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Sammanfattning 
Vaka är ett omvårdnadsvetenskapligt begrepp och beskrivs ha en central del i 
sjuksköterskans omvårdnadsarbete, likaså har vaka en central del i rollen som 
närstående till en svårt sjuk anhörig. Vaka behöver synliggöras inom omvårdnad då 
det råder oklarheter kring begreppets djupa innebörd. Syftet med föreliggande 
litteraturstudie var att belysa vad vaka är för närstående inom omvårdnad. Studien 
designades som en allmän litteraturstudie, där resultatet baserats på nio vetenskapliga 
artiklar med kvalitativ ansats. I litteraturstudien har hermeneutiskt inspirerade 
frågeställningar använts, vilka skapar utgångspunkter för att på ett djupare plan förstå 
mänskligt handlande. Frågeställningarna bidrog till en kategorisering av resultaten ur 
de vetenskapliga artiklarna, där följande kategorier identifierades: Känslor, som 
utformat en huvudkategori som vidare mynnade ut i tre subkategorier. 
Subkategorierna benämns: Beskydd, Engagemang och Livsstilsanpassningar. Beskydd 
och Engagemang framkom som ett sätt för närstående att vidmakthålla vakan, 
Livsstilsanpassningar beskrevs oundvikligt uppstå som ett resultat av den eviga 
vakan. Ytterligare behov finns av kompletterande forskning kring det djupt 
känslomässiga engagemang som präglar en närståendes vaka. Genom att lyfta fram 
begreppet vaka och söka förståelse för vad vaka är för närstående kan förutsättningar 
och omvårdnadsåtgärder för närståendes vaka skapas.  
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Abstract 

Vigilance is a term in nursing science that plays a central part in nursing profession, 
but is equally as central for the affected family. Vigilance needs to be made visible as 
there occurs vagueness about the deep meaning of the term. The aim of this literature 
study was to highlight what family vigilance means in nursing tradition. The study 
was designed as a general literature study, where nine scientific articles with 
qualitative assumptions form the basis for the outcome. Hermeneutically inspired 
questions have been used, to generate a deep understanding about human actions. The 
questions contributed to a categorization of the results from the included articles, and 
emerged as: Feelings, which formed a main category that further formed three 
subcategories. The subcategories were entitled as: Protection, Commitment and 
Lifestyle adjustments. Protection and Commitment emerged as a way for the family to 
maintain their vigilance. Lifestyle adjustments arose as an inevitable result of the 
eternal vigilance. A further need regarding complementary research exist, concerning 
the deep and emotional meaning of family vigilance. By highlighting vigilance and 
seek understanding about the meaning of the phenomenon for the family, nursing 
diagnoses can be created.  
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Inledning 
Utan förståelse för språk, begrepp, symboler och metaforer kan inte verkligheten 
kring omvårdnad beskrivas, utvecklas eller främjas (Austgard, 2012; Fridh, 2012). 
Mayer och Lavin (2005) belyser med orden från den engelske ordboksförfattaren 
Samuel Johnson hur ”språket klär våra tankar”. Vidare betonas hur utvecklingen av 
omvårdnad kräver att sjuksköterskan sätter ord på, och namnger det som så mycket 
tid och energi går åt till att tänka på varje dag (Mayer & Lavin, 2005). Ett 
fundamentalt fenomen inom sjuksköterskeprofessionen som framhäver något djupt 
essentiellt i rummet för omvårdnad är det omvårdnadsvetenskapliga begreppet vaka 
(Mayer & Lavin, 2005). Vaka utgör ett uttryck för omsorg, och gestaltas som både ett 
tillstånd och en handling (Fridh, 2012). Dels har begreppet vaka en mening ur ett 
biologiskt perspektiv, utformat ur tillgivenheten till en annan individ, som ett svar på 
ett grundläggande mänskligt behov. Likaså har vaka även en mening som betonar 
något djupt berörande, där vakandets intentioner beskrivs som en reaktion på en 
känsla av plikt och ett ansvar att beskydda, vilket starkt förankras med heder (Fridh, 
2012; Tuhus, 2017). Att namnge och framhäva det essentiella vakandet ur olika 
perspektiv för att nå en djupare dimension av vården och därmed minimera risken att 
denna unika aspekt av omvårdnaden blir osynlig för andra, understryks av Mayer och 
Lavin (2005). Vidare framhävas även vikten av att kommunicera med 
vårdvetenskapliga begrepp och med standardiserad terminologi (Mayer & Lavin, 
2005; Tuhus, 2017). Implementeringen av en starkare kunskap kring begreppet vaka 
och dess betydelse medför främjade möjligheter till att utveckla det omvårdnadsarbete 
som sjuksköterskan ansvarar för gentemot patienten (Tuhus, 2017).  
 
Definitioner som tidigare gjorts av begreppet vaka har resulterat i en beskrivning som 
berör en handling av uppmärksamhet präglad av maximal emotionell hängivenhet 
gentemot en närstående (Mayer & Lavin, 2005). Tuhus (2017) belyser vikten av att 
vaka som närstående, genom att framhäva hur vakandet är ett grundläggande verktyg 
för att kunna leva ett värdefullt liv tillsammans med en annan. Begreppet beskrivs ha 
en central del i sjuksköterskans omvårdnadsarbete, men likaså har vaka en central del 
i rollen som närstående (Carpenter & Narsavage; Mayer & Lavin, 2005; Tuhus, 
2017). Att möta närstående som vakar över en svårt sjuk anhörig är en vanlig 
företeelse inom sjuksköterskeprofessionen (Mayer & Lavin, 2005; Tuhus, 2017). Det 
ses således angelägenhet att bearbeta begreppet för att kunna nå en djupare dimension 
av vården, och skapa en förståelse för vad det innebär att som närstående vaka över en 
sjuk anhörig (Fridh, 2012; Tuhus, 2017). Då vaka benämner något en människa kan 
göra hela tiden behöver kunskapen kring begreppet uppmärksammas inom såväl ett 
samhälleligt som omvårdnadsvetenskapligt perspektiv, eftersom det råder oklarheter 
kring vakas djupa innebörd (Tuhus, 2017).  
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Bakgrund 
Skildring av begreppet närstående som familj  
De fyra konsensusbegreppen som sjuksköterskeprofessionen vilar på är: person, hälsa, 
miljö och vårdande. Det är kring dessa begrepp och dess betydelse som 
sjuksköterskan är skyldig att bedriva vård (Bergbom, 2012; Eriksson, 2012). 
Konsesusbegreppet person beskrivs ha ytterligare en dimension som innefattar familj, 
som en del av personen (Bergbom, 2012). International Council of Nurses [ICN] 
(2010) understryker att sjuksköterskans omvårdnadsarbete bör syfta till att alstra en 
miljö i förmån för att den enskilda personen och tillhörande familj ska respekteras och 
ges plats.  
 
När en person blir akut eller svårt sjuk drabbas även deras närstående. En närstående 
skildras vara en familjemedlem, en äkta make, en partner eller en vän, en älskad 
person som har en viktig roll i någons liv och med vilken de har ett positivt 
känslomässigt förhållande till. En “närstående-etikett” myntas således som ett 
begrepp präglat av en djup kärlek gentemot en annan människa (Engström, 2008). En 
närståenderelation beskrivs även inte nödvändigtvis innebära och begränsas till ett 
biologiskt eller civilt förhållande till en annan (ICN, 2010). Genomgående i 
litteraturstudien kommer följaktligen den som vakar benämnas som närstående, och 
den som närstående vakar över benämnas som anhörig. 
 
Definition och förklaring av begreppet Vaka 

Begreppet vaka har tydliga egenskaper som blir applicerbara inom ramen för vård och 
omsorg, då liknelse såsom omsorg, omvårdnad, sköta om och beskydda träder fram 
när begreppets innebörd studeras ur ett semantiskt perspektiv. Ur ett etymologiskt 
perspektiv beskrivs vaka även innebära en förpliktelse att uppmärksamt observera och 
ha uppsikt över någon (Fridh & Bergbom, 2006). Begreppet framhävs vara outforskat 
och svårdefinierat men Tuhus (2017) menar att vaka är en ständigt närvarande 
mänsklig företeelse. 
 
Vaka – Nursing 

Nursing-traditionen inom omvårdad utgår från omvårdnadsvetenskapens fyra 
konsensusbegrepp: person, hälsa, miljö och vårdande (Bergbom, 2012; Eriksson, 
2012). Vidare förklaras konsensusbegreppens egentliga innebörd frambringas genom 
en omvårdnadshandling (Eriksson, 2012). Vaka anses vara en omvårdnadshandling 
som gestaltas på en mängd varierande sätt, exempelvis kan vaka ske genom att skänka 
en omtanke, genom att fysiskt närvara eller genom att utföra en handling (Tuhus, 
2017). Vakan förklaras resultera i en handling, då vakan i sig inte kan ses, kännas 
eller höras av andra – fenomenet synliggörs endast via det åtagandet som vakandet 
har medfört (Mayer & Lavin, 2005). Vaka innebär inte att övervaka de vitala 
parametrarna, att lägga om ett sår eller att starta ett dropp, snarare är det vakan som 
utgör en grund för, och möjliggör dessa åtgärder (Mayer & Lavin, 2005; Tuhus, 
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2017). Det professionella perspektivet av begreppet vaka skildras i många avseenden 
som monitorering (övervakning) av patienten på betald arbetstid, utan känslomässigt 
engagemang, i jämförelse med det djupt känslomässiga som präglar en närståendes 
vaka (Fridh & Bergbom, 2006; Mayer & Lavin, 2005; Tuhus, 2017).  

Vaka – Caring 

Caring-traditionen förklaras av omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson som en konst 
att få något mindre speciellt att utvecklas och växa i betydelse, genom att ingå i en 
djupt emotionell gemenskap (Lindström, Lindholm & Zetterlund, 2009). Konsten att 
vaka över någon grundas i en särskild kunskap kring mänskliga fenomen, och 
förklaras vara underlaget till utvecklingen av omvårdnad (Mayer & Lavin, 2005). 
Vakandet tar sig uttryck i många olika situationer i livet och inbegriper att ta sig an en 
livssituation utöver sin egen (Fridh, 2012). Vaka framhävs som en konstant, 
kontinuerlig och oändlig tillgivenhet som är ständigt närvarande för den som vakar 
(Mayer & Lavin, 2005; Tuhus, 2017). Viljan att visa kärlek, lindra lidande och skydda 
mot ont mynnar ut i begreppet vaka som en omsorgshandling och har således 
betydelse för såväl närstående som sjuksköterska (Tuhus, 2017). Att vaka över en 
svårt sjuk eller döende patient, innebär en närvaro som belyser nuet, vilket förklaras 
mynna ut i en djupt värdig omsorg (Mayer & Lavin, 2005; Tuhus, 2017).  

Vaka – Caritasmotivet 

Begreppet vaka beskrivs av Tuhus (2017) ha utvecklats genom Katie Erikssons teori 
kring caritasmotivet. I caritasmotivet framhävs kärlek- och barmhärtighetsprincipen 
som kärnan i allt omvårdnadsarbete (Lindström, Lindholm & Zetterlund, 2009). 
Denna princip förklaras vidare ge omvårdnadsvetenskapen dess djup. I vakandets 
fundament åligger ett starkt ansvar för att hjälpa och skydda oavsett vem som vakar, 
och den som vakar räds inte för lidande utan hjälper och skyddar med syfte att lindra 
lidande (Tuhus, 2017). Vidare kopplas lidandet till vaka genom att den som vakar är 
lyhörd och vaksamt observerar de olika former lidandet tar, som ett led i kärlek- och 
barmhärtighetsprincipen i enlighet med Erikssons caritasmotiv (Lindström, Lindholm 
& Zetterlund, 2009; Tuhus 2017). I linje med Erikssons teoretiska perspektiv återfinns 
vaka i caritasmotivet genom den kärleksfulla omsorgen som vakandet innebär i mötet 
här och nu (Tuhus, 2017). 

Vaka är ett kärnelement funnet inom caritasmotivet och kärlek- och 
barmhärtighetsprincipen som ett sätt att uttrycka omsorg gentemot en annan person 
(Tuhus, 2017). Vaka framhävs således som ett sätt att visa en djupt värdig omsorg. Att 
visa omsorg förklaras enligt Erikssons caritasmotiv vara ett naturligt mänskligt 
fenomen, och det åligger människans natur att skänka omsorg till varandra 
(Lindström, Lindholm & Zetterlund, 2009). Ett grundläggande moment i den djupt 
känslomässigt präglade vakan är ett närvarande möte i nuet mellan människor (Tuhus, 
2017). 
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Vaka – Närstående 

Som närstående har det inte alltid varit en självklarhet att få vaka över sina anhöriga 
på sjukhuset, under många decennier fanns tydliga restriktioner för närstående 
gällande besökstider och delaktighet i vården (Carr & Fogarty, 1999). Det var först 
under 1960-och 70-talet som de strikta restriktionerna kring besökstider började 
suddas ut och närstående tilläts vaka på ett djupare och mer närvarande plan (Fridh, 
2012; Carr & Fogarty, 1999). Det dröjde däremot länge innan begreppet vaka 
erkändes som något värdigt och essentiellt inom omvårdnadsvetenskapen (Carr & 
Fogarty, 1999). I takt med att vården och sjukhussystemet har utvecklats har en mer 
öppen sfär för närståendes vaka skapats, vilket vidare resulterat i att vaka har fått en 
allt mer gedigen plats inom vård och omsorg (Carr & Fogarty, 1999; Fridh, 2012).  

Tidigare forskning kring området har visat hur närstående direkt vid ett 
diagnostiseringstillfälle startar sitt vakande genom att de tar sig an en livssituation 
utöver sin egen (Carpenter & Narsavagne 2004; Fridh & Bergbom, 2006). Att vara en 
vakande närstående till en sjuk anhörig har tidigare även framställts som ett stundtals 
isolerande moment i livet (Carpenter & Narsavagne, 2004). En närstående har ibland 
varken kraft eller motivation till att göra någonting annat än att ”bara” skänka en 
tanke till sin anhöriga, som ett led i den eviga vakan (Engström, 2008; Carpenter & 
Narsavage, 2005). I vakans centrala kärna återspeglas relationen till den anhöriga som 
en närstående vakar över. Relationen präglas av en djup förbindelse som avser att 
hjälpa en person som inte längre kan ta hand om sig själv eller är döende (Fridh & 
Bergbom, 2006). Vaka ses som en naturlig kärlekshandling vilket även kan skapa ett 
etiskt krav på den närstående, i syfte att värna om sin anhörigas liv (Engström, 2008). 
 
Problemformulering 
Tidigare forskning beskriver att vaka har en central del i sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete, likaså beskrivs vaka ha en central del i rollen som närstående till 
en sjuk anhörig. Däremot råder det oklarheter kring begreppets djupa innebörd. Det 
ses således angelägenhet att bearbeta och synliggöra begreppet vaka för att skapa 
förståelse för vad vaka är för närstående inom omvårdnad. 
 
Syfte 
Syftet var att belysa vad vaka är för närstående inom omvårdnad. 
 
Frågeställningar 
För att nå en djupare förståelse för närstående som vakar över en svårt sjuk anhörig 
har frågeställningarna som tillämpas i litteraturstudien hämtat inspiration ur en 
hermeneutisk metod. Denna metod avser att ställa frågor med aspekter kring vad, hur 
och varför (Forsberg & Wengström, 2016) till de vetenskapliga artiklarna.  
     
Vad innebär vaka för närstående inom omvårdad? 
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Hur skildras vaka av närstående inom omvårdnad? 
Varför vakar närstående inom omvårdnad?  
 
Metod 
Design 
Designen som tillämpades var en allmän litteraturstudie. Metoden bestod av att 
systematiskt söka, granska och sammanställa vetenskapliga artiklar som publicerats 
kring ämnet (Forsberg & Wengström, 2016). 
 
Datainsamling 
För att möta litteraturstudiens problemställning, syfte och frågeställningar har i 
enlighet med Forsberg och Wengström (2016) relevanta sökord valts ut som återfinns 
i studiens syfte. Sökning efter publicerade vetenskapliga artiklar genomfördes mellan 
2017-09-12 och 2017-10-04. Artikelsökningen avgränsades med hjälp av den 
booleska operatorn AND (Forsberg & Wengström, 2016; Östlundh, 2006) för att nå 
en så detaljerad sökning som möjligt, och således finna vetenskapliga artiklar som 
behandlar både begreppet vaka, närståendeperspektivet och omvårdnad. Trunkering 
(Forsberg & Wengström, 2016; Östlundh, 2006) testades initialt som sökmetod, vilket 
innebär att ersätta början eller slutet av ett ord med en asterisk (*), för att finna fler 
variationer på sökorden. Tillvägagångssättet testades på orden vigil samt family, men 
gav inte tillfredställande resultat med relevans mot studiens inklusions -och 
exklusionskriterier (Tabell 1) och valdes då att uteslutas i framtida sökningar. Vid 
trunkering förekom även sökresultat som omfattade författarnamn där ordet Vigil 
förekom. De inledande artikelsökningar har omfattat sökorden (Forsberg & 
Wengström, 2016; Friberg, 2006): Watch over AND family presence AND caring, 
vigil AND family members AND caring och vigilant AND family AND nursing. 
Dessa inledande sökningar bidrog till att hitta de mest relevanta sökorden som 
använts i den systematiska artikelsökningen i de olika databaserna. I de första 
sökningarna som gjordes placerades begreppet vaka (vigil/watch over) i kombination 
med familjenärvaro (family presence) samt familjemedlemmar (family members) men 
kombinationen gav få träffar som svarade mot syftet. Sökordet family valdes istället ut 
då detta ord på bästa sätt kunde ses som synonymt för begreppet närstående, som 
betonas i syftet. Fridh (2012) beskriver engelska synonymer till begreppet vaka som: 
vigil och watch, där vigil benämns som substantiv och watch som verb. Sökorden för 
vaka har då valts ut efter de referenserna (Tabell 2, bilaga A). Sökordet watch over 
blev ersatt med vigilance då ordet hade bättre överensstämmelse mot begreppet vaka. 
Sökorden nursing (omsorg) och caring (omvårdnad) har använts för att sätta 
begreppet vaka (vigilance) i det vetenskapliga perspektivet för omvårdnad. Vidare 
presenteras en tabell över sökhistoriken som utförligt redovisar när sökningarna har 
genomförts, i vilken databas sökningen gjorts samt hur sökorden har kombinerats. 
Tabellen presenterar även antal träffar, lästa abstrakt samt antal träffar som använts 
för litteraturstudiens resultat (Tabell 3, bilaga B). 
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Då litteraturstudien behandlar ett relativt outforskat område krävdes i enlighet med 
Forsberg och Wengström (2016) även manuell sökning för att tillmötesgå behovet av 
material med relevans för syftet. Den manuella sökningen omfattade en artikeltitel 
som ansågs möta studiens syfte vilken lokaliserades via referenslista i kurslitteratur, 
Vårdvetenskapliga Begrepp I Teori och Praktik, 2012. En tidsbegränsning av 
sökningarna (Forsberg & Wengström, 2016) kunde inte appliceras relaterat till att 
ämnet var relativt outforskat och tillgången på material var märkbart begränsad. 
Samtliga sökningar av vetenskapliga artiklar hade då följande gemensamma 
inklusionskriterier (Forsberg & Wengström, 2016; Wallengren & Henricson, 2012): 
saknar tidsbegränsning, skrivna på engelska, peer-reviewed, tillgängligt abstrakt, 
innehåll av etiska överväganden, förekomst av begreppet vaka i abstrakt, resultat eller 
diskussion samt att de vetenskapliga artiklarna skulle vara av minst grad II efter 
kvalitetsgranskning i enlighet med Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för 
vetenskapligt material (Tabell 1).  
 
För att säkerställa kvaliteten på de vetenskapliga artiklar som inkluderats i 
litteraturstudien granskades dessa utifrån Carlsson och Eimans (2003) 
granskningsmall för kvalitativa studier. Granskningsmallen syftar till att genom 
poängsättning utreda den vetenskapliga kvaliteten i artikeln. Poängsystemet 
omvandlas sedan till procent där bedömningen vidare rangordnas i tre grader, grad I, -
II respektive grad III, där artiklar vilka räknas som grad I anses inneha hög 
vetenskaplig kvalitet.  
 
Tabell 1: Inklusions och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Innehålla abstrakt Saknar abstrakt 

Skrivna på engelska Skriva på annat språk än engelska 

Vara peer-reviewed Ej peer-reviewed 

Innehålla vaka i: abstrakt, resultat eller 
diskussion 

Innehåller inte vaka i: abstrakt, resultat eller 
diskussion 

Innehålla etiska övervägande eller vara 
godkänd av en etisk kommitté 

Saknar etiska övervägande eller godkännande 
av etisk kommitté 

Minst grad II efter kvalitetsgranskning Grad III efter kvalitetsgranskning 

Ingen tidsbegränsning Tidsbegränsade till de senaste fem åren 

Artikelsökning  
De databaser som artikelsökningar har tillämpats i är: Cumulative Index of Nursing 
and Allied Health (CINAHL), Public Medline (PubMed) samt Psychological 
Abstracts (PsycINFO). Dessa databaser för vetenskapliga artiklar innehåller material 
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med inriktning inom omvårdnad-, psykologi och medicinsk forskning (Forsberg & 
Wengström, 2016).  

Databas – Cinahl 

Cinahl är en databas som omfattar forskningsområden såsom omvårdnad, 
sjukgymnastik och arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2016). I Cinahl har två 
artikelsökningar genomförts, samtliga sökningar innehöll den booleska operatorn 
AND (Forsberg & Wengström, 2016; Östlundh, 2006) samt begränsades till 
inklusionskriterierna (Tabell 1). Den första sökningen omfattade sökorden: vigilance, 
family AND caring, vilket genererade i 16 träffar, där alla 16 vetenskapliga artiklars 
abstrakt granskades. Granskningen resulterade i att en av de 16 vetenskapliga 
artiklarna valdes ut då den besvarade syftet. Den andra sökningen utfördes med 
sökorden: vigilance, family AND nursing vilket mynnade ut i 43 vetenskapliga 
artiklar. Av de 43 vetenskapliga artiklarna lästes 25 abstrakt, då dessa motsvarade 
inklusions- och exklusionskriterierna (Tabell 1). Av de 25 lästa abstrakten valdes två 
vetenskapliga artiklar ut för att inkluderas i resultatet. Samtliga tre vetenskapliga 
artiklar som hittades i databasen med innehåll som motsvarade syftet inkluderades i 
resultatet, efter bedömning utifrån Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 

Databas – PubMed 
PubMed är en databas där sökningar av vetenskapliga artiklar från tidskriftsförlag 
inom medicin och omvårdnad kan genomföras (Forsberg & Wengström, 2016). Fem 
artikelsökningar gjordes i databasen tillsammans med valda inklusionskriterier. 
Inklusionskriteriet beträffade att artiklarna skulle vara peer-reviewed kunde inte 
appliceras i sökningarna då databasen inte innehar den begränsningsmetoden. I de 
första sökningarna som tillämpades i databasen PubMed användes initialt MeSH-
termer (Forsberg & Wengström, 2016), metoden avser att specificera 
artikelsökningarna. I den första sökningen användes sökordet vigilance som MeSH-
term tillsammans med sökorden caring AND family, vilket inte mynnade ut i några 
träffar. Den andra sökningen omfattade nursing som MeSH-term tillsammans med 
sökorden vigilance AND family, vilket inte heller genererade i några träffar. I den 
tredje sökningen placerades sökordet caring som MeSH-term tillsammans med 
sökorden vigilance AND family, likaså gav denna sökning inga träffar. Följaktligen 
beslutades att sökningar med ämnesord och MeSH-termer (Forsberg & Wengström, 
2016) skulle uteslutas i efterföljande sökningar relaterat till att metoden inte 
tillgodosåg önskad mängd vetenskapliga artiklar för litteraturstudien. Framtida 
sökningar beslutades då endast behandla sökorden i fritextsökning (Forsberg & 
Wengström, 2016). 
 
Den fjärde sökningen innefattade sökorden: vigilance, family AND caring vilket gav 
ett utfall på 24 träffar. Av de 24 träffarna lästes 20 abstrakts för att vidare granska 
artiklarnas relevans gentemot syftet. Av de 20 lästa abstrakten ansågs fyra artiklar 
uppfylla inklusionskriterierna. En av dessa fyra artiklar förekom som en dubblett från 
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en tidigare sökning i Cinahl. Resterande tre vetenskapliga artiklar valdes även ut till 
litteraturstudien efter granskning enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 
En ny sökning gjordes i databasen med förhoppning om att tillmötesgå 
litteraturstudiens problemställning och syfte, sökningen innefattade sökorden: 
vigilance, family AND nursing. Sökningen resulterade i 126 träffar. Följaktligen 
genomfördes ett urval bland de 126 artiklarna till följd av: bristande tillgänglighet av 
funna artiklar trots stöd av bibliotekarie, uppkomsten av dubbletter, författarnamn 
som innehöll “vigil” samt redan granskade och exkluderade artiklar från tidigare 
sökningar. Efter urvalsprocessen lästes 20 abstrakt då dessa ansågs relevanta mot 
studiens problemställning och syfte. Av de 20 vetenskapliga artiklarna valdes en ut till 
att inkluderas i resultatet då den var tillfreds mot syftet och hade uppnått önskad 
vetenskaplig grad efter granskning med stöd av Carlsson och Eimans (2003) 
granskningsmall.  
 
Databas – PsycINFO 
Databasen PsycINFO innehåller ett brett spektrum av forskning som berör det 
psykologiska perspektivet av medicin, - omvårdnad och andra angränsande områden 
(Forsberg & Wengström, 2016). I databasen genomfördes en sökning med sökorden: 
vigilance, family AND nursing. Sökningen gav 35 träffar där 20 abstrakt lästes som 
ansågs ha relevans mot studiens syfte. Efter genomläsning av dessa 20 artiklars 
abstrakt genomfördes ett urval relaterat till att material redan lokaliserats som dubblett 
från tidigare sökning samt att artiklarna saknade relevans mot syftet. Efter urvalet 
återstod en vetenskaplig artikel vilken svarade mot inklusionskriterierna och valdes 
att inkluderas i studiens resultat efter kvalitetsgranskning utifrån Carlsson och Eimans 
(2003) granskningsmall.   
 
Manuell sökning 
En manuell sökning (Forsberg & Wengström, 2016) utfördes genom att referenslista 
ur kapitlet Vaka i Vårdvetenskapliga Begrepp I Teori och Praktik (2012) studerades. 
Sökningen omfattades av en artikeltitel som ansågs relevant mot studiens 
problemställning och syfte. Sökningen genererade i ett fynd av en vetenskaplig 
artikel. Efter att ha läst den vetenskapliga artikelns abstrakt ansågs den vara fortsatt 
relevant i förhållande till litteraturstudiens problemställning och syfte. Artikeln 
granskades sedan utifrån Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall.  
 
Sammanfattning av urvalsprocessen 
Sökningarna i de olika databaserna genererade totalt i 246 vetenskapliga artiklar. 
Artiklarnas titlar gav den första indikationen kring huruvida artiklarna skulle granskas 
eller uteslutas, detta utgjordes som en del i det första urvalet av material. Därefter 
exkluderades 157 vetenskapliga artiklar då dessa inte ansågs relevanta gentemot 
vedertagna inklusions- och exklusionskriterier, vilket resulterade i att 89 abstrakts av 
den totala mängden träffar granskades gentemot studiens syfte. Efter granskning av 
dessa 89 abstrakts uteslöts 79 vetenskapliga artiklar då de inte svarade mot valda 
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inklusions – och exklusionskriterier (Tabell 1). Vidare kontrollerades 10 
vetenskapliga artiklar gentemot inklusions-och exklusionskriterierna för studien. De 
10 artiklarnas vetenskapliga kvalitet studerades sedan med stöd av Carlsson och 
Eimans (2003) granskningsmall. En artikel föll bort relaterat till att den inte 
upprätthöll god vetenskaplig kvalitet i förhållande till inklusionskriteriet rörande 
detta. De inkluderade artiklarna är samtliga utförda med kvalitativ design vilket inte 
var ett aktivt inklusionskriterium utan något som framträtt slumpartat vid 
sökningarna. Den tydliga begränsning av publicerad forskning kring ämnet har 
återspeglats i de vetenskapliga artiklarna, där författare slumpartat har förekommit vid 
flera tillfällen.  

 
Databearbetning 

En översikt av de vetenskapliga resultatartiklarna har skapats i enlighet med Forsberg 
och Wengström (2016). Översikten behandlar artiklarnas syfte, metod, slutsatser med 
relevans mot litteraturstudiens syfte samt grad av vetenskaplig kvalitet (Tabell 4, 
bilaga C). Litteraturstudien omfattar endast kvalitativa vetenskapliga artiklar då 
området hittills endast är utforskat med intervju-och observationsstudier, att resultatet 
endast är grundat på kvalitativ forskning har därtill inte varit avsiktligt. Resultaten 
som de vetenskapliga artiklarna har bistått med har noggrant lästs igenom för att 
skapa en helhetsbild över dess innehåll och betydelse i relation till studiens syfte. 
Frågeställningarna som använts för litteraturstudien är inspirerade av en hermeneutisk 
metod (Forsberg & Wengström, 2016) vilka genomgående har använts som stöd i 
databearbetningen. Den hermeneutiska metoden syftar till att försöka hitta ett 
sammanhang och en djupare mening kring mänskligt handlande samt placera texten i 
sin rätta kontext (Forsberg & Wengström, 2016). Frågeställningarna har följaktligen 
legat till grund för att kunna sortera och bearbeta relevant material från de 
vetenskapliga artiklarnas resultat som även var förankrat med litteraturstudiens syfte 
(Tabell 5).  
 
Under databearbetningsprocessen skapades ett dokument där varje sida representerade 
en vetenskaplig artikel, för att på ett övergripande sätt få en överblick kring studiernas 
resultat. Liknande resultat med relevans mot litteraturstudiens frågeställningar och 
syfte som ansågs förekomma i flera studier kategoriserades för att vidare kunna 
jämföra framkomna likheter och skillnader, med stöd från studiens hermeneutiskt 
inspirerade frågeställningar. För att skapa ytterligare struktur i bearbetningen av 
materialet utformades ytterligare en del i tabellen där varje vetenskaplig artikels 
huvudsakliga resultat med relevans för syftet grupperades ihop, vilket således skapade 
kategorier och subkategorier (Danielson, 2012). De kategorier som framkommit ur 
resultatbearbetning av de vetenskapliga artiklarna är: Känslor, som utformat en 
huvudkategori, vilket vidare mynnat ut i tre subkategorier vilka benämns: Beskydd, 
Engagemang samt Livsstilsanpassningar. Framkomna kategorier har sedan placerats 
in under varsin frågeställning för att tydliggöra hur bearbetningsprocessen mynnat ut i 
funnet resultat. Huvudkategorin Känslor identifierats besvara varför-frågan. De första 
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två subkategorierna Beskydd och Engagemang ansågs båda besvara hur-frågan men 
skildes åt i två separata subkategorier då de behandlade frågan ur olika perspektiv. 
Den tredje subkategorin Livsstilsanpassningar identifierades därtill besvara vad-
frågan (Tabell 5). 
 
Tabell 5: Resultatbearbetning med hermeneutiskt inspirerade frågeställningar 
 

Frågeställningar: 
 
 
 
Vetenskaplig artikel: 

Varför vakar 
närstående inom 
omvårdnad? 

Hur skildras          
vaka av närstående 
inom omvårdnad? 

Hur skildras          
vaka av närstående 
inom omvårdnad? 

Vad innebär vaka för 
närstående inom 
omvårdnad? 

Carr, JM. (2014) Hopp, oro, osäkerhet, 
förpliktelse, ansvar 

Vakta, beskydda, 
kärleksfull omtanke 

Involverad i 
vårdandet, 
beslutstagande, 
advokat 

Åsidosätta egna behov, 
relationsförändringar, 
”komfort-zon” 

Carr, JM. (1998) Oroligt leverne, 
osäkerhet 

Ansvar, skydda från 
fara 

Medverka i 
vårdandet, 
beslutstagande 

Anpassar och åsidosätter 
egna behov, rollförändringar 

Dudley, SK. & Carr, JM., 
(2004) 

Oro, ansvar, kärlek, 
stress, ilska, ångest, 
osäkerhet 

Ansvar, skydda från 
fara 

Involverad i 
vårdandet, 
beslutstagande 

Anpassar och åsidosätter 
egna behov, rollförändringar 

Eggenberg et al. (2004 Sårbarhet, ångest, oro, 
maktlöshet 

Försvarar, ansvarar, 
skydda mot faror 

Återta kontroll, 
advokat 

Anpassar vardag 

Frid, I., Bergbom, I. & 
Haljamäe, H (2001) 

Kaos, ansvar, kärlek, 
hopp, ihärdighet, 
säkerhet 

Fysiskt vara nära, 
ansvar 

Hjälpa till, bidra  

Fridh, I., Forsberg, A. & 
Bergbom, I. (2008) 

Väntan, oro, osäkerhet, 
frustration, nervositet, 
närhet 

 Fokus på den 
anhöriga, prata/hålla 
hand 

Åsidosätta egna krav och 
behov, allt runtom 
obetydelsefullt 

Lee, R. LT. & Lau, V. WK. 
(2013) 

Sårbar, nervös, ledsen, 
hjälplös, missförstådd 

Skydda, naturligt i 
föräldraskapet, 
fysiskt närvara 

Skydda, naturligt i 
föräldraskapet, fysiskt 
närvara 

En oundviklig 
rollförändring, vara en 
hjälpande hand 

Meakins et al. (2015) Oro, ångest, rädsla, 
ovisshet 

Skydda från faror, 
normalisera tillvaro 

Hjälpa, fokus på 
behov och hälsa, 
advokat 

Anpassa livet efter vakan 

Plakas et al. (2013) Rädsla, ångest, oro, 
upprörd 

Närvaro, emotionell 
lättnad 

Kontinuerlig 
uppdatering 

Inte kunna “bara” vara 
hemma 

 
Huvudkategori: 
 
Subkategori: 

 
KÄNSLOR 
 

 
  
 
Beskydd 

 
 
 
Engagemang 

 
 
 
Livsstilsanpassningar 



 

 11 

Forskningsetiska överväganden 
Forskning ska utföras efter överensstämmelse med etiska lagar, principer och 
riktlinjer (Kjellström, 2012). I Belmontrapporten återspeglas tre omfattande principer 
kring forskningsetik, två av de grundläggande etiska principerna för forskning handlar 
om respekt för personen samt att forskningen ska syfta till att göra gott (Kjellström, 
2012). Vidare betonas hur principen att göra gott ska tillämpas genom att respektera 
varje enskild individ och hens rättigheter, samt att forskningen ska mynna ut i nya 
kunskaper som i sin tur kan generera utveckling inom ett specifikt område (World 
Medical Association, 2013). Helsingforsdeklarationen och dess etiska principer är 
riktlinjer för medicinsk forskning och belyser bland annat två viktiga och centrala 
delar, den första delen innefattar att genomförd forskning måste kunna presentera en 
bedömning beträffande nytta och risk. Bedömningen innebär att forskaren har 
övervägt och reflekterat kring eventuella risker för deltagarnas medverkan och deras 
hälsa. Vidare ska dessa eventuella risker ställas mot den förväntade nyttan av 
forskningen (World Medical Association, 2013). Den andra centrala delen av 
Helsingforsdeklarationen betonar likt Belmontrapporten att forskningen måste besitta 
väl vetenskaplig hållbarhet (Kjellström, 2012; World Medical Association, 2013). 
Helsingforsdeklarationen ligger även till grund för konceptet om att oberoende 
personer utses till att granska forskningen för att värdera graden av etisk hänsyn 
(Kjellström, 2012). 
 
För att säkerställa kvaliteten i litteraturstudien sammanställdes olika kriterier att ta 
hänsyn till i den kritiska granskningen av materialet. Önskvärt var att de artiklar som 
inkluderades i litteraturstudien hade hög grad av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson 
och Eimans (2003) granskningsmall, tagit etisk hänsyn, alternativt fått ett etisk 
godkännande av en etikprövningsnämnd. De vetenskapliga artiklar som inte uppnådde 
kriteriet att vara godkänd av en etikprövningsnämnd kunde inkluderas ändå, då det i 
dessa fall utförligt fördes en diskussion kring etiska överväganden av forskaren och 
sågs således inte innebära någon risk för människor (Kjellström, 2012; World 
Medical Association, 2013). 
 
Resultat 
Föreliggande litteraturstudie belyser vad vaka är för närstående inom omvårdnad. De 
kategorier som framkommit ur resultatbearbetning av de vetenskapliga artiklarna är: 
Känslor, som utformat en huvudkategori, vilket vidare mynnat ut i tre subkategorier: 
Beskydd, Engagemang samt Livsstilsanpassningar.  
 
Vaka – Närstående – Känslor 
Känslor har en betydande roll för närståendes vaka (Carr, 2014). Känslor som: oro, 
ångest, osäkerhet, förpliktelse och ansvar uppkommer som en reaktion till ovissheten 
kring sin anhörigas situation (Frid, Bergbom och Haljamäe, 2001). Konstant fysisk 
närvaro dämpar den känslomässiga berg-och dalbanan som närstående befinner sig i 
genom sin vaka (Carr, 2014; Frid et al., 2001). Vakandets fundament speglas i 
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känslorna hopp och kärlek. Vakandets perspektiv kring hopp återspeglas genom 
närståendes behov av att se hoppfullt på den anhöriges livssituation, och perspektivet 
av vaka i relation till kärlek, återspeglas genom en känsla av oändlig kärlek gentemot 
en anhörig (Carr, 1998; Carr 2014).    
 
Vaka formas som ett svar på en naturlig del i en djup kärlek gentemot en närstående 
(Carr, 1998; Dudley & Carr 2004; Frid et al., 2001; Lee & Lau, 2013). Vaka innebär 
en ständigt överhängande oro för närstående och bottnar i en villkorslös kärlek 
gentemot en anhörig som oundvikligt medför en känsla av hjälplöshet (Carr, 1998; 
Dudley & Carr, 2004; Lee & Lau, 2013). Känslor som oro och ångest förklaras 
minska genom att fysiskt närvara och “finnas där”, då närstående med egna ögon kan 
följa sin anhörigas vårdförlopp (Lee & Lau, 2013; Plakas, Taket, Cant, Fouka & 
Vardaki, 2013). Att konstant hålla ett vakande öga anses vara ett sätt att dämpa all 
osäkerhet, hjälplöshet och ångest som genomgående präglar en närståendes vaka 
(Carr, 1998; Dudley & Carr 2004; Eggenberg, Krumweide Meiers, Bliesmer, Earle, 
2004; Frid et al., 2001; Lee & Lau, 2013; Plakas et al., 2013). Genom vaka skapas en 
meningsfullhet som samtidigt tillfredsställer närståendes ständigt pågående 
emotionella kaos (Carr, 1998). Vaka för närstående kan även skapa en fysisk 
utmattning vilket medför en emotionell stress som i sin tur ger ytterligare näring åt 
behovet att vaka (Lee & Lau, 2013). 
 
Vakandet är en process, vilken startar redan när en närstående får besked om att en 
anhörig är sjuk, då ett behov av att fysiskt befinna sig nära uppstår (Frid et al. 2001). 
Genom fysisk närvaro skapas en känsla av säkerhet för närstående, då bristande 
kontroll över situationen skapar en emotionell oreda och osäkerhet (Frid et al. 2001; 
Fridh, Forsberg & Bergbom, 2008; Plakas et al., 2013). Det fysiska vakandet är ett 
sätt för närstående att få distans och paus från egna känslor som ständigt är 
överhängande (Fridh et al., 2008). Oro, nervositet och spändhet präglar närstående 
även bortanför sängkanten och det enda som hjälper för att hantera känslorna är att 
åka till sjukhuset och vaka (Fridh et al. 2008). Oro är således något som starkt präglar 
vakan, vilket resulterar i att närstående vakar hela tiden så länge oron vilar över dem 
(Carr, 1998; Carr 2014; Dudley & Carr, 2004; Eggenberg et al., 2004; Fridh et al., 
2008; Meakins, Ray, Hegadoren, Rogers & Rempel, 2015; Plakas et al., 2013). Vaka 
kan även skapa obehag och frustration hos de närstående i de situationer då de inte 
tillåts att vaka (Plakas et al., 2013). Sårbarhet, ångest och maktlöshet är känslor som 
utgör en central del kring varför närståendes behov av att vaka uppstår (Eggenberg et 
al., 2004).  
 
Vaka utgörs av en kärlekshandling vilken ger uttryck för en djup kärlek och omtanke 
mot en annan människa (Carr, 1998; Dudley & Carr, 2004). Den intensiva och 
oändliga kärleken är vad som driver närstående till den anhörigas sängkant (Carr, 
1998; Dudley & Carr, 2004; Fridh et al., 2008; Lee & Lau, 2013). Relationen till den 
som en närstående vakar över är central inom vakandets fundament, då vaka innebär 
en stark känslomässig förbindelse (Carr 2014; Frid et al., 2001).  
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Vaka – Närstående – Beskydd  

I vaka återspeglas ett perspektiv kring att beskydda mot faror och hot utifrån (Carr, 
1998; Lee & Lau, 2013). Vakan utgör ett verktyg för närstående att beskydda en 
älskad anhörig. Beskyddet gentemot sin anhöriga tillkommer som ett resultat av ett 
försök till att normalisera situationen för att skapa kontroll (Meakins et al., 2015). 
Närstående inger en trygghet och ett beskydd gentemot sin anhörig som befinner sig i 
en blottad och vacklande livssituation (Plakas et al., 2013). Genom vakan och det 
beskydd som den innebär axlar närstående rollen som skyddsängel för sin anhöriga 
(Carr 1998). Närståendes behov av att beskydda och vara delaktig gör att närstående 
vidmakthåller sin vaka (Carr, 1998; Carr, 2014; Dudley & Carr, 2004). Att beskydda 
den närstående genom vaka är förankrat med ett ansvar för den anhörigas 
välbefinnande (Dudley & Carr, 2004). Närståendes vaka framhävs genom en naturlig 
roll som beskyddare för deras anhöriga, likaså upplever närstående att det åligger dem 
att stå till försvar för deras anhöriga som inte själv längre är förmögen att ta den rollen 
(Eggenberg et al., 2004; Carr, 2014). 
 
Vakandet uppstår även ibland som en respons till att närstående inte sätter tillit i 
sjuksköterskans omvårdnadsarbete, vilket skapar ett behov av att hålla ett vakande 
öga på både sjuksköterskan och deras anhöriga (Eggenberg et al., 2004; Lee & Lau, 
2013; Plakas et al., 2013). Att vaka som ett sätt att uttrycka beskydd skapar en 
ensamhet hos närstående i sin vårdarroll, då sjuksköterskans kompetens ifrågasätts 
(Lee och Lau, 2013). Ett direkt led i närståendes vaka kan även skapa en överdriven 
vaka där närstående blir oförmögna att bryta rutiner och tillåter sig inte lämna sin 
anhörigas sida i tron om att den anhöriga ska sluta andas (Meakins et al. 2015). 
Beskyddet grundas i en kärleksfull omtanke till den som är sjuk (Carr, 2014; 
Eggenberg et al., 2004).  
 
Vaka – Närstående – Engagemang  

Behovet att vaka för närstående skapas av behovet att aktivt kunna göra något 
meningsfullt, som ett svar på ett djupt ansvar och engagemang (Lee och Lau, 2013). 
Betydelsen av att tillföra något meningsfullt till situationen hjälper närstående att 
hantera den överhängande oron (Eggenberg et al., 2004). Vakan upprätthålls således 
till följd av att närstående känner ett starkt engagemang för vården av deras anhöriga 
(Frid et al., 2001; Fridh et al., 2008; Lee & Lau, 2013). Det engagemang som skapas 
hos en vakande närstående återspeglas genom att de ibland sjunger och talar med sin 
anhöriga, vilket beskrivs som tillfredsställande. Engagemang visas som ett 
grundläggande element för närstående att vidmakthålla sin vaka (Carr, 1998; Carr 
2014; Dudley & Carr, 2004). Närstående önskar att vara involverade i vården kring 
sin anhörige, för att på ett djupare plan förstå vakandets betydelse (Carr, 2014; Lee & 
Lau, 2013). Vakan vidmakthålls även till följd av närståendes svårigheter att släppa 
taget om personen de älskar och låta någon annan vårda deras anhöriga (Lee & Lau, 
2013).  
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Engagemanget hos en vakande närstående utgör en beredskap att fatta beslut rörande 
den anhörigas vård (Carr, 2014). Vaka blir ett sätt för närstående att skapa sig en egen 
bild över situationen. Det som närstående själva bevittnar runt sin anhöriga upplevs 
oftast vara mer värdefullt än det som läkarna eller sjuksköterskan berättar (Plakas et 
al., 2013). Att vaka och stanna på sjukhuset är ett sätt för närstående att “fånga” 
personalen för att erhålla kontinuerlig uppdatering kring tillståndsförändringar hos 
den de vakar över (Lee & Lau, 2013; Plakas et al., 2013). För att dämpa känslan av 
frustration kring situationen byggs engagemanget upp kring vakandet. Närstående blir 
således starkt engagerade i vården som svar på de känslor som situationen medför 
(Carr 1998; Carr 2014; Meakins et al. 2015). Genom vakandets engagemang skapas 
ett återtagande av en förlorad kontroll, då vakan skapar förutsättningar för närstående 
att inhämta information och kunskap från olika perspektiv (Eggenberg et al. (2004). 
Engagemanget skapar även uthållighet och hopp för närstående vilket bidrar till att 
närstående vidmakthåller sin vaka (Carr, 1998; Carr, 2014; Dudley & Carr, 2004).     
 
Vaka – Närstående – Livsstilsanpassningar  

Att ständigt vara i en rörelse mot hälsa och skapa livsstilsanpassningar som främjar 
hälsa hos den anhöriga beskrivs vara ett kärnelement som uppstår genom den eviga 
vakan (Carr 1998; Carr 2014; Dudley & Carr, 2004). Vaka är ett fenomen som 
skärmar av verkligheten och allt runtomkring (Fridh et al. 2008). För de närstående 
finns bara här och nu, vilket präglar livet i sin helhet för närstående som vakar 
(Meakins et al., 2015). Allt runtomkring upplevs som obetydligt och irrelevant, och 
livsstilsanpassningar faller som en naturlig del av vakandet för närstående (Frid et al., 
2008). Hängivenheten hos en närstående medför att livsstilsanpassningar genomförs i 
relation till vakan då närstående många gånger inte kan föreställa sig att någon annan 
ska vaka (Dudley & Carr 2004; Lee & Lau, 2013). Obehagskänslor kan uppstå då 
närstående lämnar sin anhöriga, vilket leder till att närstående istället väljer att 
åsidosätta sig själv och sina behov för att kunna vidmakthålla sin vaka (Lee & Lau, 
2013).  
 
Vaka skapar en beredskap att offra någonting av sig själv, till exempel sömn eller 
andra elementära behov, för att främja möjligheter till att vaka (Carr, 1998; Carr, 
2014; Dudley & Carr, 2004; Fridh et al. 2008). Livsstilsanpassningar sker som 
resultat och i förmån för att närstående vill tillägna sin tid till att vaka och kunna 
lägga all fokus och energi på deras anhöriga (Carr, 1998; Carr, 2014; Dudley & Carr, 
2004). Den eviga vakan och viljan att vara nära mynnar således ofta ut i ständiga 
livsstilsanpassningar (Plakas et al., 2013). För att orka bibehålla känslan av hopp och 
uthållighet i sitt vakande är det av betydelse att närstående tillgodoser sina egna behov 
(Carr, 1998; Carr, 2014; Dudley & Carr, 2004). Genom att vakan upplevs som 
konstant för en vakande närstående påverkar den även vedertagna roller och relationer 
inom både det sociala nätverket som inom familjen (Lee & Lau, 2013; Meakins et al, 
2015). Roller och relationer blir allt mer dynamiska då dessa kontinuerligt ställds mot 
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förändringar på grund av vakan (Carr, 1998; Carr, 2014; Dudley & Carr, 2004). Hela 
livet ställs på sin spets för att kunna anpassas efter vakan (Eggenberg et al., 2004; 
Meakins et al., 2015; Plakas et al., 2013). Vaka blir ett sätt för närstående att skapa en 
hanterbarhet kring situationen Meakins et al. (2015). Närståendes vaka kan även 
prägla relationen till den anhöriga vilket kan resultera i en ökad närhet, då relationen 
blir mer intim och utvecklads genom vakan (Carr 1998; Carr, 2014; Dudley & Carr, 
2004; Fridh et al, 2008). 
 
Diskussion 
Metoddiskussion 
För att säkerställa att litteraturstudien verkligen undersöker det den syftar till att 
undersöka har frågeställningar som inspirerats av en hermeneutisk metod använts 
(Forsberg & Wengström, 2016). Frågeställningarna har fungerat som ett instrument 
för att kartlägga relevansen i de vetenskapliga artiklarnas innehåll i förhållande till 
studiens problemställning och syfte. Metoden har gått ut på att besvara de 
hermeneutiskt inspirerade frågeställningarna vilket Forsberg och Wengström (2016) 
beskriver som ett sätt för forskaren att fördjupa sig i en människas situation för att 
skapa ett meningssammanhang kring mänskligt handlande. Metoden anses relevant i 
förhållande till litteraturstudiens problemställning och syfte där förståelse för vad 
vaka är för närstående skulle beforskas. Ytterligare en frågeställning uppkom under 
databearbetningsprocessen som likaså härstammar från den hermeneutiska metoden 
vilken berörde ”var-frågan”. Denna frågeställning hade kunnat inkluderats då det 
framkom som en berörd del i materialet. Frågan hade då lyfts fram som: ”Var vakar 
närstående inom omvårdnad?”. Då frågeställningen uppdagades efter att material 
granskats utifrån redan inkluderade frågeställningar ansågs risken att prägla resultatet 
med förförståelse (Forsberg & Wengström, 2016; Henricson, 2012) bli för hög genom 
att återgå till materialet med ny etablerad kunskap kring ämnet, och valdes således att 
uteslutas.  
 
Strategin för att välja ut relevanta sökord omfattade initialt en kunskapssökning och 
inläsning kring begreppet vakas betydelse både inom det svenska och engelska 
språket. Då begreppet är svagt etablerat i den utsträckning som omfattar dess 
egentliga innebörd, fanns utmaningar rörande vilka sökord som skulle väljas ut. En 
direkt översättning av begreppet vaka till engelska resulterade i en första sökning 
vilken berörde engelskans watch. Sökresultatet omfattade då vetenskapliga artiklar 
som inte behandlade litteraturstudiens problemställning och syfte, utan snarare hade 
betydelse som innebar att “titta på” eller “övervaka”. En tydligare definition hittades 
inom det engelska språket kring begreppet vaka som istället användes, definitionen 
benämnde fenomenet som vigilance, vilket genererade i vetenskapligt material som 
hade en tydligare förankring till studiens syfte. Sökningar berörde även initialt 
“familjenärvaro” (family presence) och familjemedlemmar (family members), men 
gav inte önskat material från sökningarna då det inte svarade tydligt mot syftet. Som 
översättning och definition av svenskans “närstående” valdes till slut endast 
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engelskans family (familj) ut som definition, då detta på bästa sätt motsvarade önskad 
kontext för studiens syfte. I föreliggande litteraturstudie har majoriteten av det 
vetenskapliga material som publicerats kring ämnet granskats, vilket således stärker 
trovärdigheten, då fenomenet som undersökts anses vara studerat i stor utsträckning. 
Likaså stärks trovärdigheten i litteraturstudien då många artiklar har förekommit som 
dubbletter i de olika databassökningarna och framträdande forskning inom området 
antas då vara utnyttjad (Henricson, 2012).  
 
De vetenskapliga artiklar som återfinns i litteraturstudiens resultat är 
kvalitetsgranskade med stöd av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för 
kvalitativa studier. Poängsystemet i granskningsmallen (Carlsson & Eiman, 2003) 
avser bland annat undersöka om forskaren beaktat och diskuterat sin förförståelse, 
vilket vidare beskrivs vara något som påverkar och stärker både pålitligheten och 
bekräftelsebarheten i en vetenskaplig studie (Henricson, 2012). Tillika ökar 
trovärdigheten, pålitligheten och bekräftelsebarheten om en tydlig stringens återfinns i 
författarens dataanalys. Där trovärdigheten beskrivs stärkas genom att författaren 
behandlar forskningsproblemet ur olika perspektiv. Pålitligheten stärks genom att 
författaren utförligt beskriver både förförståelse samt hur forskningen genomförts. 
Genom utförlig diskussion kring förförståelse samt hur datainsamling och 
analysprocess sett ut stärks även de vetenskapliga studiernas bekräftelsebarhet 
(Henricson, 2012). Då dessa faktorer återfinns som en del i Carlsson och Eimans 
(2003) granskningsmall har endast artiklar med vetenskaplig kvalitet av grad I 
respektive grad II inkluderats, för att stärka litteraturstudiens trovärdighet, pålitlighet 
och bekräftelsebarhet. Ytterligare en del i granskningsmallen (Carlsson & Eiman, 
2003) avser även poängsättning för huruvida forskaren tagit etisk ställning i sitt 
arbete. Därtill skapades ett inklusionskriterie för de vetenskapliga artiklarna som 
berörde etiska aspekter där önskvärt var att forskaren skulle ha erhållit godkännande 
av en etisk kommitté, i de fall som artiklarna saknade ett godkännande från en etisk 
kommitté önskades de istället innehålla tankar kring forskarens etiska överväganden.  
 
Redan efter datainsamling uppdagades en påtaglig begränsning beträffande publicerad 
vetenskap om vad begreppet vaka är för närstående, vilket skapade en genomgående 
medvetenhet kring pålitlighet och trovärdighet i underlaget, då ytterligare 
referenslitteratur att styrka med således blev inskränkt. Överförbarheten blir 
följaktligen även påverkad av det begränsade materialet och den uttalade bristen på 
forskning kring ämnet då överförbarheten endast kan värderas om trovärdighet, 
pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkerställda (Henricson, 2012). Trovärdigheten 
och bekräftelsebarheten kan däremot ifrågasättas relaterat till att litteraturstudiens 
resultat bygger på vetenskapliga artiklar som i viss utsträckning omfattas av samma 
författare. Det kan ses som en styrka att ha flera studier av samma författare då detta 
speglar att forskaren är framträdande inom det valda forskningsområdet. Däremot kan 
likaså en svaghet identifieras beträffande att resultatet riskeras att präglas av 
forskarens förförståelse. Vissa artiklar behandlar vaka i förhållande till föräldrar som 
vakar över sina barn, detta har däremot inte visats påverka överförbarheten i 



 

 17 

litteraturstudien då samma nämnare har identifierats i de vetenskapliga artiklarna 
oberoende de närståendes roll gentemot sin anhöriga. 
 
Utmaningar har funnits kring att hitta vetenskapliga artiklar som enbart behandlar 
begreppet vaka. I den övervägande delen av de 10 vetenskapliga artiklarna som valdes 
ut till att svara för litteraturstudiens resultatdel återfanns vaka som ett bifynd, vilket 
avspeglar den begränsning som föreligger i material och forskning kring ämnet. 
Begreppet vaka ansågs således vara tvunget att sättas i kontext vilande mot 
“närstående” för att skapa ett relevant meningssammanhang (Forsberg & Wengström, 
2016). Då litteraturstudiens resultat skapats av dessa bifynd kan kvaliteten på 
materialet anses vara vacklande då den ursprungliga vetenskapliga studien inte 
uteslutande handlade om att beforska begreppet vaka. Däremot anses detta 
tillvägagångssätt endast tydligt återspegla den uttalade begränsning som finns 
avseende forskning kring ämnet och kvaliteten tycks således inte röjas. 
 
De vetenskapliga artiklarna som har legat till grund för litteraturstudiens resultat har 
genomförts i olika delar av världen däribland: Norden, USA, Grekland och Kina. 
Trots att studierna har genomförts på spridda platser i världen har detta inte 
återspeglats som en bärande faktor med påverkan på resultaten. Gemensamma 
nämnare har uppdagats oberoende vart studien utförts, vilket påvisar att materialet är 
överförbart och applicerbart på en rad olika grupper oberoende: land, religion, kultur, 
och person. Att vaka ses då som ett mänskligt fenomen som finns förankrat överallt i 
såväl samhället som hela världen, vilket påvisar att litteraturstudien anses ha god 
överförbarhet (Henricson, 2012). 
 
Studier som utformats med samma design förklaras av Henricson (2012) öka 
trovärdigheten. Majoriteten av de vetenskapliga artiklar som återfinns i föreliggande 
litteraturstudie är gjorda som observations- och intervjustudier vilket ses som en 
styrka gentemot trovärdigheten i materialet. Henricson (2012) poängterar att 
trovärdigheten kring en litteraturstudie tillika stärks om åtskilliga databaser med 
inriktning på omvårdnad brukas. Av de berörda databaser som artikelsökningar har 
tillämpats i (Cinahl, PubMed och PsycINFO) har alla haft ett omvårdnadsfokus, vilket 
har genererat i att vissa av de vetenskapliga artiklarna har varit återkommande vid 
sökningarna. Vidare hade det möjligen varit önskvärt att utöka och bredda sökningen 
genom att använda ytterligare databaser. Däremot ställs frågan kring huruvida 
ytterligare material skulle ha påträffats i fler databaser då området är tydligt begränsat 
ur forskningssynpunkt.   
 
Litteraturstudiens bearbetningsprocess kring inkluderat material har genomförts med 
tydlig stringens för att åstadkomma en begriplighet kring arbetsstrukturen. En utförlig 
beskrivning av hur de vetenskapliga artiklarnas material har analyserats och 
bearbetats (Wallengren & Henricson, 2012) illustreras i tabell 5. Tabellen ger en 
summarisk illustration kring databearbetningen, vilket bidrar till att läsaren på ett 
konkret och övergripande sätt får en inblick i hur bearbetningen har gått tillväga. 
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Parallellt med tabellen har en förklaring i textform utarbetats. I texten redovisas 
databearbetningens förlopp steg för steg. Slutligen redovisas hur gemensamma 
meningsenheter (Danielson, 2012) ur resultatartiklarna har resulterat i huvudkategori 
samt underliggande subkategorier. Med hjälp av den utarbetade tabellen och 
tillhörande texten uppstår en tydlighet som skapar möjlighet för läsaren att på ett 
följsamt sätt urskilja hur konsensus kring resultaten har uppnåtts (Tabell 6). Genom 
denna noggranna beskrivning kring litteraturstudiens dataanalys ökar således studiens 
bekräftelsebarhet.  
 
Resultatdiskussion 
Vaka beskrivs som en djup kärlekshandling (Carr, 1998; Carr, 2014; Frid et al., 2001; 
Lee & Lau, 2013) vilket överensstämmer med tidigare förklaring som belyser vaka 
som en vilja till att visa kärlek (Fridh & Bergbom, 2006; Tuhus, 2017). Resultatet har 
legat till grund för huvudkategoriseringen Känslor, då känslor sågs vara en tydligt 
bärande faktor till varför närstående vakar. Ytterligare en aspekt av vaka som belysts 
av tidigare redovisad forskning är hur fenomenet tillämpas som ett sätt att lindra 
lidande (Tuhus, 2017). Denna aspekt av vaka kan då även tolkas genom det 
engagemang som tydligt framgår prägla en närståendes vaka (Carr, 2014; Eggenberg 
et al., 2004; Frid et al., 2001; Fridh et al., 2008). Vaka har visats vara ett sätt för 
närstående att beskydda mot faror och ont vilket överensstämmer med Tuhus (2017) 
förklaring kring hur vaka är ett sätt för närstående att beskydda den de älskar, som 
vidare mynnar ut i en omsorgshandling med stor betydelse för närstående. Genom de 
resultat som framkommit har ytterligare en beståndsdel kring omsorgshandlingen 
vaka identifierats, vilken berör de livsstilsanpassningar närstående genomgår som 
resultat av sin vaka (Carr, 1998; Carr, 2014; Dudley & Carr, 2004; Eggenberg et al., 
2004; Fridh et al., 2008; Lee & Lau, 2013; Meakins et al., 2015; Plakas et al., 2013). 
Ur resultatet framgår bland annat hur åsidosättning av egna behov, rutiner och 
relationer blir en del av livet, som konsekvens av vakan. Resultatet överensstämmer 
med Fridhs (2012) tidigare definition av vaka som ett sätt att ta sig an en livssituation 
utöver sin egen, vilket har identifierats beröra: känslor, beskydd, engagemang och 
oundvikliga livsstilssanpassningar för närstående (Carr, 1998; Carr, 2014; Dudley & 
Carr, 2004; Eggenberg et al., 2004; Frid et al., 2001; Fridh et al., 2008; Lee & Lau, 
2013; Meakins et al., 2015; Plakas et al., 2013).  

Resultatet har även visat att grunden till att närstående kände ett behov av att 
vidmakthålla vakan tillkom som ett svar på ett behov av att fysiskt beskydda sin 
anhöriga. Närståendes vaka beskrevs genomgående präglas av behovet att skydda och 
agera beskyddare för den de vakar över, vilket kan förankras med tidigare forskning 
kring vakas historiska ståndpunkt som härstammar från just ordet beskydd (Fridh & 
Bergbom, 2006). Genom närståendes upplevelse av att vakan var en ständigt 
överhängande oro kan en återspegling ses från vakas latinska definition där vaka 
förklaras som ett sätt att bära oavbruten omsorg (Ahlberg, Lundqvist & Sörbom, 
1987). 
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Engagemang synliggjordes som en betydande beståndsdel i närståendes vaka. Ett 
djupt engagemang synliggörs av närstående genom att till exempel tala till, hålla hand 
eller fysiskt närvara hos sin anhörige (Frid et al., 2001; Fridh et al., 2008; Lee & Lau, 
2013). Genom att närstående på ett eller annat sätt fick bidra med en hjälpande hand 
tillgodosågs behovet av att göra någonting meningsfullt i sammanhanget (Eggenberg 
et al., 2004; Lee & Lau, 2013). Engagemanget återspeglas i tidigare forskning kring 
närståendes vaka och den djupa förbindelse som återfinns i vakans centrala kärna, 
som avser att hjälpa en person som inte längre kan ta hand om sig själv (Fridh & 
Bergbom, 2006). Resultatet överensstämmer även med forskning som gjorts rörande 
närståendes behov av delaktighet på en intensivvårdsavdelning där det framkom hur 
närståendes oro och ångest minskade då de tilläts att medverka i vården (Al-Mutair, 
Plummer, O’Brien & Clerehan, 2012). Resultat som framkom från de vetenskapliga 
artiklarna angående närståendes engagemang som en del i vaka blir applicerbart med 
Carr och Fogartys (1999) tidigare förklaring kring hur den vakande närstående har fått 
en allt mer uttalad plats inom omvårdnad. I takt med att restriktioner kring 
närståendes besökstider och närvaro har suddats ut, har närstående blivit allt mer 
närvarande i vården och således fått en tydligare roll för vårdprocessen (Carr & 
Fogartys, 1999; Al-Mutair et al., 2012). Vidare kan föreliggande resultat öppna upp 
för en diskussion kring hur sjukhussystemet kan dra nytta av, och se närståendes 
engagemang och närvaro som en resurs i vården. I ett senare skede kan den vakande 
närstående resultera i att sjukhusen besparar personal då de inte lika frekvent behöver 
placera ut vak. Med hänvisning till de resultat som framkommit, kan närståendes vaka 
i vården anses tillfredsställa deras behov kring att vara engagerade, fysiskt nära och 
bistå med hjälp för den de vakar över (Carr, 1998; Carr, 2014; Dudley & Carr, 2004; 
Eggenberg et al., 2004; Frid et al., 2001; Fridh et al., 2008; Lee & Lau, 2013; 
Meakins et al., 2015; Plakas et al., 2013). 

Bristande tillit och förtroende gentemot vårdpersonal återspeglades i närståendes 
behov av att vaka över sin anhöriga. Tidigare forskning har belyst värdet av ett 
känslomässigt engagemang för att nå vakans fulla dimension, det krävs således en 
kärleksfull relation för att vakan ska bli synlig och kunna uppfyllas (Fridh & 
Bergbom, 2006). Resultatet anses således vara av betydande vikt för utveckling av 
omvårdnadsvetenskapen då det framhäver hur det måste skapas ett tydligare utrymme 
för närstående att genomföra sin vaka, och därtill möjliggöra för närstående att svara 
till alla de känslor och behov som vakandet innebär för dem (Eggenberg et al., 2004; 
Lau & Lee, 2013; Plakas et al., 2013). Plakas et al. (2013) tar upp hur närstående 
upplevde det mer betydande att själva få bevittna vården av sin anhörig, snarare än att 
endast få den informationen av en läkare eller sjuksköterska. Resultatet sågs vara ett 
svar på ett behov av att beskydda och engagera sig i vården, vilket även tidigare 
belysts som grundläggande för den vakande närstående (Al- Mutair et al., 2012; Carr 
& Fogarty, 1999; Tuhus, 2017). 

Vaka har i föreliggande litteraturstudie framhävts ha en uttalad inverkan inom både 
det sociala nätverket som inom familjens ramar. Relationer och vedertagna roller i 
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livet beskrivs därtill som dynamiska och ständigt påverkade av vakan (Carr, 1998; 
Carr, 2014; Dudley & Carr, 2014). Resultatet överensstämmer med tidigare framförd 
forskning, som betonar hur ett perspektiv av vaka stundtals framställs som ett 
isolerande moment i livet (Carpenter & Narsavagne, 2004).  

Litteraturstudien omfattar både ny och äldre forskning kring området där 
gemensamma nämnare återfinns som resultat, vilket indikerar på att fenomenet vaka 
är djupt etablerat som en naturligt mänsklig omsorg. Vaka har tidigare i 
litteraturstudien beskrivits vara en naturlig kärlekshandling (Carr & Fogarty, 1999; 
Tuhus, 2017) vilket även överensstämmer med de resultat som belyst den kärlek och 
känslomässiga förbindelse som präglar en närståendes vaka (Dudley & Carr, 2004; 
Frid et al., 2001). Vaka har visats ha en förankring i en känsla av plikt, vilket vidare 
kan ställa ett etiskt krav på den som vakar som syftar till att värna om en annan 
människas liv (Engström, 2008).  

Liknande resultat har framkommit med återspegling till tidigare forskning där en 
tydligt märkbar begränsning finns beträffande publicerad vetenskap, vilket medför att 
tillförlitligheten i resultaten kan ifrågasättas. Däremot anses, på grund av denna 
begränsning, att de resultat som framgår i föreliggande litteraturstudie besitter en stor 
betydelse för utvecklingen av omvårdnadsvetenskapen. Resultaten visar på hur det 
finns en djupare dimension kring vaka och dess innebörd för närstående inom 
omvårdnad. Likaså bör vikten av vakas samhälleliga perspektiv betonas då det tydligt 
framkom att vaka var ett behov som närstående kände var naturligt och självklart, 
vilket bland annat omfattade ett behov av att fysiskt närvara och att anpassa livet för 
vakan (Carr, 1998; Carr, 2014; Frid et al., 2001; Lee & Lau, 2013). Vaka kan således 
antas även ha en inverkan på ett samhälleligt perspektiv genom en konsekvens av att 
närstående blir både mentalt och fysiskt frånvarande rörande allt utanför vakandets 
ramar (Fridh et al., 2008; Meakins et al., 2015 Plakas et al., 2013).  

En modell (Figur 1) har skapats med inspiration av de resultat som framkommit från 
de vetenskapliga artiklarna, för att på ett överskådligt sätt ge svar på litteraturstudiens 
syfte. Modellen visar på hur känslor skapade det huvudsakliga elementet för vad vaka 
är för närstående inom omvårdnad. Som svar på dessa känslor skapades både ett 
behov av att beskydda samt ett behov av att som närstående engagera sig, vilket 
vidare gav näring åt vakan för närstående och gjorde att de vidmakthöll sin vaka. Ett 
direkt led ur beskyddet och engagemanget som skapades blev därtill de 
livsstilsanpassningar som närstående genomgick som resultat av den eviga vakan. 
Med en tydlig stringens rörande känslor, beskydd, engagemang och 
livsstilsanpassningar kan således modellen bistå med en förklaring på frågan vad vaka 
är för närstående inom omvårdnad, och översättas som: “Ett djupt känslomässigt 
engagemang till att beskydda och anpassa sitt liv för någon man älskar”. Genom 
denna översättning uppstår ytterligare en dimension av närståendes vaka vilket skapar 
”det vakande ögat”. ”Det vakande ögat” innefattar för närstående en känslomässig 
förbindelse som präglas av hängivenhet och uppoffringar i rollen som skyddsängel 
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(Carr, 1998; Carr, 2014; Dudley & Carr, 2004; Eggenberg et al., 2004; Frid et al., 
2001; Fridh et al., 2008; Lee & Lau, 2013; Meakins et al., 2015; Plakas et al., 2013). 

Figur 1: Modellen illustrerar den komplexa process som präglar närståendes vaka. 

Konklusion och implikation 
Närståendes vaka grundas i ett djupt känslomässigt engagemang för en älskad 
anhörig. Känslor som oro, ångest, osäkerhet, förpliktelse och ansvar uppkommer som 
en reaktion till ovissheten kring sin anhörigas situation. Som ett direkt svar på dessa 
känslor skapar närstående strategier för att vidmakthålla sin vaka. Dessa strategier 
framhävs genom att närstående agerar beskyddare för sin anhöriga samt att den 
vakande närstående engagerar sig i vården för att skapa uthållighet och hopp i vakan. 
Vakan resulterar i oundvikliga livsstilsanpassningar för de närstående då de befinner 
sig i en ständig beredskap att offra någonting av sig själv, för att främja möjligheter 
till att vaka. Modellen som skapats med inspiration från de resultat som framkommit 
kan bistå med hjälp för att skapa en begriplighet kring den komplexa process som 
präglar en närståendes vaka. Resultaten kan således bidra till att skapa en djupare 
dimension av begreppet vaka och därmed ge nytt liv åt diskursen kring vikten av att 
kommunicera med vårdvetenskapliga begrepp, för att förstå sig på hela människan.  
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Kunskapen kring vaka och dess innebörd för närstående inom omvårdnad som 
föreliggande litteraturstudie bistår med kan användas som en plattform för 
sjuksköterskan att skapa omvårdnadsåtgärder. Dessa omvårdnadsåtgärder ska 
följaktligen syfta till att främja en miljö där närstående tillåts, och stöttas till att utföra 
sin vaka. För att kunna tillfredsställa ett behov behöver dessa erkännas och 
synliggöras, det är således av vikt att sjuksköterskan intresserar sig av, och engagerar 
sig för vad vaka är för närstående inom omvårdnad, och tillika de behov som 
uppkommer i samband med deras vaka. Sammanfattningsvis konstateras vikten av att 
synliggöra vad begreppet vaka är för närstående i ett komplext och modernt 
sjukvårdssystem där familjemedlemmar idag är mer närvarande och delaktiga i 
vården av deras anhöriga. Det anses således vara nödvändigt att ytterligare forskning 
görs och tillika lyfts fram på ett bredare plan för att ge respekt åt vakas djupa 
innebörd. Därtill möjliggörs även att de sammanhang där vaka framgår väljs ut med 
den omsorg som begreppet förtjänar. Genom att lyfta fram begreppet vaka och söka 
förståelse för vad vaka är för närstående kan förutsättningar för närståendes vaka 
skapas. Med förståelse för vakandets process kan sjuksköterskan främja en omgivning 
där närstående kan ge uttryck för de känslor, det beskydd, det engagemang samt de 
oundvikliga livsstilsanpassningar som närstående genomgår i sin vaka.  
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BILAGA A  

 

 Tabell 2: Sökordsöversikt 
 

 

 

 

Sökord Cinahl PubMed PsycINFO 

Vaka Vigilance Vigilance Vigilance 

Familj Family Family Family 

Omsorg Nursing Nursing Nursing 

Omvårdnad Caring Caring  



BILAGA B  

 

 Tabell 3: Sökhistorik 

+ Markör avser dubbletter 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

170912 Cinahl 

vigilance AND family AND caring 
Limits: Abstract avalible, peer-
reviewed, english 16 16 1 1 

170912 PubMed 
vigilance AND family AND caring 
Limits: Abstract avalible, english 24 20 4(+1) 3 

171003 Cinahl 

vigilance AND family AND 
nursing 
Limits: Abstract avalible, peer-
reviewed, english 43 25 2(+1) 2 

171003 PubMed 

vigilance AND family AND 
nursing 
Limits: Abstract avalible, english 126 20 2(+2) 1 

171003 
Manuell 
sökning 

No going back: narratives by close 
relatives of the braindead patient 1 1 1 1 

171004 PsycINFO 

vigilance AND family AND 
nursing 
Limits: Abstract avalible, peer-
reviewed, english 35 20 1(+1) 1 



BILAGA C  

 

Tabell 4: Artikelöversikt  
Artikel 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Carr, JM. (1998). Vigilance as a Caring Expression and Leininger’s Theory of  
Cultural Care Diversity and Universality. Nursing Science Quarterly, 11(2), 74–78. 
doi:10.1177/089431849801100209 

Land  
Databas 

USA. 
PubMed. 

Syfte Syftet var att med hjälp av Leininger’s theory undersöka vaka i förhållande till familjers nära 
beskyddande delaktighet i vården av deras hospitaliserade anhöriga. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie.  
Etnografisk holistisk metod. 

Urval Åtta deltagare valdes ut ändamålsenligt efter rekommendation från vårdpersonal på avdelningen. 
Alla deltagare utom en spenderade 24 timmar av dygnet hos sin anhörig. Innan studien startades gav 
alla deltagare sitt informerade samtycke samt garanterades anonymitet. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer och deltagarobservationer. Deltagarna ombads diskutera anledningen 
till varför de vakade över/stannade hos sina anhöriga. Frågeställningar besvarades rörande anledning 
till varför de vakade, vilka rutiner de hade, och deras dagliga erfarenheter av att vaka över en 
hospitaliserad anhörig. Intervjuerna pågick mellan 30 min och två timmar.  

Dataanalys Tolkningen av vaka var induktivt härledd i materialet. Materialet transkriberades och lästes 
noggrant. Preliminärt fynd omfattade 44 kategorier. Vidare kategorisering och kodning av dessa 
kategorier gjordes för varje deltagare. Teman jämfördes sedan sinsemellan och kombinerades via 
sina likheter i nya kategorier. Citat och textsegment togs ur sin kontext och placerades på färgkodade 
indexkort vilket vidare resulterade i sex kategorier. Analysen fortsatte där jämförelse gjordes mellan 
deltagare-deltagare, deltagare-kategori och kategori-kategori. Resultat ledde i slutändan fram till fem 
kategorier som förklarade vaka. 

Bortfall Framgår ej 

 
Slutsats 

Studien medvetandegör för sjuksköterskor de enorma förändringarna som vakande närstående 
genomgår på ett fysiskt, -emotionellt, och socialt plan. Denna kunskap utökar förståelsen för vaka 
som omvårdnadshandling och bidrar till utveckling av omvårdnadsvetenskapen.  Vakandet beskrevs 
präglas av känslor som osäkerhet, oro och omtanke vilka förklarades vara närvarande på en daglig 
basis. Vakan var ett sätt att visa kärlek och engagemang till att medverka. Förändringar i relationer 
uppstod till följd av vakandet och relationerna beskrevs vidare som dynamiska då dessa kontinuerligt 
var föränderliga. Resultatet belyser även hur vakandets prägling på relationerna även kunde resultera 
i en ökad närhet gentemot den anhöriga då relationen blev mer intim. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Artikeln anses vara av medelhög kvalité enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för 
kvalitativa studier. Artikeln erhåller 79 % och bedöms då vara av grad II. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 
 

Referens Carr, JM. (2014). A middle range theory of family vigilance. Medsurg nursing:  
official journal of the Academy of Medical-Surgical Nurses, 23(4), 251–255.  

Land 
Databas 

USA. 
Cinahl. 

Syfte Syftet var att belysa vilka behov som närstående till en svårt sjuk anhörig brottades med. 

Metod: 

Design 

Kvalitativ studie.  
Etnografisk holistisk metod. 

Urval Totalt valdes 26 familjemedlemmar ut ändamålsenligt (vakade över en närstående). Deltagarnas 
ålder varierade mellan 30–74. Patienterna var både barn och vuxna. Av de 26 deltagarna vakade 20 
deltagare över vuxna och sex deltagare över barn. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer och observationer av anhöriga som vakar på sjukhus. Inspelade 
intervjuer transkriberades och innehållet tolkades ord för ord.  

Dataanalys I analysen framkom fem kategorier som var betydelsefulla och som i sin tur jämfördes med tidigare 
utförda studier så att konsensus nåddes för att skapa en middle range-teori. 

Bortfall Framgår ej. 

Slutsats Resultatet från studien visade att det fyra teman som framkom kunde appliceras i en teori kring vaka. 
Vakan skedde bland annat utifrån upplevelsen av förpliktelse, att visa omsorg till en älskad person. 
Vakande skedde även för att bibehålla hoppet uppe, vidare innefattade vakandet även 
tillfredsställelse till dem känslor som uppkom i relation till den osäkra framtiden. Det fjärde och sista 
temat påvisade att närstående var beredda att åsidosätta sina egna behov för att kunna vaka på ett 
djupare plan. Allt genererade i att vakandet blev ett skydd som speglade en kärleksfull omsorg 
gentemot en annan människa.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Artikeln anses vara av medelhög kvalité enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för 
kvalitativa studier. Artikeln erhåller 75% och bedöms då vara av grad II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

Referens Dudley, SK. & Carr, JM. (2004). Vigilance: The Experience of Parents Staying at the Bedside of 
Hospitalized Children. Journal of Pediatric Nursing, 19(4), 267–275. doi: 
10.1016/j.pedn.2004.05.008.  

Land  
Databas 

USA. 
PubMed. 

Syfte Syftet var att utforska erfarenheter av att vaka, framförallt i perspektiv kring dagliga erfarenheter, 
- rutiner och mönster hos föräldrar som vakar över sina hospitaliserade barn. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie.  
Etnografisk metod.  

Urval Tio föräldrar till hospitaliserade barn valdes ut på en allmän barnavdelning. Deltagarna blev 
tillfrågade av forskaren om de ville delta i studien. Inklusionskriterie för studien var att barnen 
skulle ha legat på avdelningen minst 48 timmar innan studien påbörjades. Deltagare vars barn var 
yngre än fem år exkluderades. Barn över 18 ansågs vara vuxna.  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer och deltagarobservationer. Fyra av intervjuerna gjordes med en av 
föräldrarna, tre intervjuer gjordes med barnets båda föräldrar, vilket genererade i totalt sju 
intervjuer. Intervjuerna spelades in och pågick mellan 45 – 90 minuter. Intervjuerna berörde 
frågor kring föräldrarnas dagliga rutiner och känslor kring att stanna hos sitt sjuka barn.  

Dataanalys Inspelat material och observationsanteckningar lästes noggrant igenom för att sedan transkriberas 
och kodas i separata filer inom två dagar efter utförd datainsamling. Jämförelser gjordes mellan 
deltagarnas svar. Material som återfanns under liknande kodning blev ihopsatta till ett gemensamt 
tema. Resultat från studien jämfördes sedan med tidigare resultat från forskning kring ämnet. 
Efter kvalitativ dataanalys framkom stöd från tidigare studier (Carr, 1998) då liknande teman 
uppenbarades.  

Bortfall En deltagare av de 11 tillfrågade valde att avstå.  

Slutsats Ur resultatet framkom fem teman som belyser processen av att vaka. Av studien framkom hur 
vakan initieras av en djup kärlekshandling. Det var kärleken till sina barn som drev dem till deras 
sängkant, och det var den intensiva kärleken, känslan av att beskydda och vara delaktig och 
engagerad samt ansvaret gentemot barnet som gjorde att föräldrarna vidmakthöll vakan. 
Vakandet var ständigt pågående och vikten av att närstående ser till sina egna behov förklarades 
vara elementärt för att orka behålla känsla av hopp och uthållighet i sitt vakande. Ett tema kring 
emotionellt kaos framkom som ett svar på att kontrollen över situationen befann sig utom 
räckhåll. Oron beskrevs vara konstant överhängande vilket vidare förklarades påverka de 
vedertagna rollerna och relationerna såväl inom som utanför familjen. Resultatet påvisade även 
hur vakandet präglade de närståendes förhållningssätt till sig själv då de egna behoven 
åsidosattes.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Artikeln anses vara av hög kvalité enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för 
kvalitativa studier. Artikeln erhåller 85% och bedöms då vara av grad I. 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Eggenberg, SK., Krumweide, N., Meiers, SJ. Bliesmer, M. & Earle, P. (2004).  
Family Caring Strategies in Neutropenia. Clinical Journal of Oncology Nursing, 8(6), 617–621. 
doi: 10.1188/04.CJON.617–621 

Land  
Databas 

USA. 
PubMed. 

Syfte Syftet var att skapa lärdom kring familjers erfarenheter av att hantera neutropeni till följd av 
kemoterapi (CIN).  

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie. 
Grounded-Theory  

Urval Inklusionskriterier bestod av att deltagarna skulle tala engelska samt ha en närstående som nyligen 
blivit diagnostiserad med CIN. Även patienter diagnostiserade med neutropeni inkluderades i 
semi-strukturerade familjeintervjuer som gjordes i sju familjer (21 personer).  

Datainsamling Data insamlades från tidigare grounded-theory studie som syftade till att skapa förståelse för vilka 
erfarenheter familjer har med en närstående diagnostiserad med kemoterapi inducerad neutropeni.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades med hjälp av konstant jämförelseanalys för att 
generera teman som beskrev familjernas erfarenheter. Ur dataanalysen framkom tre teman kring 
strategier för att hantera väntan mellan kemoterapier, dessa teman behandlade; 
informationssökning och förberedelse, familjevaka och familjebalans.  

Bortfall Framgår ej.  

Slutsats Studiens resultat konstaterade att många närstående upplevde att kontrollen kring deras anhöriga 
låg utom räckhåll men genom vakandet så skapades upplevelsen om ett återtagande av denna 
kontroll. Då det hela tiden låg en ovisshet kring framtida behandlingar och vårdtid, såg närstående 
vaka som ett sätt att fylla ut den tiden. Känslor såsom sårbarhet och ångest, gjorde att närstående 
kände ett behov att vaka över sina anhöriga för att kunna vara där och skydda/försvara dem. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Artikeln anses vara av medelhög kvalité enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för 
kvalitativa studier. Artikeln erhåller 77% och bedöms då vara av grad II. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 
 

Referens Frid, I., Bergbom, I. & Haljamäe, H. (2001). No going back: narratives by close  
relatives of the braindead patient. Intensive and Critical Care Nursing, 17, 263–278. 
doi:10.1054/iccn.2001.1590.  

Land 
Databas 

Sverige. 
Manuell sökning  

Syfte Syftet var att belysa vad det innebar att vara närstående till en patient som blivit förklarad hjärndöd. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ studie 
Fenomenologisk-hermeneutisk metod 

Urval Totalt deltog 17 familjemedlemmar i studien vilket genererade i 14 berättelser, relaterat till att vissa ville 
berätta sina historier tillsammans. Mediantiden mellan patientens bortgång och tiden då studien utfördes 
var sex år. 

Datainsamling Samtalen genomfördes i deltagarnas hemmiljö, där uppmuntrades dem att berätta om sina erfarenheter i 
och med sin anhörigas bortgång. Forskaren agerade reflekterande lyssnare för att inte röja eller påverka 
materialet. Samtalen varade mellan 65-145 minuter. Alla samtal spelades in.  

Dataanalys I analysen sammanställdes samtliga berättelser och transkriberades ord för ord via fenomenologisk-
hermeneutisk analysmetod.   

Bortfall Fem deltagare föll bort efter utskickat brev om studien.  

Slutsats Studien påvisade hur vakandet är en process vilken startar redan när närstående får besked om att någon 
nära är sjuk då ett behov av att fysiskt befinna sig nära uppstår. Vakandet beskrevs även som ett fenomen 
som skärmade av verkligheten och allt runtomkring, för de närstående fanns bara här och nu. Genom att 
fysiskt vara nära sin sjuka närstående skapades en känsla av säkerhet, då okontrollerbarheten kring 
situationen skapade känsla av kaos. Behovet av att hjälpa och bidra var något som drev närstående till att 
vaka, som ett sätt att visa ansvar och djup kärlek. Att bidra och hjälpa kunde ibland visas genom att 
närstående sjöng för, och höll den anhörigas hand. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Artikeln anses vara av hög kvalité enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa 
studier. Artikeln erhåller 83% och bedöms då vara av grad I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA C  

 

Artikel 6 
 

Referens Fridh, I., Forsberg, A. & Bergbom, I. (2008). Close relatives’ experiences of caring  
and the physical environment when a loved one dies in an ICU. Intensive and Critical Care Nursing, 
25, 111–119. doi: 10.1016/j.iccn.2008.11.002. 

Land 
Databas 

Sverige.   
Cinahl. 

Syfte Syftet var att utforska anhörigas erfarenheter av vården och den fysiska omgivningen när en älskad går 
bort på en intensivvårdsavdelning.   

Metod: 
Design 

Kvalitativ studie 
Fenomenologisk-hermeneutisk metod 

Urval Intervjuer gjordes på 17 anhöriga till 15 intensivvårdspatienter efter att de anhöriga uppfyllt kravet om 
att ha varit närvarande hos en älskad som var svårt sjuk eller gått bort på en intensivvårdsavdelning. 
Deltagarna fick till en början information om studien, om intresse fanns så gavs ytterligare information 
såsom att deltagandet avidentifierat. Tidsspannet mellan patientens bortgång och intervjuerna var två 
månader till fem månader. 

Datainsamling Intervjuerna genomfördes hemma hos deltagarna, på skribenternas kontor eller på deltagarnas 
arbetsplats. Alla intervjuer spelades in och varade mellan 30–60 minuter. Alla intervjuer inleddes med 
frågan “Kan du vara snäll att berätta om dina erfarenheter av mottagandet och kring bortgången av din 
släkting på intensivvårdsavdelningen?”. Därefter följdes intervjuerna upp med både styrande, öppna 
och uppföljande frågor. 

Dataanalys En dataanalys genomfördes kring det material som inhämtats via intervjuerna. Sammanställningen 
gjordes med stöd av en fenomenologisk-hermeneutisk analysmetod.  

Bortfall Ingen av deltagarna valde att dra sig ur studien eller bad om att få avbryta under pågående intervju.  

Slutsats Studiens resultat betonade hur vakan präglades av känslor som oro, osäkerhet och nervositet även 
bortanför sängkanten och det enda sättet att hantera känslorna beskrevs vara att fysiskt befinna sig nära 
sin närstående på sjukhuset. Vakandet resulterade i åsidosättning av egna behov och fokus låg helt och 
hållet på den anhöriga, allt runt omkring förklaras vara obetydlig bakgrund. Vakandet uppstod som svar 
på ett behov av att vara nära (fysiskt), parallellt med en önskan att behålla kontakt, genom att till 
exempel prata och hålla handen. Vakandet beskrevs även vara starkt kopplad till känsla av frustration 
kring situationen. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Artikeln anses vara av hög kvalité enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa 
studier. Artikeln erhåller 81% och bedöms då vara av grad I. 

 



BILAGA C  

 

Artikel 7 
 

Referens Lee, R.L.T. & Lau, V.W.K. (2013). An interpretive phenomenological study of  
Chinese mothers’ experiences of constant vigilance in caring for a hospitalized sick child. Journal of 
Advanced Nursing, 69(8), 1808–1818. doi: 10.1111/jan.12042 

Land 
Databas 

Kina.  
PsycINFO. 

Syfte Syftet var att undersöka kinesiska mammors erfarenhet av att ta hand om sina sjuka och 
hospitaliserade barn. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk-hermeneutisk metod. 

Urval Totalt valdes 15 mödrar som uppfyllde inklusionskriterierna för studien.  

Datainsamling Alla mödrar intervjuades en gång. Intervjuerna pågick mellan 60–95 minuter.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ordagrant och analysen sammanställdes enligt fenomenologisk-
hermeneutisk analysmetod.  

Bortfall Framgår ej.  

Slutsats Studien visade att mödrarna hade ett stort behov av att få vaka över sina sjuka barn eftersom de 
kände ett djupt ansvar och en plikt över att finnas vid deras sida. Genom att de fick vaka över sina 
sjuka barn upplevdes det som att de gjorde något meningsfullt som samtidigt tillfredsställde deras 
emotionella kaos. Vakan mynnade ut i ett beskydd, som skulle skydda barnen mot faror och hot 
utifrån. Mödrarna beskrev även hur de hade svårt att släppa taget och låta sjuksköterskorna bedriva 
sin professionella omvårdnad. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Artikeln anses vara av hög kvalité enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för 
kvalitativa studier. Artikeln erhåller 81% och bedöms vara av grad I. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Meakins, L., Ray, L., Hegadoren, K., Rogers, LG. & Rempel, GR. (2015). Parental Vigilance in 
Caring for Their Children with Hypoplastic Left Heart Syndrome. Pediatric Nursing, 41(1), 31–
41. 

Land  
Databas 

Kanada. 
Cinahl. 

Syfte Syftet var att utforska hur föräldrar som vakar över svårt sjuka barn kan leda till överdriven 
vaksamhet samt förstå hur detta påverkar föräldraansvaret.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie. 
Grounded-Theory 

Urval Totalt inkluderades 55 intervjuer av 41 föräldrar från två tidigare grounded theory studier. 
Inklusionskriterier var att deltagarna skulle tala engelska och ha gett sitt samtycke till att delta. 
Urvalsprocessen genererade intervjuer från 24 mödrar samt 17 fäder till barn med Hypoplastic 
Left Heart Syndrome. 

Datainsamling Tematisk innehållsanalys av semi-strukturerade intervjuer. 

Dataanalys Materialet i tidigare studier hade spelats in och transkriberats ord för ord. Detta material lästes 
noggrant in för den uppföljande analysen och intervjuerna jämfördes mellan varandra och sub-
kategorier skapades. Triangulering av data skedde genom både ett induktivt och deduktivt 
förhållningssätt till tidigare material för att nå en djupare förståelse. 

Bortfall Framgår ej. 

Slutsats Föräldrarnas behov av att vaka över sitt sjuka barn, speciellt i barnens tidigaste ålder, denna 
vaksamhet beskrevs ibland även som överdriven som ett led i en osäkerhet inför barnets framtid. 
Vidare beskrivs osäkerhetsfaktorn hos föräldrarna som ett viktigt fynd i studien och något som 
vårdpersonal bör bemöta och uppmärksamma. Behovet av att vaka ses som resultat av en 
bristande kontroll kring situationen och vakandet framstår som ett sätt att vara advokat/försvarare 
för sitt barn. Behovet av att som förälder vaka över sitt sjuka barn antas också tillkomma som ett 
resultat av ett grundläggande föräldraansvar gentemot sitt barn.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Artikeln anses vara av hög kvalité enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för 
kvalitativa studier. Artikeln erhåller 83% och bedöms då vara av grad I. 



BILAGA C  

 

Artikel 9 
Referens Plakas, S., Taket, A., Cant, B., Fouka, G. & Vardaki, Z. (2013). The meaning and 

importance of vigilant attendance for the relatives of intensive care unit patients. British 
Association of Critical Care Nurses, 19(5), 243–254. doi:10.1111/nicc.12054 

Land 
Databas 

Grekland.   
Cinahl. 

Syfte Syftet var att undersöka anhörigas vakande närvaro hos kritiskt sjuka patienter i 
Grekland.   

Metod: 
Design 

Kvalitativ studie. 
Grounded- Theory  

Urval Totalt valdes 25 informanter ut till 19 intervjuer. På intensivvårdsavdelningen 
observerades 159 anhöriga. Deltagarna hade ett åldersspann på 22–76 år.  

Datainsamling Intervjuerna spelades in. Observationerna skedde i miljön runtom intensivvårdsavdelning, 
men på ett avstånd så att de anhöriga inte kände sig övervakad. Under observationerna 
fylldes ett protokoll i för att registrera de fynd som uppkom.   

Dataanalys Inspelningarna och de ifyllda protokollen sammanställdes och transkriberades sedan, 
vilket mynnade ut i en rad olika kategorier.  

Bortfall Framgår ej.  

Slutsats Det var av betydelse att närstående fick vara närvarande och genomföra sitt vakande. 
Närstående upplevde att vakandet skapade en emotionell lättnad, som även bidrog till att 
de fick skapa sig en egen bild kring deras anhörigas livssituation. Närstående beskrev 
tillfällen där de ombads lämna den anhörigas sida, vilket skapade känslor som obehag och 
upprördhet. Även fast de närstående inte alltid kunde vara sida vid sida med sin anhörig, 
stannade många närstående kvar utanför avdelningen för att ändå betrakta sig vara så nära 
som möjligt, då många upplevde att det var oförmögna till att bara stanna hemma.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Artikeln anses vara av hög kvalité enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för 
kvalitativa studier. Artikeln erhåller 80% och bedöms då vara av grad I. 
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