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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett globalt hälsoproblem, som spänner över såväl religiösa, 

geografiska som socioekonomiska gränser. En metod för att hitta dessa kvinnor är att 

administrera ett så kallat screeningverktyg eller frågeformulär. De tillgängliga verktygen är 

många och inget anses än vara vedertaget inom svensk hälso- och sjukvård. 

Syfte Att sammanställa en översikt av olika screeningverktyg som kan hjälpa sjuksköterskan att 

upptäcka mäns våld mot kvinnor. 

Metod Litteraturöversikt i form av en beskrivande sammanställning, baserad på tolv 

vetenskapliga artiklar av kvalitativ ansats. 

Resultat En sammanställning av sex screeninginstrument (ASI, HITS, PVS, STaT, WAST och 

WEB) presenteras. Frågeformulärens sensitivitet och specificitet redovisas, exempel på frågor 

samt styrkor och svagheter i formuläret beskrivs. 

Slutsats De sex beskrivna screeninginstrumenten har ett gemensamt syfte, att upptäcka våld. De 

skiljer sig åt i psykometriska egenskaper och är svåra att jämföra med varandra. En beskrivande 

översikt har utformats där läsaren själv kan bilda sig en uppfattning.  

Klinisk betydelse Översikten i denna uppsats skulle kunna hjälpa verksamheter i vården att 

lättare välja ut ett frågeformulär för våldsscreening som passar för just den verksamheten. 

 

Nyckelord Screening. Relationsvåld. Misshandlade kvinnor.  



ABSTRACT 

Background Intimate partner violence is a global health issue concerning women, spanning 

across religious, geographic and socioeconomic boundaries. One way of finding these women is 

by administrating a screening tool, or questionnaire. There are many tools available but none of 

them are established in the Swedish healthcare system. 

Aim To compile an overview of different screening tools that can help the nurse to detect 

intimate partner violence.  

Method A literature overview in form of a descriptive compilation, based on twelve scientific 

articles of quantitative research. 

Result A presentation of six screening tools (ASI, HITS, PVS, STaT, WAST and WEB). The 

sensitivity, specificity and pros and cons of each questionnaire are described. 

Conclusion The six described screening instruments were all made to detect violence. They 

differ in psychometric properties and are difficult to compare. A descriptive overview has been 

designed where the reader himself can make an opinion. 

Clinical significance Intimate partner violence is a big health issue and it is of the out most 

concern that it is made public and that the women affected gets help. The screening tools 

presented may be the first step towards that. 

 

Key words Screening. Intimate Partner Violence. Battered Women.  



INNEHÅLL  
SAMMANFATTNING.......................................................................................2	  
INLEDNING.......................................................................................................1	  
BAKGRUND ......................................................................................................2	  

Mäns våld mot kvinnor ................................................................................2	  
Principer för screening i hälso- & sjukvården.............................................4	  
Våldsscreening i hälso- och sjukvården ......................................................5	  
Sjuksköterskan och hinder till screening.....................................................5	  
Bedömning av ett screeninginstruments kvalitet.........................................6	  
Grupper av instrument som screenar för våld .............................................8	  

PROBLEMFORMULERING.............................................................................9	  
SYFTE.................................................................................................................9	  
METOD.............................................................................................................10	  

Design ........................................................................................................10	  
Urval...........................................................................................................10	  
Datainsamlingsmetod.................................................................................11	  
Dataanalys ..................................................................................................12	  

ETISKA ASPEKTER .......................................................................................14	  
RESULTAT ......................................................................................................15	  

ASI .............................................................................................................15	  
HITS...........................................................................................................16	  
PVS.............................................................................................................17	  
STaT...........................................................................................................18	  
WAST/WAST-Short..................................................................................19	  
WEB...........................................................................................................20	  

DISKUSSION ...................................................................................................22	  
Metoddiskussion ........................................................................................22	  
Resultatdiskussion......................................................................................23	  

Likheter och skillnader i resultatet...................................................25	  
Att screena eller inte….....................................................................26	  

Slutsats .......................................................................................................27	  
Klinisk betydelse........................................................................................27	  
Förslag på vidare forskning/utveckling .....................................................27	  

REFERENSER..................................................................................................28	  
Bilaga 1. Granskningsmall enligt Friberg (2012):.......................................1	  
Bilaga 2. Artikelmatris.................................................................................2	  
Bilaga 3. Översikt instrument. .....................................................................5	  

 
 



 

  1 

INLEDNING 

I vårt framtida yrke som sjuksköterskor kommer vi att stöta på många tillstånd och 

sjukdomar. Vissa kommer vara uppenbara medan andra kommer behöva utredning eller 

bedömning innan vi kan komma fram till rätt diagnos och därmed ge adekvat 

behandling och omvårdnad. Vi har under våra verksamhetsförlagda utbildningar 

bevittnat frustration hos sjuksköterskor som inte upplevt sig ha tillgång till varken 

hjälpmedel, stöd, tid eller mod till att diagnostisera kvinnor som misstänks ha blivit 

utsatta för våld i nära relation. Vi har lärt oss använda olika screeningverktyg för att 

bedöma bland annat smärta, illamående, behov av stöd i dagliga livet och risk för sår. 

Till dessa bedömningar har vi sett VAS-skalor, Katz-ADL, Norton med flera men 

aldrig har vi sett ett verktyg som hjälper oss med frågor om våld i nära relation. Kanske 

borde det vara en självklarhet att screena patienter även för relationsvåld? Det gäller 

inte bara kvinnor som söker vård för uppenbart våldsrelaterade skador. De negativa 

hälsoeffekterna av relationsvåld sträcker sig långt utanför strypmärken, näsfrakturer 

och ”blåtiror”. Därför vill vi med denna uppsats beskriva några tillgängliga instrument 

som kan hjälpa oss med just detta. 
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BAKGRUND 

“You don’t look at a patient and say: You look like you might have hypertension. You 

put a blood pressure cuff on every patient’s arm; in the same way, you have to look for 

domestic violence before the symptoms are so prominent that you can hardly avoid 

them.” (Campbell, 2001, refererad av Hedin, 2002). 

 

Många personer söker sjukvård runt om i Sverige för diverse skador och hälsoproblem. 

Åtskilliga av dem är kvinnor och i vissa fall kan den bakomliggande orsaken till 

skadorna vara någon helt annan än det de berättar. Det finns en risk för att de blivit 

utsatta för relationsvåld (Walton-Moss & Campbell, 2002). Av de kvinnor som söker 

sjukvård tillfrågas endast ett fåtal angående relationsvåld och i och med detta undgår 

många vårdgivare att erbjuda adekvat vård (ibid.). I litteraturen finns beskrivet att den 

viktigaste åtgärden vi kan göra för att hjälpa denna patientgrupp är att just fråga och att 

kvinnor faktiskt önskar bli tillfrågade (Olive, 2007; Gielen et. al. 2000). 

 

Nedan beskrivs ett antal begrepp som är signifikanta för uppsatsen. Detta för att ge en 

ökad förförståelse för ämnet relationsvåld och dess konsekvenser. 

 

Mäns våld mot kvinnor 

I regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat 

våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beskrivs att ”mäns våld mot kvinnor 

är ett omfattande problem som berör hela samhället, såväl kvinnor som män. Ytterst är 

det en fråga om jämställdhet och kvinnors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter som 

gäller för alla” (Integrations- och jämställdhetsdepartementet, 2008, sid. 5). Denna 

uppsats kommer fokusera på mäns våld mot kvinnor. Detta med hänvisning till att det 

finns betydligt mer forskning om kvinnovåld och att kvinnor oftare utsätts än män för 

våld av närstående; 21 % av alla misshandelsfall av närstående respektive 3 % 

(Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2009). Mäns våld mot kvinnor är därtill ett politiskt 

erkänt begrepp världen över som beskrivs som våld av män mot kvinnor som 

utvecklats ifrån kvinnors underordnade ställning i samhället (World Health 

Organization [WHO], 2011). 
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Begreppet relationsvåld är flerbottnat och syftar till ett beteende i en nära relation som 

tillfogar fysisk, sexuell eller psykisk skada och som även inkluderar fysisk aggression, 

sexuellt tvång, psykiska övergrepp och kontrollerande beteenden (WHO, 2011). 

Relationsvåld syftar inte endast till våld från kvinnans partner utan avser även våld från 

hennes bror, styvfar, farbror, före detta partner, svåger, far- eller morfar, en systers 

pojkvän eller en nära vän till familjen (Svavarsdottir & Orlygsdottir, 2008; 

http://www.scb.se). Relationsvåld förekommer i alla typer av relationer; man mot 

kvinna, kvinna mot man och mellan partners i samkönade relationer samt inom alla 

kulturer, religioner och socioekonomiska sammanhang (Heise, Ellsberg & 

Gottemoeller, 1999). 

 

För att orsaka skada, fysisk, psykisk eller sexuell, kan förövaren använda sig av flera 

metoder. Dessa medför att mannen uppnår makt och kontroll över kvinnan. Exempel på 

dessa metoder kan vara; Verbalt: ”Du är dum. Det är tur för dig att jag är här och tar 

hand om dig”. Emotionellt: Kvinnan kan tvingas till att stjäla eller ljuga. Hot mot barn, 

husdjur, ägodelar: Förövaren hotar att utsätta/utsätter barnen för skada om inte kvinnan 

gör som han vill. ”Jag skall döda barnen/hunden om du inte gör som jag säger.” 

Isolering: Offret avskärmas från vänner och familj. Ekonomin kontrolleras: Familjens 

gemensamma ekonomi styrs av förövaren. Kvinnan har ingen tillgång vare sig till 

pengar eller till gemensamma ekonomiska tillgångar. Sexuellt våld: Kvinnan kan 

tvingas till sexuella handlingar eller se på när andra har sex. Fysiskt våld: Mannen 

knuffar, puttar, slår, kastar saker på kvinnan, tar stryptag, använder kniv eller 

skjutvapen (Heise et. al., 1999).  

 

Rädslan och stressen av att leva med en förövare kan orsaka många negativa 

hälsoeffekter där de synliga, fysiska skadorna endast är en bråkdel. Orostillstånd, 

depression, posttraumatiskt stressyndrom och självmord är exempel på psykologiska 

tillstånd som kan drabba kvinnor utsatta för relationsvåld (Pico-Alfonso et al., 2006). 

Även somatiska sjukdomar som kroniska smärttillstånd, gastrointestinala problem och 

luftvägssjukdomar drabbar oftare en kvinna som ständigt är rädd och stressad (Keeshin, 

Cronholm, Strawn, 2012). 

 

Relationsvåld har visat sig vara ett kroniskt hälsoproblem som påverkar kvinnor över 

alla etniska och socioekonomiska gränser (Humphreys, Parker & Campbell, 2001; 
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Maina, 2009). Några riskfaktorer som ändå har kunnat identifieras är fattigdom, låg 

socioekonomisk status och att leva med en missbrukande partner (Maina, 2009; 

Utbildningsdepartementet, 2011). Förekomsten av våld, hot och kränkningar mot 

kvinnor av män i nära relationer överskrider mängden polisanmälda kvinnofridsbrott, 

både i Sverige och i andra länder (Socialstyrelsen [SoS], 2002). Vidare visar 

Socialstyrelsen (2002)  att en av fem kvinnor i Sverige varit utsatta för relationsvåld 

under det senaste året och nästan varannan kvinna i Sverige kommer att ha upplevt 

någon typ av relationsvåld under sin livstid (BRÅ, 2009). Förekomsten av pågående 

relationsvåld mot amerikanska kvinnor visar på siffror mellan 7 % och 29 % (Coker et 

al., 2007; Snell, 2012; ). Denna stora variation skulle kunna tolkas som att mörkertalet 

är stort och att relationsvåld mot kvinnor är ett stort och utbrett problem där endast en 

bråkdel fångas upp inom vården (Walton-Moss & Campbell, 2002).  

 

Principer för screening i hälso- & sjukvården 

Screening innebär att man undersöker en individ för att diagnostisera sjukdom eller 

tillstånd. Avsikten är att upptäcka tillståndet i ett tidigt skede för att 

behandlingsmetoder ska kunna motverka sjukdom och dödsfall. Sett ur ett 

folkhälsoperspektiv används screening i form av preventionsarbete. Den kan vara mer 

specifik om symtom redan finns, alltså att fråga på indikation, till exempel 

prostatascreening om en man kommer in med trängningsbesvär. Eller vara oriktad, det 

vill säga mer systematisk, utan indikationer, som till exempel att screena alla kvinnor 

över 40 år för bröstcancer (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2012).  

WHO slog i en stor rapport från 1968 fast kriterier för screening som ofta än idag anses 

utgöra standarden (Andermann, Blancquaert, Beauchamp & Déry, 2008). Kriterierna 

utgörs av tio punkter varav vissa är de som debatteras i samband med våldsscreening.  

 

Exempel på Wilson och Jungners punkter i WHO´s rapport (1968) är:  

1. Det ska finnas en behandling för tillståndet. 

2. Det ska finnas resurser för att ställa slutgiltig diagnos och behandla tillståndet. 

3. Den totala kostnaden för att hitta ett fall ska vara ekonomiskt balanserat i 

relation till kostnaden för den totala behandlingen. 

4. Undersökningsverksamheten ska kunna pågå kontinuerligt och inte behövas 

avbryta. 
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Screening kan leda till tidigare diagnos men det finns alltså nackdelar med att 

systematiskt screena patienter. Exempelvis: Undersökningen stjäl tid från annan 

behandling eller konsultation, det är dyrt och resurskrävande, det kan skapa oro hos 

patienten, det kan orsaka vårdlidande och det finns alltid en risk för falska positiva och 

negativa svar (Werkö, 2003; Sigurdsson, Getz & Hetlevik, 2004) 

 

Våldsscreening i hälso- och sjukvården 

Syftet med våldsscreening är att identifiera och erbjuda hjälp för kvinnor som är eller 

har varit utsatta för relationsvåld (SoS, 2002). En av de största fördelarna med 

rutinmässig våldsscreening inom sjukvården är att betydligt fler utsatta kvinnor 

upptäcks och skulle därmed kunna erbjudas adekvat stöd (Olive, 2007). Även ur ett 

folkhälsoperspektiv skulle det kunna vara motiverat med screening av relationsvåld. 

Statens folkhälsoinstitut har tagit fram elva folkhälsomål där nummer sex handlar om 

hälsofrämjande arbete. Detta mål beskriver att det i hälso- och sjukvården inte bara är 

viktigt att behandla sjukdom, utan även att verka förebyggande. Resurserna ska 

fördelas till de mest behövande för att ge en så jämlik vård som möjligt, vilket i sin tur 

ger ökade hälsovinster på befolkningsnivå (Socialdepartementet, 2008). Trots dessa 

argument verkar frågan om screening vara kontroversiell; instrumenten som används 

påstås vara alltför otillräckligt prövade för att kunna avgöra eventuellt lidande av den 

faktiska screeningen. Det finns även tvivel angående interventionernas egentliga 

effektivitet (Rabin, Jennings, Campbell, Bair-Merritt, 2009).  

 

Olika metoder för våldsscreening har prövats i hälso- och sjukvårdsmiljöer i flera andra 

länder men i Sverige endast i begränsad omfattning (SoS, 2002). I framför allt USA har 

en mängd screeninginstrument utvecklats i syfte att upptäcka våld i nära relation. Att 

utföra våldsscreening skulle kunna ses som en viktig omvårdnadsåtgärd för 

sjuksköterskan för att hjälpa utsatta kvinnor att få vidare stöd och hjälp.  

 

Sjuksköterskan och hinder till screening 

Hälso- och sjukvården anses vara ett lämpligt sammanhang för att adressera 

relationsvåld då utsatta kvinnor konsumerar mer sjukvård än icke utsatta kvinnor 
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(Plazaola-Castaño, Ruiz-Perez, Escribà-Agüir, Jiménez-Martín & Hernández-Torres, 

2009). Sjuksköterskan har en nyckelroll när det kommer till att screena dessa kvinnor. 

Trots detta frågas det alltför sällan. En anledning till detta kan vara att sjuksköterskan 

upplever hinder i sitt arbete med våldsutsatta kvinnor; oro för hur kvinnorna ska 

reagera, tidsbrist, osäkerhet på sin egen förmåga och frustration över att kvinnan kanske 

återgår till relationen, trots en positiv screening (Snell, 2012; SoS, 2002; Rönnerberg & 

Hammarström, 2000). Dessa hinder kan orsaka fortsatt lidande för kvinnorna och 

vårdsökande riskerar att få en negativ uppfattning av bemötandet (Olive, 2007). Som 

motpol har det påståtts att kvinnor faktiskt ställer sig positiva till frågor om 

relationsvåld, utsatta som icke utsatta, men det framkommer samtidigt att de kan 

uppleva oro och rädsla i samband med screening. En stor del (86 %) av kvinnorna 

trodde att de lättare kunde få hjälp som följd av screeningen medan 43 % befarade att 

deltagandet kunde betyda ökad risk för ytterligare misshandel av förövaren. En absolut 

majoritet av kvinnorna (96 %) uppgav att skulle bli glada om någon inom vården 

visade intresse (Gielen et al., 2000). 

 

Bedömning av ett screeninginstruments kvalitet 

För att få en översikt över den vetenskapliga kvaliteten hos de olika 

screeninginstrumenten i uppsatsens resultat används begrepp som validitet, reliabilitet, 

specificitet och sensitivitet. Nedan beskrivs dessa begrepp enligt Friis och Sellers 

(2009). Dessa begrepp beskrivs i relation till vad som presenteras och beskrivs i 

uppsatsens resultat. 

 

Validitet. Det finns olika typer av validitet där några är relevanta rörande instrument 

utformade som frågeformulär: Innehållsvaliditet (content validity) används ofta för att 

mäta ett frågeformulärs validitet. Det avgör hur relevanta ett instruments olika frågor är 

för ämnet det avser att undersöka, hur väl frågorna täcker upp och undersöker allt som 

kan röra ämnet. Begreppsvaliditet (construct validity) syftar till hur väl ett instrument 

stämmer överens med det teoretiska koncept man mäter. Det innefattar fastslåendet av 

ett teoretiskt begrepp, som till exempel rädsla. För att skapa ett instrument som rör 

rädsla, måste det först slås fast vilka typer av beteende som är förknippade med rädsla. 

Sedan måste frågor tas fram som mäter dessa beteenden och frågorna ska kunna visa att 

de är överensstämmande med den teoretiska uppfattningen av rädsla. 
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Reliabilitet kan beskrivas som ett instruments precision. Hur bra ett instrument är på att 

ge samma utslag vid upprepade undersökningar. Ett instrument med hög reliabilitet ska 

ge samma svar, om en person undersöks vid upprepade och olika tillfällen. Ett begrepp 

som är aktuellt när det kommer till frågeformulär rörande till exempel attityder, 

personliga egenskaper eller psykologiska attribut är intern konsistens (internal 

consistency reliabilty). Det utvärderar hur väl olika frågor i ett frågeformulär frågar 

efter samma sak. Cronbach’s α är en koefficient som används för att mäta intern 

konsistens av ett instrument. Ett α-värde på 0.7 eller mer anses vara ett tillfredställande 

mått och indikerar att instrumentets olika frågor mäter samma sak. 

 

Inbördes förhållande mellan reliabilitet och validitet. Figuren nedan illustrerar 

förhållandet mellan reliabilitet och validitet som träffar på en piltavla. På den vänstra 

tavlan är alla träffarna samlade på samma ställe (hög reliabilitet), men de har helt 

missat tavlans mitt (låg validitet). Ett sådant instrument ger samma utslag varje gång 

det används, men mäter inte det som det är tänkt att mäta. På den mittersta piltavlan är 

alla träffarna utspridda över hela tavlan (låg reliabilitet), samtidigt som ingen heller har 

träffat tavlans mitt (låg validitet). Ett sådant instrument skulle uppvisa olika resultat 

varje gång det användes, samtidigt som det inte skulle mäta det som det var tänkt att 

mäta. På den högra måltavlan är alla träffarna samlade på samma ställe, samtidigt som 

de träffat mitten av pricktavlan. Det ger både hög reliabilitet och hög validitet och ett 

instrument med de egenskaperna visar samma resultat varje gång det används, 

samtidigt som det mäter precis det som det är tänkt att mäta. 

 

  

 

 

 

 

 
 

Figur 1. Förhållandet mellan reliabilitet och validitet. 
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Sensitivitet innebär ett tests förmåga att kunna urskilja alla de som faktiskt är sjuka, 

sant positiva. Ett test med låg sensitivitet riskerar att missa personer som är sjuka. 

 

Specificitet är ett tests förmåga att urskilja enbart friska individer som faktiskt inte är 

sjuka, sant negativa. Om ett test inte är specifikt kommer personer som inte är sjuka 

ändå att screenas som positiva.  

 

Sensitivitet och specificitet står i förhållande till varandra och en ökning av den ena 

sker på bekostnad av den andra. När sensitiviteten ökar kommer instrumentet att hitta 

fler personer vilka kvalificeras det sjuka, samtidigt som risken för att det hittar falskt 

positiva ökar, vilket alltså resulterar i att specificiteten minskar. I ett instrument 

eftersträvas en punkt då de båda möts med så höga värden som möjligt, vardera. Det är 

för att instrumentet dels ska hitta så många sant positiva som möjligt, samtidigt som det 

skiljer ut så hög andel sant negativa som möjligt. Den punkten kallas för “cut-point” 

och utgör därmed poängen som krävs i ett frågeformulär för att skilja friska från sjuka. 

Vid utformning av ett nytt screeninginstrument kan man göra mätningar och jämföra 

dessa med en ”golden standard”, ett tidigare väl utprövat instrument. Detta instrument 

ska vara etablerat och accepterat som standard. 

 

Grupper av instrument som screenar för våld 

Som tidigare beskrivet i inledningen tycks sjuksköterskan sakna verktyg för att 

upptäcka kvinnor utsatta för relationsvåld. Screeninginstrument skulle kunna underlätta 

hanteringen av situationerna som uppstår kring dessa kvinnor (SoS, 2002). Det finns en 

mängd instrument som screenar för våld på ett eller annat sätt. Socialstyrelsen (2008) 

har i en kartläggning av screeninginstrument grupperat dessa i fyra grupper; 

kartläggning, mätningar av risk för upprepning av våld och grad av våld, typ av våld 

samt hur offret påverkas av våldet. Denna uppsats kommer att fokusera på typen av 

instrument som kartlägger relationsvåld. Dessa skulle kunna användas av 

sjuksköterskan i arbetet kring kvinnor drabbade av våld i nära relation. 
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PROBLEMFORMULERING 

Kvinnor som utsätts för våld i nära relation riskerar att inte få adekvat omvårdnad när 

de uppsöker sjukvård på grund av att de inte tillfrågas. Sjuksköterskor uppger att de 

upplever oro för hur kvinnan ska reagera samtidigt efterfrågar de allra flesta tillfrågade 

kvinnor intresse. Att upptäcka relationsvåld med hjälp av screeninginstrument påstås 

vara effektivt men samtidigt debatteras formulären som inte anses tillräckligt prövade. 

Inom svensk hälso- och sjukvård är våldsscreening ännu inte implementerat. 

 
SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva olika screeninginstrument som 

sjuksköterskan kan ta hjälp av för att upptäcka mäns våld mot kvinnor. 
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METOD 

Nedan kommer en beskrivning av hur uppsatsen tagit sin form. Vilken design, hur 

urvalet gått till och vilka kriterier författarna haft i urvalsprocessen. Sökresultatet visas i 

sökmatrisen, tabell 2. Därefter följer en beskrivning av hur de valda artiklarna 

granskades. 

Design 

En litteraturöversikt har gjorts enligt Friberg (2012) vilken hade för avsikt att skapa en 

beskrivande sammanställning över olika frågeformulär. De vetenskapliga artiklarna 

som granskats bestod av kvantitativ data. 

Urval 

Sökningar på nyckelorden domestic violence, intimate partner violence och spouse 

abuse gav ett stort antal träffar; 3577, 3506 respektive 86. Questionnaires, screening 

och measure gav; 118099, 37721 respektive 32936. Då detta sökresultat var ohanterligt 

lades dessa ihop och bildade söksträngen: (domestic violence OR intimate partner 

violence OR spouse abuse) AND (questionnaires OR screening OR measure) som gav 

1729 träffar. Sökordet valid* med trunkering valdes att sammanfogas med söksträngen 

då en beskrivning av instrumentens validitet skulle utföras. Denna slutgiltiga söksträng 

gav ett hanterbart och adekvat sökresultat för översiktens syfte. Avgränsningar gjordes i 

form av att endast söka Peer-Reviewed-artiklar med en ålder av högst tio år. Den 

initiala sökningen resulterade i 124 träffar i MEDLINE och 134 träffar i 

CINAHL. Samtidig sökning i de två databaserna gav 144 träffar vilket tolkas som att de 

separerade sökningarna gav många dubbletter. Ur detta resultat identifierades ett 20-tal 

instrumentnamn varav sex stycken uppfyllde syfte att upptäcka våld. Dessa var: Abuse 

Screening Inventory (ASI), Hurt Insult Threaten Scream (HITS), Partner Violence 

Screen (PVS), Slapped Threatened and Throw things (STaT), Woman Abuse Screening 

Tool (WAST) och Woman´s Experience with Battering (WEB). Databassökningar 

gjordes även på de utvalda instrumentnamnen tillsammans med förkortningarna. För 

sökning av STaT krävdes att ett nyckelord från söksträngen lades till. Sju artiklar 

(varav fem var dubbletter från den initiala sökningen) hittades via sökningar på 

instrumentnamnen. Sekundärsökning gjordes även genom att söka igenom 

referenslistor i reviewartiklar som funnits i sökresultatet. Sekundärsökningen gav åtta 
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möjliga träffar. Abstracts från alla sökresultat lästes för att vidare inkludera eller 

exkludera studien. 
 

Inklusionskriterier: Artiklarna skulle beröra kvinnor ≥18 år och undersökningarna 

skulle utspela sig i hälso- och sjukvårdsmiljö. Artiklarna som valdes skulle finnas 

tillgängliga online, vara skrivna på engelska och inte innebära någon kostnad för 

författarna. 
 

Exklutionskriterier: Artiklarna skulle inte endast behandla en specifik patientgrupp, till 

exempel gravida eller handikappade kvinnor, med hänvisning till eventuell begränsad 

generaliserbarhet.  

Datainsamlingsmetod 

Under veckorna 36 och 37 söktes artiklar från två databaser: MEDLINE och CINAHL 

via Ebsco. Först utfördes en osystematisk sökning för få en översikt över 

forskningsområdet och för att försöka ringa in adekvata sökord. En fungerande 

söksträng formuleras. Systematisk sökning utfördes därefter enligt nedanstående 

sökmatris. 

 

Tabell 1. Sökmatris. 

SÖKORD BEGRÄNS-

NINGAR 

TRÄFFAR LÄSTA 

ABSTRACTS 

UTE-

SLUTNA 

UTVALDA 

ARTIKLAR (nr.) 

(domestic violence OR 

intimate partner 

violence OR spouse 

abuse) AND 

(questionnaires OR 

screening OR measure) 

AND (valid*) 

Peer-Reviewed 

2002 

144 31 134 9 (2, 3, 4, 5, 7, 8, 

9, 10, 12) 

Abuse Screening 

Inventory AND ASI 

Peer-Reviewed 

2002 

4 2 3 1 (12) 

Hurt-Insult- Theraten-

Scream AND HITS 

 

Peer-Reviewed 

2002 

4 

 

3 3 1 (3) 



 

  12 

Partner Violence 

Screen AND PVS 

Peer-Reviewed 

2002 

4 4 3 1 (5) 

Slapped, Threatened 

and Throw things AND 

STaT 

Peer-Reviewed 

2002 

0 0 0 0 

Slapped, Threatened 

and Throw things AND 

STaT AND intimate 

partner violence 

Peer-Reviewed 

2002 

0 0 0 0 

STaT AND intimate 

partner violence 

Peer-Reviewed 

2002 

3 2 2 1 (8) 

Women´s Experience 

with Battering AND 

 WEB-scale 

Peer-Reviewed 

2002 

8 8 6 2 (1, 11) 

Women Abuse 

Screening Tool AND 

WAST 

Peer-Reviewed 

2002 

1 1 0 1 (9) 

Sekundärsökning. Peer-Reviewed 

2002 

8 8 7 1 (6) 

 

Dataanalys 

Dataanalysen har genomförts enligt Friberg (2012). Artiklarna lästes noggrant igenom 

flera gånger för att lättare få en förståelse för innebörden. Detta var även viktigt för att 

kunna extrahera viktig information om de specifika instrumenten som sedan skulle 

undersökas. 

Texterna lästes av båda författarna och studiernas resultat och metoder diskuterades om 

något var oklart. Därmed fick författarna en gemensam bild av artiklarnas innehåll. 

Därefter markerades text som innehöll data som skulle användas i resultatet. Likheter 

och skillnader söktes i artiklarna. Eftersom en översikt över screeninginstrumenten 

skulle göras valdes att jämföra data som fanns tillgänglig gemensamt i alla artiklar. 

Dessa skulle lätt kunna jämföras med varandra för att få en större förståelse för 

instrumenten. Data som valdes att sammanställas var: Validitet, sensitivitet, specificitet, 
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testade populationer, testade miljöer, metoder och eventuella övrigt testade 

psykometriska egenskaper för det specifika instrumentet, se bilaga 3. 

 

För att granska evidenskraften i artiklarna användes Fribergs (2012) granskningsmall 

som består av 13 frågor, se bilaga 1. En fråga valdes bort (Finns det någon 

vårdvetenskaplig teoribildning?) då syftet med valda artiklar är att beskriva ett specifikt 

instrument. Ett betyg sattes för varje artikel där 1 betydde svag evidens och 4 mycket 

god evidens. Med hänsyn till författarnas begränsade erfarenhet utvecklades en egen 

metod där varje punkt i granskningsmallen värderades från 1 till 4 som därefter 

dividerades med antalet frågor. På så sätt fick vi fram ett medelvärde. De tolv valda 

artiklarna varierade mellan 2,6 – 3,4. I bilaga 2, artikelmatrisen, har poängen avrundats 

till närmaste heltal. 
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ETISKA ASPEKTER 

En litteraturstudie kräver inget etiskt godkännande men de granskade studierna är alla 

godkända av en etisk kommitté. 

Författarna till denna uppsats åtar sig att efter bästa förmåga granska valda artiklar på 

ett objektivt sätt och att inte avsiktligt förvanska data. För detta krävs stor noggrannhet.  

Alla artiklar som använts till uppsatsen är skrivna på engelska. Uppsatsförfattarna är 

medvetna om att det finns risk för feltolkningar av de granskade texterna på grund av 

språkliga hinder. 
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RESULTAT 

Nedan redovisas de sex valda frågeformulären i bokstavsordning. Först i en 

beskrivande text som avslutas med två exempel på frågor ifrån det specifika 

frågeformuläret. Därefter redogörs styrkor och svagheter, som uppfattats av 

uppsatsförfattarna, för respektive frågeformulär. Se bilaga 3 för fullständiga 

frågeformulär. I kommande diskussionsdel diskuteras resultatet i form av bland annat 

likheter och skillnader. 

 

ASI 

Ett av instrumenten är konstruerat i Sverige. Det heter Abuse Screening Inventory 

(ASI) och uppges vara ett kort instrument för att upptäcka livstidsprevalens av våld. 

Frågeformuläret screenar för fyra typer av våld: fysiskt, psykiskt, sexuellt och även 

övergrepp som skett inom hälso- och sjukvården. Instrumentet fångar även in 

respondentens medicinska historia och sociala bakgrund. Frågeformuläret består av 16 

frågor; fyra sociodemografiska, sex rörande hälsa och sex om våld. Instrumentets 

skapare beskriver att de önskat tillverka ett instrument där flera tillfällen/möjligheter för 

avslöjande av våld ges. I tester av instrumentet som gjorts i ett svenskt, kvinnligt, 

slumpmässigt urval på Universitetssjukhuset i Linköping har ASI visat sig ha god 

reliabilitet där test-retest sträckte sig från 81 % till 96 %. ASI har visat en sensitivitet på 

77 % vilket innebär att 77 personer av 100 som screenar positivt på ASI verkligen är 

positiva. Instrumentet separerade de utsatta från de icke utsatta. Inga falskt negativa 

svar kunde påträffas vilket ger 100 % specificitet (Swanberg & Wijma, 2007). 

 

1. Har någon någonsin slagit dig, eller bitit dig, eller försökt att strypa dig, eller kastat 

saker på dig så att du blev mycket rädd? 

2. Har någon någonsin haft sex med dig mot din vilja eller tvingat dig att se på när 

andra haft sex? 

 

Styrkor 
ASI är ett instrument som mäter även tidigare våld och inte bara pågående våld. 

Frågorna behandlar fyra typer av våld där frågor gällande utsatthet inom vården är 

unikt för de analyserade instrumenten i denna uppsats. 
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Svagheter 
Instrumentet är inte testat på olika populationer och inte heller i olika miljöer/kontext. 

 

HITS 

Hurt, Insult, Threaten & Scream bildar akronymet HITS som är ett 

självskattningsformulär bestående av fyra frågor och behandlar fysiskt och emotionellt 

våld, hot och rädsla (Chen, Rovi, Vega, Jacobs & Johnson, 2005; Shakil, Donald, 

Sinacore & Krepcho, 2005). Instrumentet prövades först ut på en husläkarmottagning 

med kvinnor som respondenter men har därefter testats på akutmottagning och HIV-

mottagning, i manliga populationer och i grupper av latinamerikanska och 

afroamerikanska kvinnor. HITS har testats mot andra välprövade instrument som the 

Conflict Tactics Scale (CTS), Index of Spouse Abuse (ISA) och WAST och har visats 

vara ett snabbt screeningformulär som både vårdpersonal och tillfrågade känner sig 

bekväma med – 3,1 respektive 3,5 på en 4-gradig skala, och dessutom är frågorna lätta 

att komma ihåg för intervjuaren (Chen et al., 2005; Chen et al., 2007; Shakil et al., 

2005).  

 

HITS uppmäter Cronbach´s α 0,79 vilket innebär att HITS har god tillförlitlighet (Chen 

et al., 2007). HITS har blivit översatt till spanska och testats i en kvinnlig 

latinamerikansk population där Cronbach´s α visade 0,61. Alltså verkar den spanska 

versionen ha förlorat tillförlitlighet i översättningen av instrumentet. Spanska HITS 

visar 100 % sensitivitet och 86 % specificitet - instrumentet är mycket bra på att skilja 

ut sant positiva och sant negativa i urvalet (Chen et al., 2005). I jämförelsen mellan en 

kvinnlig och en manlig population blir sensitiviteten 96 % respektive 88 % och 

specificiteten 91 % respektive 97 % (Shakil et al., 2005). Detta innebär att HITS väl 

skiljer ut offer från icke utsatta både i en kvinnlig och en manlig population. 

 

1. Hur ofta har din partner gjort illa dig fysiskt? 

2. Hur ofta har din partner förolämpat dig eller talat till dig på ett förminskande 

sätt? 
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Styrkor 
HITS är ett väldigt kort frågeformulär som är testat i flera olika populationer och 

miljöer. Det är det enda instrumentet, av de beskrivna, som är testat på en manlig 

population. Det finns även mätningar för hur bekväm personal och patienter känner sig 

när de frågar/blir tillfrågade. 
Svagheter 
Frågeformuläret ställer inga specifika frågor om sexuellt våld. 

 

PVS 

Partner Violence Screen är ett mycket kort frågeformulär bestående av tre frågor som 

riktar sig mot fysiskt våld och känslor av osäkerhet (MacMillan et al., 2006). PVS 

utvecklades för att användas på akutmottagningar men har även testats på 

kvinnokliniker och husläkarmottagningar (Halpern, Perciaccante, Hayes, Susarla & 

Dodson, 2006; MacMillan et al., 2006). Instrumentet har även testats i ett protokoll där 

kvinnor inkomna på akutmottagning med skador på huvud, nacke eller ansikte utan 

uppenbar orsak eller vittne, får svara på PVS. I denna kombination ses en signifikant 

ökad prevalens – i de två olika populationerna som testats ökade risken för rapportering 

av relationsvåld med 13-18 gånger (Halpern, Susarla & Dodson, 2005). När PVS 

jämförs med WAST blir prevalensen signifikant högre på grund av att PVS även testar 

kvinnor som inte befinner sig i en relation för tillfället (Halpern et al., 2005). 

Sensitivitet och specificitet visar 49 % respektive 94 % när CAS (Composite Abuse 

Scale) använts som “golden standard” (MacMillan et al., 2006) och 71 % respektive 84 

% med CTS som “golden standard” (Halpern et al., 2005). 

 

1. Har du någonsin blivit sparkad, slagen eller på annat sätt blivit skadad av 

någon annan någon gång det senaste året? 

2. Känner du dig trygg i din nuvarande relation? 

 
Styrkor 
Instrumentet är kort och tar under en minut att administrera. PVS screenar även kvinnor 

som inte befinner sig i en relation. 
 

 



 

  18 

Svagheter 
PVS har inga specifika frågor om sexuellt våld. Screeningen sträcker sig endast 12 

månader tillbaka i tiden vilket kan innebära att kvinnor som tidigare blivit utsatta för 

relationsvåld, och fortfarande lider av detta, inte blir upptäckta. 

 

STaT 

STaT (Slapped, Threatened and Throw Things) är ett instrument framtaget för att 

upptäcka relationsvåld sett ur ett livstidsperspektiv, då inte endast pågående 

relationsvåld har både kort- och långsiktiga negativa effekter på hälsan. Det sägs också 

vara designat för att vara enkelt och snabbt att använda. STaT består av tre frågor. 

Dessa tre frågor togs fram genom att systematiskt testa 43 kandidatfrågor tagna ur 

publicerade screeningverktyg och från klinisk erfarenhet som därefter testades i olika 

konstellationer. Genom semistrukturerade intervjuer och jämförelser med CTS och ISA 

kristalliserades till slut åtta frågor ut vilka hade en sensitivitet > 70 %. Dessa prövades i 

olika kombinationer och till slut valdes tre frågor ut vilka maximerade sensitivitet och 

specificitet, 96 % respektive 75 % vid > 1 jakande svar (Paranjape & Liebschutz, 

2003). Eftersom STaT frågar efter mildare former av våld kan det identifiera 

våldsutsatta kvinnor som andra instrument kanske missar. Det är vanligt att kvinnor 

som utsatts för mildare våld, även drabbas av allvarligare våld – och våld av 

allvarligare karaktär sker sällan som enstaka företeelser (Paranjape & Liebschutz, 

2003). STaT har även testats för att upptäcka pågående relationsvåld. Här visas 

sensitivitet 94,9 % och specificitet 36,6 % vid en poäng av > 1 (Paranjape, Rask & 

Liebschutz, 2006).  

 

1. Har du någonsin varit i en relation där din partner har knuffat eller slagit dig? 

2. Har du någonsin varit i en relation där din partner har hotat dig med våld? 

 
Styrkor 
STaT består endast av tre frågor och går därför väldigt snabbt att administrera. Trots att 

frågorna är så få är de designade för att upptäcka såväl fysiskt som emotionellt våld och 

därmed ger de en relativt god bredd i sökandet efter olika typer av våld. STaT screenar 

för både pågående relationsvåld och tidigare utsatthet. Instrumentet är dels prövat 

självständigt, men även med ISA och CTS som ”golden standard”. 
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Svagheter 
STaT kan inte än anses vara generaliserbart då det endast är testat i populationer som 

domineras av afroamerikanska kvinnor med relativt låg socioekonomisk status. 

Instrumentet frågar inte specifikt efter sexuellt våld. 

 

WAST/WAST-Short 

Ett vanligt förekommande instrument i USA är WAST, eller den förkortade varianten 

WAST-short. WAST står för Woman Abuse Screening Tool och är ett frågeformulär 

bestående av totalt åtta frågor (MacMillan et al., 2006). Frågorna kan besvaras av 

kvinnan själv men kan även ställas i intervjuform. De två första frågorna, som också är 

de frågor som utgör den kortare varianten WAST-short, syftar till att upptäcka om det 

föreligger risk för att kvinnan utsätts för relationsvåld, medan de efterföljande sex 

frågorna mer specificerar vilket typ av våld det handlar om (Chen et al., 2007). Precis 

som HITS togs WAST fram i husläkarmiljö men har därefter testats på 

akutmottagningar och kvinnokliniker. WAST har prövats enskilt, blivit jämfört med 

andra instrument – CAS, HITS & PVS, och även testats som en del i ett protokoll där 

skadelokalisation tillsammans med WAST-short identifierar kvinnor utsatta för 

relationsvåld. WAST uppvisar en sensitivitet på 47 % och en specificitet på 96 %, samt 

en reliabilitet på 0,75 (Chen et al., 2007; Halpern et al., 2006; Halpern et al., 2005; 

MacMillan et al., 2006; Perciaccante, Susarla & Dodson, 2010). Tester av olika 

metoder hur formuläret används visar att kvinnor föredrar datoriserade och skriftliga 

formulär framför att bli intervjuade (MacMillan et al., 2006). Skriftliga formuläret har 

visats sig vara lika effektivt som en intervju när det kommer till avslöjande, komfort 

och spenderad tid (Chen et al., 2007). WAST-short är tänkt att vara enkelt att använda 

då det bara är två frågor som går snabbt att ställa och karaktären på dem är sådan att 

kvinnorna känner sig bekväma att svara (Chen et al., 2007). Vid indikation för 

relationsvåld kan sedan de resterande sex frågorna ställas, för att vidare undersöka 

testresultatet. WAST-short uppmätte en sensitivitet på 92 % och en specificitet på 50 % 

(Chen et al., 2007; Halpern et. a., 2005; MacMillan et al., 2006). 

 

1. Generellt, hur skulle du beskriva ditt förhållande - med mycket spänning, med 

vissa spänningar eller inga spänningar? 
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2. Löser du och din partner konflikter med stora svårigheter, några svårigheter 

eller inga svårigheter? 

 
Styrkor 
Om WAST används i sin korta variant, WAST-short, är detta det kortaste verktyget 

som beskrivs i denna uppsats. Med endast två frågor tar det väldigt lite tid i anspråk 

från både sjukvårdspersonal och den tillfrågade kvinnan. WAST fungerar minst lika bra 

som självskattningsformulär som ett intervjuverktyg. WAST är också väl prövat mot 

andra instrument och har även översatts och prövats på spanska.  
 

Svagheter 
WAST är enbart designat för att upptäcka våld som inträffat de senaste tolv månaderna 

och riskerar därför att missa kvinnor som misshandlats tidigare än det. WAST-short har 

prövats i fler kontexter än fullängden av WAST.  

 

WEB 

Smith, Thornton, DeVellis, Earp & Coker (2002) skiljer på orden misshandel, 

battering, och fysiskt våld, physical assault. Begreppet misshandel handlar här om att 

partnern får kvinnan att känna sig skrämd, maktlös och skamfull medan fysiskt våld 

syftar till när kvinnans partner avsiktligt använder fysiskt våld med förmågan att orsaka 

skada, invaliditet eller död. 

WEB (Women’s Experience with Battering) är ett formulär bestående av tio frågor. 

Frågorna behandlar sex områden: upplevt hot, hantering, längtan, förändrad identitet, 

instängdhet/fångenskap och maktlöshet (Smith et. al., 2002). Frågorna syftar till att 

upptäcka psykiskt våld istället för fysiskt våld vilket är det vanligaste. Anledningen är 

att det visat sig vara vanligt att kvinnor utsatta för psykiskt våld även utsätts för fysiskt 

våld (Bonomi et al., 2006). Kvinnan kan fylla i ett självskattningsforumlär, eller bli 

intervjuad av vårdpersonalen.  Frågorna besvaras med en sexgradig skala som går från 

1 (håller inte alls med) till 6 (håller med mycket). WEB-skalan spänner mellan 10-60 

poäng, en cut-point på >19 gav en sensitivitet på 94,6 % och en specificitet på 96,1 % 

(Smith et. al., 2002) vilket innebär att det fångar upp många sant positiva kvinnor och 

samtidigt skiljer ut de sant negativa. WEB kan inte ännu anses generaliserbart då det 
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främst är testat på kvinnor med sjukförsäkring, arbete och universitetsutbildning 

(Bonomi et al., 2006).  

 

1. Min partner fick mig att känna mig osäker även i mitt eget hem. 

2. Jag skämdes över sakerna min partner gjorde mot mig. 

 
Styrkor 
WEB använder en vidare definition av våld där begreppen misshandel och fysiskt våld 

är separerade vilket skulle kunna göra att fler kvinnor skulle kunna identifiera sig med 

begreppen. Genom att aldrig direkt fråga om fysiskt våld vilket kan vara känsligt och 

stigmatiserande, kan chansen att hitta misshandlade kvinnor ökas, då det kan vara 

lättare att svara på frågor om emotionellt våld.  
 

Svagheter 
Eftersom WEB inte specifikt frågar efter förekomsten av fysiskt våld, men samtidigt 

drar paralleller mellan fysiskt och psykiskt våld, kan det finnas en risk för att formuläret 

screenar kvinnor positiva trots att de kanske aldrig utsatts för just fysiskt våld eller 

misshandel. En annan svaghet med WEB är att det inte testats i särskilt många olika 

populationer.  

 

 

 
Tabell 3. Sammanställning av instrumentens kvalitet. 

Instrument Sensitivitet Specificitet Reliabilitet 

ASI 72 % - 82 % 100 % test-retest: 
0,81 – 0,96 

HITS kvinnor: 96 % 
män: 88 % 
spansktalande kvinnor: 100 % 

kvinnor: 91 % 
män: 97 % 
spansktalande kvinnor: 86 % 

Cronbach´s α:  
engelska: 0,80 
spanska: 0,79 

PVS 49 % - 90 % 84 % - 96 %  

STaT 95 % - 96 % 66 % - 100 %  

WAST 
WAST-short 

47 %  
92 % 

96 % 
56 % 

 

WEB 95 % 96 % Cronbach´s α: 
0,91 



 

  22 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med uppsatsen var att beskriva olika screeninginstrument som upptäcker 

relationsvåld. Metoden som valdes var en litteraturöversikt. Denna metod ansågs 

lämplig då skillnader och likheter skulle jämföras i de olika instrumenten (Friberg, 

2012). 

 

Termerna som används i uppsatsen är: mäns våld mot kvinnor, relationsvåld och våld i 

nära relation. Dessa har valts för att försöka beskriva ett bredare perspektiv när det 

kommer till relationer och dessutom lättare kunna relatera till svensk litteratur och 

statistik som inte särskiljer våld av partner från våld av annan närstående person. I de 

granskade artiklarna i denna litteraturöversikt är intimate partner violence använt i åtta 

av studierna och domestic violence använt i tre. Den svenska artikeln använder termen 

abuse. De två förstnämnda är vanligt förekommande begrepp som används i 

engelskspråkiga studier. Den engelska termen domestic violence syftar till våld i 

hemmet men ordet domestic kan även innebära familjerelaterat vilket därmed skulle 

komma närmare översättningen relationsvåld/våld i nära relation. Termen intimate 

partner violence handlar om våld från en intim partner vilket är ett smalare begrepp än 

det som används i översättningen, relationsvåld/våld i nära relation. Det finns en risk i 

användandet av olika begrepp; översättningar som gjorts i de granskade studierna 

skulle kunna ha feltolkats och därmed påverkat resultatet i form av nyanskillnader i den 

beskrivande texten. Stor försiktighet har vidtagits i användningen av dessa termer i 

resultatet och kontext har tolkats för att översättningen ska bli så korrekt som möjligt. 

 

I litteratursökningen som gjordes inför uppsatsen identifierades ett 20-tal instrument 

som alla användes för våldsscreening på ett eller annat sätt. Ambitionen var att beskriva 

alla instrument som svarade på syftet om att upptäcka våld. De sex beskrivna 

instrumenten i resultatet är de som identifierades för detta syfte, i den specifika 

sökningen. Det finns en risk att instrument missats och därmed saknas i resultatet. Detta 

skulle följaktligen påverka resultatet i form av saknade beskrivna frågeformulär och 

därmed skulle uppsatsen gå miste om klinisk betydelse då färre instrument finns 

tillgängliga för övervägning inför ett eventuellt införande av ett 
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våldsscreeninginstrument i en verksamhet. Genom uppsatsprocessen har emellertid 

inga oväntade instrument med detta syfte framträtt. 

 

Artiklarna som valdes ut till uppsatsens översikt var högst 10 år gamla. Detta för att 

säkerställa så aktuell och därmed även korrekt data som möjligt. Flera artiklar som 

behandlade skapandet och uppkomsten av olika screeningverktyg föll därmed bort. Då 

screeningverktygen som behandlas i studien ofta testats flera gånger och på olika 

premisser fanns det nyare data än den som presenterats vid instrumentets skapande. Det 

finns en risk att viktig information missats i urvalsprocessen av artiklar, så som vissa 

psykometriska data. Det kan också vara möjligt att kvinnornas svar på de olika 

formulärens frågor ändras över tid, då samhällets attityder till relationsvåld kan ha 

förändrats och därmed också påverkat kvinnans vilja att avslöja våldet hon blir utsatt 

för vilket skulle kunna innebära att andra data kan ha förbättrats ju nyare studien är. Till 

instrumentet ASI kunde endast en artikel finnas med valda sökkriterier. Artikeln valdes 

att inkluderas trots detta på grund av det platsade in i vald grupp av instrument och att 

det ansågs intressant att ha med ett frågeformulär framtaget i Sverige.  

 

Kvalitén på alla tolv artiklar ansågs vara god till mycket god. Stora urval, 

randomiseringar och de utförliga metodbeskrivningarna bekräftar detta. 

Undersökningarna som gjorts i de valda artiklarna är utförda i USA, Canada och 

Sverige. Det finns skillnader i sjukvårdssystemen och samhällsstrukturer i dessa tre 

länder vilket skulle kunna påverka överförbarheten när det kommer till exempelvis 

bekvämlighet och vilja till avslöjande som en del studier undersöker. 

 

Resultatdiskussion 

De beskrivna instrumenten i resultatet är skildrade i tolv artiklar. Instrumenten är 

beskrivna i relativt få studier och med heterogena egenskaper rörande t ex miljöer, 

demografi, population. Därtill har olika jämförande instrument använts. Detta har gjort 

det svårt att jämföra data på ett översiktligt sätt. Uppmätta värden varierar ibland 

kraftfullt. Som ett exempel visar de tre studier som testat PVS att sensitiviteten varierar 

mellan 49 % - 90 %. Dessa skillnader ses i flera av jämförelserna av instrumenten och 

kan bero på de olika metoder som använts i studierna. Det verkar inte finnas någon 

konsensus angående det mest lämpade jämförelsemåttet för att testa sensitivitet och 
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specificitet av denna typ av screeninginstrument. För låg sensitivitet kan anses oroande 

då screeninginstrument i högsta grad bör undvika att missa utsatta patienter (Rabin et 

al., 2009). 

 

Det finns flera faktorer som kan påverka sensitivitet och specificitet i ett frågeformulär. 

Instrument prövas oftast ut i en population där genomsnittet för ”tillståndet” är högre än 

i genomsnittspopulationen vilket påverkar både sensitivitet och specificitet. Detta skulle 

kunna vara fallet i studien där HITS validerats i en manlig population (Shakil et al., 

2005). Här har en HIV-klinik valts som testmiljö. Vid undersökningar gjorda på män 

med HIV är livstidsprevalensen av relationsvåld betydligt högre än hos kvinnor, 73 % 

respektive 50 % (Ramachandran, Yonas, Silvestre & Burke (2010). Detta skulle alltså 

kunnat påverka valideringen av HITS-formuläret i den specifika kontexten. I fall-

kontrollstudier kan svårdiagnostiserade fall utelämnas vilket orsakar en överskattning 

av både sensitivitet och specificitet. En annan effekt ses där olika jämförelsemått, 

”golden standard”, används. Beroende av kvalitén på dessa jämförelseinstrument kan 

forskarna ”välja” vilket som ger bäst värden för att säkerställa publikation av studien 

(Lijmer et al., 1999). I de tolv artiklarna som presenteras i resultatet finns fem 

instrument som används som jämförelseinstrument – ”golden-standard”. HITS har 

jämförts mot CTS, ISA och WAST. PVS prövades mot WAST. STaT jämfördes mot 

CTS och ISA. Sist är WAST prövat mot CAS, HITS och PVS. ASI och WEB är inte 

jämfört med någon ”golden standard”. Studierna som granskats i denna uppsats 

använder begreppet ”golden standard” på ett felaktigt sätt då de olika 

jämförelseinstrumenten som använts varken är accepterade eller etablerade som 

standard. 

 

När det kommer till att välja ett lämpligt instrument för att screena kvinnor för 

relationsvåld finns två viktiga frågor att besvara: Önskas ett instrument som aldrig 

missar en utsatt kvinna eller är det viktigare att vara helt säker på att kvinnan som 

screenas positiv verkligen är utsatt? Är det förstnämnda det viktigaste är ett instrument 

med hög sensitivitet att föredra. Nackdelen med en hög sensitivitet kan vara att även ej 

utsatta kvinnor blir identifierade som utsatta – falskt positiva. Detta innebär att en 

vidare utredning är nödvändig för att säkerställa att den identifierade kvinnan verkligen 

är sant positiv. När det gäller sjukdomar eller tillstånd som är livshotande men som kan 

botas, är ett instrument med hög sensitivitet att föredra. 
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I det andra alternativet, där kvinnor som screenas positivt verkligen är det, är 

instrumentets specificitet hög. Här finns istället risk för att kvinnor istället missas om 

instrumentet samtidigt har låg sensitivitet (Lijmer et al., 1999). Ett screeninginstrument 

med hög specificitet är att föredra exempelvis före en riskfylld behandling ska inledas. 

 

Studien där HITS översatts till spanska och sedan validerats visar att det kan vara svårt 

att överföra frågor från ett språk till ett annat. Det kräver nya valideringsstudier och 

eventuellt justering av cut-point för att ge likvärdiga resultat. Kulturella betingelser kan 

påverka hur respondenterna uppfattar frågorna i screeningformulären. 

 

Likheter och skillnader i resultatet 

Alla instrument utvalda till denna litteraturstudie syftar till att upptäcka våld. Våld kan 

dock definieras på olika sätt och olika instrument är gjorda för olika typer av våld eller 

så har de olika infallsvinklar för hur man bäst upptäcker kvinnor som blir utsatta.  

Det vanligaste är att verktyget frågar efter både fysiskt och emotionellt våld. Av 

ovanstående beskrivna instrument är alla utom WEB sådana. Vissa instrument som till 

exempel ASI och WAST letar även efter annan typ av våld. ASI frågar om både 

sexuellt våld och om kvinnan utsatts för våld eller kränkning när hon varit i kontakt 

med hälso- och sjukvård och WAST frågar efter sexuellt våld, tillsammans med fysiskt 

och emotionellt våld. Ett verktyg som sticker ut lite är WEB, då det helt ignorerar 

frågor som rör både fysiskt och sexuellt våld och istället helt fokuserar på emotionellt 

våld. Artiklarna beskriver att sambandet mellan en positiv screening för emotionellt 

våld är en stark indikator för att kvinnan även utsätts för fysiskt och/eller sexuellt våld. 

 

Ett av problemen som vårdpersonal ofta uppger när frågan om screening för 

relationsvåld lyfts är att de inte har tillräckligt mycket tid för att hinna ställa frågorna. 

Några av instrumenten, som HITS, PVS och STaT, är utformade med det i åtanke och 

har skapats för att ha så få frågor som möjligt, utan att för den delen missa kvinnor som 

misshandlas. PVS och STaT utgörs av bara 3 frågor, och HITS av 4. Andra 

frågeformulär som ASI, WEB och WAST utgörs av fler frågor vilket kan göra 

instrumenten mer specifika men alltså även mer tidskrävande. 
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Att screena eller inte… 

Kvinnor som utsätts för relationsvåld drabbas oftare av hälsoproblem än icke utsatta 

kvinnor. De negativa effekterna är av både fysisk och psykisk karaktär. Ett ökat behov 

av insatser i hälso- och sjukvården när det gäller våldsscreening kan därför anses vara 

av stor vikt (Bonomi, Anderson, Rivara & Thompson, 2007). Resultatet av denna 

uppsats visar svårigheten i att jämföra de olika frågeformulären på grund av de olika 

metoder och jämförelsemått som används i valideringen av instrumenten. Eftersom 

relationsvåld är ett hälsoproblem med många lager kan det finnas anledning till debatt 

angående effektiviteten av våldsscreening; Finns en vedertagen behandling? Är denna 

behandling i så fall ekonomiskt försvarbar? Nyttan kontra skadan av våldsscreening är 

ännu inte tillräckligt utforskad (Ramsay, Richardson, Carter, Davidson & Feder, 2002).  

 

Sjuksköterskan har en nyckelroll när det kommer till att identifiera kvinnor som utsätts 

för relationsvåld (Stinson & Robinson, 2006). I detta arbete finns en risk för att 

bemötandet med dessa kvinnor kan ha en emotionell, kognitiv och beteendemässig 

inverkan på sjuksköterskan och att denne därmed känner sig otillräcklig, på grund av 

problemets allvarliga natur, och därför väljer att inte screena alls (Goldblatt, 2009). Ett 

av de hinder som vårdpersonal anför mot screening av relationsvåld är känslan av 

otillräcklighet och frustration när en kvinna som screenats positiv ändå är ovillig att 

lämna relationen eller att ta emot hjälp från till exempel en socialarbetare. 

Sjuksköterskan känner maktlöshet när den hjälp de erbjudit inte räcker till (Colarossi, 

Breitbart & Betancourt, 2010). Det är därför viktigt att undervisa vårdpersonal, såväl i 

grundutbildningarna men även vidare på arbetsplatserna, för att ge dem styrka att 

hantera ämnet och att kunna reflektera och kontrollera sina egna känslor och åsikter 

(Goldblatt, 2009; Stinson & Robinson, 2006). Denna uppsats tillhandahåller sex 

screeninginstrument som skulle kunna hjälpa sjuksköterskan i sitt arbete med kvinnor 

utsatta för våld i nära relation. Resultatet skulle kunna användas som ett hjälpmedel för 

de enskilda verksamheterna i deras sökningar efter lämpliga instrument. När nya 

metoder förs in i verksamheter sker detta gärna i samband med utbildning av dessa. 

Denna utbildning är nödvändig för att kunna hantera instrumentet men även för att 

förse sjuksköterskan med utökad kunskap i ämnet vilket leder till en känsla av säkerhet 

till sin egen förmåga att hantera dessa situationer samt egna känslor som kan påverka 

relationen till den kvinnliga patienten. 
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Slutsats 

Denna litteraturstudie beskriver sex olika screeninginstrument vilka har i syfte att 

upptäcka våld. Dessa instrument skulle kunna användas som ett hjälpmedel för olika 

verksamheter inom hälso- och sjukvården. De beskrivna instrumenten i uppsatsen 

skiljer sig åt i psykometriska egenskaper och är svåra att jämföra med varandra. Syftet 

med denna uppsats var att utforma en beskrivande översikt där läsaren själv kunde göra 

sig en uppfattning om screeninginstrumenten. Som en hjälp har en sammanställning av 

instrumentets egenskaper gjorts. 

 

Klinisk betydelse 

Relationsvåld är ett pågående och stort hälsoproblem som behöver uppmärksammas 

mer av både hälso- och sjukvården och av forskare. Målet bör vara att mäns våld mot 

kvinnor synliggörs och lyfts upp till ytan, samt att man hittar de kvinnor som är utsatta. 

Översikten i denna uppsats skulle kunna hjälpa verksamheter i vården att lättare välja ut 

ett frågeformulär för våldsscreening som passar för just den verksamheten. 

 

Förslag på vidare forskning/utveckling 

De instrument som beskrivs i resultatet behöver valideras ytterligare. De behöver testas 

i fler länder och i olika populationer. Det skulle vara önskvärt om konsensus angående 

det bästa instrumentet kunde uppnås, för att kunna skapa en “golden standard” att 

använda i skapandeprocessen av nya instrument. Evidens för behandlingar utsatta 

kvinnor och vidare resultat av dessa är önskvärd då man skulle kunna eliminera en av 

orsakerna till att dessa instrument inte används mer inom hälso- och sjukvården. Det är 

svårt att veta hur stor betydelsen är av våldsscreening då forskning på området är 

begränsad. Studier finns dock som visar att majoriteten av både icke utsatta som utsatta 

kvinnor är positiva till frågor om relationsvåld i hälso- och sjukvården.  
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Bilaga 1. Granskningsmall enligt Friberg (2012): 

 

• Finns ett tydligt problem formulerat? 

• Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna 

i så fall beskriven?  (BORTTAGEN) 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur har urvalet gjorts? 

• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa 

adekvata? 

• Hänger metoder och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 

• Vad visar resultatet? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? T.ex. 

generaliserbarhet. 

• Sker en återkoppling till teoretisk antaganden. T.ex. omvårdnadsvetenskapliga 

antaganden? 



 

   

Bilaga 2. Artikelmatris. 

Nr. Författare 
Artikel 
Tidskrift 
Land, År 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Bonomi, A., 
Thompson, R., 
Anderson, M., 
Rivara, F., Holt, V., 
Carrell, D., Martin, 
D. 
 
Ascertainment of 
intimate partner 
violence using two 
abuse 
measurement 
frameworks 
 
Injury Prevention 
USA, 2006 

Att uppskatta 
förekomsten av 
relationsvåld gällande 
två screeningverktyg 
och korrelationen 
mellan dessa 

Kvantitativ 
RCT 
n = 2504 
kvinnor. 

Förekomsten av relationsvåld 
beror på vilket sätt kvinnorna blir 
tillfrågade om det. För att 
upptäcka så många kvinnor som 
möjligt borde det användas fler 
än ett screeninginstrument åt 
gången. 

3 

2 Chen, P-H., Jacobs, 
A., Johnson, M. S., 
Pan, K-Y., Rovi, S. 
& Washington, J.  
 
Randomized 
Comparison of 3 
Methods to Screen 
for Domestic 
Violence in Family 
Practice.  
 
Annals of Family 
Medicine, USA, 
2007 

Att undersöka tre 
olika sätt att 
administrera 
frågeformulär rörande 
relationsvåld. 

Kvantitativ 
RCT 
n = 523 kvinnor 
 

Studien visade att fler kvinnor 
var bekväma med WAST-short 
än HITS men att varken patienter 
eller läkare (oavsett 
screeningverktyg) var särskilt 
obekväma med screening för 
relationsvåld. Den visade ett 
liknande resultat i avslöjande av 
IPV oavsett om det var själv-
rapportering eller om 
sjukvårdspersonal eller läkare 
intervjuar.  

3 

3 Chen, P.-H., Rovi, 
S., Vega, M., 
Jacobs, A., 
Johnson, M. 
 
Screening for 
domestic violence 
in a predominantly 
Hispanic clinical 
setting 
 
Family Practice 
USA, 2005 

Att undersöka 
validiteten hos HITS-
verktyget på en 
kvinnlig, 
 övervägande 
latinamerikansk 
population.  

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
n = 202 kvinnor.  

Den spanska versionen av HITS 
visade på måttlig reliabilitet och 
god validitet med WAST hos 
spansktalande patienter. HITS 
kan hjälpa läkare upptäcka 
relationsvåld i övervägande 
latinamerikanska populationer.  

3 

4 Halpern, L. R., 
Perciaccante, V. J., 
Hayes, C., Susarla, 
S., Dodson, T. B. 
 
A Protocol to 
Diagnose Intimate 
Partner Violence in 
the Emergency 
Department 
 
Journal of Trauma-

Att undersöka 
validiteten av ett 
tidigare utarbetat 
screeningverktyg på 
två sjukhus som 
särskiljer sig mycket 
gällande geografi och 
socioekonomiska 
aspekter.  

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
n = 200 + 200 
kvinnor 

Trots de stora skillnaderna i 
geografi och socioekonomisk 
status mellan sjukhusen 
fungerade protokollet, vilket kan 
indikera att det även går att 
applicera på olika kliniska 
miljöer.  

3 



 

   

Injury Infection & 
Critical Care 
USA, 2006 

5 Halpern, L., 
Susarla, S., 
Dodson, T. 
American  
 
Injury Location and 
Screening 
Questionnaires as 
Markers for 
Intimate Partner 
Violence 
 
 
Association of Oral 
and Maxillofacial 
Surgeons  
USA, 2005. 

Att utvärdera 
resultatet av två olika 
frågeformulär för 
relationsvåld 
tillsammans med 
skadelokalisation som 
markörer för våld i 
nära relation  

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
n = 200 kvinnor 

PVS ensamt eller tillsammans 
med skadelokalisering var bättre 
än Short-WAST. PVS gäller inte 
bara om man är i ett förhållande 
för stunden vilket också styrker 
idén om att man ska screena 
kvinnor oavsett relationsstatus. 
Enbart skadelokalisering var lika 
effektivt som skadelokalisering 
tillsammans med antingen PSV 
eller Short-WAST. 

3 

6 MacMillan, H., 
Wathen, C., 
Jamieson, E., 
Boyle, M., McNutt, 
L., Worster, A., 
Webb, M. 
 
Approaches to 
screening for 
intimate partner 
violence in health 
care settings.  
 
Journal Of The 
American Medical 
Association 
Canada, 2006 

Att bestämma den 
optimala metoden när 
det gäller screening 
för relationsvåld. 
 
3 metoder: intervju, 
frågeformulär 
(skrivet) & 
datorformulär (alla 
innehållandes PVS 
och WAST). 

Kvantitativ 
RCT 
n = 2461 kvinnor 

Tolv-månadersprevalensen 
varierade mellan 4,1–17,7 % 
beroende av metod, instrument & 
miljö. Prevalensen var som lägst 
vid WAST (skrivet). Intervju var 
den metod respondenterna minst 
föredrog. WAST (skrivet) gav 
signifikant färre missade data. 
PVS & WAST gav liknande 
sensitivitet (49,2 %,  47 %) och 
specificitet (3,7 %, 95,6 %). 

3 

7 Paranjape, A., 
Liebschutz, J. 
 
STaT: A Three-
Question Screen for 
Intimate Partner 
Violence 
 
Journal of 
Women’s Health 
USA, 2003. 

Att ta fram ett enkelt, 
känsligt 
screeningverktyg för 
relationsvåld under en 
hel livstid. 

Kvantitativ 
Semistrukturerad 
intervju. 
n = 75 kvinnor 
 

Av de 43 kandidatfrågorna 
valdes 3 frågor ut, till att utgöra 
frågeformuläret. Det ger ett 
lättanvänt instrument med hög 
känslighet som inte bara tar upp 
fysiskt våld utan även 
emotionellt våld.  

3 

8 Paranjape, A., 
Rask, K., 
Liebschutz, J. 
 
Utility of STaT for 
the Identification of 
Recent Intimate 
Partner Violence. 
 
Journal of the 
National Medical 
Association. 
USA, 2006 

Att undersöka 
användandet av STaT-
verktyget för 
upptäckandet av 
kvinnor som nyligen 
utsatts för 
relationsvåld.  

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
n = 240 kvinnor 

Studien visar att ett verktyg som 
egentligen är gjort för IPV över 
en hel livstid också kan upptäcka 
nylig eller pågående IPV. StaT 
har hög känslighet men inte så 
hög specificitet. Har fördelar 
jämfört med PVS, WAST och 
HITS i och med att det är kort 
och enkelt, har blivit validerat 
och kan användas för både 
livstids IPV och pågående IPV. 

3 



 

   

9 Perciaccante, V., 
Susarla, S., 
Dodson, T. 
American  
 
Validation of a 
Diagnostic 
Protocol Used to 
Identify Intimate 
Partner Violence in 
the Emergency 
Department Setting 
 
Association of Oral 
and Maxillofacial 
Surgeons 
USA, 2010. 

Att fastställa 
validiteten i ett 
diagnostiskt protokoll 
framtaget för att 
underlätta 
identifieringen av 
kvinnor utsatta för 
relationsvåld.  

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
n = 200 + 100 
kvinnor 

Studien visar att HNF-skador är 
en klar indikator för IPV. Den 
nya modellen med HNF och 
frågeformulär (WAST) är 
effektivt och har hög sensitivitet 
och specificitet. 

3 

10 Shakil, A., Donald, 
S., Sinacore, J., 
Krepcho, M. 
 
Validation of the 
HITS Domestic 
Violence Screening 
Tool With Males 
 
Family Medicine 
USA, 2005 

Att undersöka 
validiteten hos HITS-
verktyget när det 
används på en manlig 
population. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
n = 78 män. 

Samtidig validitet hos HITS 
testat på män var bra. HITS 
klarade av att skilja mellan män 
som blivit misshandlade och de 
som inte blivit det.  

3 

11 Smith, P.H., 
Thronton, G., 
DeVillis, R., Earp, 
E., Coker, A. 
 
A Population-
Based Study of the 
Prevalence and 
Distinctiveness of 
Battering, Physical 
Assault, and Sexual 
Assault in Intimate 
Relationships 
 
Violence Against 
Women. 
USA, 2002 

Att uppskatta 
förekomsten av 
relationsvåld efter 
vilken typ av våld det 
är.  
 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
n = 281 kvinnor. 

Studien visar på distinktionen 
mellan misshandel och våld. 
Våld som det mäts med WEB 
gav den mest heltäckande 
mätningen av relationsvåld 

3 

12 Swahnberg, K., 
Wijma, K. 
 
Validation of the 
Abuse Screening 
Inventory (ASI) 
 
Scandinavian 
Journal of public 
Health 
Sverige, 2007. 

Att undersöka test-
retest reliabiliteten 
validiteten i ASI-
verktyget på kvinnor.  

Kvatitativ 
RCT 
n =  699 kvinnor. 
 

Studien visade att ASI-
formuläret hade en acceptabel 
validitet och test-retest validitet 
på svenska kvinnor och att det 
separerade  våldsutsatta kvinnor 
mot icke utsatta kvinnor väldigt 
bra. 
 

3 

 



 

   

Bilaga 3. Översikt instrument. 

Screeningverktyg 
Frågor 

Poängsättning Testade miljöer 
och populationer 

Sensitivitet 
Specificitet 

ASI (1) 
1. Har någon någonsin slagit dig, 
eller bitit dig, eller försökt att strypa 
dig, eller kastat saker på dig så att du 
blev mycket rädd? 
2. Har någon någonsin haft sex med 
dig mot din vilja eller tvingat dig att 
se på när andra haft sex? 
3. Har någon någonsin systematiskt 
och för en sammanhängande period 
verbalt försökt att hota, förödmjuka, 
förtrycka eller skrämma dig eller 
försökt få dig att känna dig värdelös 
eller oönskad? 
4. När du uppsökt vård har du 
någonsin känt att någon kränkt dig 
eller grovt förnedrat dig eller utövat 
utpressning eller visat respektlöshet 
på ett sådant sätt att du senare blivit 
upprörd eller illa till mods över vad 
som hänt?  
5. Hur rädd var du vid den tidpunkt 
då någonting nämnt i fråga 11-14 
(här 1-4) inträffade? 
6. Hur mycket lider du nu av vad 
som hände i fråga 11-14 (här 1-4)? 
 

1-4 besvaras med 
JA/NEJ 
5-6 besvaras med en 11-
gradig skala (rädsla: 
0=inte alls rädd, 
10=extremt rädd; 
lidande: 0=lider inte alls, 
10=lider extremt). 

Universitetssjukhuset i 
Linköping. 
Kvinnor 18-58 år. 

Sensitivitet resp. 
specificitet: 
Psykiskt våld:77/100 
Fysiskt våld: 82/100 
Sexuellt våld: 77/100 
Våld i sjukvården: 
72/100 
 
Jämförd med en intervju 
som “”golden 
standard”” 

HITS (2, 7, 8) 
Hur ofta har din partner: 
1. Gjort illa dig fysiskt? 
2. Förolämpat dig eller talat om dig 
förminskande? 
3. Hotat att skada dig fysiskt? 
4. Skrikit eller svurit åt dig? 

Besvaras med 5-gradig 
skala 
Aldrig - 1poäng 
Sällan - 2 p. 
Ibland - 3 p. 
Ganska ofta - 4 p. 
Ofta - 5 p. 
 
Poäng ≥ 10,5 anses 
positiva 

Testade på: 
Akutmottagning 
Husläkarmottagning 
HIV-klinik 
 
Kvinnor > 18 år. 
Män > 18 år. 
Amerikanska och 
latinamerikanska 
kvinnor. 
 
Spansk version testad. 

sensitivitet resp. 
specificitet: 
Kvinnor: 96/91 
Män: 88/97 
Spanska kvinnor: 
100/86 
 
Med CTS* som “golden 
standard” 

PVS (4, 5, 13) 
1. Har du någonsin blivit sparkad, 
slagen eller på annat sätt blivit 
skadad av någon annan någon gång 
det senaste året? 
2. Känner du dig trygg i din 
nuvarande relation? 
3. Finns det en partner från en 
tidigare relation som får dig att känna 
dig otrygg nu? 

Ja = 1 poäng 
Nej = 0 poäng.  
> 0 poäng utgör positiv 
screening. 

Testade på: 
Husläkarmottagning 
Akutmottagning 
Kvinnoklinik 
 
Kvinnor > 18 år 
Testat i demografiskt & 
geografiskt olika 
områden 

Sensitivitet: 49 % 
Specificitet: 94 % 
(CAS* använt som 
”golden standard”) 
Sensitivitet: 71,4% 
Specificitet: 84,4% 
(CTS* som ”golden 
standard”) 
 
PVS tillsammans med 
skadelokalisation 
jämföres med 
självrapportering: 
Sensitivitet: 74 % - 90 
% 
Specificitet: 96 % - 88 
% 

STaT (3, 11) 
1. Har du någonsin varit i ett 
förhållande där din partner har 

Frågorna besvaras med 
“ja” eller “nej”. “Ja” ger 
1 poäng. En total poäng 

Akut på ett 
universitetssjukhus. 
Närakut. 

Sensitivitet: 96 %, 89 % 
och 64 %  
Specificitet: 75 %, 100 



 

   

knuffat eller slagit dig? 
2. Har du någonsin varit i en relation 
där din partner har hotat dig med 
våld? 
3. Har du någon gång varit i en 
relation där din partner kastat, haft 
sönder eller slagit på saker? 

>1 utgör positiv 
screening.  

kvinnor >18 år 
 
Afroamerikaner.   

% och 100 % (för en 
poäng på >1, >2 och 
>3). 
 
Sensitivitet: 94,9%, 
84,8% och 62% 
Specificitet: 36,6%, 54 
% och 65,8 % (för en 
poäng på >1, >2 och 
>3). 
Med ISA* som “golden 
standard” 
 
 

WAST (2, 4, 5, 6, 13) 
1. Generellt, hur skulle du beskriva 
ditt förhållande - med mycket 
spänning, med vissa spänningar eller 
inga spänningar? 
2. Löser du och din partner konflikter 
med stora svårigheter, några 
svårigheter eller inga svårigheter? 
3. Har gräl någonsin resulterat i att 
du känner dig nedvärderad eller 
dålig? 
4. Resulterar gräl någonsin i slag, 
sparkar eller knuffar? 
5. Känner du dig någonsin rädd för 
vad din partner säger eller gör? 
6. Har din partner någonsin 
misshandlat dig fysiskt? 
7. Har din partner någonsin 
misshandlat dig känslomässigt? 
8. Har din partner någonsin utnyttjat 
dig sexuellt? 

Frågorna 1-2 besvaras 
och anses ge positiv 
screen om 'mycket 
spänning' och/eller 'stora 
svårigheter'. 
 
Frågorna 3-8 besvaras 
med Ofta, Ibland eller 
Sällan. 

Testat på: 
Husläkarmottagning 
Akutmottagning 
 
Kvinnor  
18-64 år 
Latinamerikanska, 
afromerikanska 
kvinnor. 

sensitivitet: 47% 
specificitet: 96% 
(med CAS som “golden 
standard”) 
 
sensitivitet: 92% 
specificitet: 56% 
(WAST tillsammans 
med skadelokalisering 
jämfört med 
självrapportering av 
relationsvåld). 

WEB (9, 10) 
1. Min partner fick mig att känna mig 
osäker även i mitt eget hem. 
2. Jag skämdes över sakerna min 
partner gjorde mot mig. 
3. Jag försökte att inte sätta mig på 
tvären, för jag var rädd för vad min 
partner kunde göra. 
4. Jag kände det som att jag var 
förprogrammerad att reagera på ett 
visst sätt. 
5. Det kändes som att min partner 
höll mig fången. 
6. Min partner kunde skrämma mig 
utan att ens röra mig. 
7. Jag ljög för andra, för jag var rädd 
att inte göra så. 
8. Jag kände mig ägd och 
kontrollerad av min partner. 
9. Min partner fick mig att känna det 
som att jag inte hade någon egen 
kontroll över mitt liv. 
10. Min partner hade en blick som 
stirrade rakt genom mig och som 
skrämde mig. 

Besvaras med 6-gradig 
skala där 1 = håller inte 
alls med, 6 = håller med 
mycket. Poäng ≥ 20 
anses positiv. 

Testat på: 
Hälsocentral 
 
Kvinnor  
18-64 år 
Latinamerikanska, 
afroamerikanska och 
vita kvinnor 

sensitivitet: 94,6% 
specificitet: 96,1% 

CAS: Composite Abuse Scale. CTS: Conflict Tactics Scale 


