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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Mer omvårdnad flyttas från sjukhusen till patientens hem. Det är många 
sjuksköterskors framtid att arbeta i patientens hem. När hemmet blir en vårdmiljö finns det 
hinder och möjligheter för patient och sjuksköterska att gemensamt arbeta mot patientens 
önskemål och behov. Ett hinder är när patienten känner sig som gäst i sitt eget hem. En 
möjlighet är att sjuksköterskan kan få en nyanserad bild av patienten när hemmet blir plats 
för omvårdnad. Det kan vara komplext att vårda i hemmet samt att bli vårdad i hemmet.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva begreppet hemmet som vårdmiljö.  
Metod: En begreppsanalys med inspiration av Walker och Avants åtta stegs modell. Studien 
grundar sig på ordböcker och synonymordböcker.  
Resultat: I begreppsanalysen framkom tre kännetecken som alla behövs för att begreppet 
hemmet ska förstås. De tre kännetecknen som framkom är platsen, skapa atmosfären och i 
atmosfären. Med hjälp av fallbeskrivningar tydliggörs kännetecknen.  
Slutsats: Resultatet kan öka förståelsen för när hemmet blir en vårdmiljö samt ge kunskap 
om hemmets betydelse för personcentrerad omvårdnad i hemmiljö.  
 
Nyckelord: begrepp, begreppsanalys, hemmet, personcentrerad omvårdnad, vårdmiljö 
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Inledning 
I dagens men ännu mer i framtidens vård kommer hemmet få en ökad betydelse som 

vårdmiljö eftersom allt mer vård bedrivs i patientens hem. Bättre behandlingar och utvecklad 

teknologi är faktorer som möjliggör att vården inte längre behöver bedrivas på sjukhus även 

om patienten lider av obotlig sjukdom och har komplexa vårdbehov (Josefsson & Ljung, 

2017; Midbøe, Andersson & Estling, 2019). Att hemmet blir vårdmiljö innebär att alltfler 

sjuksköterskor i framtiden kommer att bedriva omvårdnad i hemmiljö därav blir det också 

intressant och viktigt att studera hemmet som vårdmiljö. Hemmet som begrepp och/eller som 

vårdmiljö är inte speciellt väl beforskat. Begreppet har inte setts som ett specifikt 

omvårdnadsbegrepp (Hilli, 2017; Hilli & Eriksson, 2017). Ett begrepp synliggör ett ords 

mening och innebörd. Begreppets innebörd kan ses genom att förtydliga och synliggöra dess 

specifika kännetecken (Segesten, 2017). En ökad förståelse för vad begreppet hemmet 

innebär som omvårdnadsbegrepp och som vårdmiljö kan tänkas möjliggöra förutsättningar 

för en god personcentrerad omvårdnad. 

Bakgrund 

Omvårdnad  
Omvårdnadens centrala begrepp är människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar. 

Sjuksköterskans primära ansvarsområde är omvårdnad och utgångspunkten för omvårdnad är 

patienten. Patienten och sjuksköterskan arbetar tillsammans mot gemensamma mål utifrån 

patientens behov och önskningar i kombination med sjuksköterskans omvårdnadskunskap 

(Flensner, 2019).  

Miljö  

Konsensusbegreppet miljö utforskas allt mer. Begreppet har flera synonymer som kan 

omnämnas som miljö, vårdmiljö, omgivning, värld och livsvärld. Ur ett 

omvårdnadsperspektiv har miljö många dimensioner och innefattar allt det vi har runt 

omkring oss. Allt från den fysiska platsen, omvärlden och omgivningen till den atmosfär som 

skapas i miljön. De viktigaste och mest betydelsefulla delarna i miljön är människorna. 

Patienten existera i sin miljö och är medelpunkten. Närstående påverkar atmosfären genom 

sin närhet och skapar en stämning (Ylikangas, 2017).  
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Även sjuksköterskan påverkar atmosfären. Sjuksköterskan arbetar nära patienten och ska se 

till att atmosfären inger en känsla av värme och trygghet mellan patient, närstående och sig 

själv. Patienten kan uppleva atmosfären som vårdande eller icke vårdande beroende på de 

mellanmänskliga relationerna som skapas tillsammans med omgivning och miljö (Ylikangas, 

2017). I omgivningen och den fysiska miljön interagerar individer med varandra och miljön 

kan stödja interaktion och upplevelsen av välbefinnande (Edvardsson, 2005; Hilli &Eriksson, 

2017). Miljön påverkas av flera faktorer bl.a. fungerande relationer och kommunikation 

(McCance & McCormack, 2013). När hemmiljön förändras kan det innebära utmaningar. 

Hemmet blir en arbetsplats och en vårdmiljö vilket innebär att sjuksköterskan måste skapa 

fungerande relationer för att på bästa möjliga sätt kunna bevara känslan av hem (Midbøe 

m.fl., 2019). 

Hemmet 
Hemmet förknippas ofta med en fysisk plats. Hemmet kan vara platsen där människan vuxit 

upp d.v.s. barndomshemmet. Det kan också vara förknippat med familjen, med hemorten 

eller landet där individen är född (Hilli, 2017; Hilli & Eriksson, 2017). De tre hem som ofta 

bruka förekomma är barndomshem, det hem man själv bildar samt det hem man slutar sina 

dagar i (Lantz, 1996). Hemmet kan ses som en säker plats i en osäker värld. Att tillhöra en 

plats och ha någonstans att vara ger mening till livet (Hilli, 2017; Hilli & Eriksson, 2017). 

Hem förknippas ofta med relationer som är viktiga för individen och påminner om ideal och 

drömmar som produceras genom självbiografier och det levda livet i form av dokument och 

fotografier, gåvor och andra symboler (Gaunts & Lantz, 1996).  

 

För människor betyder hemmet mer än bara den fysiska platsen då det också kan vara en inre 

känsla eller ett sammanhang där individer och miljö interagera med varandra och skapar en 

atmosfär (Hilli, 2017). Atmosfären i hemmet kan skapa en känsla av trygghet men också en 

känsla av otrygghet (Ylikangas, 2017). Människor skapar hemmet och hemmets anda 

tillsammans (Hilli, 2017). Så länge omgivningen är bekant hjälper det individen att 

upprätthålla autonomin och bevara integriteten. Hemmet som vårdmiljö kan innebära en 

känsla av frihet där patienten kan återhämta sig och må bättre. Hemmet som vårdmiljö kan 

också innebära känsla av otrygghet. Hemmet som vårdmiljö kan medföra förändringar som 

gör att hemmet upplevs främmande och en känsla av att vara utanför sitt vanliga 

sammanhang kan uppkomma hos patienten.  
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Patienten kan även uppleva sig avskuren från relationer, uppleva en känsla av ensamhet och 

färre möjligheter att fatta egna beslut (Hilli & Eriksson, 2017; Ylikangas, 2017). Det kan vara 

svårt för patienter att bli vårdade i sitt hem när de förövrigt är självständiga i sin vardag.  

Patienten kan uppleva att sjuksköterskans rutiner går före patientens önskemål (Jarling, 

Rydström, Nyström, Dalheim-Englund, 2018). 

Omvårdnad i hemmet 
Den hälso- och sjukvård som bedrivs i patientens hem organiseras framförallt av kommuner 

och benämns ofta som hemsjukvård (Werntoft, 2014). För att vara berättigad till hemsjukvård 

krävs att patienten inte kan ta sig till sitt vårdval eller att resan dit innebär för stor påfrestning. 

Det ska även vara möjligt att den vård som bedrivs i hemmet ska kunna göras tryggt och 

säkert i den aktuella hemmiljön (Bökberg & Drevenhorn, 2017). Hemsjukvård omfattar såväl 

akuta som kroniska sjukdomstillstånd och både äldre och yngre patientgrupper kan få 

hemsjukvård (Midbøe, m.fl., 2019). 

 

Omvårdnadsbehoven hos patienter inom hemsjukvården är varierande vilket innebär att 

patienterna kan vara i behov av allt från neonatal eftervård till vård i livets slutskede 

(Josefsson & Ljung, 2017). Som en följd av utvecklad teknologi utförs numera omvårdnad 

och behandlingar som tidigare endast gjordes på sjukhus istället i hemmiljö t.ex. dialys, 

syrgasbehandling, blodtransfusion, provtagning, bakterieodling samt vård i respirator 

(Bökberg & Drevenhorn, 2017). Det är omöjligt att förutse vad som kommer att ske inom 

omvårdnadsteknologin i framtiden, men en teknisk utveckling med robotteknik och virtual 

reality är redan i fokus. I samband med den tekniska utvecklingen kommer det att ställas nya 

krav på sjuksköterskans kompetens (Kristoffersson, Ulfvarsson & Loutfi, 2019). Genom att 

ny teknologi utvecklas kommer också omvårdnaden och relationerna mellan sjuksköterska 

och patient att förändras. Utvecklingen som sker kan öka möjligheterna att bedriva en god, 

säker och utvecklad vård i hemmet (C. Nilsson, 2017). 

 

När hemmet blir platsen för omvårdnad kan sjuksköterskan ställas inför specifika och etiska 

problem eftersom hemmet är privat och personligt (Gaunt & Lantz, 1996). Att hemmet blir 

platsen för omvårdnad kan innebära påtvingade d.v.s. inte självvalda relationer (Jarling m.fl., 

2018). Det kan även innebära att hemmiljön behöver förändras för att omvårdnad ska kunna 

genomföras. Det kan t.ex. handla om olika typer av tekniska hjälpmedel som behövs för att 

underlätta för både patienten och sjuksköterskan (A. Nilsson, 2001). Att hemmet blir platsen 
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för omvårdnad kan även innebära möjligheter. Att arbeta i patientens hem kan vara en 

tillgång eftersom det ger möjlighet till en mer nyanserad bild av hela individen. Genom att 

skapa en vårdande relation kan sjuksköterskan få tillgång till denna nyanserade bild av 

patienten (Gaunt & Lantz, 1996; Hilli, 2017; Jarling m.fl., 2018). 

Personcentrerad omvårdnad 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet. Vården ska bedrivas så att en hög kvalité kan hållas (Hälso- 

och sjukvårdslag [HSL], SFS 2017:30). Personcentrerad omvårdnad är en möjlig väg att gå 

för att omvårdnaden ska hålla en god kvalité (Leksell & Lepp, 2013). 

 

Enligt Ekman m.fl. (2011) utgår personcentrerad omvårdnad från tre betydelsefulla begrepp. 

Begreppen är partnerskap, patientberättelse och dokumentation. Den centrala delen för 

personcentrerad omvårdnad är partnerskap. Partnerskap innebär ett samarbete mellan patient 

och sjuksköterska. Patienten har den största kunskapen om sig själv och sitt ohälsotillstånd 

eller sjukdom. Sjuksköterskans omvårdnadskompetens och patientens kompetens om sig själv 

kan genom ömsesidig respekt och gemensamt ansvar leda till att förtroende skapas och ett 

partnerskap kan uppstå.  

 

Mötet mellan patient och sjuksköterska är starten för att skapa ett förtroende och få tillgång 

till patientens berättelse och bild av sig själv. Patientens berättelse är en förutsättning för 

personcentrerad omvårdnad. Genom berättelsen kan sjuksköterskan få möjlighet att förstå 

patientens behov och önskningar. För att sjuksköterskan ska förstå patientens berättelse krävs 

det ett aktivt lyssnande. Det är skillnad på att höra patienten eller att faktiskt lyssna på 

patienten. Patientberättelsen ska dokumenteras och vara tillgänglig för patient och 

sjuksköterska (Ekman m.fl., 2011). Dokumentation är ett viktigt arbetsredskap som hjälper 

sjuksköterska och patient i deras partnerskap (Midbøe m.fl., 2019).   

Vårdmiljöns betydelse för personcentrerad omvårdnad 

Den personcentrerade omvårdnaden är inte bara en individuell vård. En person är en del av 

sitt sociala sammanhang, sina närstående, sin partner och andra betydelsefulla människor 

vilket innebär att omgivningen är inkluderad i den personcentrerade omvårdnaden. Mötet 

mellan människor sker i den fysiska miljön och där skapas förutsättningar och begränsningar 

för den personcentrerade omvårdnaden. Vårdmiljön kan ses utifrån två dimensioner den 
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fysiska miljön och den atmosfär eller det klimat som skapas i den fysiska miljön. Miljön har 

stor betydelse för tillfrisknande och hälsa. Miljön kan också användas för att skapa 

förutsättningar för att främja hemmastaddhet, delaktighet, känslan av sammanhang och 

tillfrisknande. Vilket innebär att miljön är ett stort stöd för den personcentrerade 

omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 2019). 

 

Problemformulering 

Hemmet är på väg att bli en allt vanligare vårdmiljö vilket innebär att det är många 

sjuksköterskors framtid att bedriva omvårdnad i patientens hem. Ordet hem är de flesta 

individer bekanta med i någon form. Hemmet har olika betydelser för olika individer. 

Olikheterna kan handla om olika upplevelser och erfarenheter av hemmet och vad det 

innebär. Hemmet är ett begrepp som inte är speciellt utforskat som begrepp. Begreppet 

hemmet har inte alltid setts som ett omvårdnadsbegrepp. Genom att öka förståelsen för 

begreppet hemmet som omvårdnadsbegrepp och som vårdmiljö blir det möjligt att utföra 

omvårdnad på ett mer individanpassat sätt och därmed också öka kvaliteten på omvårdnaden. 

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva begreppet hemmet som vårdmiljö. 

Metod 

Design 
En begreppsanalys används för att visa och tolka ett begrepps innebörd. Begreppsanalys 

hjälper till att få fram dolda och uppenbara betydelser som sedan kan sättas in i specifika 

kontexter (Segersten, 2017). Begreppsanalysen har inspirerats av Walker och Avants (2014) 

metod som ger möjlighet att undersöka ett begrepps innebörd genom att studera begreppet ur 

ett brett perspektiv och sedan avgränsa till mer kontextspecifikt. För att nå djupare förståelse 

bestäms kännetecken och egenskaper för det valda begreppet. Metoden omfattar åtta steg 

(Figur 1) (Walker & Avant, 2014). Det valda begreppet i den här studien är hemmet som 

tillsammans med syftet presenteras ovan i inledning och bakgrund (analysens steg 1 och steg 

2 i Figur 1). 
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Figur 1. Förenklad modell av Walker och Avants (2014) begreppsanalys i åtta steg. 

Urval och datainsamling 

Sökning efter begreppet bör ske så brett som möjligt för att kunna granska och identifiera 

olika infallsvinklar av begreppet (Walker & Avant, 2014). Inklusionskriterier var att 

ordböckerna och synonymordböckerna skulle vara publicerade verk och finnas tillgängliga på 

bibliotek. Böckerna skulle vara skriva på det svenska språket och begreppet hemmet skulle 

finnas med. Under urvalsprocessen utökades sökningen till att också omfatta den obestämda 

formen av hemmet, hem, eftersom hemmet inte fanns med i så många av ordböckerna eller 

synonymordböckerna. Under begreppet hem förkom begreppet hemma vilket gjorde att 

begreppen hemmet, hem, och hemma inkluderades i vårt urval. Alla funna verk som hade 

dessa begrepp inkluderades i resultatet för att kunna granska olika infallsvinklar.  

De ordböcker som ligger till grund för denna begreppsanalys hittades via elektronisk sökning 

på Karlskrona och Ronnebys stadsbiblioteks hemsidor samt Osby biblioteks hemsida. En 

detaljerad översikt kan ses i sökmatrisen (Bilaga 1–2). Svenska akademins ordlista över 

svenska språket, Nationalencyklopedin, Natur & Kulturs svenska ordbok och Norstedts 

1. Välj ett begrepp

2. Bestäm syftet med analysen

3. Identifiera användningsområde 
för begreppet
4. Bestäm definierande 
kännetecken 

5. Konstruera ett modellfall

6. Konstruera gränsfall och 
motsatsfall
7. Identifiera förutsättningar och 
konsekvenser

8. Definiera empiriska referenser
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svenska ordbok ligger utanför sökmatrisen då de hittades via manuell sökning i bibliotekens 

bokbestånd. 

Datamaterialet består av åtta ordböcker och fyra synonymordböcker (Tabell1).    

Tabell 1. Ordböcker som använts till analysen. 

Ordböcker Synonymordböcker 
Bonniers svenska ordbok 
Nationalencyklopedin 
Natur & Kulturs svenska ordbok 
Norstedts etymologiska ordbok 
Norstedts svenska ordbok 
Svenska akademins ordlista över svenska 
språket  
Svensk ordbok 
Svensk ordbok A-L 

Bonniers synonymordbok 
Norstedts svenska synonymordbok 
Nya stora synonymordboken 
Svensk synonymordbok 
 

 

Analys 

Analysens steg 3–7 i Walker och Avants (2014) modell (Figur 1) presenteras nedan. Under 

analysens genomförande har det ibland varit nödvändigt att gå fram och tillbaka mellan de 

olika stegen. Steg 3–7 presenteras i resultatet. Steg 8 utgörs av resultatdiskussionen. 

 

Steg 3. I detta steg söks information fram om det valda begreppet. Till hjälp för 

informationssökningen användes ordböcker och synonymordböcker. Analysen började med 

att studera begreppet hemmet och dess generella betydelse. Sedan utökades sökningen till två 

närliggande begrepp hem och hemma och deras generella betydelse. De generella 

betydelserna redovisas i Bilaga 3 och Bilaga 4. En avgränsning mot syftet gjordes med hjälp 

av en kontextspecificering. Analysen av ordböckerna och synonymordböckerna har gjorts 

först individuellt och sedan tillsammans. En dialog och diskussion har förts genom hela 

analysen. Hemmets betydelser och definitioner beskrivs i resultatet med hjälp av fri text samt 

en tabell för snabb överblick.  

  

Steg 4.  Kännetecken för det valda begreppet plockas fram i relation till syftet för en djupare 

förståelse av begreppet. Begreppet hemmets kännetecken i relation till vårdmiljö har kunnat 

tas fram genom en gemensam genomgång av steg 3. Tre kännetecken kunde identifieras. 

Dessa beskrivs i resultatet under rubriken kännetecken för begreppet hemmet med hjälp av 

text och figur. 
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Steg 5.  Med hjälp av de tre kännetecken som plockats fram i steg 4 konstrueras ett 

modellfall. För att förstå begreppet hemmet som vårdmiljö konstruerades ett fiktivt modellfall 

där alla tre kännetecken är inkluderade.   

 

Steg 6.Gränsfall och motsatsfall konstrueras för att ytterligare förtydliga 

verklighetsförankringen för begreppet. Gränsfallet synliggör vinklar av begreppet hemmet för 

att öka förståelsen av innebörden i begreppet när alla kännetecken inte uppfylls. Motsatsfallet 

hjälper till att förstå begreppet hemmet när kännetecknen inte uppfylls.    

 

Steg 7. Förutsättningar och konsekvenser för ett begrepp ökar förståelsen för begreppet i den 

kontext det används. Genom att gemensamt studera och diskutera under analysen har 

förutsättningar och konsekvenser för begreppet hemmet som vårdmiljö växt fram.  

  

Steg 8.  Genom att synliggöra begreppets användningsområden verklighetsförankrads 

begreppet. Steg 8 synliggörs i resultatdiskussionen. 

 

Etiska överväganden 
Vetenskaplig ohederlighet gäller handlingar som innebär förfalskning eller förvrängning av 

vetenskapliga resultat. Grovt vilseledande information om insatsen en person haft i 

forskningsprojektet ses också som vetenskaplig ohederlighet (Birkler, 2008). Etiska 

övervägandena i den här studien riktar sig mot författarnas ansvar och skyldigheter för att det 

litterära materialet har bearbetats textnära. Det inkluderade materialet har inte förvrängts och 

all relevant information redovisats. För en ökad transparens för studiens genomförande 

redovisas tillvägagångssättet i metodbeskrivningen samt diskuteras i metoddiskussionen.  

 

Principen om att göra gott innebär att individens välbefinnande är i fokus. Forskningen ska 

vara till potentiell nytta för individen, samhället och/eller omvårdnaden. Nytta innebär att 

forskningen ska bidra med ny kunskap för individen, samhället och/eller omvårdnaden 

(Kjellström, 2017). Denna studie bidrar med ny kunskap om hemmet som vårdmiljö och vad 

det kan innebära för individens självbestämmande i sitt eget hem när hemmet blir en 

vårdmiljö. I studien används ordböcker och synonymordböcker och omfattar alltså inga 

människor vilket innebär att det inte behövs etisk granskning från etikkommitté. Risken med 
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studien är att materialet som ligger till grund för resultatet skulle kunna ses som ofullständigt 

och därmed inte ger en sanningsenlig bild av begreppet hemmet som vårdmiljö.        

Resultat 
Hemmet har studerats som ett omvårdnadsbegrepp för att skapa en förståelse för begreppet 

hemmet när det blir en vårdmiljö. Resultatet presenteras utifrån steg 3–7 i Walker och Avants 

(2014) metod.  

Identifiera användningsområden för begreppet hemmet 
Genom en sammanställning av begreppen hemmet, hem och hemma syns det att det är en fysisk 

plats som kan relateras till olika för individen bekanta platser, så som en bostad eller ett hus. 

Något med fyra väggar. Det kan också relateras till ett ställe så som hemort eller hemland, 

barndomshem eller föräldrahem. Sammanställningen visar också att begreppet hemma kan 

visas som gemenskapshetskänslor i hemmet och att höra hemma någonstans (Tabell 2). 

 

I de olika ordböckerna syns det att det har skett en viss förändring i betydelsen av begreppet. I 

Nationalencyklopedin går det att utläsa att tidigare har begreppet relaterats till en plats som 

hus, bostad. Något med fyra väggar (Nationalencyklopedin 2003). Detta styrks även i Norstedts 

etymologiska ordbok (Ernby, 2008). Det som skiljer begreppet hemmet från förr till nu är att 

det tillkommit mer platser som kan relateras till hemmet (Ernby, 2008). En annan viktig 

utveckling är att det har tillkommit känslor i betydelsen. Känslor som kan utläsas är känslor 

som gemenskapshetskänslor, familj och att ha sin rätta plats (Göteborgs universitet, 2009). 

 

Tabell 2. Sammanställning av identifierade användningsområden. 

Ordbok Användningsområde  
Nationalencyklopedin 
(Nationalencyklopedin, 2003) 
 

Hem, bostadsort, värld, stadigvarande 
bostad.  
 

Norstedts Etymologiska ordbok  
(Ernby, 2008)  

Hem, stadigvarande bostad, bostadsort, 
bostad, värld, ursprungligen plats där man 
slagit sig ner. 
 

Svensk ordbok A-L  
(Göteborgs universitet, 2009) 

I hemmet, familj, ha sin rätta plats, 
gemenskapskänslor.  
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Kännetecken för begreppet hemmet  
Tre kännetecken för begreppet hemmet har kunnat identifierats, platsen, skapa atmosfären och 

i atmosfären. Dessa tre kännetecken är sammankopplade med varandra och tillsammans utgör 

grunden i begreppet hemmet (Figur 2).  

 
Figur 2. Kännetecken för begreppet hemmet. 

Platsen 

Begreppet hem beskrivs som ett substantiv i obestämd form där platsen har betydelse för 

innebörden av begreppet. I bestämd form förklaras begreppet som hemmet (Gerhardsen, 

2009; Göteborgs universitet. Språkdata. 2004; Köhler, Hene & Messelius, 2001).  

Hem som plats förklaras med ord som hus, boplats, bostad. Platsen beskrivs också i större 

sammanhang som hemlandet, hemorten och hemtrakten. Hemmet kan vara både permanent 

och tillfälligt och det tillfälliga hemmet förklaras med ord som institution, vårdhem och 

anstalt (Göteborgs universitet. Språkdata, 2004; Göteborgs universitet. Språkdata, 1999; 

Köhler, m.fl., 2001; Sjögren, Györki, & Malmström, 2010).    

Skapa atmosfären  

Hemmet beskrivs som mycket mer än substantivet som endast beskriver platsen. När 

begreppet beskrivs utifrån ett adverb ökar förståelsen för hemmet och det ger en djupare 

innebörd, vilket innefattar känslor som skapas av de händelser och det som sker mellan 

människor och omgivning i hemmet. Hemmet i form av adverb beskrivs som att åka hem 

eller att vara hemma i något eller att skämtet gick hem (Göteborgs universitet. Språkdata, 

2004; Göteborgs universitet, 2009). En djupare innebörd av begreppet hem förklaras med 
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hjälp av ord som familj, hemmiljö och hemmastaddhet. Det innefattar också känslor som att 

känna sig hemma och trivas (Köhler, m.fl., 2001). 

  

I atmosfären 

En nyans av hemmet kan ses genom begreppet hemma. Hemma är ett adverb som beskrivs 

som både platsen och känslan. Platsen förklaras med ord som att befinna sig på en plats t.ex. 

att vara i hemmet eller att befinna sig i hemlandet. Känslorna beskrivs med ord som att höra 

hemma någonstans eller att höra hemma i något, att ha sin rätta plats samt känslor av 

gemenskap (Göteborgs universitet, 2009; Köhler, m.fl., 2001; Nationalencyklopedin, 2003; 

Sjögren, m.fl., 2010; Walter, 2000). 

 

Modellfall av begreppet hemmet som vårdmiljö 
Linnea är elva år och bor tillsammans med sin mamma och pappa och sina två yngre syskon. 

Linnea vårdas till följd av sjukdom hemma i sitt barndomshem, där hon har sitt eget rum med 

sitt skrivbord och sina pysselgrejer.  

Linnea känner sig orolig när sjuksköterskan ska komma på besök, hon upplever oro för att 

hon aldrig riktigt vet vem det är som kommer att komma. Denna dag är det sjuksköterskan 

Lisa som kommer och Linnea blir lättad för hon tycker att Lisa är rolig och snäll men trots 

det så är det lite jobbigt, Linnea uttrycker det som “jag vill inte vara hemma och vara sjuk, 

jag vill leka med mina kompisar”. 

När det är dags för omvårdnadsåtgärden blir Linnea ledsen men hon tycker att det känns 

bättre när mamma håller armen runt henne. Mamma och Lisa småpratar lite och då kan 

Linnea slappna av, hon tänker på sina småbröder och sin pappa och allt skoj de kommer att 

berätta när de kommer hem från skola och jobb. Sjuksköterskan Lisa märker att Linnea är lite 

spänd och orolig till en början men vet att hon kommer att slappna efter en stund. Lisa har 

lärt känna Linnea och vet därför att hon behöver en stund att tänka och få gå in lite i sig själv, 

och därför småpratar Lisa med mamma till hon känner att Linnea har slappnat av. 

Förklaring: I fallet blir platsen synlig i form av barndomshemmet. Det finns en existerande 

atmosfär i hemmet som skapats av familjen och de egna tillhörigheterna så som rummet, 

skrivbordet och pysselsakerna. Linnea och familjen befinner sig i atmosfären. Det skapas en 

ny atmosfär när sjuksköterskan träder in. Sjuksköterskan Lisa är så pass trygg och hemma i 



 

15 
 

sig själv att hon kan anpassa omvårdnaden efter vad hennes patient behöver för att kunna 

bedriva omvårdnad utifrån Linneas behov och önskemål. 

Gränsfall av begreppet hemmet som vårdmiljö 

Birgitta är en dam i sina bästa år som hon själv uttrycker det. Hon bor på ett äldreboende. 

Hon känner sig ensam om dagarna trots att det finns människor omkring henne. 

Sjuksköterskan knackar på Birgittas dörr och stiger in. Birgitta frågar om sjuksköterskan vill 

ha lite kaffe. “Nej, jag har så mycket jag ska hinna med idag” svara sjuksköterskan snabbt 

och påbörjar de arbetsuppgifter hon kommit för att göra. Birgitta försöker småprata lite under 

tiden men märker snabbt att sjuksköterskan inte “har tid” till detta vilket gör att största tiden 

sjuksköterskan är hemma hos Birgitta är de tysta. “Nähä, säger sjuksköterskan när 

arbetsuppgifterna är klara. Nu måste jag sticka, sköt om dej!”. Sjuksköterskan rafsar ihop sina 

saker och ropar ett snabbt hejdå innan hon kliver ut genom dörren. 

Förklaring: Platsen blir synlig i form av Birgittas hem på äldreboendet. Birgitta har skapat 

en atmosfär med sina tillhörigheter. Hon befinner sig i denna atmosfär. När sjuksköterskan 

kliver in hos Birgitta skapas en ny atmosfär mellan Birgitta, sjuksköterskan och omgivningen. 

På grund av att sjuksköterskan är stressad så ser hon inte patienten och förutsättningarna att 

skapa en god atmosfär fallerar. 

 

Motsatsfall av begreppet hemmet som vårdmiljö 

Mats går in på macken och ställer sig i kassakön när han känner ett tryck över bröstet och 

trillar ihop. Jackie lägger undan sina varor och klär av sin vinterjacka och tar sig fram till 

Mats, hon gör kontroller och påbörjar HLR. Jackie ropar till personalen i kassan att de ska 

ringa efter hjälp. Runt Jackie och Mats bildas en skara med människor där ingen gör något 

eller säger något. I frustration ber Jackie om hjälp, och till följd av detta börjar en oro sprida 

sig i skaran och slutligen tar någon klivet fram. Samtidigt anländer ambulanspersonal till 

platsen.  

 

Förklaring: Det finns ingen specifik plats som är kopplat till hemmet. Det skapas ingen 

atmosfär som ger en förutsättning för att befinna sig i den. Den atmosfär som finns i detta 

sammanhang är en ytlig interaktion. 



 

16 
 

Förutsättningar och konsekvenser för begreppet hemmet 

Förutsättningar 

För att begreppet hemmet ska kunna finnas och förstås behövs det förutsättningar, dessa 

förutsättningar är att begreppet har en innebörd i form av både en/flera platser och känslor. 

Hemmet förstås genom platsen, det kan vara ett hus eller någon annan form av bostad och 

tillsammans med människorna i omgivningen kan en atmosfär skapas och hemmet kan då inge 

känslor i form av att höra hemma någonstans eller ha sin rätta plats (Göteborgs universitet. 

Språkdata, 2004; Göteborgs universitet. Språkdata, 1999; Köhler, m.fl., 2001; 

Nationalencyklopedin, 2003; Svenska akademins ordlista över det svensk språket, 2015). 

Konsekvenser 

Konsekvenser som kan komma ur begreppet hemmet är både positiva och negativa. Hemmet 

kan vara laddat med mycket känslor beroende på vad en individ förknippar hemmet med. 

Hemmastaddhet kan förekomma hos en person i form av en känsla men även motsatsen till 

detta kan förekomma, hemlöshet. Hemlösheten kan vara en inre känsla hos en individ såväl 

som att denne kan stå utan tak över huvudet. Hemmet har stor betydelse för livet, det är en 

central punkt i de flesta människors liv, där finns familjen och känslan av trygghet 

(Göteborgs universitet, 2009; Swedenborg, 2007; Walter, 2000).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att beskriva begreppet hemmet som vårdmiljö har begreppsanalys inspirerad av Walker 

och Avant (2014) genomförts. Metoden anses förtydliga användningen av ett begrepp i 

vårdens olika kontexter (Sivonen, 2017). Denna studiens syfte var att beskriva begreppet 

hemmet som vårdmiljö vilket gjorde att den valda metoden ansågs lämplig att arbeta utefter. 

Walker och Avants metod har fått kritik eftersom fallbeskrivningarna kan bli allt för snäva då 

varje individ är unik och varje vårdsituation är unik. Dock kan fallbeskrivningar förtydliga 

och underlätta förståelsen samt skapa ett igenkännande för abstrakta fenomen (Sivonen, 

2017).  För denna studie anses fallbeskrivningarna vara en styrka för att visa kännetecknens 

betydelser för hemmet som vårdmiljö då två av kännetecknen skapa atmosfären och i 

atmosfären kan anses vara abstrakta.  
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Att konstruera gränsfall och motsatsfall innebär vissa svårigheter då det visade sig svårt att 

utesluta de kännetecken hos begreppet hemmet som framkommit tidigare i analysen. Detta 

gör att gränsfallet och motsatsfallet kan kännas tvetydiga. För att motverka tvetydigheten och 

ytterligare förtydliga fallbeskrivningarna kompletterades fallbeskrivningarna med 

förklaringar till respektive fall. 

 

Enligt Walker och Avant (2014) bör en begreppsanalys ha insamlad fakta från så många olika 

källor som möjligt. Detta medför att ett urval med endast ordböcker, som i den här studien, 

kan ses som något begränsad då relevant fakta kan ha missats, t.ex. levd erfarenhet av 

hemmet som vårdmiljö. De sökord som användes för sökning via bibliotekens hemsidor 

ansågs bristfälliga då all relevant litteratur inte framkom vid dessa sökningar. Sökningarna 

kan ses som bristfälliga eftersom det framkom fler ordböcker vid den manuella 

sökningen/inhämtningen i hyllorna i respektive biblioteks bokbestånd. 

 

Under datainsamlingen krävdes att sökningarna utvidgades till att inkludera närliggande 

begrepp av begreppet hemmet. Dessa närliggande begrepp var hem och hemma. Den 

obestämda formen hem valde att inkluderas i sökningarna. Begreppet hemma förekom ofta 

beskrivet under hem vilket resulterade i att även hemma inkluderades. De utvidgade 

sökningarna ses som nödvändiga då det visade sig inte finnas så mycket material under 

begreppet hemmet och eftersom hemmet är den bestämda formen av hem. En annan möjlig 

väg att gå hade varit att välja den obestämda formen hem från början. Detta hade kunnat leda 

till ett annat resultat. Att välja enbart den obestämda formen hem som vårdmiljö hade kunnat 

innebära att endast “platsen” d.v.s. huset, hemorten eller hemlandet och “platsens” betydelse 

för vårdandet hade blivit resultatet. 

 

Walker och Avant (2014) beskriver inte hur analysen ska genomföras eller hur datamaterialet 

ska behandlas och lämnar därmed öppet för fri tolkning av datamaterialet. Analysen har 

genomförts av båda författarna var för sig och sedan tillsammans. Att båda författarna har 

varit involverade i analysprocessen har möjliggjort diskussioner. Diskussionerna har drivit 

arbetet framåt. Författarna har inte haft några svårigheter med att diskutera fram det som 

ligger till grund för resultatet. Det har inte uppstått några konflikter eller funderingar 

gällandet samarbetet. När det har uppkommit olika funderingar kring arbetet har dessa 

diskuterats för att förstå varandra och lösa problem. 
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Walker och Avant (2014) menar att ett begrepp först ska studeras generellt för att inte missa 

underförstådda aspekter eller begreppets olika infallsvinklar. Begreppen hemmet, hem och 

hemma studerades alla generellt för att undvika ett missvisande resultat. Genom att studera 

begreppen generellt minskar risken att missa underförstådda aspekter eller olika infallsvinklar 

av begreppet. Under analysen har det varit nödvändigt att gå fram och tillbaka mellan stegen 

för en djupare förståelse av de fynd som uppkom under arbetets gång. Walker och Avant 

(2014) förklarar att det kan vara nödvändigt att gå fram och tillbaka i metodens steg under 

processens gång.  

Trovärdighet 

För att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten i studien används termerna trovärdighet, 

pålitlighet och bekräftelsebarhet. Trovärdigheten kan ses som ett paraplybegrepp över 

pålitlighet och bekräftelsebarhet. Trovärdighet kräver att pålitlighet och bekräftelsebarhet är 

synliggjorda (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

  

Pålitlighet handlar om hur sanningsenligt resultat som presenteras är. Författarnas 

medvetenhet kring den egna förförståelsen bör beskrivas för att öka pålitligheten i arbetet. 

För ytterligare öka pålitligheten bör en beskrivning av teknisk utrustning som använts 

presenteras och tydliggöras (Mårtensson & Fridlund, 2017). Eftersom Walker & Avant 

(2014) inte ger några klara besked om hur materialet ska analyseras kan det innebära en risk 

för egna synpunkter. För att undvika att arbetet formats efter egna synpunkter synliggörs 

innehållet från datamaterialet genom tabeller och bilagor. För att säkerställa pålitligheten i 

denna studie har alla ordböcker som uppfyllde inklusionskriterierna använts. Det som stod i 

ordböckerna har använts för analys och dess innehåll har tydliggjorts i bilagor för att 

synliggöra innehållet. Att det varit två författare som genomgående diskuterat och reflekterat 

ses som styrka då två individer kan både stödja och ifrågasätta genomförandet.           

 

Om analysprocessen är tydligt beskriven under hela forskningsprocessen ökar 

bekräftelsebarheten (Mårtensson & Fridlund, 2017). Den här studien kan ses som en analys i 

sin helhet, en begreppsanalys. Walker och Avants (2014) metod för begreppsanalys 

innehåller steg som är tydliga att följa genom hela arbetets gång. För att tydliggöra 

bekräftelsebarhet finns steg 3–7 i metoden tydligt beskrivna under rubriken analys. 

Mårtensson & Fridlund (2017) menar vidare att det är viktigt för bekräftelsebarheten att 

författarna är så neutrala som möjligt och inte påverkar den insamlade datan. Till hjälp för 
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studiens neutralitet kan andra personer granska analys och resultatbeskrivning. För att 

ytterligare öka bekräftelsebarheten i denna studie kunde någon förutom handledaren granskat 

analys och resultatbeskrivning.  

 

Överförbarhet innebär i vilken grad studiens resultat kan överföras till andra grupper, 

kontexter eller situationer. För att bedöma om resultatet är överförbart krävs att deltagare och 

kontext är tydligt beskrivet samt att trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är 

säkerställda (Mårtensson & Fridlund, 2017). Eftersom Walker och Avant (2014) ger 

möjligheten att gå fram och tillbaka i metodens steg kan en otydlighet uppstå i hur analysen 

lett fram till ett resultat. Denna otydlighet kan leda till en svårighet för överförbarheten. De 

fallbeskrivningar som finns i resultatet kan ge läsaren ökad möjlighet att bedöma resultatets 

överförbarhet och ett igenkännande för, i detta fall begreppet hemmet som vårdmiljö. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva begreppet hemmet som vårdmiljö. Genom att förtydliga 

vad begreppet hemmet som vårdmiljö kan innebära kan viktiga aspekter synliggöras, aspekter 

som är av betydelse när hemmet blir sjuksköterskans arbetsplats samtidigt som det 

fortfarande är patientens hem. Resultatet av begreppsanalysen visar att begreppet hemmet 

består av tre kännetecken som har ett samband och är beroende av varandra. Kännetecknen 

kan inte var för sig uppfylla innebörden av begreppet hemmet. Resultatdiskussionen utgår 

från begreppet hemmets tre kännetecken och dess betydelse för hemmet som vårdmiljö och 

personcentrerad omvårdnad. 

Platsen 

Resultatet visar att hemmet som plats rymmer både permanenta och tillfälliga platser. En 

förutsättning för att hemmet ska finnas är att det finns någon form av plats där hemmet kan 

skapas. Begreppet hem associeras ofta med en specifik plats som har en adress och en plats 

dit människor kan komma på besök (Hilli, 2017; Midbøe, m.fl., 2019). Gillsjö och Schwartz-

Barcott (2009) har gjort en mixad begreppsanalys med hjälp av litteratur och empiriska 

observationer. Deras resultat visar flera olika aspekter på vad hemmet kan vara. De har fått 

fram att hemmet kan vara den plats man bor på just nu men de har även fått fram att hemmet 

kan vara flera olika platser (Gillsjö & Schwartz – Barcott, 2009). Resultatet i 

begreppsanalysen gjord i den här studien visar också flera aspekter på begreppet hemmet. 

Likheterna är att hemmet kan vara mer än en plats. Det som skiljer dessa två studierna åt är 
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utförandet för att komma fram till resultatet. Gillsjö och Schwartz – Barcott (2009) har 

studerat begreppet hemmet redan insatt i ett omvårdnadssammanhang medan i den här 

studien har begreppet hemmet studerats utan sammanhang först och sedan satts in i ett 

omvårdnadssammanhang.  

Hemsjukvård bedrivs i patientens hem (Werntoft, 2014).  Enlig resultatet måste det finnas en 

plats för att hemmet ska finnas. En sådan plats, kan vara patientens egen bostad. Platsen, 

d.v.s. patientens egen bostad, är den grundläggande delen för att hemsjukvård ska kunna 

bedrivas. I resultatet framkom även att tillfälliga platser också kan räknas som hem. En sådan 

tillfällig plats kan vara en anstalt eller en vårdinstitution. Sådana tillfälliga platser går inte att 

ställa i relation till vårt syfte eftersom det inte kan relateras till hemmet som vårdmiljö. 

Skapa atmosfären 

Enligt resultat av analysen behövs det en plats för att hemmet ska kunna skapas. Platsen själv 

kan inte skapa hemmet. Förutsättningar för att hemmet ska skapas är att platsen tillsammans 

med människor, känslor och omgivning skapar en atmosfär. Hilli (2017) menar att en 

atmosfär skapas när individer och miljö interagerar med varandra. Ylikangas (2017) samt 

Tryselius och Gren (2019) beskriver att atmosfären är föränderlig och en ständigt pågående 

process som sker i samspel mellan miljön, familjen och de individer som befinner sig i 

miljön. Resultatet i den här studien visar att när atmosfären har skapats kan känslor som att 

höra hemma någonstans eller ha sin rätta plats infinna sig. Om atmosfären är föränderlig går 

det att dra slutsatsen att känslorna som infinner sig också förändras och kan försvinna om 

atmosfären förändras. Känslan av att höra hemma kan förändras till känslan av att inte höra 

hemma. 

I resultatet framkommer det att det är omgivningen och individerna i omgivningen som 

skapar atmosfären. Pastor (2006) menar att ett samspel fungerar om maktbalansen 

upprätthålls mellan sjuksköterska och patient, att sjuksköterskan och patienten har en 

ömsesidig respekt för varandra samt ett delat ansvar. Samspelet mellan omgivning och 

individerna i denna omgivning kan skapa en vårdande eller icke vårdande atmosfär beroende 

på den maktbalans Pastor (2006) beskriver. Det är samspelet som är grunden i att skapa en 

atmosfär, det är också i samspelet grunden läggs om atmosfären upplevs som vårdande eller 

icke vårdande. Ylikangas (2017) menar att en patient kan uppleva en vårdande miljö genom 

att bli sedd och lyssnad på. Upplever patienten sig inte som en del i samspelet är risken stor 

att patienten upplever miljön som icke vårdande. I Pastors (2006) resultat framkommer vikten 
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av samspelet mellan omgivning och individen i omgivningen för skapandet av en vårdande 

eller icke vårdande atmosfären i hemmet. Detta styrker resultatet i den här studien då det 

framkommer att atmosfären är en stor del av hemmet.  

I atmosfären 

I resultatet framkommer att omgivningen och det som finns i omgivningen skapar 

atmosfären. När atmosfären är skapad befinner individerna sig i atmosfären. Att befinna sig i 

atmosfären kan innebära att vara hemma i sin bostad men också att vara hemma i något. Det 

kan uppkomma känslor som hemmastaddhet och/eller hemlöshet när individer befinner sig i 

atmosfären beroende på hur den är skapad. Ylikangas (2017) menar att individer påverkas av 

miljön och den atmosfär som är skapad i miljön. Enligt Edvardsson (2005) kan atmosfären 

påverkas om individen förstår omgivningen, d.v.s. om individen har förståelse för 

omgivningen kan individen också påverka känslan som finns i atmosfären (Edvardsson, 

2005).  

När en människa vårdas i sitt hem kan det inge en känsla som att vara gäst i sitt eget hem. 

Sjuksköterskans arbetsuppgifter kan upplevas gå före patientens önskningar (Jarling, m.fl, 

2018). I Pastors (2006) resultat framkom vikten av att det är sjuksköterskan som uppför sig 

som en gäst i patientens hem. Resultatet i den här studien visar att det går att skapa en 

atmosfär som innefattar att befinna sig i en känsla av hemmastaddhet eller hemlöshet. Att 

vara i atmosfären kan upplevas som komplext där det går att både förstärka och förminska 

känslor. I enlighet med Pastors (2006) resultat kan patienten uppleva känslor som att vara 

hemma i sitt eget hem eller kan känslor som hemlöshet och att vara gäst i sitt eget hem 

infinna sig beroende på om sjuksköterskan agerar som gäst i patientens hem eller inte.  

Hemmet som vårdmiljö utifrån fallbeskrivningarna  

Kännetecknen är det centrala i begreppsanalysen menar Walker och Avant (2014). 

Kännetecknen för begreppet hemmet har visats sig beroende av varandra för att begreppet 

hemmet ska uppfyllas och förstås. Fallbeskrivningarna presenteras för att visa hur 

kännetecknen påverka hemmet när hemmet är en vårdmiljö.  

I modellfallet finns alla tre kännetecknen och sjuksköterskan har en förståelse för begreppet 

hemmet vilket gör att det skapas en förutsättning för en personcentrerad omvårdnad. Av 

modellfallet att döma har sjuksköterskan fått tillgång till patientens och de närståendes 

upplevelser av situationen. Genom patient-/närståendeberättelsen kan sjuksköterskan förstå 
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upplevelsen av patientens situation och förutsättningar för personcentrerad omvårdnad skapas 

(Ekman m.fl. 2011). När en patient vårdas i sitt hem får sjuksköterskan en mer nyanserad bild 

av patienten (Gaunt & Lantz, 1996: Hilli, 2017: Jarling m.fl., 2018). Den nyanserade bilden 

av hela patienten innefattar allt det patienten har runt omkring sig, människorna, sakerna, 

omgivningen. Miljön har stor betydelse för personcentrerad omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2019).  

 

I modellfallet befinner sig Linnea i sitt hem där hon känner trygghet. Det är i miljön 

förutsättningar och begränsningar för atmosfären skapas. Ylikangas (2017) beskriver att 

sjuksköterskan kan påverka miljön så atmosfären upplevs vårdande eller icke vårdande. 

Sjuksköterskan i modellfallet har skapat ett partnerskap med Linnea och hennes familj. 

Sjuksköterskan har lyckats skapa en vårdade relation till familjen vilket underlättar för 

Linnea, hennes familj och sjuksköterskan.  Linneas oro som hon känner innan hon vet vilken 

sjuksköterska det är som kommer lägger sig när hon vet vem det är som kommer och som ska 

utföra omvårdnadsåtgärderna. I mötet mellan sjuksköterskan och Linnea har det uppstått ett 

partnerskap där Linnea känner sig trygg, förutsättningar har då skapats för att kunna arbeta 

personcentrerat. Ett partnerskap behöver etableras för att personcentrerad omvårdnad ska 

kunna utföras (Ekman m.fl., 2011).  

   

I gränsfallet påverkas den skapande atmosfären av sjuksköterskan, vilket gör att atmosfären 

runt Birgitta förändras. Att vårdas i hemmet kan innebära påtvingade relationer. Att vårdas i 

hemmet kan också innebära att patienten känner sig som en gäst i sitt eget hem (Jarling m.fl., 

2018). Sjuksköterskan kan påverka känslan patienten får av att vara gäst i sitt eget hem 

genom att respektera patienten (eller inte) och dennes hem samt genom att förstå hemmets 

kännetecken. För att hemmet som vårdmiljö ska upplevas positivt behöver ett partnerskap 

etableras och en vårdande atmosfär skapas (Ekman m.fl., 2011; Jarling m.fl., 2018). 

Sjuksköterskan i gränsfallet har inte förstått hemmets betydelse som vårdmiljö och vad det 

innebär för patienten att bli vårdad i sitt eget hem. Hilli och Eriksson (2017) menar att 

patienter som blir vårdade i hemmet kan uppleva sig ha begränsade möjligheter att fatta egna 

beslut. Enligt Ekman m.fl. (2011) är patienten expert på sig själv och detta måste 

sjuksköterskan förstå och ta tillvara på för att ett partnerskap ska bli möjligt. En 

personcentrerad omvårdnad kräver samarbete mellan sjuksköterska och patient. För att skapa 

en förtroendefull relation måste sjuksköterskan hela tiden lyssna till patienten annars finns 
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risk att den förtroendefulla relationen skadas och den personcentrerade omvårdnaden blir 

lidande (Ekman m.fl., 2011). I gränsfallet har sjuksköterskan inte etablerat något partnerskap 

med Birgitta. Det går inte skapa ett partnerskap om sjuksköterskan inte är villig att lyssna på 

patienten. I gränsfallet är sjuksköterskan stressad och detta ökar risken för att sjuksköterskan 

slutar lyssna, att den förtroendefulla relationen skadas och att den personcentrerade 

omvårdnaden uteblir (Ekman m.fl., 2011). 

 
I motsatsfallet finns ingen plats som kan relateras till ett hem. Patienten Mats och den som 

ger vård i situationen, Jackie har ingen relation sedan tidigare. Mats är vid tillfället 

medvetslös vilket innebär att en relation inte kan skapas. Enligt Forslund, Jansson, Lundblad 

och Söderberg (2017) vill en patient som drabbas av hjärtstopp ha händelsen återberättad. Ett 

partnerskap skulle då bli möjligt att etablera i efterhand. Enligt Ekman m.fl. (2011) innebär 

partnerskap ett samarbete vilket skulle kunna möjliggöra skapandet av en relation genom 

återberättelse av händelsen. Omgivningen i motsatsfallet gör att Jackie känner sig utsatt och 

ensam, atmosfären påverkar Jackie. Hilli och Eriksson (2017) beskriver att omgivningen och 

individer interagerar med varandra och skapar en atmosfär. Edvardsson (2005) menar att 

miljön tillsammans med de människor som befinner sig i miljön kan påverka individers 

upplevelse av situationer. 

Slutsats 

Begreppet hemmet som vårdmiljö är en sammansättning av tre kännetecken som alla behövs 

för att begreppet hemmet ska finnas och förstås. Ett första kännetecknen är platsen som 

beskrivs som ett hus, boplats och bostad. Men även som hemland och hemort. Ett andra 

kännetecken är Skapa atmosfären. Tillsammans med platsen och omgivningen d.v.s. de saker 

och människor som befinner sig i miljön skapas det en atmosfär. Det tredje kännetecknet är i 

atmosfären där olika omständigheter avgör om det är en vårdande eller icke vårdande 

atmosfär. För att sjuksköterskan ska kunna arbeta personcentrerat i hemmiljö krävs att 

sjuksköterskan innehar kunskap om hemmets betydelse och förståelse för det som sker när 

hemmet blir en vårdmiljö. En sjuksköterska som ska arbeta i patientens hem behöver veta vad 

hemmet betyder för patienten. Hemmet betyder olika för olika individer. Det är viktigt att 

sjuksköterskan har kunskap om hemmet och vad det är som skapar hemmet, dess 

kännetecken. Sjuksköterskan ska vara gäst i patientens hem och inte göra att patienten känner 

sig som gäst i sitt eget hem. Sjuksköterskan behöver etablera ett partnerskap med patienten. 
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Till hjälp för att etablera ett partnerskap är patientens egen berättelse viktig, och genom att 

sjuksköterskan aktivt lyssnar på patienten blir det möjligt att arbeta personcentrerat hos/med 

patienten i dennes hem. 

Kliniska implikationer 
Resultatet i denna studie kan användas i klinisk verksamhet genom att stötta sjuksköterskor 

som arbetar i hemmiljö. Studien erbjuder kunskap om hemmets betydelse för att ge 

sjuksköterskor en möjlighet att arbeta personcentrerat i patientens hem. Denna studien bidrar 

med nya sätt att se på hemmet som vårdmiljö, och kunskapen som studien bidrar med kan 

användas i den kliniska verksamheten för att underlätta samarbetet mellan sjuksköterska och 

patient samt närstående. 

Fortsatt forskning  
Möjlig fortsatt forskning är att begreppet hemmet fortsätter att studeras som ett 

omvårdnadsbegrepp för att ge en förutsättning för sjuksköterskan att arbeta personcentrerat i 

patientens hem. Genom att vidare studera begreppet hemmet som ett omvårdnadsbegrepp, 

t.ex. med hjälp av empirisk studie ur olika perspektiv som sjuksköterska-, patient- och 

anhörigperspektiv kan vi öka förståelsen för hur det är att vårda i hemmet eller att bli vårdad i 

hemmet. Ett begrepp är föränderligt och kan ändras över tid, vilket innebär att begreppet 

hemmet behöver fortsätta studeras i samma takt som hemmet blir en allt vanligare vårdmiljö.  
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Bilaga 1 Sökmatris – synonymordböcker  
Karlskrona stadsbibliotek, Ronneby stadsbibliotek och Osby bibliotek, november 2019. 
 

Hemsida Sökord Avgränsning Antal träffar Ordböcker 
Karlskrona 
stadsbibliotek 

Synonymordbok  6  

 Synonymordbok Finns 
tillgängliga på 
plats  

6  

 Synonymordbok Uppfyller 
inklusions-
kriterierna  

3 Bonniers 
synonymordbok 
(2000) 
 
Norstedts 
svenska 
synonymordbok 
(2009) 
 
 
Svensk 
synonymordbok 
(2007) 
 

Ronneby 
stadsbibliotek 
 

Synonymordbok 
 

 5  

 Synonymordbok 
 

Finns 
tillgängliga på 
plats 
 

5  

 Synonymordbok 
 

Uppfyller 
inklusions-
kriterierna 
 

4 varav 3 
dubbletter =  
1 användbar 

 

Nya stora 
synonym-
ordboken 
(2000) 

Osby bibliotek 
 

Synonymordbok 
 

 13  

 Synonymordbok 
 

Finns 
tillgängliga på 
plats 
 

6  

 Synonymordbok 
 

Uppfyller 
inklusions-
kriterierna 
 

4 varav 4 
dubbletter=  

0 användbara 
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Bilaga 2 Sökmatris – svenska ordböcker 
Karlskrona stadsbibliotek, Ronneby stadsbibliotek och Osby bibliotek, november 2019. 
 

Hemsida Sökord Avgränsningar Antal träffar Ordböcker 
Karlskrona 
stadsbibliotek 

Svensk ordbok  38  

 Svensk ordbok 
 

Finns tillgängliga 
på plats 

37  

 Svensk ordbok 
 

Uppfyller 
inklusions-
kriterierna  

4 Norstedts 
etymologiska 
ordbok 
(2008) 
 
Svensk ordbok 
A-L 
(2009) 
 
Svensk ordbok 
(1999) 
 
Bonniers svenska 
ordbok 
(2010) 
 
 
 

Ronneby 
stadsbibliotek 
 

Svensk ordbok 
 

 16  

 Svensk ordbok 
 

Finns tillgängliga 
på plats 

8  

 Svensk ordbok 
 

Uppfyller 
inklusions-
kriterierna 
 

4 varav 4 
dubbletter =  
0 användbara 

 

 

Osby bibliotek 
 

Svensk ordbok 
 

 55  

 Svensk ordbok 
 

Finns tillgängliga 
på plats 
 

10  

 Svensk ordbok 
 

Uppfyller 
inklusions-
kriterierna 
 

2 varav 2 
dubbletter =  
0 användbara 
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Bilaga 3 Identifiering av generella betydelser 

  

Ordbok.  Sökord: hem/hemmet Sökord: 
hem/hemmet 

Sökord: Hemma 

Bonniers svenska 
ordbok 
 

Stadigvarande bostad, bostad, boplats, 
bo, boning, hus, hemort, familj, 
hemland, hemtrakt, vårdanstalt, 
institution, inrättning 

 I hemmet eller i 
hemlandet, ha sitt hem 
eller sin rätta plats 
 

National-
encyklopedin 
 

Stadigvarande bostad för viss person, 
familj, hemmiljö, barndomshem, 
föräldrahem, hemtrakt, hemland, 
folkhem, institution, tillfällig bostad 

Före 1520-
hem, 
bostadsort, 
värld 

I hemmet eller hemtrakten 
eller hemlandet. I uttryck 
för gemenskapskänslor 
som hör samman med 
hemmet 
 

Natur & Kulturs 
svenska ordbok 
 

Barndomshem, föräldrahem, eget hem, 
institution 

Subst. 
Hemmet, några 
hem, hemmen 
Adverb. Till 
det ställe där 
man bor 

På det ställe där man bor, 
höra hemma, ha sin rätta 
plats, känna sig hemma, 
trivas och må bra på en 
plats 
 

Norstedts 
etymologiska 
ordbok 
 

Hem, stadigvarande bostad, 
bostadsort, bostad, värld, 
ursprungligen plats där man slagit sig 
ner 

 I hemmet, hemma, hem 
(vist), till hem 
 

Norstedts svenska 
ordbok 
 

Stadigvarande bostad, föräldrahem, 
folkhem, institution, tillfällig bostad  

Adverb. till 
hemmet, 
hemorten 
hemlandet 

I hemmet eller hemtrakten 
eller hemlandet 
 

Svenska akademins 
ordlista över 
svenska språket 
 

Stadigvarande privat bostad, 
institution  

 I hemmet i hemlandet 
 

Svenska ordboken 
 

Persons egen bostad, hemvist, boning, 
hus, lägenhet, vårdhem, institution, 
anstalt 

 I hemmet, i hemlandet, 
vara hemma i ngt 
 

Svensk ordbok A-L 
 

Stadigvarande bostad för viss person, 
familj, hemmiljö, bostad, 
barndomshem, föräldrahem 

Adverb. Till 
hemmet, 
hemorten, 
hemlandet 

I hemmet, i hemtrakten, 
gemenskapskänslor 
 

Sammanställning Bostad, hus något med fyra väggar. 
Också som en plats, hemort, hemland, 
värld 

 Gemenskapshetskänslor, 
höra hemma någonstans, 
kan vara en plats och en 
känsla 
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Bilaga 4 Identifiering av generella betydelser   
 

Synonymordbok Sökord: Hem Sökord: Hemma 
Bonniers synonymordbok 
 

till hemmet, till sin hemort, till 
sitt hem. Stadigvarande bostad, 
boplats, bo, boning, hus, 
hemvist, hemort, familj, 
hushåll, ursprungsland, 
hemland, hemtrakt, 
vårdanstalt, institution, 
inrättning 

I hemmet, i hemlandet, hos sig, 
anträffbar, inne, insatt, kunnig, 
hemmastadd, höra hemma, ha 
sin naturliga plats 
 

Norstedts svenska 
synonymordbok 
 

Bostad, hus, boning, adress, 
hemort  

I hemmet, i bostaden, på sitt 
rum, hos sig, hemmavid, inne, 
inomhus, på hemorten, i 
hembygden, i hemlandet, på 
hemmaplan 
 

Nya stora synonymordboken 
 

 Hemmahörande, bördig från, 
bosatt i, lokaliserad till, indigen, 
i hemmet, i familjens sköte, i 
sitt föräldrahem, inne, 
hemkommen, hemlandet, 
hemorten, hembygden, på 
hemmaplan 
 

Svensk synonymordbok 
 

Bostad, bopålar, hus, adress, 
bohag, familj, fast 
uppehållsort, hemort, boning, 
hemland, fosterland, 
tillflyktsort, stiftelse, asyl, 
vårdanstalt, till hemmet, till sitt 
hem, till hemorten, till 
hemlandet 

Hemma, i familjens sköte, i 
bostaden, på sitt rum, hos sig, 
hemma vid, inne, inomhus, 
under tak, i hemorten, i 
hembygden, i hemlandet, på 
hemmaplan, hemmahörande, 
hemmastadd, höra hemma, 
tillhöra, ha sin rätta plats, känna 
sig som hemma-, trivas. Vara 
hemma i ngt, vara kunnig i ngt 
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