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Detta faktablad omfattar anställda inom grund- och gymnasieskolan. Med grund- och gymnasie-
skola avses i detta faktablad all grundskoleutbildning och gymnasial utbildning exklusive kommu-
nal vuxenutbildning och yrkesförarutbildning. Arbetsskadeanmälan som gjorts till Försäkringskas-
san avser här våld eller hot från personer utanför företaget, riktat mot de skadade inom ramen för 
deras arbete. Antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakade av hot och våld inom grund 
– och gymnasieskola är vanligast bland kvinnor.

Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro  
orsakade av hot och våld, totalt
Under perioden 2014-2018 har det totalt  
anmälts drygt 11 600 arbetsolyckor med sjuk-
frånvaro orsakade av hot och våld. 70 procent 
av dessa avser kvinnor och 30 procent avser 
män. Mellan åren 2014 och 2018 visar statis-
tiken på en minskning av antalet anmälda 
arbetsolyckor med sjukfrånvaro på grund  
av hot och våld.

Kvinnor gjorde fler anmälningar än män
Mellan åren 2014 och 2018 anmäldes drygt 
1 800 arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakade 
av hot och våld inom grund- och gymnasie-
skola. Anmälningarna har minskat något över 
perioden. Sett över en längre period, 2004-2018, 
har antalet anmälningar ökat något, från 307 
stycken 2004 till 337 stycken 2018. 
Omkring åtta av tio av dessa anmälningar 
mellan åren 2014 och 2018 avser kvinnor. Flest 
anmälningar avser kvinnor i åldern 45-54 år. 

Vanligast med sjukfrånvaro på 1-3 dagar 
44 procent av de anmälda arbetsolyckorna  
med sjukfrånvaro som är orsakade hot och  
våld inom grund- och gymnasieskola ledde 
till en sjukfrånvaro på mellan 1-3 dagar och 
40 procent till en sjukfrånvaro mellan 4-14  
dagar.  

Totalt sett är det vanligast med en sjukfrånvaro 
på mellan 4-14 dagar, på grund av hot och  
våld, 41,5 och näst vanligast med sjukfrånvaro 
på 1-3 dagar, 39,5 procent. 

Flest anmälningar inom grundskoleutbildning 
och förskoleklass
Drygt åtta av tio anmälda arbetsolyckor med 
sjukfrånvaro orsakade av hot och våld inom 
grund- och gymnasieskola mellan åren 2014 
och 2018 har gjorts inom grundskoleutbildning 
och förskoleklass.  
Näst flest anmälningar har gjorts inom grund- 
särskola, 7 procent. 



Figur 1: Antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro inom grund- och gymnasieskola orsakat av  
hot och våld 2014-2018. Fördelning på näringsgren och kön.
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Flest anmälningar från lärarassistenter och 
grundskollärare
När antal anmälda arbetsolyckor med sjuk-
frånvaro orsakade av hot och våld inom 
grund- och gymnasieskola mellan åren 2014 
och 2018 fördelas per yrke är det lärar- 

assistenter som toppar listan, cirka tre av tio 
anmälningar avser detta yrke. Därefter kom-
mer grundskollärare, två av tio. Det är samma 
yrken som toppar listan både för kvinnor och 
för män, även om antalet anmälningar skiljer 
sig åt beroende på kön.

Figur 2: Antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro inom grund- och gymnasieskola orsakat av 
hot och våld 2014-2018.  
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Exempel ur arbetsskadeanmälningar:
• En elev fick utbrott och blev aggressiv.  
   Han sparkade, slogs och kastade grus på     
   mig. Läraren fick ett blåmärke på högerarm    
   samt ont vid höger öga och ögonbryn. 
• Eleverna satt och läste och läraren gick runt 
   för att lyssna på dem. När läraren kommit 
   till en av eleverna satt eleven och spelade 
   spel på sin mobiltelefon. Läraren tog mobil- 
   telefonen ifrån eleven varpå eleven blev arg 
   och hotade att han skulle döda läraren.  
 

• En elev blev irriterad av oklar anledning och    
   började kasta saker omkring sig. Till slut fick 
   eleven tag i mitt hår, drog omkull mig och 
   rev mig i ansiktet. 
• Elev i grundsärskola för elever med autism 
   ger sig på en barnskötare. Eleven knuffar 
   med kraft så att barnskötaren ramlar bak- 
   länges och slår bakhuvudet i en bänk.  
   Ambulans tillkallas. 

Arbetsmiljöverket | 112 79 Stockholm | Telefon 010-730 90 00 | av.se




