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drabbade yrkesgrupper 
Under åren 2005–2007 inträffade 8 247 våldsrelaterade 
arbetsolycksfall. Det innebär att var tionde arbetsolycksfall 
beror på hot, våld eller rån. De skador som uppstår kan 
dock bero på såväl oavsiktligt som avsiktligt våld. Våldets 
karaktär skiljer sig också åt mellan yrkesgrupper beroende 
på hur exponeringen i yrkesgruppen ser ut. Förenklat sett 
är banktjänstemän och försäljare exponerade för våld som 
uppstår i samband med olika rån- och stöldsituationer.  
Lärares, barnskötares och förskollärares skador beror på 
konflikter med barn och föräldrar. Vårdpersonal drabbas 
av skador från patienter och anhöriga. Poliser och väktare 
drabbas i sin yrkesutövning av olika våldsituationer.
 I tabell 8 redovisas de yrkesgrupper som har högst risk 
för att drabbas av hot, våld eller rån. Poliser och väktare 
är de yrkesgrupper som har högst antal skador per 1 000 
syssel satta. Hot, våld och rån står för 70 procent av bank-
tjänstemännens arbetsolycksfall och för ungefär hälften av 
mentalvårdarnas och väktarnas arbetsolycksfall, se diagram 2.
 Banktjänstemän, försäljare och kassapersonal inom detalj-
handeln samt yrkesförare uppvisar höga andelar allvarliga 
arbetsskador på grund av hot, våld eller rån. I denna grupp 
ingår de skador som har medfört, eller bedöms medföra, 
mer än 30 dagars akut läkningstid och/eller skador som 
medfört psykiska eller fysiska bestående besvär.
 
Polisers, väktares och försäljares våldsrelaterade  
arbetsolycksfall
tabell 9–11 beskriver vilka händelser och situationer som 
är typiska bland polisers, väktares och försäljares vålds-
relaterade arbetsolycksfall8. 
 I tabell 9 redovisas polisernas våldsrelaterade arbets-
olycksfall. Den högsta andelen allvarliga skador finns  

i kluster 6 (verbalt hot, dödshot, hot mot familj) samt kluster 4 
(skjutvapen, kniv, pepparspray).
 Yngre polismän (18–35 år) är överrepresenterade  
i materialet. Dessa skadas mellan två och tre gånger oftare  
än äldre kollegor. I kluster 11 (våld från drogpåverkad person) 
är yngre poliser starkt överrepresenterade. 
 Dubbelt så många manliga som kvinnliga poliser skadas 
av hot och våld. Men eftersom betydligt fler män än kvinnor 
jobbar i yrket är ändå kvinnorna något överrepresenterade 
i materialet. Kvinnliga poliser är starkt överrepresenterade i 
kluster 5 (person river, biter, sparkar, drar eller slår på grund 
av psykiskt sinnestillstånd). Detsamma gäller för kluster 6 
(verbalt eller skriftligt hot mot polisen eller hans/hennes 
familj) och kluster 1 (hålla fast, belägga med handfängsel, 
person som gör motstånd). 
 Det framgår av tabell 10 att väktare drabbas av våld  
i samband med en mängd olika arbetsuppgifter. De uppvisar 
höga andelar allvarliga skador till följd av väpnade rån och 
rån mot värdetransporter (se kluster 4 och 7).
 Kvinnliga väktare är överrepresenterade i kluster 2 och 
3 (parkeringsövervakning och butiksövervakning), förmod-
ligen på grund av den faktiska könsfördelningen bland 
parkerings vakter och butikskontrollanter.
 De flesta (88 procent) av försäljarnas och kassapersonalens 
hot- och våldsrelaterade skador uppstår i samband med 
rån eller rånförsök (se tabell 11). Analysen skiljer ut vilka 
olika situationer och vilken beväpning som förekommer; 
vid stängningsdags, rån på väg hem, maskerad rånare med 
skjutvapen, rånare med kniv eller yxa, rån med pistolliknande 
föremål och rån utan vapen. En mindre del av skadorna 
uppstår i kontakt med våldsamma, berusade kunder eller 
med snattare.

Hot, våld och rån

8 Analysen har genomförts med hjälp av textmining. För att få ett så stort underlag som möjligt i analysen inkluderas även de skador som inträffat under 2004 som har registrerad fritext. 
Se sid 7–8 för en förklaring av textmining och fritext.


