-
föra mer precisa mått, förslagsvis utifrån ett större material för mer robusta 
resultat. 

I avhandlingen har jag analyserat interaktionen i de olika delarna av besö-
ket separat snarare än att följa enskilda patienter genom hela besök. Några av 
resultaten antyder dock en koppling mellan patienters problembeskrivning 
och hur temperaturmätning hanteras: i kapitel 7 finns exempel på hur sköters-
kor kan visa orientering mot en tidigare problempresentation när de förannon-
serar en mätning, och i kapitel 8 föreslås att sköterskor oftare tenderar att for-
mulera mätresultatet som en ögonblicksbild (”trettiåtta och två har du just nu”) 
i fall där deltagarna har talat om feber före mätningen. Sådana samband mellan 
patienters problembeskrivning och hur temperaturmätningen genomförs och 
rapporteras skulle kunna utforskas mer systematiskt och med fördel undersö-
kas i ett större material. Är det skillnad på hur temperaturmätningar förannon-
seras och hur resultat levereras och hanteras om deltagarna tidigare har eta-
blerat feber som ett aktuellt besvär?  

Vidare studier kan också följa upp patienters och vårdpersonals hantering 
av feber längre in i besöket. Vilken betydelse ges feber för diagnos och be-
handling? Vad händer längre fram i besök där patienter har föreslagit att 
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mätresultaten inte är giltiga eller att de bör tolkas på annat sätt än sköterskan 
har gjort? Samtalsutdragen i kapitel 1, från översiktliga genomgångar av 
materialet, ger vid handen att feber kan talas fram som en betydelsefull faktor 
när sjuksköterskor och läkare ställer diagnos och bedömer patientens behov 
av behandling. Detta kan utforskas vidare, inte minst i relation till antibiotika-
förskrivning.  

I avhandlingen studeras interaktion i gränslandet mellan å ena sidan det 
vardagliga, välbekanta och självupplevda, å andra sidan det medicinsk-tek-
niska och objektivt mätbara. Jag analyserar en situation som innefattar en tek-
nisk artefakt som många patienter har tillgång till i vardagen och har vana av 
att använda. I och med den tekniska utvecklingen och den ökade tillgången på 
olika testpaket via nätet blir idag allt fler medicintekniska produkter tillgäng-
liga för hemmabruk, och i och med detta kan de fenomen som avtäcks i av-
handlingen få bredare relevans. Aktuella frågor utifrån denna utveckling kan 
exempelvis vara hur kunskapspositionering mellan patient och vårdgivare 
hanteras när patienter kan få tillgång till mer avancerad medicinsk teknik, hur 
patienter som gjort sådana tester hemma kommer att agera och bemötas under 
vårdmötet och i vilka interaktionella kontexter och projekt sådana testresultat 
åberopas. Kort sagt: Vad händer med gränserna mellan klinik och vardag när 
det medicinsk-tekniska flyttar in i badrumsskåpet? Analyser av kunskapshan-
tering och legitimeringsarbete, där språkliga och förkroppsligade interaktion-
ella resurser utgör kärnan, kommer även framöver att vara viktiga för att förstå 
sociala skeenden i vårdsamtalet. 

Några avslutande ord 
CA möjliggör en finkornig analys av hur deltagare i social interaktion tillsam-
mans bygger upp handlingar, genomför aktiviteter och uppnår gemensam för-
ståelse. I linje med CA:s tradition av att detaljerat undersöka rutinmässiga och 
till synes okomplicerade aktiviteter (Schegloff, 1986) ger avhandlingen insikt 
i hur patienter och vårdpersonal åstadkommer en klinisk rutinaktivitet och gör 
den begriplig för varandra genom multimodala interaktionella resurser. Ana-
lysen anknyter också till tidigare forskning om patienters självframställning 
och orientering mot doctorability, genom att visa hur patienter i odramatiska 
vårdbesök framställer sina besvär som legitima för att söka vård samt hur de 
kan förekomma ett mätresultat som riskerar att hota deras trovärdighet och 
underminera deras behov av vård. Därutöver visar analysen hur patienter och 
vårdpersonal förhandlar om betydelsen av mätresultat, och ger exempel på hur 
patienter åberopar personliga erfarenheter som en alternativ tolkningsram i 
samband med tolkning av mätresultat. I sådana fall blir patienters orientering 
mot individualitet och unicitet, och motstånd mot att behandlas som ”rutin-
fall”, framträdande. 
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Avhandlingen aktualiserar också mer generella aspekter på mänsklig inter-
aktion. Den bidrar med en detaljerad multimodal beskrivning av hur deltagare 
genomför en gemensam aktivitet som innefattar hantering av den ena partens 
kropp och en därav följande förändring i ramverket för deltagande. I samband 
med detta visar avhandlingen på betydelsen av objekthantering vid övergångar 
mellan olika aktiviteter. Den behandlar också frågor om hur människor han-
terar kunskapsanspråk, vem som har rätt att veta vad och vem som har före-
träde att uttala sig om hur saker ska tolkas och förstås, i ett sammanhang som 
ligger i gränslandet mellan det vardagliga, upplevbara och det objektivt mät-
bara. Genom att sätta ljuset på en till synes trivial aktivitet, visar analyserna 
på de sociala fenomen som framträder när vi närstuderar interaktion. 
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Summary 

The summary of the thesis is organized as follows. First, I introduce the topic, 
aim, and research questions. Second, I explain the data and methodological 
approach. Third, I summarize the main findings of each of the three empirical 
chapters. Finally, I provide some comments on the overall contribution of the 
thesis and make suggestions for future studies. 

Introduction and aim of the study 
Fever is a universally established sign of inflammation and infection. Medical 
texts dating from 1600 BCE noted a link between elevated body temperature 
and disease (Blumenthal, 1997), and “fevers” were previously used as syno-
nyms for “illness” (Atkins, 1982; Currie, 1997). In modern medicine, fever is 
considered a clinical sign that is regularly measured and monitored. However, 
fever is also an everyday phenomenon that can be subjectively experienced by 
the lay person as a physical sensation, including a warmer than usual forehead 
or chills and shivers. It can also easily be measured at home with an inexpen-
sive thermometer designed for consumer use. 

In the present thesis, I investigate the social and interactional dimensions 
of fever and body temperature through close examination of video recordings 
of primary care consultations, using the theoretical and methodological frame-
work of Conversation Analysis (CA). Specifically, this dissertation explores 
how patients and health care professionals in acute primary care encounters 
talk about, measure, and negotiate the meaning of fever and body temperature. 
The thesis addresses the following research questions:  

• How do participants talk about fever and body temperature when 
patients present their medical problems and reasons for seeking 
care? 

• How is the measurement of temperature implemented in real time 
and space during the primary care encounter? 

• How do participants handle expected and actual results of temper-
ature measurement? 

Three recurrent interactional themes are considered throughout the analytical 
chapters. The first theme is self-presentation and legitimacy work: To what 
extent and how do patients orient to presenting themselves as reliable persons 
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and ‘good’ patients? In this context, the concept of doctorability (Heritage & 
Robinson, 2006a) is of interest. The second theme is patient as subject and 
object: How do participants orient to the patient as someone who is a knowa-
ble subject capable of experiencing the world as well as an object for exami-
nation and investigation (cf. Stam, 1998)? The third theme is epistemic ten-
sions and negotiations: How are the epistemic dimensions of fever managed 
and how to do participants orient to the entitlement to interpret test results? 

Data and methods 
The present study is part of the overarching project, Antibiotic Prescription in 
Swedish Primary Care Consultations: A Multidisciplinary Conversation Ana-
lytic Study.36 The project has three broad aims: 1) building a corpus of video-
recordings of primary care visits; 2) analyzing how expectations for particular 
remedies (including antibiotics) are raised, how triage, problem presentation, 
physical examination, paraclinical testing and diagnoses are carried out, and 
how treatment recommendations are negotiated; and 3) applying findings to 
teaching resources. This dissertation contributes to the first and second aims. 
The Uppsala University Interaction Corpus (UUIC): Primary Care consists of 
video recordings of primary care consultations with adult patients presenting 
with symptoms of respiratory tract infection. Healthcare professionals repre-
sented in the data include doctors, registered nurses, healthcare assistants, and 
nursing students.  

I was responsible for data collection at two of three primary care centers 
(PCC1 and PCC3) and made the lion share of the recordings that make up the 
larger corpus (n=97) during 2018–2019. Anna Lindström collected data at a 
third primary care center (PCC2, n=12). PCC2 differed from PCC1 and PCC3 
as the doctor’s consultation was not preceded by a consultation with a nurse 
or nurse assistant. Additional recordings were planned at PCC2 during Febru-
ary 2020, but these had to be cancelled due to the COVID-19 pandemic. The 
project was approved by a Regional Ethical Review Board. The present dis-
sertation contributes to the second aim of the overarching project by docu-
menting how fever is introduced, measured, and discussed during the early 
phase of a medical consultation. On-going and planned research by other pro-
ject collaborators will cover the aspects of the research aims that are not ad-
dressed in this dissertation–e.g., A. Lindström (2019) and A. Lindström and 
Tängdén (in preparation). 

 
 
36 Principal investigator: Anna Lindström. Affiliated researchers: John Heritage, Re-
becca Barnes, and Thomas Tängdén. The project was partially founded by Uppsala Antibiotic 
Center. 
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For this thesis, I began by making a collection of visits with fever measure-
ments from the entire UUIC: Primary Care corpus. This yielded 97 recordings. 
This data set includes 95 patients, 23 medical doctors, 14 registered nurses, 
six healthcare assistants, and three nursing students. My main focus is on the 
patient’s interaction with registered nurses and healthcare assistants as they 
are typically responsible for recording and measuring the patient’s tempera-
ture in the data. Two subcorpora were created for the empirical chapters: Sub-
corpus A consists of 53 cases of problem presentation and history taking with 
nurses from PCC 3, and Subcorpus B consists of 89 cases of temperature 
measurement in the larger corpus. 

The method used is Conversation Analysis. Drawing on video recordings 
of naturally occurring interaction, conversation analysts examine how people 
achieve social activities and intersubjectivity through the sequencing of ac-
tions. The analysis explores how co-participants demonstrably orient to and 
make sense of each other’s interactional conduct. Verbal, embodied, material, 
and spatial resources are seen as crucial in a multimodal understanding of lan-
guage and social interaction. Data were transcribed using the system devel-
oped by Gail Jefferson (2004) for verbal transcription and by Mondada (2018) 
for embodied behavior (see Appendix/Bilaga 2). 

Summary of results 

Launching fever 
In the first analytical chapter, corresponding to the first research question of 
the thesis, I explore patients’ and nurses’ talk about fever at the very outset of 
the clinical encounter. The analysis is based on a subset of 53 problem presen-
tation and history-taking sections in the patient-nurse consultations collected 
at PCC 3 (Subcorpus A). In these visits, nurses decided whether patients 
needed a doctor’s appointment or if the advice for self-care such as rest and 
over-the-counter-medication were sufficient.  

The analysis suggests that patients and nurses treat fever as an urgent matter 
when establishing the patients’ reasons for seeking clinical care. In 48 of 52 
visits, fever is mentioned by patients during the problem presentation (29 
cases) or by nurses during history-taking (19 cases). Patients may invoke the 
presence of fever when presenting their condition as doctorable–i.e., as worthy 
of medical attention and, when needed, medical treatment (Heritage & Rob-
inson, 2006a). Fever may also be posed as a component of a candidate diag-
nosis (Stivers, 2002b). As such fever becomes a part of the creation of a gestalt 
of a particular illness. This means that patients can highlight fever as an indi-
cator of something other than a common cold such as a condition that warrants 
antibiotic treatment. 
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Furthermore, the analysis investigates how objective and subjective 
grounds for fever are invoked. Patients do not necessarily report how they 
have accessed their body temperature, and nurses do not ask or question how 
patients ascertained they had a fever. However, patients sometimes specify the 
grounds for bringing up fever as a relevant symptom. They may report results 
of a previous measurement of temperature and describe their symptoms in bi-
omedical terms. In other cases, patients account for their fever out of a life-
world perspective (Mishler 1984), referring to physical experiences such as 
feeling “feverish” or “crummy.” Nurses treat both types of descriptions as le-
gitimate. When patients have troubles reporting about body temperature, 
nurses may ask about physical sensations such as chills and shivering. In sum, 
this chapter gives insight into how fever is treated as something important and 
urgent, something that patients are credible to report and access objectively 
and subjectively. 

Measuring fever 
The second empirical chapter addresses the initiation and implementation of 
temperature measurement. In a multimodal analysis of 89 cases of temperature 
measurement (Subcorpus B), I describe the interactional details of the joint 
accomplishment of temperature measurement.  

The shift from a speech-oriented activity (patient identification or history-
taking) to the more physically-oriented temperature measurement constitutes 
a shift in participation frameworks (Goffman, 1981; Goodwin, 2007). As de-
scribed for the transition from history-taking to physical examination in doc-
tor-patient encounters, the patient “transforms himself or herself into an object 
of inspection and investigation; an object which is manipulated with regard to 
the moment-by-moment demands of clinical practice and procedure” (Heath, 
2006: 187). This transformation requires the patient to temporarily transition 
from a reporting and experiencing subject into an object of physical investi-
gation while also attending to the actions of the healthcare professional so that 
the measurement can proceed in an orderly fashion.  

In line with previous studies of transitions from history-taking to physical 
examination (Robinson & Stivers, 2001), the analysis reveals how patients 
and nurses37 rely on non-verbal behavior when initiating and accomplishing 
activity shifts. Visible manipulation of the thermometer constitutes a crucial 
resource for organizing and projecting the activity shift and works as a “vehi-
cle in a step-wise change in the participation framework” (Mikkola & 
Lehtinen, 2014: 62). Patients display their understanding of the upcoming 
temperature measurement by adjusting their bodies accordingly, 

 
 
37 In the context of this thesis, the term “nurses” is used to include registered nurses as well as 
healthcare assistants. 
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demonstrating a co-operative and instrumental embodied stance (Goodwin, 
2007) and an alignment to the change in participation framework. As was 
shown by Robinson and Stivers (2001), shifts in embodied orientations pre-
cede any verbal announcement or account by the healthcare professional. 

The participants treat the temperature measurement as a familiar and pre-
dictable activity. It is recurrently referred to in mundane and minimal terms 
such as “taking a little temperature” or “check the temp.” Overt requests and 
explanations of the procedure are not found in the data. The projectability of 
temperature measurement not only guides patients in how to cooperate in the 
activity but also becomes a resource for patients to assume agency. This as-
sumption of agency was evident when a patient with ear ache raised her hand 
towards her right ear during the preparation phase of temperature measure-
ment to prevent the nurse from placing the thermometer in that ear. This is an 
example of how an understanding of the trajectory of action can allow a pa-
tient to re-direct a projected course of action to suit her individual needs. 

The last section of the analysis focuses on examples where temperature 
measurement is carried out even though patients have reported that they do 
not have a fever. The analysis suggests that nurses may orient to a tension in 
measuring something that has already been measured and reported as a non-
problem. In such cases, nurses may formulate the temperature measurement 
as a routine activity that is done “just to be sure” or because of doctors’ ex-
pectations. These verbal accounts allow the nurses to treat patients as trust-
worthy sources of information about their health without compromising the 
clinical agenda.  

Reporting and negotiating fever 
The third analytical chapter focuses on the results of temperature measure-
ments. Previous studies indicate that during talk on tests and test results, 
healthcare professionals and patients may expose, propose, and negotiate ep-
istemic positions (Pomerantz & Rintel 2004; Kurhila & Lehtimaja 2018) as 
well as describe numerical values and measurements as resources in the pro-
cess of constructing normality (Adelswärd & Sachs 1996). This analysis ex-
amines discussions about expected and actual results in 89 cases of tempera-
ture measurements (Subcorpus B).  

The first part of the analysis addresses ten examples where patients fore-
shadow a non-fever result after temperature measurement has been initiated 
but before the nurse has read and reported a result. Patients who have reported 
a history of fever during their illness may highlight that they do not expect a 
fever result right now. Thus, patients display an orientation to a norm of not 
exaggerating or overestimating their symptoms, a finding that is in line with 
previous studies of patients’ self-presentations (Halkowski, 2006). Further-
more, patients who preemptively foreshadow a non-fever result may suggest 
specific circumstances that influence the interpretation of such a result. 
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Patients may invoke personal experiences of non-fever when they have been 
diagnosed with a bacterial infection or suggest that their individual normal 
body temperature runs lower than average (cf. Stivers & Timmermans, 2020). 
Such cases expose how patients can attempt to undermine the medical rele-
vance of a non-fever result.  

The second part of the analysis deals with practices for reporting and inter-
preting test results. The most common format for reporting test results is a 
numerical test result without explanation (“thirty-six point five”; 69 cases). A 
numerical result with an explanation (“thirty-seven point five. So you don’t 
have a fever”) is provided in 12 cases, and an interpretation or evaluation with-
out a numerical value (“no fever right now”) is provided in two cases. In six 
cases, no results are provided. In these cases, patients may ask for the results, 
which suggest they treat them as notably absent. Nurses’ practices for report-
ing results suggest that patients are offered a position of independent epistemic 
authority as they are considered able to understand and interpret numerical 
results without further explanation (cf. Pomerantz & Rintel, 2004). Corre-
spondingly, patients claim epistemic authority when displaying understanding 
of results and independently interpreting numerical results as fever or non-
fever. Patients may also challenge nurses’ interpretations, claiming epistemic 
rights in the medical domain. However, in cases where they contest nurses’ 
interpretations, patients tend to design their turns-at-talk as delicate, display-
ing an orientation to the nurse as medical expert. Nurses, for their part, tend 
to respond minimally to such objections and avoid treating them as medically 
relevant.  

As in the sequences of preemptively foreshadowing a result, patients may 
refer to their individual normal body temperature when objecting to a nurse’s 
interpretation of the numerical result as a non-fever result. In such cases, pa-
tients display a preference to be evaluated against their individual reference 
point rather than a standardized value. This preference is in line with sugges-
tions in medical research that body temperature should be evaluated in relation 
to individual variability (Sund-Levander & Grodzinsky, 2009; Grodzinsky & 
Sund-Levander, 2019). The present analysis of patients invoking their indi-
vidual normal body temperature as a point of reference for normality demon-
strates that participants in actual clinical encounters already negotiate norms 
of how body temperature should be evaluated.  

Like Pillet-Shore (2006) describes for other clinical routine activities, tem-
perature measurement can constitute a “locus of epistemic negotiation and 
face-work” (p. 410). The analysis demonstrates how patients act as agents ca-
pable of medical reasoning (cf. Peräkylä, 2002). They interpret temperature 
measurements independently and they can also contest the nurse’s interpreta-
tion and suggest alternative frames of reference. Such objections, however, 
are balanced with an orientation to nurses as medical experts.  
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Future directions and contributions of the study 
The present study focuses on the initial parts of the consultation and on pa-
tients’ encounters with nurses and healthcare assistants. Future studies could 
investigate talk about body temperature further into the visit and how fever is 
discussed during different phases of diagnosis and treatment discussions, in-
cluding consultations with doctors. Close sequential analysis of single cases 
and the trajectories of individual consultations could be combined with quan-
titative analyses of recurring interactional patterns.  

This thesis highlights the social and linguistic dimensions of a routine clin-
ical task, providing a multimodal analysis of how it is carried out and a dis-
cussion of associated moral and epistemic orientations. By examining talk and 
action surrounding temperature measurement and fever, the thesis explores 
participants’ interactions on the boundary between everyday subjective expe-
rience and an objectively measurable biomedical sign. Multimodal transcrip-
tions enable a close investigation of the use of embodied, spatial, material, and 
verbal resources during temperature measurement. Furthermore, the focus on 
nurses and healthcare assistants in primary care contributes to the existing 
body of research on medical interaction. In a broader context, topics that are 
dealt with in the empirical chapters are not specific for healthcare interaction 
but crucial for social interaction in general: self-presentation, moral and epis-
temic orientation and negotiation, human beings as experiencing subjects as 
well as objects for investigation and inspection, and the multimodal organiza-
tion of jointly achieved activities.  
  



 172 

Litteratur 

Adelswärd, V., & Sachs, L. (1996). The meaning of 6.8: Numeracy and nor-
mality in health information talks. Social Science & Medicine, 43(8), 
1179–1187.  

Adelswärd, V., & Sachs, L. (2009). Risk discourse: Recontextualization of 
numerical values in clinical practice. Text - Interdisciplinary Journal for 
the Study of Discourse, 18(2), 191–210.   

Adriaenssens, N., Coenen, S., Versporten, A., Muller, A., Minalu, G., Faes, 
C., Vankerckhoven, V., Aerts, M., Hens, N., Molenberghs, G., Goossens, 
H., & ESAC Project Group. (2011). European Surveillance of Antimicro-
bial Consumption (ESAC): Outpatient antibiotic use in Europe (1997-
2009). The Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 66 Suppl 6, 3–12.  

American Nurses Association. (2019). Redefining the antibiotic stewardship 
team: Recommendations from the American Nurses Association/Centers 
for Disease Control and Prevention Workgroup on the role of registered 
nurses in hospital antibiotic stewardship practices. JAC-Antimicrobial Re-
sistance, 1(2), dlz037.  

Ames, N. J., Peng, C., Powers, J. H., Leidy, N. K., Miller-Davis, C., Rosen-
berg, A., VanRaden, M., & Wallen, G. R. (2013). Beyond Intuition: Patient 
Fever Symptom Experience. Journal of Pain and Symptom Management, 
46(6).  

André M., Vernby Å., Odenholt I., Stålsby Lundborg C., Axelsson I., Eriksson 
M., et al. (2008). Diagnosis-prescribing surveys in 2000, 2002 and 2005 in 
Swedish general practice: consultations, diagnosis, diagnostics and treat-
ment choices. Scandinavian Journal of Infectious Diseases 40(8), 648–
654. 

André, M., Vemby, Å., Berg, J., & Lundborg, C. S. (2010). A survey of public 
knowledge and awareness related to antibiotic use and resistance in Swe-
den. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 65(6), 1292–1296. 

Apter, A. J., Paasche-Orlow, M. K., Remillard, J. T., Bennett, I. M., Ben-Jo-
seph, E. P., Batista, R. M., Hyde, J., & Rudd, R. E. (2008). Numeracy and 
Communication with Patients: They Are Counting on Us. Journal of Gen-
eral Internal Medicine, 23(12), 2117–2124.  

Atkins, E. (1982). Fever: Its History, Cause, and Function. The Yale Journal 
of Biology and Medicine, 55(3–4), 283–289. 



 173 

Barnes, R. K. (2017). Preliminaries to Treatment Recommendations in UK 
Primary Care: A Vehicle for Shared Decision Making? Health Communi-
cation, 33(11), 1–11.  

Barnes, R. K. (2019). Conversation Analysis of Communication in Medical 
Care: Description and Beyond. Research on Language and Social Interac-
tion, 52(3), 300–315.  

Beach, W. A. (1993). Transitional regularities for ‘casual’ “Okay” usages. 
Journal of Pragmatics, 19(4), 325–352.  

Beach, W. A. (1995). Preserving and constraining options: “Okays” and “of-
ficial” priorities in medical interviews. I B. Morris & R. Chenail (Red.), 
Talk of the clinic: Explorations in the analysis of medical and therapeutic 
discourse (s. 259–290). Hillsdale: Erlbaum. 

Beckman, H. B., & Frankel, R. M. (1984). The effect of physician behavior 
on the collection of data. Annals of Internal Medicine, 101(5), 692–696.  

Bergen, C., & Stivers, T. (2013). Patient Disclosure of Medical Misdeeds. 
Journal of Health and Social Behavior, 54(2), 221–240.  

Bergmann, J. (1985). Flüchtigkeit und methodische Fixierung sozialer Wirk-
lichkeit: Aufzeichnungen als Daten der interpretativen Soziologie. I W. 
Bonß & H. Hartmann (Red.), Entzauberte Wissenschaft: Zur Relativität 
und Geltung soziologischer Forschung (s. 299–320). Göttingen: Otto 
Schwarz. 

Bernheim, H. A., Block, L. H., & Atkins, E. (1979). Fever: Pathogenesis, path-
ophysiology, and purpose. Annals of Internal Medicine, 91(2), 261–270.  

Bertils, K. (2019). Managing talk about patients’ medical problem in Swedish 
assistant nurse–patient encounters [Konferensföredrag]. 7th International 
Meeting on Conversation Analysis and Clinical Encounters, 8–10 juli 
2019, University of Bristol, Bristol, Storbritannien. 

Blodprov: CRP – 1177 Vårdguiden. (u.å.). Hämtad 11 april 2022 från 
https://www.1177.se/behandling--hjalpmedel/undersokningar-och-prov-
tagning/provtagning-och-matningar/blodprov/blodprov-crp/ 

Blumenthal, I. (1997). Fever—Concepts old and new. Journal of the Royal 
Society of Medicine, 90(7), 391–394. 

Boyd, J. L., Hazy, J. M., & Sanders, S. A. (2007). Communicating and Un-
derstanding Laboratory Test Results: What Matters? Laboratory Medicine, 
38(11), 680–684.  

Bredmar, M., & Linell, P. (1999). Reconfirming normality: The constitution 
of normality between midwives and expectant mothers. I S. Sarangi & C. 
Roberts (Red.), Talk, Work, and Institutional Order (s. 237–270). Berlin: 
Mouton de Gruyter. 

Britten, N., & Ukoumunne, O. (1997). The influence of patients’ hopes of re-
ceiving a prescription on doctors’ perceptions and the decision to pre-
scribe: A questionnaire survey. BMJ (Clinical Research Ed.), 315(7121), 
1506–1510. 



 174 

Broth, M., & Keevallik, L. (2020). Multimodal interaktionsanalys: Att studera 
mänskligt samspel (s. 19–40). Lund: Studentlitteratur.  

Broth, M., & Mondada, L. (2013). Walking away: The embodied achievement 
of activity closings in mobile interaction. Journal of Pragmatics, 47, 41–
58.  

Broth, M., Musk, N., & Persson, R. (2020). Inspelning och analys av interakt-
ionsdata. I M. Broth & L. Keevallik (Red.), Multimodal interaktionsanalys 
(s. 41–74). Lund: Studentlitteratur. 

Buttny, R. (1993). Social accountability in communication. London: Sage 
Publications. 

Byrne, P. S., & Long, B. E. L. (1976). Doctors talking to patients: A study of 
the verbal behaviours of doctors in the consultation. London: Her Maj-
esty’s Stationery Office. 

Cabral, C., Horwood, J., Symonds, J., Ingram, J., Lucas, P. J., Redmond, N. 
M., Kai, J., Hay, A. D., & Barnes, R. K. (2019). Understanding the influ-
ence of parent-clinician communication on antibiotic prescribing for chil-
dren with respiratory tract infections in primary care: A qualitative obser-
vational study using a conversation analysis approach. BMC Family Prac-
tice, 20(1), 102.  

Čekaitė, A., & Mondada, L. (2021). Touch in social interaction: Touch, lan-
guage, and body. Abingdon, Oxon: Routledge.  

Chatwin, J. (2008). Hidden dimensions: The analysis of interaction in nurse-
patient encounters. Quality in Primary Care, 16(2), 109–115. 

Clayman, S., & Gill, V. T. (2004). Conversation Analysis. I M. Hardy & A. 
Bryman (Red.), Handbook of Data Analysis (s. 589–606). Sage. 

Clericetti, C. M., Milani, G. P., Bianchetti, M. G., Simonetti, G. D., Fossali, 
E. F., Balestra, A. M., Bozzini, M.-A., Agostoni, C., & Lava, S. A. G. 
(2019). Systematic review finds that fever phobia is a worldwide issue 
among caregivers and healthcare providers. Acta Paediatrica, 108(8), 
1393–1397.  

Cockburn, J., & Pit, S. (1997). Prescribing behaviour in clinical practice: Pa-
tients’ expectations and doctors’ perceptions of patients’ expectations--a 
questionnaire study. BMJ (Clinical Research Ed.), 315(7107), 520–523.  

Costello, B. A., & Roberts, F. (2001). Medical Recommendations as Joint So-
cial Practice. Health Communication, 13(3), 241–260.  

Cosby, J. L., Francis, N., & Butler, C. C. (2007). The role of evidence in the 
decline of antibiotic use for common respiratory infections in primary care. 
The Lancet. Infectious Diseases, 7(11), 749–756.  

Currie, M. (1997). The rise and demise of fever nursing. International History 
of Nursing Journal: IHNJ, 3(1), 5–19. 

Dausendschön-Gay, U., & Krafft, U. (2009). Preparing Next Actions in Rou-
tine Activities. Discourse Processes, 46(2–3), 247–268.  



 175 

Dekker, A. R. J., Verheij, T. J. M., & van der Velden, A. W. (2015). Inappro-
priate antibiotic prescription for respiratory tract indications: Most promi-
nent in adult patients. Family Practice, 32(4), 401–407.  

Deppermann, A., Mondada, L., & Doehler, S. P. (2021). Early Responses: An 
Introduction. Discourse Processes, 58(4), 293–307.  

Deppermann, A., Schmitt, R., & Mondada, L. (2010). Agenda and emergence: 
Contingent and planned activities in a meeting. Journal of Pragmatics, 
42(6), 1700–1718.  

Dinarello, C. A., Cannon, J. G., & Wolff, S. M. (1988). New concepts on the 
pathogenesis of fever. Reviews of Infectious Diseases, 10(1), 168–189.  

Dowling, M. (2007). Ethnomethodology: Time for a revisit? A discussion pa-
per. International Journal of Nursing Studies, 44(5), 826–833.  

Downton, J. H., Andrews, K., & Puxty, J. A. (1987). “Silent” pyrexia in the 
elderly. Age and Ageing, 16(1), 41–44.  

Drew, P. (1991). Asymmetries of knowledge in conversational interactions. I 
I. Marková & K. Foppa (Red.), Asymmetries in Dialogue (s. 29–48). Sav-
age, MD: Barnes and Noble Books. 

Drew, P., Chatwin, J., & Collins, S. (2001). Conversation analysis: A method 
for research into interactions between patients and health-care profession-
als. Health Expectations, 4(1), 58–70.  

Drew, P., & Heritage, J. (1992). Analyzing talk at work: An introduction. I P. 
Drew & J. Heritage (Red.), Talk at Work: Interaction in Institutional Set-
tings (s. 3–65). Cambridge: Cambridge University Press. 

Due, B. L., Lehn, D. V., Webb, H., Heath, C., & Trærup, J. (2020). Servicing 
the body: Placing glasses on the client’s head at the opticians. Visual Stud-
ies, 35(2–3), 109–123.  

Due, B., & Lange, S. B. (2020). Body Part Highlighting: Exploring two types 
of embodied practices in two sub-types of showing sequences in video-
mediated consultations. Social Interaction. Video-Based Studies of Human 
Sociality, 3(3).  

Duranti, A. (1997). Linguistic Anthropology. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press. 

Edwall, L. L., Danielson, E., Smide, B., & Öhrn, I. (2009). Interaction Be-
tween Patients With Type 2 Diabetes And Diabetes Nurse Specialists Dur-
ing Annual Check-Ups: A Study Using Video Recordings. The Internet 
Journal of Advanced Nursing Practice, 11(1).  

Edwards, D. (1997). Discourse and Cognition. London: Sage Publications 
Ltd. 

Edwards, H. E., Courtney, M. D., Wilson, J. E., Monaghan, S. J., & Walsh, A. 
M. (2001). Fever management practises: What pediatric nurses say. Nurs-
ing & Health Sciences, 3(3), 119–130.  

  



 176 

Edwards, P. J., Ridd, M. J., Sanderson, E., & Barnes, R. K. (2019). Safety 
netting in routine primary care consultations: An observational study using 
video-recorded UK consultations. The British Journal of General Practice, 
69(689), e878–e886.  

Edwards, R., Drumright, L., Kiernan, M., & Holmes, A. (2011). Covering 
more Territory to Fight Resistance: Considering Nurses’ Role in Antimi-
crobial Stewardship. Journal of infection prevention, 12(1), 6–10.  

Ekström, A. (2012). Instructional work in textile craft studies of interaction, 
embodiment and the making of objects [Doktorsavhandling]. Stockholms 
universitet. 

Emerson, J. P. (1970). Behavior in private places: Sustaining definitions of 
reality in gynecological examinations. I H. P. Dreitzel (Red.), Recent So-
ciology. Vol 2  s. 74–97). New York: MacMillan. 

European Commission. (2018). Special Eurobarometer 478: Antimicrobial 
Resistance. Brussels, Belgium. 

Feber – 1177 Vårdguiden. (u.å.). Hämtad 29 november 2019 från 
https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/infektioner/feber/feber/ 

Fisher, S. (1991). A discourse of the social: Medical talk/power talk/opposi-
tional talk? Discourse & Society, 2(2), 157–182.  

Fleischer, S., Berg, A., Zimmermann, M., Wüste, K., & Behrens, J. (2009). 
Nurse-patient interaction and communication: A systematic literature re-
view. Journal of Public Health, 17(5), 339–353.  

Frankel, R. M. (1993). The laying on of hands: Aspects of the organization of 
gaze, touch, and talk in a medical encounter. I S. Fisher & A. Dundas Todd 
(Red.), The social organization of doctor-patient communication: Vol. 2 
(s. 71–105). Norwood, N.J. Ablex Publishing Corporation. 

Förkylning – 1177 Vårdguiden. (u.å.). Hämtad 23 juni 2020 från 
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/infektioner/forkyl-
ning-och-influensa/forkylning/#section-97053 

Gafaranga, J., & Britten, N. (2003). “Fire away”: The opening sequence in 
general practice consultations. Family Practice, 20(3), 242–247.  

Galioto, N. J. (2017). Peritonsillar Abscess. American Family Physician, 
95(8), 501–506. 

Garfinkel, H. (1967). Studies in Ethnomethodology. Cambridge: Polity Press. 
Gill, V. T. (1998). Doing Attributions in Medical Interaction: Patients’ Expla-

nations for Illness and Doctors’ Responses. Social Psychology Quarterly, 
61(4), 342–360.  

Gill, V. T., Maynard, D. W., Heritage, J., & Maynard, D. (2006). Explaining 
illness: Patients’ proposals and physicians’ responses. I Communication in 
Medical Care: Interaction between Primary Care Physicians and Patients 
(s. 115–150). Cambridge: Cambridge University Press.  

Gill, V. T., Pomerantz, A., & Denvir, P. (2010). Pre-emptive resistance: Pa-
tients’ participation in diagnostic sense-making activities. Sociology of 
Health & Illness, 32(1), 1–20.  



 177 

Gill, V. T., & Roberts, F. (2013). Conversation Analysis in Medicine. I J. Sid-
nell & T. Stivers (Red.), The Handbook of Conversation Analysis (s. 575–
592). Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell. 

Gillespie, E., Rodrigues, A., Wright, L., Williams, N., & Stuart, R. L. (2013). 
Improving antibiotic stewardship by involving nurses. American Journal 
of Infection Control, 41(4), 365–367.  

Goffman, E. (1964). The Neglected Situation. American Anthropologist, 66(6 
2), 133–136.  

Goffman, E. (1967). On face-work: An analysis of ritual elements in social 
interaction. I E. Goffman (Red.), Interaction ritual: Essays in face-to-face 
behavior (s. 213–231). Garden City, NY: Doubleday. 

Goffman, E. (1981). Forms of Talk. Philadelphia: University of Pennsylvania. 
Goffman, E. (1983). The interaction Order. American Sociological Review, 

48(1), 1–17. 
Goodwin, C. (1979). The interactive construction of a sentence in natural con-

versation. I G. Psathas (Red.), Everyday language: Studies in ethnometh-
odology (s. 97–121). New York: Irvington Publishers. 

Goodwin, C. (1981). Conversational Organization. Interaction between 
speakers and hearers. New York: Academic Press. 

Goodwin, C. (2000a). Action and embodiment within situated human interac-
tion. Journal of Pragmatics, 32(10), 1489–1522.  

Goodwin, C. (2000b). Practices of Seeing: Visual Analysis. I T. van Leeuwen 
& C. Jewitt (Red.), Handbook of Visual Analysis (s. 157–182). London: 
Sage Publications. 

Goodwin, C. (2007). Participation, stance and affect in the organization of 
activities. Discourse & Society, 18(1), 53–73. 

Goodwin, C. (2017). Co-Operative Action. Cambridge: Cambridge University 
Press.  

Grodzinsky, E., & Sund-Levander, M. (2019). Understanding Fever and Body 
Temperature: A Cross-Disciplinary Approach to Clinical Practice. Cham: 
Springer International Publishing AG.  

Grossman, D., Keen, M. F., Singer, M., & Asher, M. (1995). Current nursing 
practices in fever management. Medsurg Nursing: Official Journal of the 
Academy of Medical-Surgical Nurses, 4(3), 193–198. 

Gutzmer, K., & Beach, W. A. (2015). “Having an Ovary this Big is Not Nor-
mal”: Physicians’ Use of Normal to Assess Wellness and Sickness During 
Oncology Interviews. Health communication, 30(1), 8–18.  

Haakana, M. (2001). Laughter as a patient’s resource: Dealing with delicate 
aspects of medical interaction. Text – Interdisciplinary Journal for the 
Study of Discourse, 21(1–2).  

Haakana, M. (2002). Laughter in medical interaction: From quantification to 
analysis, and back. Journal of Sociolinguistics, 6(2), 207–235.  



 178 

Haddington, P., Keisanen, T., Mondada, L., & Nevile, M. (2014). Multiactiv-
ity in Social Interaction: Beyond multitasking. Amsterdam: John Benja-
mins Publishing Company.  

Hakimnia, R., Holmström, I. K., Carlsson, M., & Höglund, A. T. (2014). Ex-
ploring the communication between telenurse and caller—A critical dis-
course analysis. International Journal of Qualitative Studies on Health and 
Well-being, 9(24255). 

Halkowski, T. (2006). Realizing the illness: Patients’ narratives of symptom 
discovery. I J. Heritage & D. W. Maynard (Red.), Communication in Med-
ical Care. Interaction between primary care physicians and patients (s. 
86–114). Cambridge: Cambridge University Press. 

Halsfluss – 1177 Vårdguiden. (u.å.). Hämtad 1 juli 2020 från 
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/ogon-oron-nasa-
och-hals/hals/halsfluss/ 

Harper, C. V., Woodcock, D. J., Lam, C., Garcia-Albornoz, M., Adamson, A., 
Ashall, L., Rowe, W., Downton, P., Schmidt, L., West, S., Spiller, D. G., 
Rand, D. A., & White, M. R. H. (2018). Temperature regulates NF-κB dy-
namics and function through timing of A20 transcription. Proceedings of 
the National Academy of Sciences, 115(22), e5243–e5249. 

Harris, A. M., Hicks, L. A., & Qaseem, A. (2016). Appropriate Antibiotic Use 
for Acute Respiratory Tract Infection in Adults: Advice for High-Value 
Care From the American College of Physicians and the Centers for Disease 
Control and Prevention. Annals of Internal Medicine, 164(6), 425–434.  

Heath, C. (1981). The opening sequence in doctor-patient interaction. I P. At-
kinson & C. Heath (Red.), Medical work: Realities and routines (s. 71–
99). Aldershot: Gower. 

Heath, C. (1986). Body Movement and Speech in Medical Interaction. Cam-
bridge: Cambridge University Press. 

Heath, C. (1997). The Analysis of Activities in Face to Face Interaction Using 
Video. I D. Silverman (Red.), Qualitative Research. Theory, Method and 
Practice (s. 183–300). London: Sage Publications Ltd. 

Heath, C. (2006). Body work: The collaborative production of the clinical ob-
ject. I J. Heritage & D. Maynard (Red.), Communication in Medical Care. 
Interaction between primary care physicians and patients (s. 185–213). 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Heath, C., Hindmarsh, J., & Luff, P. (2010). Video in qualitative research. 
Analysing social interaction in everyday life. Cambridge: Sage Publica-
tions Ltd. 

Heath, C., & Luff, P. (2020). Embodied Action, Projection, and Institutional 
Action: The Exchange of Tools and Implements During Surgical Proce-
dures. Discourse Processes, 58(3), 233–250.  

Heinemann, T. (2017). Transitioning between activities with the Danish 
change-of-state token nå. Journal of Pragmatics, 118, 1–21.  



 179 

Heinemann, T., & Rauniomaa, M. (2016). Turning down sound to turn to talk: 
Muting and muffling auditory objects as a resource for displaying involve-
ment. Gesprächsforschung, 17, 1–28. 

Heritage, J. (1984a). Garfinkel and ethnomethodology. Cambridge: Polity 
Press. 

Heritage, J. (1984b). A change-of-state token and aspects of its sequential 
placement. I J. Maxwell Atkinson & J. Heritage (Red.), Structures of So-
cial Action: Studies in Conversation Analysis (s. 299–345). Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Heritage, J. (1997). Conversation analysis and institutional talk: Analyzing 
data. I D. Silverman (Red.), Qualitative Research: Theory, Method and 
Practice. (s. 222–245). London: Sage. 

Heritage, J. (2001). Goffman, Garfinkel & CA. I M. Wetherell, S. Taylor, & 
S. J. Yates (Red.), Discourse theory & practice. A reader (s. 47–56). Lon-
don: Sage. 

Heritage, J., & Clayman, S. (2010). Talk in action. Interactions, Identities, 
and Institutions. Chichester: Wiley Blackwell. 

Heritage, J., & Maynard, D. W. (2006). Communication in medical care. In-
teraction Between Primary Care Physicians and Patients. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Heritage, J., & Raymond, C. W. (2021). Preference and Polarity: Epistemic 
Stance in Question Design. Research on Language and Social Interaction, 
54(1), 39–59.  

Heritage, J., & Raymond, G. (2005). The Terms of Agreement: Indexing Ep-
istemic Authority and Subordination in Talk-in-Interaction. Social Psy-
chology Quarterly, 68(1), 15–38.  

Heritage, J., & Robinson, J. D. (2006a). Accounting for the visit: Giving rea-
sons for seeking medical care. I J. Heritage & D. W. Maynard (Red.), Com-
munication in Medical Care. Interaction Between Primary Care Physi-
cians and Patients (s. 48–85). Cambridge: Cambridge University Press. 

Heritage, J., & Robinson, J. D. (2006b). The Structure of Patients’ Presenting 
Concerns: Physicians’ Opening Questions. Health Communication, 19(2), 
89–102. 

Heritage, J., & Sefi, S. (1992). Dilemmas of advice: Aspects of the delivery 
and reception of advice in interactions between health visitors and first-
time mothers. I P. Drew & J. Heritage (Red.), Talk at Work. Interaction in 
Institutional Settings (s. 359–417). Cambridge: Cambridge University 
Press. 

Heritage, J., & Sorjonen, M.-L. (1994). Constituting and Maintaining Activi-
ties across Sequences: And-Prefacing as a Feature of Question Design. 
Language in Society, 23(1), 1–29.  

Heritage, J., & Stivers, T. (1999). Online commentary in acute medical visits: 
A method of shaping patient expectations. Social Science & Medicine, 
49(11), 1501–1517.  



 180 

Hindmarsh, J., & Pilnick, A. (2007). Knowing Bodies at Work: Embodiment 
and Ephemeral Teamwork in Anaesthesia. Organization Studies, 28(9), 
1395–1416.  

Hindmarsh, J., Reynolds, P., & Dunne, S. (2011). Exhibiting understanding: 
The body in apprenticeship. Journal of Pragmatics, 43(2), 489–503.  

Holmström, I., & Dall’Alba, G. (2002). `Carer and gatekeeper’ – conflicting 
demands in nurses’ experiences of telephone advisory services. Scandina-
vian Journal of Caring Sciences, 16(2), 142–148.  

Hutchby, I., & Wooffit, R. (1998). Conversation Analysis: Principles, Prac-
tices, and Applications. Oxford: Polity Press. 

Ijäs-Kallio, T., Ruusuvuori, J., & Peräkylä, A. (2011). Patient involvement in 
problem presentation and diagnosis delivery in primary care. Communica-
tion & Medicine, 7(2), 131–141.  

Iversen, C., Broström, A., & Ulander, M. (2017). Balancing task focus and 
relationship building: Asking sleepy patients about traffic risk in treatment 
initiation consultations. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 31(4), 
895–903.  

Jansson, G., & Plejert, C. (2014). Taking a shower: Managing a potentially 
imposing activity in dementia care. Journal of Interactional Research in 
Communication Disorders 5(1), 27–62. 

Jarrett, N., & Payne, S. (1995). A selective review of the literature on nurse-
patient communication: Has the patient’s contribution been neglected’. 
Journal of Advanced Nursing, 22(1), 72–78.  

Jefferson, G. (2004a). Glossary of transcript symbols with an introduction. I 
G. Lerner (Red.), Conversation Analysis: Studies from the first generation 
(s. 13–31). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 

Jefferson, G. (2004b). “At first I thought”: A normalizing device for extraor-
dinary events. I G. H. Lerner (Red.), Conversation Analysis: Studies from 
the first generation (s. 131–167). Amsterdam: John Benjamins Publishing 
Company. 

Jones, A. (2007). Admitting hospital patients: A qualitative study of an eve-
ryday nursing task. Nursing Inquiry, 14(3), 212–223.  

Jones, A. (2009). Creating history: Documents and patient participation in 
nurse-patient interviews. Sociology of Health & Illness, 31(6), 907–923.  

Jones, A., & Collins, S. (2007). Nursing assessments and other tasks: Influ-
ences on participation in interaction between patients and nurses. I S. Col-
lins, N. Britten, J. Ruusuvuori, & A. Thompson (Red.), Patient participa-
tion in health care consultations: Qualitative perspectives (s. 143–164). 
Maidenhead: McGraw-Hill Education. 

Jones, D., Dunn, L., Watt, I., & Macleod, U. (2019). Safety netting for primary 
care: Evidence from a literature review. The British Journal of General 
Practice, 69(678), e70–e79.  

  



 181 

Kaminsky, E., Aurin, I. E., Hedin, K., Andersson, L., & André, M. (2020). 
Registered nurses´ views on telephone nursing for patients with respiratory 
tract infections in primary healthcare—A qualitative interview study. BMC 
Nursing, 19, 65.  

Kaminsky, E., Carlsson, M., Höglund, A. T., & Holmström, I. (2010). Paedi-
atric health calls to Swedish telenurses: A descriptive study of content and 
outcome. Journal of Telemedicine and Telecare, 16(8), 454–457.  

Kaminsky, E., Röing, M., Björkman, A., & Holmström, I. K. (2017). Tele-
phone nursing in Sweden: A narrative literature review. Nursing & Health 
Sciences, 19(3), 278–286.  

Keel, S., & Schoeb, V. (2016). Professionals’ embodied orientations towards 
patients in discharge-planning meetings and their impact on patient partic-
ipation. Communication and Medicine, 13(1), 115–134.  

Keevallik, L. (2010). Marking Boundaries Between Activities: The Particle 
nii in Estonian. Research on Language and Social Interaction, 43(2), 157–
182.  

Kluger, M. J., Kozak, W., Leon, L. R., Soszynski, D., & Conn, C. A. (1998). 
Fever and antipyresis. I H. S. Sharma & J. Westman (Red.), Progress in 
Brain Research. Vol 115 (s. 465–475). Elsevier.  

Koenig, C. J. (2011). Patient resistance as agency in treatment decisions. So-
cial Science & Medicine, 72(7), 1105–1114.  

Kourkouta, L., & Papathanasiou, I. V. (2014). Communication in Nursing 
Practice. Materia Socio-Medica, 26(1), 65–67. 

Kurhila, S., & Lehtimaja, I. (2019). Dealing with numbers: Nurses informing 
doctors and patients about test results. Discourse Studies, 21(2), 180–198.  

Kärkkäinen, E. (2003). Epistemic Stance in English Conversation: A descrip-
tion of its interactional functions, with a focus on I think. Amsterdam: John 
Benjamins Publishing Company.  

Labov, W. (1972). Sociolinguistic patterns. Philadelphia: University of Penn-
sylvania. 

Landmark, A. M. D., Gulbrandsen, P., & Svennevig, J. (2015). Whose deci-
sion? Negotiating epistemic and deontic rights in medical treatment deci-
sions. Journal of Pragmatics, 78, 54–69.  

Landqvist, M. (2011). Hörbart lyssnande: Användning av stödsignaler i sjuk-
vårdsrådgivning. Språk och stil, 21, 110–139. 

Latvala, E., Vuokila-Oikkonen, P., & Janhonen, S. (2000). Videotaped record-
ing as a method of participant observation in psychiatric nursing research. 
Journal of Advanced Nursing, 31(5), 1252–1257.  

Laurier, E. (2008). Drinking up endings: Conversational resources of the café. 
Language & Communication, 28(2), 165–181.  

  



 182 

Laurier, E., & Philo, C. (2009). Natural Problems of Naturalistic Video Data. 
I H. Knoblauch, B. Schnettler, J. Raab, & H.-G. Soeffner (Red.), Video 
Analysis: Methodology and Methods. Qualitative Audiovisual Data Anal-
ysis in Sociology. 2:a uppl. (s. 183–192). Frankfurt am Main: Peter Lang 
GmbH. 

Leppänen, V. (1998a). Structures of District Nurse-Patient Interaction. 
[Doktorsavhandling] Lunds universitet. 

Leppänen, V. (1998b). The Straightforwardness of Advice: Advice-Giving in 
Interactions Between Swedish District Nurses and Patients. Research on 
Language & Social Interaction, 31(2), 209–239.  

Leppänen, V. (2005). Callers’ presentations of problems in telephone calls to 
Swedish primary care. I C. Baker, M. Emmison, & A. Firth (Red.), Calling 
for Help: Language and Social Interaction in Telephone Helplines (s. 175–
205). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 

Leppänen, V., & Sellerberg, A.-M. (2004). Presentationer av medicinska pro-
blem i telefonsamtal till primärvården. Socialmedicinsk tidskrift, 81(4), 
350–369. 

Lerner, G. H. (2002). Turn-sharing: The choral co-production of talk-in-inter-
action. I C. E. Ford, B. A. Fox, & S. A. Thompson (Red.), The language 
of turn and sequence (s. 225–257). New York: Oxford University Press 
USA.  

Levinson, S. (2013). Action formation and ascription. I J. Sidnell & T. Stivers 
(Red.), The Handbook of Conversation Analysis (s. 103–130). Chichester, 
West Sussex, UK: Wiley-Blackwell. 

Li, X. (2019). Negotiating Activity Closings with Reciprocal Head Nods in 
Mandarin Conversation. I E. Reber & C. Gerhardt (Red.), Embodied Ac-
tivities in Face-to-face and Mediated Settings: Social Encounters in Time 
and Space (s. 369–396). Cham: Palgrave Macmillan.  

Lindell, J. (2015). Antibiotika i almen praksis: En fælles beslutning? Akad-
emisk kvarter/Academic Quarter 12, 102–117.  

Lindell, J. (2018). Testing for resistance: Point-of-care testing as a communi-
cational tool in antibiotic prescribing. Communication & Medicine, 14(3), 
229–240.  

Lindström, A. (1999a). Om deltagarperspektiv i samtalsanalys: Exempel från 
samtal i hemtjänsten. I L.-G. Andersson, A. Lundquist, K. Norén, & L. 
Rogström (Red.), Svenskans beskrivning 23. Förhandlingar vid Tju-
gotredje sammankomsten för svenskans beskrivning, Göteborg den 15–16 
maj 1998 (s. 248–255). Lund: Studentlitteratur. 

Lindström, A. (1999b). Language as social action: Grammar, prosody, and 
interaction in Swedish conversation. [Doktorsavhandling] Uppsala univer-
sitet. 

Lindström, A. (2009). Projecting nonalignment in conversation. I J. Sidnell 
(Red.), Conversation Analysis: Comparative Perspectives (s. 135–158). 
Cambridge: Cambridge University Press. 



 183 

Lindström, A. (2019). Prescribing antibiotics in Swedish primary care con-
sultations. [Konferensföredrag] 7th International Meeting on Conversation 
Analysis & Clinical Encounters, 8–9 juli 2019, University of Bristol, Bris-
tol, Storbritannien. 

Lindström, A. (2020). Challenges in implementing the C-reactive protein test 
in the primary care consultation and implications for antibiotic prescrip-
tion. [Inbjudet föredrag vid One Health Sweden Research Pub, 17 septem-
ber. 2020]. 

Lindström, A., & Heinemann, T. (2009). Good Enough: Low-Grade Assess-
ments in Caregiving Situations. Research on Language and Social Inter-
action, 42(4), 309–328.  

Lindström, A., & Tängdén, T. (kommande). Introducing the C-reactive pro-
tein point-of-care test: A conversation analytic study of primary care con-
sultations for respiratory tract infection. 

Lindström, J., & Karlsson, S. (2016). Tensions in the epistemic domain and 
claims of no-knowledge: A study of Swedish medical interaction. Journal 
of Pragmatics, 106, 129–147.  

Lindström, J., Norrby, C., Wide, C., & Nilsson, J. (2017). Intersubjectivity at 
the counter: Artefacts and multimodal interaction in theatre box office en-
counters. Journal of Pragmatics, 108, 81–97.  

Lindwall, O. (2014). The body in medical work and medical training: An in-
troduction. Discourse Studies, 16(2), 125–129.  

Linell, P., Adelswärd, V., Sachs, L., Bredmar, M., & Lindstedt, U. (2002). 
Expert Talk in Medical Contexts: Explicit and Implicit Orientation to 
Risks. Research on Language & Social Interaction, 35(2), 195–218.  

Linell, P., & Bredmar, M. (1996). Reconstructing Topical Sensitivity: Aspects 
of Face-Work in Talks Between Midwives and Expectant Mothers. Re-
search on Language and Social Interaction, 29(4), 347–379.  

Lu, S.-H., & Dai, Y.-T. (2009). Normal body temperature and the effects of 
age, sex, ambient temperature and body mass index on normal oral tem-
perature: A prospective, comparative study. International Journal of Nurs-
ing Studies, 46(5), 661–668. 

Lynch, M. (2002). From naturally occuring data to naturally organized ordi-
nary activities: Comment on Speer. Discourse Studies, 4(4), 531–537. 

Mackowiak, P. A. (1981). Direct effects of hyperthermia on pathogenic mi-
croorganisms: Teleologic implications with regard to fever. Reviews of In-
fectious Diseases, 3(3), 508–520.  

Mackowiak, P. A., Borden, E. C., Goldblum, S. E., Hasday, J. D., Munford, 
R. S., Nasraway, S. A., Stolley, P. D., & Woodward, T. E. (1997). Con-
cepts of Fever: Recent Advances and Lingering Dogma. Clinical Infectious 
Diseases, 25(1), 119–138.  

Mackowiak, P. A., & Worden, G. (1994). Carl Reinhold August Wunderlich 
and the Evolution of Clinical Thermometry. Clinical Infectious Diseases, 
18(3), 458–457.  



 184 

Mangione-Smith, R., McGlynn, E. A., Elliott, M. N., Krogstad, P., & Brook, 
R. H. (1999). The relationship between perceived parental expectations 
and pediatrician antimicrobial prescribing behavior. Pediatrics, 103(4:1), 
711–718.  

Mangione-Smith, R., Zhou, C., Robinson, J. D., Taylor, J. A., Elliott, M. N., 
& Heritage, J. (2015). Communication Practices and Antibiotic Use for 
Acute Respiratory Tract Infections in Children. The Annals of Family Med-
icine, 13(3), 221–227.  

Martin, C. (2004). From other to self. Learning as Interactional Change. 
[Doktorsavhandling]. Uppsala universitet. 

Maynard, D. W. (2003). Bad news, good news: Conversational order in eve-
ryday and clinical settings. Chicago: Chicago University Press. 

Maynard, D. W., & Frankel, R. M. (2006). On Diagnostic Rationality: Bad 
News, Good News, and the Symptom Residue. I J. Heritage & D. W. 
Maynard (Red.), Communication in Medical Care: Interaction Between 
Primary Care Physicians and Patients (s. 248–278). Cambridge: Cam-
bridge University Press. 

Maynard, D. W., & Heritage, J. (2005). Conversation analysis, doctor–patient 
interaction and medical communication. Medical Education, 39(4), 428–
435.  

Mayor, E., & Bietti, L. (2017). Ethnomethodological studies of nurse-patient 
and nurse-relative interactions: A scoping review. International Journal of 
Nursing Studies, 70, 46–57. 

McArthur, A. (2019). Pain and the collision of expertise in primary care phys-
ical exams. Discourse Studies, 21(5), 522–539.  

Meehan, A. J. (1989). Assessing the “police-worthiness” of citizen complaints 
to the police: Accountability and the negotiation of “facts”. I D. T. Helm, 
W. T. Anderson, A. J. Meehan, & A. Warfield Rawls (Red.), The Interac-
tional Order: New Directions in the Study of Social Order (s. 116–140). 
New York: Irvington Press. 

Melander, H. (2009). Trajectories of Learning: Embodied Interaction in 
Change [Doktorsavhandling]. Uppsala universitet. 

Metlay, J., Schulz, R., Li, Y.-H., Singer, D., Marrie, T., Coley, C., Hough, L., 
Obrosky, D., Kapoor, W., & Fine, M. (1997). Influence of age on symp-
toms at presentation in patients with community-acquired pneumonia. Ar-
chives of Internal Medicine, 157, 1453–1459.  

Mikkola, P., & Lehtinen, E. (2014). Initiating activity shifts through use of 
appraisal forms as material objects during performance appraisal inter-
views. I M. Nevile, P. Haddington, T. Heinemann, & M. Rauniomaa 
(Red.), Interacting with Objects: Language, materiality, and social activity 
(s. 57–78) Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 

Mishler, E. G. (1984). The Discourse of Medicine. Norwood, N.J.: Ablex. 
Mondada, L. (2003). Working with video: How surgeons produce video rec-

ords of their actions. Visual Studies, 18, 58–73.  



 185 

Mondada, L. (2007). Commentary: Transcript Variations and the Indexicality 
of Transcribing Practices. Discourse Studies, 9(6), 809–821. 

Mondada, L. (2009). Video Recording Practices and the Reflexive Constitu-
tion of the Interactional Order: Some Systematic Uses of the Split-Screen 
Technique. Human Studies, 32(1), 67–99.  

Mondada, L. (2011). The organization of concurrent courses of action in sur-
gical demonstrations. I J. Streeck & C. Goodwin & C. LeBaron (Red.), 
Embodied Interaction: Language and the Body in the Material World (s. 
207–226). Cambridge: Cambridge University Press. 

Mondada, L. (2013). The Conversation Analytical Approach to Data Collec-
tion. I J. Sidnell & T. Stivers (Red.), The Handbook of Conversation Anal-
ysis (s. 32–56). Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell. 

Mondada, L. (2014a). Instructions in the operating room: How the surgeon 
directs their assistant’s hands. Discourse Studies, 16(2), 131–161. 

Mondada, L. (2014b). Ethics in Action: Anonymization as a Participant’s 
Concern and a Participant’s Practice. Human Studies, 37(2), 179–209.  

Mondada, L. (2016). Challenges of multimodality: Language and the body in 
social interaction. Journal of Sociolinguistics, 20(3), 336–366.  

Mondada, L. (2018). Multiple Temporalities of Language and Body in Inter-
action: Challenges for Transcribing Multimodality. Research on Language 
and Social Interaction, 51(1), 85–106.  

Mondada, L., & Sorjonen, M.-L. (2021). OKAY in closings and transitions. I 
E. Betz, A. Deppermann, L. Mondada, & M.-L. Sorjonen (Red.), OKAY 
across Languages: Toward a comparative approach to its use in talk-in-
interaction (s. 94–127). Amsterdam: John Benjamins Publishing Com-
pany.  

Montenegro, R. E., & Dori-Hacohen, G. (2020). Morality in sugar talk: Pre-
senting blood glucose levels in routine diabetes medical visits. Social Sci-
ence & Medicine, 253, 112925.  

Moore, A., Candlin, C. N., & Plum, G. A. (2001). Making sense of HIV-re-
lated viral load: One expert or two? Culture, Health & Sexuality, 3(4), 429–
450.  

Nevile, M. (2015). The Embodied Turn in Research on Language and Social 
Interaction. Research on Language and Social Interaction, 48(2), 121–
151.  

Nevile, M., Haddington, P., Heinemann, T., & Rauniomaa, M. (Red.). 
(2014a). Interacting with objects: Language, materiality, and social activ-
ity. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 

Nevile, M., Haddington, P., Heinemann, T., & Rauniomaa, M. (2014b). On 
the interactional ecology of objects. I M. Nevile, P. Haddington, T. Heine-
mann, & M. Rauniomaa (Red.), Interacting with Objects: Language, ma-
teriality, and social activity (s. 3–26). Amsterdam: John Benjamins Pub-
lishing Company. 



 186 

Nielsen, S. B. (2014). “I’ll just see what you had before” Making computer 
use relevant while patients present their problems. I M. Nevile, P. Had-
dington, T. Heinemann, & M. Rauniomaa (Red.), Interacting with Objects: 
Language, materiality, and social activity (s. 79–97). Amsterdam: John 
Benjamins Publishing Company. 

Nielsen, S. B. (2018). ‘And how long have you been sick?’: The discursive 
construction of symptom duration during acute general practice visits and 
its implications for ‘doctorability’. Time & Society, 27(3), 330–349.  

Nishizaka, A. (2014a). Sustained orientation to one activity in multiactivity 
during prenatal ultrasound examinations. I P. Haddington, T. Keisanen, L. 
Mondada, & M. Nevile (Red.), Multiactivity in Social Interaction: Beyond 
multitasking (s. 79–108). Amsterdam: John Benjamin Publishing Com-
pany. 

Nishizaka, A. (2014b). Instructed perception in prenatal ultrasound examina-
tions. Discourse Studies, 16(2), 217–246.  

Nishizaka, A., & Sunaga, M. (2015). Conversing While Massaging: Multidi-
mensional Asymmetries of Multiple Activities in Interaction. Research on 
Language and Social Interaction, 48(2), 200–229.  

Nord, M., Engström, S., & Mölstad, S. (2013). Mycket varierande förskriv-
ning av antibiotika i primärvården. Läkartidningen, 110(CDEZ), 1–3. 

Oborilová, A., Mayer, J., Pospísil, Z., & Korístek, Z. (2002). Symptomatic 
intravenous antipyretic therapy: Efficacy of metamizol, diclofenac, and 
propacetamol. Journal of Pain and Symptom Management, 24(6), 608–
615.  

Ochs, E. (1979). Transcription as Theory. I E. Ochs & B. Schieffelin (Red.), 
Developmental Pragmatics (s. 43–72). New York: Academic Press. 

Olans, R. N., Olans, R. D., & DeMaria, A. (2016). The Critical Role of the 
Staff Nurse in Antimicrobial Stewardship—Unrecognized, but Already 
There. Clinical Infectious Diseases: An Official Publication of the Infec-
tious Diseases Society of America, 62(1), 84–89.  

Osler, W. (1896). The Study of Fevers in the South. Journal of the American 
Medical Association, XXVI(21), 999–1004.  

Park, Y. (2013). Negotiating last-minute concerns in closing Korean medical 
encounters: The use of gaze, body and talk. Social Science & Medicine 
(1982), 97, 176–191.  

Park, Y. (2017). A closing-implicative practice in Korean primary medical 
care openings. Journal of Pragmatics, 108, 1–16.  

Parry, R. (2010). Practitioners’ Accounts for Treatment Actions and Recom-
mendations in Physiotherapy: When do they Occur, how are they Struc-
tured, what do they do? I A. Pilnick, J. Hindmarsh, & V. T. Gill (Red.), 
Communication in Healthcare Settings (s. 48–65). Chicester: Wiley-
Blackwell. 



 187 

Parry, R., Pino, M., Faull, C., & Feathers, L. (2016). Acceptability and design 
of video-based research on healthcare communication: Evidence and rec-
ommendations. Patient Education and Counseling, 99(8), 1271–1284.  

Parsons, T. (1951). Illness and the Role of the Physician: A Sociological Per-
spective. American Journal of Orthopsychiatry, 21(3), 452–460.  

Peräkylä, A. (1997). Conversation analysis: A new model of research in doc-
tor-patient communication. Journal of the Royal Society of Medicine, 
90(4), 205–208. 

Peräkylä, A. (1998). Authority and Accountability: The Delivery of Diagnosis 
in Primary Health Care. Social Psychology Quarterly, 61(4), 301–320. 
JSTOR.  

Peräkylä, A. (2002). Agency and Authority: Extended Responses to Diagnos-
tic Statements in Primary Care Encounters. Research on Language & So-
cial Interaction, 35(2), 219–247.  

Peräkylä, A. (2011). Validity in Research on Naturally Occurring Social In-
teraction. I D. Silverman (Red.), Qualitative Research 3:e uppl. (s. 365–
382). London: Sage.  

Peräkylä, A., & Silverman, D. (1991). Owning experience: Describing the ex-
perience of other persons. Text - Interdisciplinary Journal for the Study of 
Discourse, 11(3).  

Pillet-Shore, D. (2006). Weighing in primary-care nurse–patient interactions. 
Social Science & Medicine, 62(2), 407–421. 

Pomerantz, A. (1980). Telling My Side: “Limited Access” as a “Fishing” De-
vice. Sociological Inquiry, 50(3–4), 186–198.  

Pomerantz, A. (1986). Extreme case formulations: A way of legitimizing 
claims. Human Studies, 9(2), 219–229.  

Pomerantz, A. (1988). Offering a candidate answer: An information seeking 
strategy. Communication Monographs, 55(4), 360–373. 

Pomerantz, A., & Rintel, E. S. (2004). Practices for Reporting and Responding 
to Test Results during Medical Consultations: Enacting the Roles of Pater-
nalism and Independent Expertise. Discourse Studies, 6(1), 9–26.  

Pouwels, K. B., Dolk, F. C. K., Smith, D. R. M., Robotham, J. V., & Smieszek, 
T. (2018). Actual versus ‘ideal’ antibiotic prescribing for common condi-
tions in English primary care. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 73 
(2), 19–26.  

Psathas, G. (1990). The organization of talk, gaze, and activity in a medical 
interview. I G. Psathas (Red.), Interaction Competence (s. 205–230). Uni-
versity Press of America. 

Purssell, E., & Collin, J. (2016). Fever phobia: The impact of time and mor-
tality – A systematic review and meta-analysis. International Journal of 
Nursing Studies, 56, 81–89.  

Rahmqvist, M., Ernesäter, A., & Holmström, I. (2011). Triage and patient sat-
isfaction among callers in Swedish computer-supported telephone advice 
nursing. Journal of Telemedicine and Telecare, 17(7), 397–402.  



 188 

Raymond, G. (2004). Prompting Action: The Stand-Alone “So” in Ordinary 
Conversation. Research on Language & Social Interaction, 37(2), 185–
218.  

Raymond, G., & Lerner, G. H. (2014). A body and its involvements: Adjusting 
action for dual involvements. I P. Haddington, T. Keisanen, L. Mondada, 
& M. Nevile (Red.), Multiactivity in Social Interaction: Beyond Multitask-
ing (s. 227–245). John Benjamins Publishing Company. 

Riviere, M., Dufoort, H., Van Hecke, A., Vandecasteele, T., Beeckman, D., & 
Verhaeghe, S. (2019). Core elements of the interpersonal care relationship 
between nurses and older patients without cognitive impairment during 
their stay at the hospital: A mixed-methods systematic review. Interna-
tional Journal of Nursing Studies, 92, 154–172.  

Robinson, J. D. (1998). Getting Down to Business Talk, Gaze, and Body Ori-
entation During Openings of Doctor-Patient Consultations. Human Com-
munication Research, 25(1), 97–123.  

Robinson, J. D. (2003). An Interactional Structure of Medical Activities Dur-
ing Acute Visits and Its Implications for Patients’ Participation. Health 
Communication, 15(1), 27–59.  

Robinson, J. D. (2006). Soliciting patients’ presenting concerns. I J. Heritage 
& D. W. Maynard (Red.), Communication in Medical Care. Interaction 
between primary care physicians and patients (s. 22–47). Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Robinson, J. D. (2007). The Role of Numbers and Statistics within Conversa-
tion Analysis. Communication Methods and Measures, 1(1), 65–75.  

Robinson, J. D. (2013). Overall Structural Organization. I J. Sidnell & T. Sti-
vers (Red.), The Handbook of Conversation Analysis (s. 257–280). Chich-
ester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell. 

Robinson, J. D., & Heritage, J. (2005). The structure of patients’ presenting 
concerns: The completion relevance of current symptoms. Social Science 
& Medicine, 61(2), 481–493.  

Robinson, J. D., & Stivers, T. (2001). Achieving Activity Transitions in Phy-
sician-Patient Encounters: From History Taking to Physical Examination. 
Human Communication Research, 27(2), 253–298.  

Rossi, G. (2014). When do people not use language to make requests? I P. 
Drew & E. Couper-Kuhlen (Red.), Requesting in Social Interaction. Vol 2 
(s. 303–334). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.  

Ruusuvuori, J. (2000). Control in medical consultation: Practices of giving 
and receiving the reason for the visit in primary health care. [Doktors-
avhandling]. University of Tampere. 

Ruusuvuori, J. (2005). Comparing homeopathic and general practice consul-
tations: The case of problem presentation. Communication & Medicine, 
2(2), 123–135.  



 189 

Sacks, H. (1974). An analysis of the course of a joke’s telling in conversation. 
I R. Bauman & J. Sherzer (Red.), Explorations in the ethnography of 
speaking (s. 337–353). Cambridge: Cambridge University Press. 

Sacks, H. (1984). Notes on methodology. I J. M. Atkinson & J. Heritage 
(Red.), Structures of Social action: Studies in Conversation Analysis (s. 
21–27). Cambridge: Cambridge University Press. 

Sacks, H. (1992). Lectures on Conversation: Vol. I–II (Red. G. Jefferson.) 
Oxford: Basil Blackwell. 

Sacks, H., & Schegloff, E. A. (2002). Home position. Gesture, 2(2), 133–146.  
Sacks, H., Schegloff, E. A., & Jefferson, G. (1974). A simplest systematics 

for the organization of turn-taking for conversation. Language, 50(4), 696–
735. 

Schegloff, E. A. (1968). Sequencing in Conversational Openings. American 
Anthropologist, 70(6), 1075–1095.  

Schegloff, E. A. (1986). The routine as achievement. Human Studies, 9, 111–
151. 

Schegloff, E. A. (1988). Goffman and the analysis of conversation. I P. Drew 
& A. J. Wootton (Red.), Erving Goffman. Exploring the Interaction Order 
(s. 89–135). Cambridge: Polity Press. 

Schegloff, E. A. (1991). Reflections on talk and social structure. I D. Boden 
& D. H. Zimmerman (Red.), Talk and social structure (s. 44–70). Berke-
ley: University of California Press. 

Schegloff, E. A. (1992). Repair after next turn: The last structurally provided 
defense of intersubjectivity in conversation. American Journal of Sociol-
ogy, 97(5) 1295–1345. 

Schegloff, E. A. (1993). Reflections on Quantification in the Study of Con-
versation. Research on Language & Social Interaction, 26(1), 99–128.  

Schegloff, E. A. (1996). Confirming Allusions: Toward an Empirical Account 
of Action. American Journal of Sociology, 102(1), 161–216.  

Schegloff, E. A. (2007). Sequence Organization in Interaction. A Primer in 
Conversation Analysis. Cambridge: Cambridge University Press. 

Schegloff, E. A., Jefferson, G., & Sacks, H. (1977). The Preference for Self-
Correction in the Organization of Repair in Conversation. Language, 
53(2), 361–382.  

Schegloff, E. A., & Sacks, H. (1973). Opening up closings. Semiotica, 8, 289–
327. 

Schmitt, B. D. (1980). Fever Phobia: Misconceptions of Parents About Fevers. 
American Journal of Diseases of Children, 134(2), 176–181.  

Schoeb, V., Staffoni, L., & Keel, S. (2019). Influence of interactional structure 
on patient’s participation during interprofessional discharge planning 
meetings in rehabilitation centers. Journal of Interprofessional Care, 
33(5), 536–545.  

  



 190 

Seuren, L. M., Wherton, J., Greenhalgh, T., Cameron, D., A’Court, C., & 
Shaw, S. E. (2020). Physical examinations via video for patients with heart 
failure: Qualitative study using conversation analysis. Journal of Medical 
Internet Research, 22(2).  

Sidnell, J. (2013). Basic Conversation Analytic Methods. I J. Sidnell & T. Sti-
vers (Red.), The Handbook of Conversation Analysis (s. 77–99). Chiches-
ter, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell. 

 Siitonen, P., & Siromaa, M. (2021). Accounting for leaving the break room: 
Work obligations as a resource in transitions from one activity to another 
at the workplace. Journal of Pragmatics, 171, 178–199.  

Smolowitz, J., Speakman, E., Wojnar, D., Whelan, E.-M., Ulrich, S., Hayes, 
C., & Wood, L. (2015). Role of the registered nurse in primary health care: 
Meeting health care needs in the 21st century. Nursing Outlook, 63(2), 
130–136.  

Socialstyrelsen. (2020). Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
2019 samt arbetsmarknadsstatus 2018. Hämtad den 1 oktober 2020 från 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikel-
katalog/statistik/2020-9-6881.pdf 

Speer, S. A., & Hutchby, I. (2003). From Ethics to Analytics: Aspects of Par-
ticipants’ Orientations to the Presence and Relevance of Recording De-
vices. Sociology, 37(2), 315–337.  

Stam, H. J. (1998). The Body and Psychology. London: Sage Publications.  
Stevenson, F., Leydon-Hudson, G., Murray, E., Seguin, M., & Barnes, R. 

(2021). Patients’ use of the internet to negotiate about treatment. Social 
Science and Medicine. https://www.phc.ox.ac.uk/publications/1191000 

Stivers, T. (2002a). Participating in decisions about treatment: Overt parent 
pressure for antibiotic medication in pediatric encounters. Social Science 
& Medicine, 54(7), 1111–1130.  

Stivers, T. (2002b). Presenting the Problem in Pediatric Encounters: “Symp-
toms Only” Versus “Candidate Diagnosis” Presentations. Health Commu-
nication, 14(3), 299–338. 

Stivers, T. (2005). Parent Resistance to Physicians’ Treatment Recommenda-
tions: One Resource for Initiating a Negotiation of the Treatment Decision. 
Health Communication, 18(1), 41–74.  

Stivers, T. (2006). Treatment decisions: Negotiations between doctors and pa-
tients in acute care encounters. I J. Heritage & D. W. Maynard (Red.), 
Communication in Medical Care. Interaction Between Primary Care Phy-
sicians and Patients (s. 279–312). Cambridge: Cambridge University 
Press.  

Stivers, T., Heritage, J., Barnes, R. K., McCabe, R., Thompson, L., & Toerien, 
M. (2018). Treatment Recommendations as Actions. Health Communica-
tion, 33(11), 1335–1344.  

  



 191 

Stivers, T., Mangione-Smith, R., Elliott, M. N., McDonald, L., & Heritage, J. 
(2003). Why do physicians think parents expect antibiotics? What parents 
report vs what physicians believe. The Journal of Family Practice, 52(2), 
140–148. 

Stivers, T., Mondada, L., & Steensig, J. (2011). Knowledge, morality and af-
filiation in social interaction. I T. Stivers, L. Mondada, & J. Steensig 
(Red.), The Morality of Knowledge in Conversation (s. 3–24). Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Stivers, T., & Robinson, J. D. (2006). A preference for progressivity in inter-
action. Language in Society, 35(3), 367–392.  

Stivers, T., & Rossano, F. (2010). Mobilizing Response. Research on Lan-
guage and Social Interaction, 43(1), 3–31.  

Stivers, T., & Timmermans, S. (2021). Arriving at no: Patient pressure to pre-
scribe antibiotics and physicians’ responses. Social Science & Medicine, 
290, 114007.  

Streeck, J., & Jordan, J. (2009). Projection and Anticipation: The Forward-
Looking Nature of Embodied Communication. Discourse Processes: A 
Multidisciplinary Journal, 46.  

Stukenbrock, A. (2020). Deixis, Meta-Perceptive Gaze Practices, and the In-
teractional Achievement of Joint Attention. Frontiers in Psychology, 11.  

Sund-Levander, M., Forsberg, C., & Wahren, L. K. (2002). Normal oral, rec-
tal, tympanic and axillary body temperature in adult men and women: A 
systematic literature review. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 
16(2), 122–128.  

Sund-Levander, M., & Grodzinsky, E. (2009). Time for a change to assess and 
evaluate body temperature in clinical practice. International Journal of 
Nursing Practice, 15(4), 241–249.  

Sund-Levander, M., & Grodzinsky, E. (2017). Variation in Normal Ear Tem-
perature. The American Journal of the Medical Sciences, 354(4), 370–378.  

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). Kunskapsunderlag för adekvat 
bedömning av kroppstemperatur. Hämtat 27 september 2021 från 
https://swenurse.se/download/18.1dbf1316170bff6748ce533/1584363712
870/Reaktion%20bed%C3%B6mning%20av%20kroppstemperatur.pdf 

Svensson, M. S., Heath, C., & Luff, P. (2006). Video and qualitative research: 
Analysing medical practice and interaction. Medical Education, 41(1), 
109–116.  

Svensson, M. S., Heath, C., & Luff, P. (2007). Instrumental action: The timely 
exchange of implements during surgical operations. Proceedings of the 
Tenth European Conference on Computer-Supported Cooperative Work-
Proc, 41–60. 

Svensson, S., Linell, P., & Kjellgren, K. I. (2008). Making sense of blood 
pressure values in follow-up appointments for hypertension. International 
Journal of Cardiology, 123(2), 108–116. 



 192 

ten Have, P. (2007). Doing Conversation Analysis. A Practical Guide. 2:a 
uppl. London: Sage Publications. 

Thompson, H. J. (2005). Fever: A concept analysis. Journal of Advanced 
Nursing, 51(5), 484–492.  

Thorn, J., Maun, A., Bornhöft, L., Kornbakk, M., Wedham, S., Zaffar, M., & 
Thanner, C. (2010). Increased access rate to a primary health-care centre 
by introducing a structured patient sorting system developed to make the 
most efficient use of the personnel: A pilot study. Health Services Man-
agement Research, 23(4), 166–171.  

Tyrstrup, M., Beckman, A., Mölstad, S., Engström, S., Lannering, C., Me-
lander, E., & Hedin, K. (2016). Reduction in antibiotic prescribing for res-
piratory tract infections in Swedish primary care- a retrospective study of 
electronic patient records. BMC Infectious Diseases, 16(1), 709.  

Vallin, M., Polyzoi, M., Marrone, G., Gonzales-Klintz, S., Tegmark Wisell, 
K., & Stalsby Lundborg, C. (2016). Knowledge and attitudes towards an-
tibiotic use and resistance – A latent class analysis of a Swedish popula-
tion-based sample. PLoS ONE, 11(4), e0152160. 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Vetenskapsrådet. 
Wang, N. C. (2020). Understanding antibiotic overprescribing in China: A 

conversation analysis approach. Social Science & Medicine, 262, 113251.  
Weatherall, A., Keevallik, L., La, J., Dowell, T., & Stubbe, M. (2021). The 

multimodality and temporality of pain displays. Language & Communica-
tion, 80, 56–70.  

Wilson, L. (1978). Fevers and science in the early nineteenth century medi-
cine. Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 33(3), 386–
407. 

Wu, Y. (2020). Pain talk in hospice care: A conversation analysis. BMC Pal-
liative Care, 19(116).  

Wu, Y. (2021). Empathy in nurse-patient interaction: A conversation analysis. 
BMC Nursing, 20(18).  

Zemel, A., & Koschmann, T. (2014). “Put your fingers right in here”: Learna-
bility and instructed experience. Discourse Studies, 16(2), 163–183.  

Zimmerman, D. H. (1992). The interactional organization of calls for emer-
gency assistance. I P. Drew & J. Heritage (Red.), Talk at Work: Interaction 
in Institutional Settings. (s. 418–469). Cambridge: Cambridge University 
Press. 

 
  



 193 

Bilagor 

Bilaga 1: Information till deltagare 
 

 
 

 
Information om en forskningsstudie: Språk och interaktion 

i primärvården 
 
Information till läkare, sjuksköterskor och undersköterskor 
på vårdcentral 
Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt om det sociala sam-
spelet mellan patienter och vårdpersonal (läkare, sjuksköterskor och under-
sköterskor) i primärvården. I det här dokumentet får du information om pro-
jektet och om vad det innebär att delta. 
 
Vad är det för projekt och varför vill vi att du ska delta? 
I den här studien undersöks konsultationer i primärvården då patienter söker 
vård för akuta luftvägsinfektioner (t.ex. snuva, hosta, öronvärk, heshet eller 
tecken till bihåleinflammation). Tidigare forskning har visat att kommunikat-
ionen mellan vårdpersonal och patienter påverkar behandlingen och vilka lä-
kemedel som skrivs ut. Detta är ett stort forskningsområde internationellt, men 
har undersökts relativt lite i svensk sjukvård. Syftet med vår studie är att iden-
tifiera samtalsmönster i konsultationer då antibiotika förskrivs respektive inte 
förskrivs. Vi är intresserade av att dokumentera hur patienter presenterar sina 
symptom och framför förväntningar på viss behandling, och hur vårdpersonal 
bemöter detta. Därigenom tror vi att vi kan stärka vårdpersonal i att bedriva 
ansvarsfull antibiotikaförskrivning med hänsyn till patienters hälsa, värdighet 
och delaktighet. Vi tillfrågar dig om att delta eftersom du arbetar som läkare 
eller sjuksköterska i primärvården. 
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Utöver relevansen för antibiotikaförskrivning kommer projektet att ge viktig 
empirisk dokumentation av konsultationer i primärvården. Projektet kommer 
att ge kunskap om samtal inom primärvården och kommunikativa strategier 
för ansvarsfull antibiotikahantering och patientdelaktighet. Kunskapen från 
projektet kommer att användas i utbildning och fortbildning för vårdpersonal. 
 
Forskningshuvudman för studien är Uppsala universitet. Vetenskaplig ledare 
och ansvarig forskare är professor Anna Lindström. Studien är godkänd av 
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala och ingår i Uppsala Antibiotic 
Center (UAC), ett tvärvetenskapligt projekt vid Uppsala universitet för forsk-
ning, utbildning och innovation rörande den globala utmaningen med antibi-
otikaresistens. 
 
Hur går studien till? 
Om du samtycker till att delta i studien kommer vi att filma dina konsultat-
ioner med patienter som givit sitt godkännande till detta. Anledningen till att 
vi använder video är att tidigare forskning visar att kroppsspråk och ögonkon-
takt har mycket stor betydelse för hur vi kommunicerar och förstår varandra. 
Inspelningen kommer att ingå i en större samling av inspelade vårdbesök från 
flera olika primärvårdscentraler.  
 
Två små kameror och tillhörande mikrofon sätts på förhand upp i undersök-
ningsrummet. När en patient som godkänt deltagande i studien kommer in i 
rummet, så slås inspelningen på och därefter rullar kameran under hela besö-
ket. Du kan antingen välja att själv sköta utrustningen eller så kan forskaren 
göra det. Om forskaren sköter utrustningen så kommer kameran att slås på 
alldeles innan patienten kommer in i rummet och slås av efter att patienten 
lämnat rummet. Forskaren kommer alltså inte att vara i undersökningsrummet 
under konsultationen. Du kan när som helst, och utan att behöva ange något 
skäl, stänga av kameran. Patienten har också rätt att be dig avsluta inspel-
ningen. Efter konsultationen får du fylla i en kort checklista över patientens 
symptom och de förväntningar du upplevde att patienten hade vid konsultat-
ionen. Det tar ett par minuter att fylla i formuläret. 
 
En forskare från Uppsala universitet kommer under hela inspelningsperioden 
att finnas tillgänglig i väntrummet för att hjälpa till med den tekniska utrust-
ningen och svara på frågor från personal och patienter. 
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Vad händer med mina uppgifter? 
Vi kommer förutom inspelningarna och enkäterna att spara uppgifter om din 
ålder, utbildning och arbetslivserfarenhet. Allt insamlat material kommer att 
hanteras och förvaras så att inte obehöriga kan ta del av det. Ingen obehörig 
kommer att få ta del av forskningspersonernas svar. 
 
I analysen fokuserar vi på återkommande mönster i hela samtalsmaterialet 
snarare än enskilda personers beteende eller samtalsstil. Identitetsröjande upp-
gifter, såsom namn och platser, avlägsnas i videofilerna och ersätts med fin-
gerade uppgifter i transkriptioner. Korta videoklipp kommer att analyseras i 
slutna forskargrupper. När resultaten presenteras vid vetenskapliga konferen-
ser visas endast videodata där bilderna har maskerats och rösterna förvrängts. 
Vid publicering kommer resultaten också att redovisas på ett sådant sätt att 
inga enskilda personer kan identifieras. Nedan ser du ett exempel på hur re-
sultaten kan redovisas i form av en avidentifierad bild och en detaljerad tran-
skription.  
 

 
 
 
För att möjliggöra jämförande studier i framtiden sparas de inspelade samtalen 
på projektledarens institution (se nedan), inlåsta och på ett sådant sätt att de 
inte kan nås av obehöriga. Om det skulle tillkomma ny forskning kommer 
etikprövningsnämnden att besluta om du ska tillfrågas på nytt. 
 
Ansvarig för dina personuppgifter är Uppsala universitet. Enligt EU:s data-
skyddsförordning har du rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter 
om dig som hanteras, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också 
begära att uppgifter om dig raderas eller att behandlingen av dina personupp-
gifter begränsas. Kontaktperson är professor Anna Lindström (se kontaktupp-
gifter nedan). Dataskyddsombud vid Uppsala universitet är Jacob Håkansson 

Exempel från Søren Beck Nielsen (2016): How doctors manage consulting computer 
records while interacting with patients. Research on Language and Social Interaction, 
49 (1), s. 58–74. 
 



 196 

som kan kontaktas via e-post dataskyddsombud@uu.se eller telefonväxel 018-
471 00 00. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du 
rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är en tillsynsmyndighet. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 
Resultatet av studien kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter samt i 
en doktorsavhandling i lingvistik. Du kommer också att erbjudas individuell 
återkoppling utifrån dina egna inspelade konsultationer, då du får möjlighet 
att tillsammans med forskarna reflektera över och diskutera din kommunikat-
ion med patienter. 
 
Deltagandet är frivilligt 
Din medverkan i studien är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behö-
ver du inte uppge varför, och det kommer inte att påverka ditt framtida arbete. 
Du har rätt att i efterhand kontakta forskargruppen och begära att inspelningar 
förstörs. Om du vill avbryta ditt deltagande eller ta bort inspelningar i efter-
hand ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan).  
 
Du är välkommen att när som helst kontakta forskningsgruppen för ytterligare 
information. 
 

Kontaktuppgifter 

Anna Lindström              Klara Bertils 
Ansvarig forskare och vetenskaplig ledare                        Doktorand i lingvistik 
Professor i språk och social interaktion             Institutionen för lingvistik och filologi 
Institutionen för lingvistik och filologi                                    Uppsala Antibiotic Center 
Uppsala universitet                                                                            Uppsala universitet 
anna.lindstrom@lingfil.uu.se                                           klara.bertils@lingfil.uu.se 
070-1679159                                                                                        073-050 28 17 
     
Thomas Tängdén (medverkande forskare) 
Specialistläkare 
Infektionskliniken 
Akademiska sjukhuset 
thomas.tangden@medsci.uu.se 
018-611 56 48  
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Försäkran om samtycke till att delta i studien 
Språk och interaktion i primärvården 
 
Jag har läst och förstått informationen om studien Språk och interaktion i pri-
märvården, och har fått möjlighet att ställa frågor. Jag får behålla den skrift-
liga informationen. Jag känner till att mitt deltagande är frivilligt och när som 
helst kan avbrytas.  
 

� Jag samtycker till att, då patienten givit sitt godkännande till inspelning, mina konsultat-
ioner videofilmas för studien Språk och interaktion i primärvården. 

 
� Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i forsknings-

personsinformationen. 
 
 
 
Ort och datum _____________________________________________ 
 
Namn ____________________________________________________ 
 
Namnförtydligande _________________________________________ 
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Till dig som har symptom på luftvägsinfektion 

Information om en forskningsstudie: Språk och interaktion i primärvår-
den 

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt om det sociala sam-
spelet mellan patienter och vårdpersonal (läkare, sjuksköterskor och under-
sköterskor). I den här texten får du information om projektet och om vad det 
innebär att delta. 
 
Vad är det för projekt och varför vill vi att du ska delta? 
Den här studien handlar om hur patienter och vårdpersonal pratar med 
varandra. Tidigare forskning har visat att kommunikationen mellan vårdper-
sonal och patienter påverkar behandlingen och vilka läkemedel som skrivs ut. 
Detta är ett stort forskningsområde internationellt, men har undersökts relativt 
lite i svensk sjukvård. Den här studien kan ge ny och värdefull kunskap som 
bidrar till att förbättra kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter. 
Kunskapen kommer att användas i utbildning och fortbildning för vårdperso-
nal. Vi tillfrågar dig om att delta eftersom du har halsont eller andra symptom 
på luftvägsinfektioner (t.ex. snuva, hosta, öronvärk, heshet eller tecken till bi-
håleinflammation). 
 
Om du samtycker till att vara med i studien kommer ditt besök hos sjukskö-
terska och/eller läkare att videofilmas. Anledningen till att vi använder video 
är att tidigare forskning visar att t.ex. kroppsspråk och ögonkontakt har stor 
betydelse för hur vi kommunicerar och förstår varandra. Inspelningen kommer 
att ingå i en större samling av inspelade vårdbesök. I analysen fokuserar vi på 
allmänna mönster i samtalen snarare än enskilda personers beteende.  
 
Forskningshuvudman för studien är Uppsala universitet. Vetenskaplig ledare 
och ansvarig forskare är professor Anna Lindström. Studien är godkänd av 
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. 
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Hur går studien till? 
En forskare från Uppsala universitet som ansvarar för studien finns tillgänglig 
på vårdcentralen. Om du vill delta i studien, fyll i blanketten ”Försäkran om 
samtycke till deltagande i studien Språk och interaktion i primärvården” och 
lämna till henne. Du kommer då att få fylla i ett kort frågeformulär före läkar-
besöket. Detta tar ett par minuter.  
 
I undersökningsrummet finns två små kameror och tillhörande mikrofon. Om 
du har samtyckt till att vara med i studien sätter vårdpersonal eller forskare 
igång inspelningen innan konsultationen påbörjas och därefter rullar kameran 
under hela besöket. Det kommer inte att finnas någon forskare i rummet under 
konsultation. Du kan när som helst, och utan att behöva ange något skäl, be 
om att kameran stängs av. Vårdpersonalen kan också själv välja att avbryta 
inspelningen. 
 
Två veckor efter inspelning kommer du att få ett mejl där du bjuds in till att 
fylla i en kort webbenkät. Enkäten handlar om vad du har ordinerats för be-
handling och om du har kvarstående symptom eller har tillfrisknat. 
 
Vad händer med mina uppgifter? 
Videoinspelningarna och enkätsvaren kommer att hanteras så att inte obehö-
riga kan ta del av dem. Ingen obehörig kommer att få ta del av forskningsper-
sonernas svar. 
 
I analysen fokuserar vi på återkommande mönster i hela samtalsmaterialet 
snarare än enskilda personers beteende eller samtalsstil. Identitetsröjande upp-
gifter, såsom namn och platser, avlägsnas i videofilerna och ersätts med fin-
gerade uppgifter i transkriptioner. Korta videoklipp kommer att analyseras i 
slutna forskargrupper. När resultaten presenteras vid vetenskapliga konferen-
ser visas endast videodata där bilderna har maskerats och rösterna förvrängts. 
Vid publicering kommer resultaten att redovisas på ett sådant sätt att inga en-
skilda personer kan identifieras. Nedan ser du ett exempel på hur resultaten 
kan redovisas i form av en avidentifierad bild och en detaljerad transkription.  
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För att möjliggöra jämförande studier i framtiden sparas de inspelade samtalen 
på projektledarens institution, inlåsta och på ett sådant sätt att de inte kan nås 
av obehöriga. Om det skulle tillkomma ny forskning kommer etikprövnings-
nämnden att besluta om du ska tillfrågas på nytt. 
 
Ansvarig för dina personuppgifter är Uppsala universitet. Enligt EU:s data-
skyddsförordning har du rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter 
om dig som hanteras, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också 
begära att uppgifter om dig raderas eller att behandlingen av dina personupp-
gifter begränsas. Kontaktperson är professor Anna Lindström (se kontaktupp-
gifter nedan). Dataskyddsombud vid Uppsala universitet är Jacob Håkansson 
som kan kontaktas via e-post dataskyddsombud@uu.se eller telefonväxel 018-
471 00 00. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du 
rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är en tillsynsmyndighet. 
 
Hur får jag information om resultatet av studien? 
Resultatet av studien kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter samt i 
en doktorsavhandling i lingvistik. 
 
Deltagandet är frivilligt 
Din medverkan i studien är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan att ange orsak. Du har också rätt att i efterhand kontakta fors-
kargruppen och begära att materialet förstörs. Om du vill avbryta ditt delta-
gande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). Din vård kommer 
inte att påverkas av om du medverkar i studien eller ej. 
 

Exempel från Søren Beck Nielsen (2016): How doctors manage consulting computer 
records while interacting with patients. Research on Language and Social Interaction, 
49 (1), s. 58–74. 
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Du är välkommen att ställa frågor till forskaren i väntrummet samt att när som 
helst kontakta forskningsgruppen för ytterligare information. 
 
Kontaktuppgifter 

Anna Lindström              Klara Bertils 
Ansvarig forskare och vetenskaplig ledare                        Doktorand i lingvistik 
Professor i språk och social interaktion             Institutionen för lingvistik och filologi 
Institutionen för lingvistik och filologi                                    Uppsala Antibiotic Center 
Uppsala universitet                                                                            Uppsala universitet 
anna.lindstrom@lingfil.uu.se                                           klara.bertils@lingfil.uu.se 
070-1679159                                                                                        073-050 28 17 
     
Thomas Tängdén (medverkande forskare) 
Specialistläkare 
Infektionskliniken 
Akademiska sjukhuset 
thomas.tangden@medsci.uu.se 
018-611 56 48  
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Försäkran om samtycke till deltagande i studien  
Språk och interaktion i primärvården 
 
Jag har läst och förstått informationen om studien Språk och interaktion i pri-
märvården, och har fått möjlighet att ställa frågor. Jag får behålla den skrift-
liga informationen. Jag känner till att mitt deltagande är frivilligt och när som 
helst kan avbrytas.  
 

� Jag samtycker till att mina samtal spelas in för studien Språk och interaktion i primärvår-
den. 

� Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i forsknings-
personsinformationen. 

 
 
 
Ort och datum _________________________________________________ 
 
Underskrift ___________________________________________________ 
 
Namnförtydligande _____________________________________________ 
 
Mejladress (för utskick av webbenkät) ______________________________  
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Bilaga 2: Transkriptionsprinciper 

Principer för transkription av tal 
Efter Jefferson (2004a) 
PAT Tre stora bokstäver anger talare 
PAT: sen i söndas kan[ske,] 
SSK:                 [sen i] söndas, 

Hakparenteser anger överlap-
pande tal 

SSK:   m,= 
PAT:   =ä::h jaa, 
 
 
 
 
SSK:   me[n: hörru]du har du haft=  
PAT:     [Jo, å sen-] 
SSK:   =feber under helgen här, 

Likhetstecken mellan angrän-
sande rader eller turkonstrukt-
ionsenheter anger frånvaro av 
hörbar paus (s.k. latching) 

 
Likhetstecken mellan en talares 
olika rader markerar att talarens 
tur fortsätter på nästa rad efter 
ett inskjutet överlapp av sam-
talspartnern 

ä::hm Förlängning av föregående ljud, 
där fler kolon innebär längre 
förlängning 

ja har haft Understrykning av betonad sta-
velse 

>ja har haft nå< strul me halsen Snabbare än det omgivande ta-
let 

<okej> Långsammare än det omgi-
vande talet 

>>Nu har ja Dubbla högerpilar anger snabb 
start 

va £bra:£ Omslutande pundtecken anger 
leende röst 

#ja:# Omslutande nummertecken 
anger knarrig röst 

°ja° 
°°ja°° 

Påtagligt svagare än det omgi-
vande talet; ju fler gradtecken 
desto svagare 

.nä Ord sägs på inandning 
pt Smackande ljud 
hh Hörbar utandning; längre ut-

andning anges med fler h 
.hh Hörbar inandning; längre in-

andning återges med fler h 
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.nfh Hörbar inandning genom näsan; 
längre inandning återges med 
fler h 

ja t(h)ror inte d(h)ä Skratt samtidigt som tal 
feber? Starkt stigande intonation 
hur står de till me dej?, Medelstarkt stigande intonation 
jajjemän, Svagt stigande intonation 
nä. Fallande intonation 
tret- Bindestreck anger tvärt avbrott 
(.) Mikropaus i tal (kortare än 0,2 

sek) 
(1.4) Paus i tal uppmätt i sekunder 

och tiondels sekunder 
((harklar sig)) Metakommentar 
de kändes (inte så) mycke Ord som är osäkert uppfattade 
(xxx) Yttrandet som inramas är ohör-

bart; längre yttranden återges 
med fler x 

de e svårt å (sova/så va) Möjliga sätt att uppfatta vad 
som sägs 

® Pil åt höger markerar fokusrad 
för analysen 

 

Principer för transkription av synligt beteende 
Anpassad efter Mondada (2018); se även Broth & Keevallik, 2020. 
PAT 
usk 
 
 
 
 
 

Tre stora bokstäver anger talare 
Tre små bokstäver anger vem 
som utför en förkroppsligad 
handling.  
Om talaren och den som utför 
en förkroppsligad handling är 
samma person, skrivs endast 
talarbeteckningen ut (se ex. ne-
dan) 

PAT: @Näj inge@ sånt. 
     @skakar på huvudet@ 
 
 
 
 

Synligt beteende markeras med 
grå rad och omges av synk-
tecken. Synktecken sätts ut 
både på raden för tal och raden 
för förkroppsligad handling och 
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SSK: +å så ska ja @ta en +liten@ temp           
     +tar fram termometer+ 
pat               @lyfter hand@ 

 
SSK:  +ja lånar †ett öra bara så länge 
      +vä hand för temp mot öra->>                                      
                †hö hand tar tag öra 

markerar när handlingen börjar 
och slutar. 
 
Olika deltagares handlingar 
markeras med olika synktecken 
 
 
En deltagares parallella hand-
lingar markeras med olika 
synktecken 

PAT:  ja@: preci:s@ så va re. 
        @blick ssk@blick ner  

 

I övergången mellan två be-
skrivningar sätts endast ett 
synktecken ut 

SSK: ja +kollar en temp på rej+ också 
        +reser sig----------->+ 

Bindestreck fyller ut utrymmet 
fram till det avslutande synk-
tecknet anger hur länge den be-
skrivna handlingen pågår 

SSK: då ska +vi +kika litegrann. 
            +...+tar fram termometer  

 

Punkter anger förberedelse av 
förkroppsligad handling. Här 
börjar sköterskan lyfta handen 
för att ta fram termometern. 

PAT: de @här har ja@ väldit ont i.@  
        @hand mot öra@,,,,,,,,,,,,@ 
 

Kommatecken anger avveck-
lande av förkroppsligad hand-
ling. Här tar patienten bort han-
den från örat. 

SSK: ja ska +hämta en termometer bara 
            +går mot dörr-----------> 

Bindestreck + vinkelparentes i 
slutet av rad markerar att hand-
lingen fortsätter en eller flera 
rader framåt 

SSK: om du väntar kvar+ här en stund 
     ---------------->+ 

Bindestreck + vinkelparentes i 
början av rad anger att en hand-
ling som påbörjats en tidigare 
rad fortsätter fram till slutteck-
net.  

SSK:   +näj, 
       +för in temp i öra->(21) 
 

Bindestreck + vinkelparentes 
följd av radnummer inom pa-
rentes anger att handlingen fort-
sätter fram till den rad som 
anges 

PAT: å så har ja astma så de bidrar ju 
ssk  >>skriver----> 
 
 

Dubbla vinkelparenteser anger 
att handlingen redan pågår när 
utdraget börjar 
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SSK: då ska +vi undersöka lite 
            +förbereder termometer->> 
 

Bindestreck + dubbla vinkelpa-
renteser anger att handlingen 
fortsätter efter utdragets slut 

SSK: ja lånar #ett öra bara så länge. 
              #fig 7.10b 

                              fig 7.10b 

Nummertecken ”#” markerar 
tidpunkten för den skärmavbild 
som avbildas i illustrationen.  
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