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Hot och våld anmäls ofta av säkerhets-, vård- och omsorgspersonal. Andra grupper som är utsatta 
är till exempel anställda inom skola, barnomsorg och kollektivtrafik.

Under perioden 2012-2016 har det anmälts Vård och omsorg anmäler flest arbetsolyckor med 
totalt 11 423 arbetsolyckor med sjukfrånvaro sjukfrånvaro på grund av hot och våld
på grund av hot och våld. 71 procent av dessa Flest anmälningar om arbetsolyckor med 
avser kvinnor och 29 procent avser män.  sjukfrånvaro på grund av hot och våld under 
Mellan åren 2006 och 2010 visar statistiken perioden 2012-2016 har de sysselsatta inom 
 på en minskning av antalet anmälda arbets- branschgruppen vård och omsorg, 52 procent. 
olyckor med sjukfrånvaro på grund av hot  Till stor del handlar det om anmälningar från 
och våld. Efter 2010 och fram till 2016 visar  undersköterskor, sjukvårdsbiträden och hem-
statistiken åter på en ökning. Antal anmäl- vårdsbiträden. Utbildningsbranschen står för 
ningar om arbetsolyckor med sjukfrånvaro  cirka 19 procent av anmälningarna. Många 
på grund av hot och våld ligger under 2016  anmälningar kommer från förskollärare och 
på samma nivå som 2006. gymnasielärare. 

figur 1. Antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro på grund av hot och våld, år 2012–2016, 
branschgrupp med flest anmälningar. 
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Flest anmälningar om arbetsolyckor med  
sjukfrånvaro på grund av hot och våld per 1 000  
sysselsatta i utbildning inom särskola
Under perioden 2012-2016 har flest arbets- 
olyckor med sjukfrånvaro, per 1 000 syssel-
satta, orsakade av hot och våld anmälts från 
branschen utbildning inom särskola,  

7,7 anmälningar per 1 000 sysselsatta.  
Därefter följer branschen specialiserad sluten  
psykiatrisk hälso- och sjukvård på sjukhus, 
 6,4 anmälningar per 1 000 sysselsatta.  
Nedanstående figur visar på branscher med 
flest anmälningar per 1 000 sysselsatta.

figur 2. Antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1 000 sysselsatta på grund av hot och våld 
2012-2016 fördelat på branscher med flest anmälningar per sysselsatt.
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Några exempel på beskrivningar från arbetsskade-
anmälningarna:
Vård- och omsorgspersonal:
En brukare sparkar en undersköterska i ryggen 
i samband med att hon hjälpte brukaren med 
omvårdnad. I samband med omvårdnad blir 
brukaren arg och slår en undersköterska med 
knytnäven i ansiktet. 

Utbildningspersonal:
En arg elev slog till läraren med sin ryggsäck 
och skadade lärarens tumme på höger handen. 
En arg elev följde efter läraren i en trappa. 

Eleven slog och sparkade lärare över hela 
kroppen samt hotade att skada läraren  
allvarligt. 
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