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Vårdförbundet –
Hot och våld

Kontakt: Anna E Olsson

Kontakt på Novus: Per Fernström, Emil Lundin

Datum: 2022-12-08
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BAKGRUND

Undersökningen har genomförts av Novus på 
uppdrag av Vårdförbundet. Syftet med 
undersökningen är att förstå hur 
medlemmarna upplever och blivit utsatt för 
hot på sin arbetsplats. Detta är en upprepande 
undersökning, referenser från tidigare 
undersökningar år 2018 samt 2020 ligger som 
direkta jämförelser i graferna. 

MÅLGRUPP
Vårdförbundets medlemmar via 
Vårdförbundets medlemspanel

GENOMFÖRANDE

Novus har genomfört 1197 intervjuer. 
Deltagarfrekvensen bland de inbjudna var 
51%. 
Undersökningen har genomförts som 
webintervjuer.

RESULTAT

Resultaten för medlemmarna levereras i en 
diagramrapport. Markerade signifikanta 
skillnader i rapporten är jämfört mot totalen 
(kön, ålder, sysselsättning och yrkesgrupp). 
Resultatet är efterstratifierat.

FELMARGINAL

Vid 1 000 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 2,5%
Vid utfall 50/50: +/- 3,2%

Antal intervjuer:
1197
Fältperiod:
11 - 29 november 2022

Deltagarfrekvens:
51%

+/-

Bakgrund & Genomförande
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Kort sammanfattning 
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Kort
sammanfattning

▪ Drygt fyra av tio (43%) uppger att muntliga hot förekommer minst någon gång per år på arbetsplatsen – En av fem (22%) 
uppger att fysiskt våld förekommer minst någon gång per år. 

▪ Där hot och våld har förekommit: Akutsjukvården (32%) mest utsatt för hot och/eller våld följt av psykiatrin (19%).

▪ Där hot och våld har förekommit: Psykisk ohälsa (70%) uppges vara främsta anledningen till att någon utsätter 
vårdpersonal för hot eller våld.

▪ Har utsatts för hot/våld: Fortsatt tendens till att våldet har ökat 2022 (55%) jämfört med 2018 (46%) och 2020 (52%).

▪ Har själv utsatts för hot och/eller våld: När man blir frågad hur hot eller våld kommit till uttryck är det många som svarar 
att det bla. rör sig om muntliga hot, hot om våld men även fysiskt våld. 

▪ Har själv utsatts för hot och/eller våld: De flesta har utsatts av en patient (82%) – drygt fyra av tio (44%) av en 
anhörig/vän till patient.

▪ Har själv utsatts för hot och/eller våld: Hälften (50%) uppger att en anmälan av någon form har gjorts, vanligast att man 
gjort en tillbudsanmälan (35%).

▪ Har själv utsatts för hot och/eller våld: Anmälan – per verksamhet så är det vuxen psykiatrin som sticker ut med störst 
andel anmälningar.

▪ Har själv utsatts för hot och/eller våld samt gjorts en annan typ av anmälan: När man blir frågad vilken typ av annan 
anmälan som gjorts nämns bla. till deras avvikelsesystem, arbetsmiljöverket och sin chef. 

▪ Nära tre av fyra (73%) upplever att de har yrkeserfarenheten att hantera och minska risken för att hamna i hot- och 
våldssituationer.

▪ Majoriteten (74%) upplever att de inom arbetslaget stöttar varandra på ett tillräckligt sätt vid hot- och våldssituationer.
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▪ De som själva utsatts för hot: Åtta av tio (81%) upplever att man inom arbetslaget stöttar varandra på ett tillräckligt 
sätt.

▪ De som själva utsatts för våld: Drygt åtta av tio (84%) upplever att man inom arbetslaget stöttar varandra på ett 
tillräckligt sätt.

▪ Var sjätte (16%) anser att en stor del av hot- och våldssituationer är en del av arbetet – två av tre (65%) anser att det 
är en mindre eller ingen del av arbetet.

▪ Drygt varannan (56%) känner sig mycket trygga på sin arbetsplats sett till riskerna för hot och våld. 

▪ Drygt fyra av tio (43%) bedömer att risken att drabbas av hot och våld på arbetsplatsen är större än för 3-4 år sedan.

▪ Drygt var tredje (36%) uppger att det ofta eller ibland förekommer ensamarbete i situationer som kan bli hotfulla.

▪ Nära var femte (18%) känner inte till vilka rutiner som finns på arbetsplatsen vid risk om hot och våld.

▪ Nära hälften (47%) uppger att de rutiner som finns är tillräckliga för att förebygga/hantera risker.

▪ De som känner till vilka rutiner som finns: Exempel på de viktigaste åtgärderna som nämns vid tillfrågan är: att 
kunna larma, lågaffektivt bemötande, ta hjälp av väktare samt stöttning mellan kollegor. 

▪ De som känner till vilka rutiner som finns: Nära sju av tio (67%) anser att de rutiner som finns inkluderar hur 
arbetsgivaren skall agera efter en incident.

▪ Drygt fyra av tio (44%) uppger att deras arbetsgivare har låsta dörrar för säkerheten på arbetsplatsen.

▪ Drygt var fjärde (27%) önskar att deras arbetsgivare skulle ge mer utbildning för att förbättra säkerheten.

▪ Hälften (50%) bedömer förutsättningarna till en bra resursplanering under jul/nyår kommer att fungera bra.

Kort
sammanfattning
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Resultat 
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Drygt fyra av tio uppger att muntliga hot förekommer 
minst någon gång per år på arbetsplatsen

FRÅGA: Hur vanliga är följande incidenter om hot och våld på din arbetsplats?

1 %4 %

2 %

1 %

10 %

5 %

2 %

1 %

27 %

15 %

5 %
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29 %

28 %

10 %

11 %

22 %

44 %

65 %

70 %

6 %

6 %

17 %

12 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Muntliga hot

Fysiskt våld

Försök till utpressning

Förekomst av vapen

Förekommer dagligen Förekommer någon gång per vecka Förekommer någon gång per månad
Förekommer någon gång per år Förekommer, men mer sällan än en gång per år Har aldrig förekommit
Vet ej BAS: Samtliga 2022 (n=1197), 2020 (n=1066), 2018 (n=1186)

20182020

Har skett under året: 

43 % 41 % 36 %

22 % 20 % 18 %

8 % 9 % 7 %

7 % 5 % 5 %

signifikanser

2022
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Muntliga hot 43%

Fysiskt våld 22%

FRÅGA: Hur vanliga är följande incidenter om 
hot och våld på din arbetsplats?

Signifikanser för incidenter 
om hot och våld

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad: Skett under året 

Muntliga hot (43%)

• Har själv utsatts för hot på sin arbetsplats (71%)

• Har själv utsatts för våld på sin arbetsplats (72%)

• Verksam inom akutsjukvård (59%)

• Verksam inom primärvård/äldrevård (51%)

• Arbetar som sjuksköterska (48%)

• Kön - Man (58%)

• Ålder - 30-49 år (47%)

Fysiskt våld (22%)

• Har själv utsatts för hot på sin arbetsplats (37%)

• Har själv utsatts för våld på sin arbetsplats (57%)

• Verksam inom akutsjukvård (33%)

• Verksam inom primärvård/äldrevård (27%)

• Arbetar som sjuksköterska (25%)

• Kön - Man (35%)

• Ålder - 30-49 år (28%)

BAS: Samtliga (n=1197)
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Där hot och våld har förekommit:

Akutsjukvården mest utsatt för hot och/eller våld

FRÅGA: På vilka typer av arbetsplatser har hot och/eller våld förekommit det senaste året?

BAS: Där hot och våld har förekommit 2022 (n=903),  2020 (n=808), 2018 (n=875)

32 %

19 %

16 %

16 %

9 %

9 %

8 %

6 %

5 %

3 %

3 %

25 %

36 %

20 %

17 %

16 %

10 %

10 %

9 %

8 %

7 %

4 %

4 %

23 %

32%

18%

17%

15%

9%

12%

9%

7%

6%

4%

3%

24%

Akutsjukvård

Psykiatri

Primärvård/hemsjukvård

Kommunal äldrevård/hemsjukvård

Barn och Ungdom, inkl BVC och…

Utanför arbetsplatsen

Medicinavdelning

Kirurgavdelning

Röntgen

Reproduktiv hälsa

Neurologi

Annat

2022

2020

2018

Exempel på annat svar:
• IVA
• Palliativ vård
• Ambulans
• Laboratorium
• Ögonmottagning
• Kriminalvården

Akutsjukvård (32%)

• Har själv utsatts för våld på sin arbetsplats (38%)

• Anställd av Regionen/ Landsting (38%)

• Verksam inom akutsjukvård (72%)

• Arbetar inom slutenvården (37%)

• Kön - Man (43%)

Psykiatri (19%)

• Har själv aldrig utsatts för våld på sin arbetsplats (23%)

• Kön - Man (27%)

• Västsverige (24%)

Primärvård/hemsjukvård (16%)

• Anställd av kommunen (24%)

• Verksam inom primärvård/äldrevård (42%)

• Arbetar inom öppenvården (28%)

Kommunal äldrevård/hemsjukvård (16%)

• Har själv utsatts för våld på sin arbetsplats (20%)

• Anställd av kommunen (54%)

• Verksam inom primärvård/äldrevård (41%)

• Region - Enhet Mitt (22%)

• Boende i mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner (19%)

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad:
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Där hot och våld har förekommit:

Psykisk ohälsa uppges vara främsta 
anledningen till att någon utsätter 
vårdpersonal för hot eller våld

FRÅGA: Vad är enligt din uppfattning den främsta anledningen till att 
någon (patient, anhörig, kollega) utsätter vårdpersonal för hot eller 
våld? Ange valfritt antal svar oavsett om det handlar om situationen 
eller din bedömning av personen. 

Fler svar möjliga, ny fråga 2022

BAS: Där hot och våld har förekommit (n=903)

70 %

54 %

43 %

37 %

35 %

30 %

29 %

28 %

28 %

9 %

5 %

Psykisk ohälsa

Påverkad av alkohol/droger

Oro för anhörig

Att man inte upplever att man blir tagen
på allvar

Frustration över väntetider

Stress

Kriminellt belastad/gängrelaterat

Att man inte tycker att man får prata med
personal med rätt kompetens

Oro för sig själv (som patient)

Annan anledning

Vet ej

Psykisk ohälsa (70%)

• Har själv utsatts för hot på sin 
arbetsplats (73%)

• Har själv utsatts för våld på sin 
arbetsplats (80%)

• Verksam inom akutsjukvård (78%)

Påverkad av alkohol/droger (54%)

• Har själv utsatts för våld på sin 
arbetsplats (63%)

• Verksam inom akutsjukvård (75%)

• Kön - Man (68%)

• Boende i mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner (61%)

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad:
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18 %

25 %

6 %

12 %

36 %

2 %

16 %

22 %

7 %

10 %

44 %

1 %

Ja, en gång

Ja, 2 - 3 ggr

Ja, 4 - 5 ggr

Ja, fler än 5
ggr

Nej, aldrig

Vill ej uppge

Hot

Våld

Där hot/våld har förekommit:

Fortsatt tendens 
till att våldet har 
ökat jämfört med 
2018 och 2020

FRÅGA: Har du själv utsatts för hot/våld på din 
arbetsplats?

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad:

Värden inom parentes representerar resultatet från 2020 och 2018 

BAS: Förekommit hot 2022 (n=870), 2020 (n=782), 2018 (n=843).   
Förekommit våld 2022 ( n=601), 2020 (n=541), 2018 (n=572) 

Våld

Hot

55%
(52%)
(46%)

62%
(60%)
(60%)

Netto: JA, VÅLD (55%)

• Har själv utsatts för hot på sin arbetsplats 
(73%)

• Verksam inom akutsjukvård (63%)

• Arbetar inom slutenvården (60%)

• Arbetar som sjuksköterska (56%)

• Kön - Man (66%)

Netto: JA, HOT (62%)

• Har själv utsatts för våld på sin arbetsplats 
(90%)

• Verksam inom akutsjukvård (70%)

• Arbetar som sjuksköterska (64%)

• Kön - Man (72%)

• Ålder - 30-49 år (66%)
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Har själv utsatts för hot och/eller våld:

Hur hot eller våld 
kommit till uttryck 

BAS: Har själv utsatts för hot och/ eller våld (n=585) 

” Slag och örfilar från dementa patienter. | Hot från 
anhöriga.”

” slag sparkar, tjuvnyp, klämvåld, vrid våld, hot om 
våld, ska slå dig sönder och samman, ska döda dig 
och din familj, slå eller döda kollegor.”

”Psykisk utpressning. Verbala hot om repressalier, 
anmälningar, kontakt med press eller olika typer av 
gäng eller kompisar. |Direkta attacker mot kollegor 
där de attackerats med eller utan tillhyggen. 
Kollegor som blivit rånade.”

”

FRÅGA: Utveckla kort hur det hot och/eller våld 
du utsatts för kommit till uttryck?

Dödshot mot mig och 
min familj. slag, 
klösningar. spott.sjuka patienter som hotar eller 

håller fast hårt i hand/arm, så 
det finns risk för skada Hot i telefon. Om att komma 

direkt till arbetsplatsen för att 
snacka

Blivit sparkad i magen av en 
psykiskt sjuk patient.

Verbala hot om att man ska 
anmäla

” Demenssjuk patient som haft aggressivt 
kroppsspråk och har försökt låsa fast händerna på 
mig.

Ett urval av citat

Muntliga hot om att bli dödad. Har bla blivit jagad, 
knuffad, fått slag i ryggen, fått flytande läkemedel slängd i 

ansiktet, blivit påhoppad och fått slag mot huvudet.
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82 %

44 %

5 %

3 %

3 %

0 %

1 %

81 %

39 %

3 %

4 %

4 %

0 %

1 %

78%

37%

3%

4%

4%

0%

1%

Patient

Anhörig/vän till patient

Kollega på arbetsplatsen

Annan anställd

Annan person (ej anställd)

Vet ej

Vill ej uppge

2022

2020

2018

FRÅGA: Vem/vilka utsatta dig för hot och/eller våld?

Har själv utsatts för hot och/eller våld:

De flesta har utsatts av en patient 

BAS: Har själv utsatts för hot och/ eller våld 2022 (n=585), 2020 (n=498), 2018 (n=527)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad:

Patient (82%)

• Har själv utsatts för våld på sin arbetsplats (89%)

• Verksam inom akutsjukvård (89%)

• Arbetar som sjuksköterska (84%)

• Kön - Man (89%)

• Ålder - 30-49 år (86%)

• Region - Enhet Norr (91%)

Anhörig/vän till patient (44%)

• Arbetar inom öppenvården (50%)
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35 %

17 %

9 %

34 %

15 %

2 %

33 %

19 %

10 %

36 %

14 %

1 %

28%

16%

8%

42%

15%

0%

Ja, tillbudsanmälan

Ja, polisanmälan

Ja, annan typ av anmälan

Nej

Vet ej

Vill ej uppge

2022

2020

2018

FRÅGA: Har det vid något tillfälle gjorts en anmälan vid hot och/eller våld?

Har själv utsatts för hot och/eller våld:

Hälften uppger att en anmälan av någon 
form har gjorts 

BAS: Har själv utsatts för hot och/ eller våld 2022 (n=585), 2020 (n=498), 2018 (n=527)

JA

50%
2020: 49%
2018: 42%

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad:

Netto: JA (50%)

• Har själv utsatts för våld på sin arbetsplats (59%)

• Anställd av kommunen (64%)

• Verksam inom primärvård/äldrevård (57%)

• Kön - Man (68%)
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Har själv utsatts för hot och/eller våld:

Anmälan – per verksamhet 

FRÅGA: Har det vid något tillfälle gjorts en anmälan vid hot och/eller våld?

• Den grupp som tydligast 
sticker ut med störst andel 
anmälningar är Vuxen 
psykiatri, där tendensen är 
att det oftare är 
tillbudsanmälan än 
polisanmälningar. 

• Även inom primärvård/ 
äldrevård är tendensen att 
det oftare är 
tillbudsanmälan än 
polisanmälningar.

• Inom laboratorium är 
däremot tendensen att det 
oftare är polisanmälan är 
tillbudsanmälan. 

35%

58%

39%

43%

34%

22%

30%

29%

26%

17%

6%

17 %

37 %

13 %

20 %

31 %

22 %

6 %

14 %

13 %

3 %

12 %

9 %

12 %

11 %

7 %

6 %

12 %

6 %

7 %

2 %

10 %

12 %

34 %

12 %

29 %

36 %

31 %

35 %

40 %

36 %

41 %

55 %

53 %

15 %

15 %

13 %

8 %

17 %

18 %

19 %

29 %

22 %

17 %

18 %

2 %

1 %

3 %

2 %

2 %

6 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totalt

Vuxen psykiatri

Primärvård/Äldrevård

Akutsjukvård

Barn och Ungdom

Annat verksamhetsområde

Medicinska specialiteter

Reproduktiv hälsa

Kirurgiska specialiteter

Radiologi/Bilddiagnostik

Laboratorium

Ja, tillbudsanmälan Ja, polisanmälan Ja, annan typ av anmälan Nej Vet ej Vill ej uppge BAS: Har själv utsatts för hot och/ eller våld (n=585)

50 %

73 %

57 %

53 %

51 %

45 %

41 %

36 %

35 %

28 %

24 %

Netto: 
anmält
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Har själv utsatts för hot och/eller våld samt gjorts en annan typ av anmälan:

Annan typ av anmälan - urval av citat

”Anmälan till 
arbetsmiljöverket”

”Socialtjänst, orosanmälan. 
Hot och våld skedde från 
närstående mot patient.”

”Avvikelse i vårt 
avvikelsesystem.”

”Vanlig avic. 
Arbetsgivarnen ville inte att 
vi skulle göra polisanmälan 

utan enligt ag så skulle 
särkerhetsavdelningen ta i 
problemet. Kändes inte alls 

bra.||Anmälan till 
facebook och instagram, 

men det var lönlöst.”

”Medcontrol. Vårt 
avvikelsehanteringssystem

”

”Pratat med högre chef, 
skyddsombud och HR”

”Arbetsskadeanmälan”

” Till verksamhetschef att 
ta ställning till hantering av 

en viss återkommande 
patient (som har varit 

hotfullt flera tillfällen).”

FRÅGA: Du angav att du vid något tillfälle vid hot och/eller våld gjort en annan typ av anmälan 
än en tillbudsanmälan och/eller en polisanmälan. Vilken typ av anmälan var detta?

BAS: Har själv utsatts för hot/ våld samt gjorts en annan typ av anmälan (n=51)
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71 %
14 %

15 %

Nära tre av fyra upplever att de 
har yrkeserfarenheten att hantera 
och minska risken för att hamna i 
hot- och våldssituationer 

FRÅGA: Upplever du att du har en yrkeserfarenhet 
som hjälper dig att både hantera och minska risken för 
att hamna i hot- och våldssituationer?

BAS: Samtliga 2022 (n=1197), 2020 (n=1066), 2018 (n=1186)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad:

66 %
15 %

19 %

73 %

11 %

16 %

Ja Nej Vet inte

2020 2018Ja (73%)

• Har själv utsatts för hot på sin 
arbetsplats (84%)

• Har själv utsatts för våld på sin 
arbetsplats (86%)

• Verksam inom akutsjukvård (83%)

• Arbetar som sjuksköterska (77%)

• Kön - Man (85%)

• Ålder - 50-64 år (77%)

• Region - Enhet Öst (80%)

Nej (11%)

• Ålder - 30-49 år (14%)
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Majoriteten upplever att de 
inom arbetslaget stöttar 
varandra på ett tillräckligt sätt 
vid hot- och våldssituationer 

FRÅGA: Upplever du att ni inom arbetslaget stöttar varandra på 
ett tillräckligt sätt vid hot- och våldssituationer?

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad:

69 %
6 %

24 %

69 %
7 %

24 %

74 %

6 %

20 %

Ja Nej Vet inte

BAS: Samtliga 2022 (n=1197), 2020 (n=1066), 2018 (n=1186)

2020 2018

Ja (74%)

• Har själv utsatts för hot på sin 
arbetsplats (81%)

• Har själv aldrig utsatts för hot på sin 
arbetsplats  (79%)

• Har själv utsatts för våld på sin 
arbetsplats (84%)

• Har själv aldrig utsatts för våld på sin 
arbetsplats (80%)

• Kön - Man (81%)

• Region - Enhet Norr (83%)

• Region - Enhet Sydost (82%)

Nej (6%)

• Anställd av kommunen (13%)

• Verksam inom primärvård/äldrevård 
(10%)
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De som själva utsatts för hot:

Åtta av tio 
upplever att man 
inom arbetslaget 
stöttar varandra på 
ett tillräckligt sätt

Fråga: Upplever du att ni inom arbetslaget 
stöttar varandra på ett tillräckligt sätt vid hot-
och våldssituationer?

Blivit utsatt för hot

BAS: Utsatts för hot 2022 (n=538), 2020 (n=470), 2018 (n=506)

(78%)

(10%)

(11%)

(10%)

(80%)

(10%)

78 %

10 %

11 %

77 %

11 %

12 %

81 %

9 %

10 %

Ja Nej Vet inte

2020

2018
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De som själva utsatts för våld:

Drygt åtta av tio 
upplever att man 
inom arbetslaget 
stöttar varandra på 
ett tillräckligt sätt

Fråga: Upplever du att ni inom 
arbetslaget stöttar varandra på ett 
tillräckligt sätt vid hot- och 
våldssituationer?

Blivit utsatt för våld

BAS: Utsatts för våld 2022 (n=328), 2020 (n=281), 2018 (n=263) 

(78%)

(10%)

(11%)

(10%)

(80%)

(10%)

80 %

10 %

10 %

77 %

12 %

11 %

84 %

9 %
8 %

Ja Nej Vet inte

2020

2018
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4 %

12 %

26 %

39 %

19 %

5 %

12 %

25 %

40 %

18 %

4%

12%

26%

38%

21%

Mycket stor del

Ganska stor del

Mindre del

Ingen del

Vet inte 2022

2020

2018

Var sjätte anser 
att en stor del av 
hot och 
våldssituationer 
är en del av 
arbetet

FRÅGA: Hur stor del av de hot- och 
våldssituationer som uppstår anser du är att 
betrakta som en del av vårdens arbete, själva 
vårdmomentet?

BAS: Samtliga 2022 (n=1197), 2020 (n= 1066), 2018 (n=1186)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad:

16%
(17%)
(15%)

65%
(65%)
(64%)

Värden inom parentes representerar resultatet från 2020 och 2018

Mycket/ ganska stor del (16%)

• Har själv utsatts för hot på sin arbetsplats 
(25%)

• Har själv utsatts för våld på sin 
arbetsplats (33%)

• Verksam inom akutsjukvård (22%)

• Arbetar inom slutenvården (20%)

• Kön - Man (23%)

Mindre/ ingen del (65%)

• Har själv aldrig utsatts för våld på sin 
arbetsplats (71%)

• Arbetar inom öppenvården (69%)

• Ålder - 30-49 år (68%)
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Drygt varannan känner sig 
mycket trygga på sin 
arbetsplats sett till 
riskerna för hot och våld 

FRÅGA: Hur trygg är du på din arbetsplats sett 
till riskerna för hot och våld?

56 %

38 %

4 %

1 %

1 %

55 %

38 %

4 %

1 %

2 %

52%

42%

4%

1%

1%

Mycket trygg

Ganska trygg

Mindre trygg

Inte alls trygg

Vet ej 2022

2020

2018

94%
(93%)
(94%)

5%
(5%)
(5%)

Värden inom parentes representerar resultatet från 2020 och 2018 BAS: Samtliga 2022 (n=1197), 2020 (n= 1066), 2018 (n=1186)

Mindre trygg + inte alls trygg (5%)

• Har själv utsatts för våld på sin arbetsplats (9%)

• Kön - Man (9%)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad:
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Drygt fyra av tio bedömer att risken att 
drabbas av hot och våld på arbetsplatsen är 
större än för 3-4 år sedan

FRÅGA: Utifrån din erfarenhet, bedömer du att risken för din yrkesgrupp att drabbas av hot och våld på 
arbetsplatsen…

BAS: Samtliga 2022 (n= 1197), 2020 (n=1066), 2018 (n=1186)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad:

5 %

34 %

43 %

19 %

6 %

34 %

39 %

22 %

6%

29%

46%

19%

är mindre än för 3-4 år
sedan

är samma som för 3-4 år
sedan

är större än för 3-4 år
sedan

Vet inte

2022

2020

2018

är mindre än för 3-4 år sedan (5%)

• Verksam inom barn och ungdom (9%)

är större än för 3-4 år sedan (43%)

• Har själv utsatts för hot på sin arbetsplats (55%)

• Har själv utsatts för våld på sin arbetsplats (54%)

• Verksam inom akutsjukvård (54%)

• Verksam inom primärvård/äldrevård (49%)

• Arbetar inom öppenvården (46%)

• Region - Enhet Väst (50%)

• Västsverige (49%)
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Drygt var tredje uppger att det ofta eller ibland förekommer 
ensamarbete i situationer som kan bli hotfulla

FRÅGA: I vilken utsträckning förekommer det… ny fråga år 2022

...ensamarbete i situationer som kan bli hotfulla på din arbetsplats

...att du själv arbetar ensam i situationer som kan bli hotfulla

13 % 23 % 33 % 27 % 4 %

Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet ej

10 % 19 % 36 % 32 % 3 %

Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet ej

36% 60%

BAS: Samtliga 2022 (n= 1197)

Ofta/ 
ibland

Sällan/ 
aldrig

Ofta/ 
ibland

Sällan/ 
aldrig

29% 68%

signifikanser
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...ensamarbete i situationer 
som kan bli hotfulla på din 
arbetsplats

36%

...att du själv arbetar ensam i 
situationer som kan bli hotfulla

29%

FRÅGA: I vilken utsträckning förekommer det…

Signifikanser för ensamarbete 
i potentiellt hotfulla 
situationer

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad: Skett under året 

BAS: Samtliga (n=1197)

...ensamarbete i situationer som kan bli hotfulla på 
din arbetsplats – Ofta/ ibland (36%)

• Har själv utsatts för hot på sin arbetsplats (48%)

• Har själv utsatts för våld på sin arbetsplats (54%)

• Anställd av kommunen (57%)

• Verksam inom primärvård/äldrevård (50%)

• Arbetar inom öppenvården (40%)

• Ålder - 30-49 år (40%)

...ensamarbete i situationer som kan bli hotfulla på 
din arbetsplats – Sällan/ aldrig (60%)

• Har själv aldrig utsatts för hot på sin arbetsplats  
(67%)

• Anställd av Regionen/ Landsting (64%)

• Verksam inom medicinska specialiteter (68%)

...att du själv arbetar ensam i situationer som kan 
bli hotfulla – Ofta/ ibland (29%)

• Har själv utsatts för hot på sin arbetsplats (43%)

• Har själv utsatts för våld på sin arbetsplats (48%)

• Anställd av kommunen (47%)

• Verksam inom primärvård/äldrevård (40%)

• Arbetar inom öppenvården (36%)

• Ålder - 30-49 år (34%)

• Boende i mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner (36%)

...att du själv arbetar ensam i situationer som kan 
bli hotfulla – Sällan/ aldrig (68%)

• Har själv aldrig utsatts för hot på sin arbetsplats  
(78%)

• Anställd av Regionen/ Landsting (72%)

• Arbetar inom slutenvården (72%)

• Ålder - 50-64 år (72%)

• Boende i större städer och kommuner nära 
större stad (72%)
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Nära var femte känner inte
till vilka rutiner som finns på 
arbetsplatsen vid risk om 
hot och våld 

FRÅGA: Känner du till vilka rutiner som finns på arbetsplatsen vid 
risk om hot och våld?

BAS: Samtliga 2022 (n=1197), 2020 (n=1066), 2018 (n=1186)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad:

70 %

22 %

8 %

73 %

19 %

24 %

75 %

18 %

7 %

Ja Nej Vet inte

2020 2018

Ja (75%)

• Har själv utsatts för hot på sin arbetsplats (80%)

• Har själv aldrig utsatts för våld på sin arbetsplats (83%)

• Verksam inom akutsjukvård (81%)

• Kön - Man (82%)

• Ålder - 50-64 år (79%)

• Region - Enhet Öst (82%)

Nej (18%)

• Ålder - 30-49 år (23%)
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Nära hälften uppger att de 
rutiner som finns är 
tillräckliga för att 
förebygga/hantera risker

FRÅGA: Är din uppfattning att de rutiner som finns är tillräckliga 
för att förebygga och hantera risker i arbetssituationer som 
handlar om hot eller våld?

BAS: Samtliga 2022 (1197), 2020 (n=1066), 2018 (n=1186)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad:

43 %

22 %

35 %
45 %

21 %

35 %

47 %

20 %

33 %

Ja Nej Vet inte

2020 2018Ja (47%)

• Har själv aldrig utsatts för våld på sin 
arbetsplats (54%)

• Ålder - 50-64 år (50%)

Nej (20%)

• Har själv utsatts för hot på sin 
arbetsplats (29%)

• Har själv utsatts för våld på sin 
arbetsplats (33%)

• Verksam inom akutsjukvård (28%)

• Verksam inom primärvård/äldrevård 
(25%)

• Kön - Man (30%)

• Ålder - 30-49 år (25%)
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De som känner till vilka rutiner som finns:

Exempel på de 
viktigaste åtgärderna

FRÅGA: Kan du ge exempel på vad du anser är 
de viktigaste åtgärderna som skall vidtas vid en 
situation med hot eller våld?

BAS: Känner till vilka rutiner som finns (n=900)

Att kunna 
larma

Ta hjälp av 
väktare

Stöttning 
mellan kollegor

Lågaffektivt 
bemötande 

63 %

37 %

Besvarat frågan Inget svar

”Att det finns möjlighet att på alla mottagningsrum larma för hjälp 
av kollegor. Att det finns överfallslarm för att få hjälp av 
väktare.|Att det finns utrymningsvägar som är enkla att ta sig ut 
via, ej låsta och att dörrarna går utåt.”

”Att kunna larma kollegor.”

”Att inte provocera, hellre backa undan och lämna om det är 
möjligt. Att undvika ensamarbete. Lågaffektvt bemötande, 
tydlighet.”

”Lågaffektivt bemötande aldrig ensamarbete |Vid oklar situation, 
använda varandra i teamet och aldrig ta risker”

”Var lugn, backa och ta hjälp av väktare”

”tillkalla väktare. Om aggressiv pat -> låta hen vara. Prata lugnt och 
sakligt. |Vid våld skriver jag alltid en arbetsskada/tillbud”

”Trycka på larmknapp|Att andra kollegor uppmärksammar och 
åtgärdar larmsituationen och vet vad som ska göras i denna 
situation”

”Uppmärksamma kollega vid befarad risk och vardaglig 
uppmärksamhet kollegor emellan kunna hjälpa varandra att avleda 
hot eller våld”

”

”
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2022-12-19

29

67 %

70 %

68 %

69 %

65%

5 %

7 %

8 %

5 %

6%

28 %

23 %

24 %

27 %

29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totalt

Utsatt för hot

Utsatt för våld

Totalt

Totalt

Ja Nej Vet ej

2022

2020

2018

FRÅGA: Inkluderar de rutiner som finns också på vilket sätt arbetsgivaren 
skall agera efter att en incident avseende hot eller våld har inträffat?

De som känner till vilka rutiner som finns:

Nära sju av tio anser att de rutiner som finns inkluderar 
hur arbetsgivaren skall agera efter en incident

Signifikanta skillnader mot 
totalen
Följande undergrupper 
svarar i högre grad:

BAS: Känner till vilka rutiner som finns 2022 (n=900), 2020 (n=780), 2018 (n=831)

Ja (67%)

• Har själv aldrig utsatts för 
våld på sin arbetsplats (74%)

• Västsverige (73%)

Nej (5%)

• Kön - Man (9%)
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Drygt fyra av tio 
uppger att deras 
arbetsgivare har 
låsta dörrar för 
säkerheten på 
arbetsplatsen

FRÅGA: Vad (om något) har din arbetsgivare 
gjort för att förbättra säkerheten på din 
arbetsplats?

Fler svar möjliga, ny fråga år 2022

BAS: Samtliga 2022 (n=1197)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i 
högre grad:

44 %

38 %

29 %

28 %

28 %

21 %

18 %

17 %

11 %

7 %

7 %

3 %

12%

10%

Låsta dörrar

Larm för personalen

Riskanalys och säkerhetsplanering

Tydligare rutiner

Utbildning

Ordningsvakter

Inget ensamarbete

Porttelefon

Ökad rapportering av anmälningar

Kameraövervakning

Fler anställda på plats

Annan åtgärd

Inget av ovanstående

Vet ej

Riskanalys och säkerhetsplanering (29%)

• Har själv aldrig utsatts för våld på sin 
arbetsplats (34%)

• Region - Enhet Syd (38%)

Larm för personalen (38%)

• Har själv utsatts för hot på sin arbetsplats 
(46%)

• Har själv utsatts för våld på sin arbetsplats 
(48%)

• Verksam inom primärvård/äldrevård (45%)

• Arbetar inom öppenvården (42%)

• Region - Enhet Syd (48%)

Låsta dörrar (44%)

• Anställd av Regionen/ Landsting (48%)

• Verksam inom akutsjukvård (55%)

• Arbetar inom slutenvården (51%)

• Ålder - 50-64 år (48%)
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Drygt var fjärde 
önskar att deras 
arbetsgivare skulle 
ge mer utbildning 
för att förbättra 
säkerheten

FRÅGA: Vad önskar du att din arbetsgivare 
skulle göra mer av för att förbättra säkerheten 
på din arbetsplats?

Fler svar möjliga, ny fråga år 2022

BAS: Samtliga 2022 (n=1197)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre 
grad:

27 %

22 %

21 %

20 %

18 %

15 %

13 %

9 %

8 %

5 %

4 %

5 %

13 %

24 %

Utbildning

Riskanalys och säkerhetsplanering

Tydligare rutiner

Fler anställda på plats

Inget ensamarbete

Larm för personalen

Ökad rapportering av anmälningar

Kameraövervakning

Låsta dörrar

Ordningsvakter

Porttelefon

Annan åtgärd

Inget av ovanstående

Vet ej

Riskanalys och säkerhetsplanering (22%)

• Har själv utsatts för hot på sin arbetsplats (28%)

• Har själv utsatts för våld på sin arbetsplats (29%)

• Anställd av kommunen (30%)

• Verksam inom primärvård/äldrevård (27%)

• Ålder - 30-49 år (25%)

Tydligare rutiner (21%)

• Har själv utsatts för hot på sin arbetsplats (25%)

• Har själv utsatts för våld på sin arbetsplats (27%)

Utbildning (27%)

• Har själv utsatts för hot på sin arbetsplats (32%)

• Har själv utsatts för våld på sin arbetsplats (33%)

• Anställd av kommunen (35%)

• Verksam inom primärvård/äldrevård (35%)

• Arbetar inom öppenvården (31%)
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16 %

35 %

15 %

14 %

6 %

15 %

Mycket bra

Ganska bra

Varken eller

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Ingen uppfattning

50%

20%

FRÅGA: Hur bedömer du förutsättningarna för att få till en bra resursplanering av er verksamhet 
under jul- och nyårshelgerna?  Tror du att resursplaneringen kommer att fungera… ny fråga år 2022

Hälften bedömer förutsättningarna till en 
bra resursplanering under jul/ nyår 
kommer att fungera bra

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad:

BAS: Samtliga 2022 (n=1197)

Mycket/ ganska bra (50%)

• Har själv aldrig utsatts för hot på sin arbetsplats  
(56%)

• Boende i större städer och kommuner nära 
större stad (55%)

Ganska/mycket dåligt  (20%)

• Har själv utsatts för hot på sin arbetsplats (27%)

• Har själv utsatts för våld på sin arbetsplats (32%)

• Verksam inom akutsjukvård(28%)

• Arbetar inom slutenvården (25%)

• Kön - Man (29%)

• Ålder - 30-49 år (25%)
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Bakgrundsfrågor
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ÅLDER

KÖN REGION

ORT

BAS: Samtliga (n=1197)

14 %

14 %

23 %

24 %

13 %

20 %

Enhet Norr

Enhet Mitt

Enhet Väst

Enhet Öst

Enhet Sydost

Enhet Syd

30 %

34 %

36 %

Storstäder och
storstadsnära kommuner

Större städer och
kommuner nära större stad

Mindre städer/tätorter och
landsbygdskommuner

2 %

39 %

53 %

6 %

18-29 år

30-49 år

50-64 år

65-79 år

Bakgrund

14 86
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Område

Verksamhetsområde Yrke

BAS: Samtliga (n=1197)

23 %

18 %

13 %

13 %

9 %

7 %

7 %

6 %

5 %

4 %

Primärvård/Äldrevård

Akutsjukvård

Medicinska specialiteter

Annat verksamhetsområde

Barn och Ungdom

Kirurgiska specialiteter

Laboratorium

Vuxen psykiatri

Radiologi/Bilddiagnostik

Reproduktiv hälsa

83 %

5 %

8 %

4 %

Sjuksköterska

Barnmorska

Biomedicinsk analytiker

Röntgensjuksköterska

46 %

42 %

17 %

Öppenvården

Slutenvården

Annat

Bakgrund

Anställning 

71 %

29 %

Heltid

Deltid
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Vi på Novus älskar frågor

Kontakter på Novus

Konsult
Per Fernström

Mobil: +46 739 40 39 19

E-post: per.fernstrom@novus.se

Projektledare
Emil Lundin

Mobil: +46 8 128 196 72

E-post: emil.lundin@novus.se
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Om Novus undersökningar
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Begreppsförklaring

I Novus rapporter redovisar vi ofta skillnader mellan olika värden, något vi kallar för statistiskt 
säkerställda skillnader, statistiska signifikanser eller att något ”inte är inom felmarginalen”.

Konfidensgrad
Novus standard är 95% konfidensgrad, vilket innebär att det sanna värdet för 
populationen med 95% sannolikhet ligger inom det intervall som ges av 
stickprovets värde +/- felmarginalen. Att använda 95% konfidensgrad 
motsvarar en signifikansnivå på 5%.

Vad är en felmarginal? 

Felmarginalen är ett mått på osäkerheten i en skattning av en parameter. 
Exempelvis blir felmarginalen vid ett stickprov på 1000 individer, på 5% 
signifikansnivå, för följande utfall: 
20/80: +/- 2,5%
50/50: +/- 3,2%

Är det statistiskt säkerställt?
Om en skillnad är större än felmarginalen är skillnaden statistiskt säkerställd. 
En statistiskt säkerställd skillnad mellan två olika värden innebär att det är en 
skillnad som troligen inte enbart kan förklaras av slumpen. Det som är 
säkerställt är således att det finns en skillnad, inte själva storleken. 
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Enligt internationella branschregler (ESOMAR) är Novus som 
undersökningsföretag ansvariga för att våra undersökningar tolkas rätt 
vid första publicering.

För att säkerställa att våra undersökningar presenteras på ett korrekt 
sätt ber vi alltid att få se den text som skrivs med syfte att publiceras 
där Novus undersökningar omnämns.

Novus förbehåller sig rätten att korrigera felaktiga siffror och tolkningar 
som har publicerats.

Novus varumärke är en garant för att en 
undersökning har gått rätt till och att slutsatserna 
kring densamma är korrekta utifrån målet med 
undersökningen.

Publiceringsregler
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