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Förord 

Varje år sker ett stort antal olyckor inom lantbruket och det är inte bara vuxna 

som drabbas utan också barn, vilket uppmärksammas stort i media. I lantbruket 

dör 2-4 barn varje år i lantbruksolyckor. Jordbruksverket och Skogsstyrelsen fick  

i uppdrag av regeringen att ta fram ett underlag för hur man kan minska antalet 

olyckor i lantbruket och rapporten presenterades i slutet på maj 2007. Mot bak-

grund av detta och inom ramen för ett annat av JTI:s projekt, ”Färre arbetsskador  

i lantbruksföretag” (i samarbete med IVL), har det framkommit ett behov av att 

studera barnolycksfallen inom lantbruket. 

I denna rapport presenteras resultatet från en sammanställning av de olyckor som 

drabbat barn i lantbruket och som anmälts till LRF Försäkring. För att kunna ta 

fram effektiva åtgärder måste vi först veta vad för typ av olyckor som sker, när 

och i vilka sammanhang. Detta projekt ger därför en viktig grund till det fortsatta 

arbetet med att förebygga barnolyckor i lantbruket. 

Projektet har finansierats av LRF – Lantbrukarnas Riksförbund. 

Ett varmt tack riktas till Peter Lindgren och LRF Försäkring, som har ställt upp 

och hjälpt oss att hitta rätt i arkiven. 

Uppsala i december 2009 

Lennart Nelson 

VD för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 

Jord- och skogsbruket är rankat som en av de farligaste branscherna i Sverige. 

Varje år sker ett stort antal olyckor inom lantbruket och det är inte bara vuxna 

som drabbas utan också barn. I lantbruket omkommer 2-4 barn varje år i lant-

bruksolyckor. Lantbruket är unikt eftersom det ofta är ett familjeföretag och 

gården fungerar både som arbetsplats och bostad. Som tradition låter man ofta 

barnen hjälpa till i arbetet på gården redan i tidig ålder. Detta är ett utmärkt sätt  

att låta barnen ta eget ansvar och känna sig delaktiga, men innebär också ökade 

risker. 

Syftet med projektet var att, utifrån LRF Försäkrings arkiv, ta fram ett underlag 

för hur barnolycksfallen i lantbruket ser ut vad gäller frekvens, åldersfördelning,  

i vilka förlopp olyckorna registrerats och, där så var möjligt, även orsaken till 

olyckan. Barn definieras här som personer upp till 18 års ålder. 

Totalt gicks 1 465 försäkringsanmälningar över en period på ca 8 år igenom. Av 

dessa var 106 anmälningar (7,2 %) kopplade till lantbruket. Av de skadade var 

59 flickor (56 %) och 47 pojkar och medelåldern vid olyckstillfället var 12,8 år. 

Antalet olyckor ökade högre upp i åldrarna, vilket var väntat eftersom äldre barn 

oftare deltar i arbetet på gården och har mer riskabla arbetsuppgifter, som t.ex.  

att hantera stora maskiner. I åldrarna mellan 7 och 15 år var majoriteten av de 

drabbade flickor, medan pojkarna dominerade olyckorna vid 17 och 18 års ålder. 

Resultaten visar att 60 % av olyckorna skedde under vår och sommar (april-

augusti). Troligtvis är fler barn utsatta för risker under sommaren, då de är lediga 

och ofta hjälper till på gården under arbetsintensiva perioder, som t.ex. vid skörd. 

Olyckorna indelades i olika grupper baserat på olycksförloppet: häst (46 %), 

övriga djur (4 %), maskiner (20 %), skog (6 %), vedhantering (8 %) och övrigt 

(16 %). Av hästolyckorna var flickor drabbade i 92 % av fallen. Avramlingar var 

den vanligaste typen av olycka när det gäller häst. Vad gäller pojkar, så var den 

största skaderisken vid arbete med traktorer och andra jordbruksmaskiner. Samt-

liga skogsolyckor skedde vid manuellt arbete med motorsåg. Vedklyv var den 

vanligaste olycksorsaken vid vedhantering, oftast med en eller flera förlorade 

fingrar som följd. Gruppen övrigt innefattar sådant som inte passar in i någon av 

de andra grupperna, t.ex. fallolyckor, träffad av fallande föremål och träffad av 

hanterat föremål. 

Resultaten ger en bra insyn i vilka typer av olyckor som barn råkar ut för i lant-

bruket. Man ska dock vara medveten om att många olycksfall inte rapporteras  

och mörkertalet är troligtvis stort. För att kunna bedriva ett effektivt och lång-

siktigt arbete för att minska barnolyckorna i lantbruket skulle det vara önskvärt 

med en bättre samlad statistik av inträffade olycksfall som drabbar barn i lant-

bruket. 

De olyckor som drabbar barn i lantbruket är många gånger onödiga och skulle 

enkelt kunna förhindras. För att lantbrukaren ska kunna göra gården säkrare för 

barnen krävs dock en medvetenhet och insikt om riskerna. De vuxna har ett ansvar 

att se till att barn tilldelas arbetsuppgifter som de klarar av och som är lämpliga 

för deras ålder, och att riskerna för olyckor så långt det är möjligt elimineras. 
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Summary 

Agriculture is one of the most dangerous industries in Sweden, with a high 

accidental work-related death rate. This industry is also unique since agriculture  

is often a family business, where parents and children both live and work. Each 

year, 2-4 children die in farm accidents in Sweden, and many more are injured.  

The aim of this project was to analyze the Swedish Farmers’ Foundation (LRF) 

Insurance Service’s records to explain how agricultural accidents involving 

children occur with respect to type of accident, frequency, age distribution, the 

way in which the accidents are reported, and where possible to record the cause  

of the accident. For the purposes of this study, children are defined as persons  

up to and including 18 years of age. 

A total of 1 465 insurance claims arising during an 8-year period were analysed, 

of which 106 claims (7.2 %) were related to agriculture. Of the injured, 59 were 

girls (56 %) and 47 were boys from 1 to 18 years of age (with a mean age of  

12.8 years). An increase in accidents among older children was observed, which 

was expected since older children usually spend more time working on the  

farm and carry out risky tasks than younger children (such as operating heavy 

machinery). Between the ages 7 and 15 years, the majority of the injured were 

girls, while boys were over-represented in the age range from 17 to 18 years. 

It was observed that 60 % of the accidents occurred during spring and summer 

(April-August). This observation is probably due to the fact that children are  

more likely to be exposed to risks during the summer holidays, when they help 

out on the farm e.g. during the labour-intensive harvest time. 

The 106 accidents were divided into groups based on the course of events: horse 

related (46 %), other animals (4 %), tractor and farm machinery (20 %), forestry 

(6 %), handling of wood (8 %) and other (16 %). Girls were injured in 92 % of  

the horse related accidents and falls from horses were the most common cause  

of injury. The most common cause of injury for boys was tractors and other farm 

machinery. The forestry accidents all occurred during manual work with a chain-

saw. Splitting machines were the main cause of injuries while chopping wood, 

often with loss of one or more fingers as a consequence. The group other includes 

fall accidents and injuries when hit by a falling object or by a handled object.  

The results of this study give a good insight into the most common accidents  

among children in agriculture, however it is important to remember that there  

are a great number of unrecorded cases. Furthermore, the insurance claims are 

seldom detailed in their description, which often makes it difficult to understand 

the whole context. Better data are needed to document statistics on non-fatal 

injuries among children in agriculture. This will provide a knowledge base for  

the development of new successful long-term preventive measures. 

This study showed that many accidents involving children in agriculture can 

easily be prevented. To make the farm safer for children, a farmer must have 

sufficient knowledge and understanding of the possible risks. Adults have the 

responsibility to make sure that children are given tasks that they can manage,  

and as far as possible to eliminate accident risks. 
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Bakgrund 

I Sverige är lantbruket den mest olycksdrabbade branschen med ca 10-15 om-

komna lantbrukare varje år. Det är främst hanteringen av maskiner av olika slag 

och tjurar samt arbete i skog som är de farligaste arbetsmomenten.   

Lantbruket är dock inte bara en arbetsplats, utan gården är också ett hem för lant-

brukaren och hans familj. Även sådana som inte själva deltar i arbetet på gården 

riskerar således att drabbas av olyckor, t.ex. lekande barn eller besökande. Varje 

år omkommer ca 2-4 barn under 18 år i lantbruket, och allvarliga barnolycksfall 

innebär ett svårt trauma för föräldrar och övrig familj. 

Det finns inte många studier gjorda på barnolycksfall i Sverige för att undersöka 

var och varför olyckorna sker. En studie gjord på Institutet för jordbruks- och 

miljöteknik (JTI) under 90-talet visade att bidragande orsaker till att barnolyckor 

sker i lantbruket kan vara dåligt riskmedvetande hos föräldrar eller andra vuxna, 

dåligt riskmedvetande hos barn, stress och tidsbrist, bristande tillsyn, okunskap, 

ekonomi och teknisk brist (t.ex. saknade skydd) (Erikson, 1996).  

Barn har inte samma grad av riskbedömning som vuxna. Barn har inte heller en  

lika utvecklad förmåga att lokalisera var ljud kommer ifrån som vuxna har. I lant-

bruket leker barnen på en arbetsplats och börjar hjälpa till i arbetet tidigt i åldrarna. 

Det ställer krav på föräldrarna att ge dem rätt typ av arbetsuppgifter och samtidigt 

komma ihåg att de bara är barn. En parallell att tänka på är att Nationalföreningen 

för trafiksäkerhetens främjande (NTF) anser att barn under 12 år inte är tillräckligt 

mogna att cykla i trafik (NTF, 2009). 

Barn och arbete på gården 

Det ligger en lång tradition bakom att man låter sina barn tidigt delta i arbetet på 

familjegården. Orsaker som föräldrarna anger är att det gynnar barnens sociala 

utveckling, att det lär dem att ta ansvar och stärker familjebanden. Barnen lär sig 

också om djur och natur och hur arbetet på gården går till. Dessutom finns det viss 

ekonomisk vinning. Barnens ålder är viktig att ta hänsyn till när man ska avgöra 

vilka arbetsuppgifter som är lämpliga. Ju äldre barnen är ju fler timmar kan de 

jobba och de klarar av ett större antal uppgifter och är fysiskt starkare. Utbildning 

av både föräldrar och barn kan bidra till att minska riskerna när barnen hjälper till 

i arbetet på gården (Kim & Zepeda, 2004). 

För barn som inte fyllt 18 år finns särskilda föreskrifter som måste följas om man 

låter dem delta i arbetet och dessa gäller även för barn som hjälper till på den  

egna familjegården. I föreskrifterna framgår att arbetsuppgifter till minderåriga  

ska väljas med stor omsorg och med hänsyn till barnets fysiska och psykiska förut-

sättningar. Barn under 16 år får endast utföra arbete som är enkelt och ofarligt. Man 

måste säkerställa att den minderåriga skyddas från olycksfall, belastningsskador 

och buller, damm, vibrationer m.m. Det finns också begränsningar i arbeten som 

anses som särskilt riskfyllda, däribland vissa arbeten med djur och maskiner (AFS 

1996:1). 
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Det kan dock vara svårt att som förälder veta när barnen är redo för vissa upp-

gifter och hur mycket de klarar av. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har tagit 

fram ett antal rekommendationer som ska fungera som en vägledning i säkerhets-

arbetet vad gäller barn och ungdomar i lantbruket. Dessa ska hjälpa föräldrarna  

att välja och utforma lämpliga arbetsuppgifter till sina barn utifrån ålder och förut-

sättningar (SLU, 2009; pers. meddelande Alwall, 2009). Liknande rekommenda-

tioner finns också i bl.a. Nordamerika (www.nagcat.org). 

Litteraturgenomgång 

I en sammanställning av barnolyckor i lantbruket i Kanada (Meiers & Baerg, 

2001) var de två största olycksområdena traktorer (33 %) och djur (29 %). Av 

djurolyckorna var 85 % hästrelaterade. Könsfördelningen pojkar och flickor var 

2:1 och medelåldern var 7,3 år. Av olyckorna var 31 % dödsolyckor. Traktor-

olyckor stod för huvuddelen av dödsolyckorna, och 90 % av dessa var överkör-

ningar. Föräldrarna var medvetna om att barnen var med på arbetsplatsen i 78 % 

av överkörningsolyckorna. En av dödsolyckorna inträffade när barnet åkte med  

i en traktor som välte. Frakturer var den vanligaste skadan på de barn som över-

levde olyckan. Något som forskarna fann alarmerande var att 70 % av döds-

olyckorna skedde när (och trots att) barnet var under uppsikt av en vuxen.  

I en amerikansk studie (Little et al., 2003) var djur den största orsaken till olyckor 

(41 %), där majoriteten av djuren var hästar. Näst efter kom fallolyckor (34 %)  

och motorfordon (28 %). Frakturer av olika slag var den vanligaste skadan. Två 

tredjedelar av olyckorna drabbade pojkar. Det vanligaste scenariot vad gäller 

traktorolyckor var när barnet fått köra eller åka med i traktorn och sedan ramlat  

ur (Little et al., 2003). I en tio år äldre studie (Wilk, 1993) framkom liknande 

resultat. Den vanligaste olycksorsaken var lantbruksmaskiner med traktorn i täten. 

Även i denna studie nämndes typolyckan när barn åker med i traktorn och ramlar  

ur och blir överkörda av traktor eller redskap. 

I Storbritannien var 24 % av dödsolyckorna kopplade till traktorer och maskiner 

och 30 % var relaterade till fallande objekt. Olyckorna inträffade främst på gårds-

planen och i fält. Två tredjedelar av de olycksdrabbade var pojkar. Av alla olyckor 

gällde 20 % traktorer och andra maskiner, 37 % fallolyckor och 17 % djur 

(Cameron et al., 1992). Även i en finsk studie framkom att det var större risk för 

unga pojkar att råka ut för olyckor med dödlig utgång än unga flickor. Könsfördel-

ningen var 2:1 för pojkar (Rissanen & Taattola, 2003). 

Cogbill et al. (1985) studerade 105 lantbruksrelaterade barnolyckor vid ett sjukhus  

i USA under en period av sex och ett halvt år. Medelåldern på de drabbade var  

10,4 år. De vanligaste orsakerna var djur 43 % (fall från häst 21 %, trampad/sparkad 

av häst 11 %, trampad/sparkad av ko 8 %), maskiner (ej traktor) 20 % och traktorer 

16 %. Att ramla av hästen ledde oftast till huvudskador och skador på de övre 

extremiteterna. Hand- och benskador dominerade vad gäller maskiner. Små barn 

ramlade, enligt studien, ner från högre höjd eller blev sparkade/trampade av djur. 

Äldre barn ramlade av hästar eller var med om traktorolyckor. Cogbill et al. (1985) 

menade att tonåringar börjar hjälpa till mer på gården och utsätts därmed för ökade 

olycksrisker. 
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Flera studier har visat att sommaren är den tid på året när antalet lantbruksolyckor 

med barn är som högst (Cogbill et al., 1985; Little et al., 2003; Kim & Zepeda, 

2004). På sommaren är barnen lediga från skolan och då infaller den mest hektiska 

tiden på gården (Kim & Zepeda, 2004).  

Enligt en svensk undersökning från 1990 (Jansson & Eriksson, 1990) var lant-

brukare mellan 25 och 34 år mest riskmedvetna, medan de som var minst riskmed-

vetna var 15-24 år. Av dem som råkat ut för arbetsrelaterad olycka ansåg 78 % att 

olyckan kunde ha förhindrats. Cogbill et al. (1985) menade att bästa sätt att minska 

olyckorna var att informera barn och föräldrar om hur man förebygger olyckor. 

Några exempel på råd är att föräldrar ska köra maskiner försiktigt och små barn  

ska hållas borta från maskinerna. Unga ryttare ska bära hjälm och annan skydds-

utrustning. Barn ska också lära sig att ha respekt för djur (Cogbill et al., 1985). 

Meiers & Baerg (2001) menade att fokus måste ligga på att förhindra traktor- och 

djurolyckor, t.ex. genom utbildning av föräldrar och barn i riskerna med att hantera 

traktorer och stora djur. 

Syfte 

Syftet med projektet var att, utifrån LRF Försäkrings arkiv, ta fram ett underlag 

för hur barnolycksfallen i lantbruket ser ut vad gäller frekvens, åldersfördelning,  

i vilka förlopp olyckorna registrerats och, där så var möjligt, även orsaken till 

olyckan. 

Genomförande 

Förstudie 

I denna förstudie har en sammanställning gjorts över samtliga anmälda barnolyckor  

i LRF Försäkrings Basförsäkring och Olycksfallsförsäkring under åren 1999 till  

och med januari 2007. Antalet anmälningar motsvarar inte antalet olyckor eftersom 

en olycka kan bli anmäld både två och tre gånger beroende på vilka försäkringar  

den skadade har. En inträffad olycka, t.ex. ett fall från en stege, kan få en anmälning  

i både Olycksfallsförsäkringen och Ersättarförsäkringen. I samarbete med hand-

läggarna på LRF Försäkring har vi i förstudien tagit fram de fall av barnolyckor  

som fanns i Basförsäkringen och Olycksfallsförsäkringen. Orsaken till varför vi  

inte analyserat Barnförsäkringen i förstudien är att den kan tecknas av alla, d.v.s.  

inte bara av lantbruksfamiljer. Däremot antog vi att Basförsäkringen och Olycks-

fallsförsäkringen hade en tydligare koppling till lantbruksföretag. Barn definieras  

i denna studie som personer under 18 år. 

Efter förstudien avslutats valde vi att utvidga studien genom att även gå igenom 

lantbruksolyckor i LRF Försäkrings Barnförsäkring och Medhjälparförsäkring,  

för att få en så komplett bild av barnolyckorna i lantbruket som möjligt. 
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Fortsättningsstudie 

I fortsättningsstudien gick vi igenom alla anmälda barnolycksfall i LRF Försäkrings 

Barnförsäkring under tiden 2000 till och med januari 2008. I samarbete med hand-

läggarna på LRF Försäkring tog vi fram samtliga fall av olyckor som fanns i data-

basen från Barnförsäkringen. LRF Försäkring delar in olyckorna i olika förlopp, 

som ger viss information om olyckans art. Vi valde dock att även göra en annan 

gruppering av olyckorna som tydligare beskriver de sammanhang vi var intresser-

ade av: skog, maskiner, häst, övriga djur, ved och övrigt. Barn definierades även i 

denna studie som personer under 18 år. Detaljer kring hur olyckorna hade inträffat 

identifierades där så var möjligt.  

Barnförsäkringen kan tecknas av alla, d.v.s. inte bara av lantbruksfamiljer, vilket 

gör att många olyckor inte alls är jordbruksrelaterade utan kan ha hänt på t.ex. 

dagis, vid lek i skolan, hemma. 

Dessutom kompletterade vi med att gå igenom Medhjälparförsäkringen, där det 

fanns en del skadade under 18 år. Denna försäkring gäller inte för de egna barnen 

på gården, så här handlade det om barn som arbetat på annan gård än familjegården. 

Anmälningar mellan åren 1999 och 2007 studerades. 

Resultat 

Förstudie 

Totalt fanns 237 olycksfall efter att dubbelanmälningar hade tagits bort. Utav 

dessa 237 olycksfall föll 33 bort p.g.a. att de inte fanns i arkivet, utan troligtvis 

var ute hos handläggarna och därför var svåra att hitta. Utifrån underlaget i data-

basen bedömdes att dessa 33 olyckor inte var relaterade till lantbruket. Kvar fanns 

204 olyckor som ingick i studien. När vi gått igenom alla fallen och sorterat bort 

de som inte tillhörde lantbruksrelaterade barnolyckor fanns 39 olyckor kvar (se 

bilaga 1). 

Medelåldern vid olyckstillfället var 14,4 år. Antalet olyckor som skedde mellan 

16 och 18 år låg markant högre jämfört med andra åldrar (figur 1). Upp till och 

med 9 års ålder skedde bara enstaka olyckor. Flickor utsattes för olyckor i lika 

hög grad som pojkar. Materialet visar i stort sett 50 % fördelning mellan könen, 

men olycksfallen för pojkar skedde i större utsträckning i de högre åldrarna  

(16-18 år; figur 1). Utifrån de grupper som vi delat in olyckorna i (ved, maskiner, 

häst, övriga djur, skog, övrigt), så står gruppen häst för 50 % (figur 2).  
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Figur 1. Antal flickor/pojkar vid olika åldrar som utsattes för olyckor (Bas- och 
Olycksfallsförsäkring). 
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Figur 2. Antal olyckor inom grupp (ved, maskiner, häst, övriga djur, skog och övrigt)  
i Bas- och Olycksfallsförsäkringarna. 
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Fortsättningsstudie 

Barnförsäkring 

Totalt fanns 1 356 anmälda olycksfall i Barnförsäkringen. Utav dessa 1 356 olycks-

fall föll 97 (7 %) bort p.g.a. att de inte fanns i arkivet och därför var svåra att åter-

finna. Med tanke på att det var så få lantbruksrelaterade olycksfall i Barnförsäkring-

en lades inget jobb på att hitta dessa anmälningar. Olyckorna i Barnförsäkringen 

var till stor del olyckor som skett i hemmet, på dagis, i skola o.s.v. och endast 

knappt 5 % (67 anmälningar) av olyckorna var på något sätt relaterade till lantbruk. 

Tolv av dessa 67 anmälningar rörde personer som var 19 år eller äldre då olyckan 

inträffat. Åtta anmälningar visade sig vara dubbletter med sådana som redan fanns 

med i materialet i förstudien. Kvar var 47 lantbruksrelaterade olyckor som drabbat 

barn upp till 18 års ålder (se bilaga 2).  

Antalet anmälda olyckor var relativt jämnt fördelat mellan åldrar (figur 3), med en 

medelålder på 10,1 år vid olyckstillfället (endast barn upp till 18 år medräknade). 

Sextiotvå procent av de olycksdrabbade var flickor och flickor var inblandade i alla 

hästolyckor utom en. Huvuddelen av olyckorna i åldrarna 7-16 år var hästolyckor. 

Detta återspeglas i figur 3 där det framgår att flickor var klart överrepresenterade i 

detta åldersspann.  
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Figur 3. Antal flickor/pojkar vid olika åldrar som utsattes för olyckor enligt Barnförsäkringen. 
Observera att även de olyckor där den anmälda var över 18 år finns med. 

Utifrån de grupper som vi indelat olyckorna i (ved, maskiner, häst, övriga djur, 

skog, övrigt), står gruppen häst för 55 % av olyckorna (figur 4). Ca 65 % av häst-

olyckorna var fall från hästryggen medan övriga handlade om att barnet blivit 

sparkat, trampat, bitet, knuffat eller på annat sätt kommit i vägen för hästen. Samt-

liga hästolyckor har tagits med även om anmälningarna oftast inte är så utförligt 

beskrivna att det framgår var olyckan inträffat. Olyckan kan alltså ha inträffat på 

annat ställe än på lantgård, t.ex. på ridskola eller tävlingsplats. 
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Elva procent av olyckorna blev klassade som maskinolyckor. Ett par av olyckorna 

inträffade vid lek, då barnet haft möjlighet att komma åt maskiner. Vid vedhante-

ring var vedklyv inblandad i en olycka, den andra inträffade vid vedklyvning med 

yxa. Olyckorna under kategorin övrigt är ofta fallolyckor eller skador av hanterat 

föremål.  
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Figur 4. Antal olyckor inom grupp (ved, maskiner, häst, övriga djur, skog och övrigt) 
i Barnförsäkringen fördelat på kön. 

LRF Försäkrings indelning av olyckorna ses i figur 5. ”Fall till lägre nivå” är den 

största olyckskategorin (41 %) och där hamnar bland annat alla ridolyckor. ”Slag, 

spark från djur” är enbart hästolyckor eftersom inga andra lantbruksdjur förekom  

i Barnförsäkringen. Sjutton procent av olyckorna var ”skadad av hanterat föremål”, 

där det bland annat rörde sig om järnspett, grindar, slipmaskin och tryckluftsmaskin. 
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Figur 5. LRF Försäkrings egen indelning av de anmälda olyckorna (Barnförsäkring). 
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Figur 6 visar under vilka månader olyckorna inträffat. Under vintermånaderna, 

november till februari, inträffade relativt få olyckor. Detsamma gällde juni och 

juli, då 2-3 olyckor inträffade per månad. Övriga månader hade en någorlunda 

jämn olycksfrekvens på 4-7 olyckor. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A
n

ta
l

Månad

 
Figur 6. Antal anmälda olyckor uppdelat på månad då olyckan inträffade (Barnförsäkring). 

Medhjälparförsäkring 

Eftersom vi fann få lantbruksrelaterade olyckor i Barnförsäkringen valde vi att  

även undersöka de anmälningar som gällde barn i Medhjälparförsäkringen. Totalt 

fanns 39 olyckor som drabbat barn. Av dessa sorterades 2 bort p.g.a. att de inte var 

relaterade till lantbruk och ytterligare 2 föll bort eftersom anmälan inte hittades i 

arkivet. Kvar var 35 olyckor som rörde lantbruket. Femton av dessa 35 anmälningar 

rörde personer som var 19 år eller äldre då olyckan inträffat. Kvar var 20 lantbruks-

relaterade olyckor som drabbat barn upp till 18 års ålder (se bilaga 3). En 20-årig 

flicka var anmäld som avliden och detta var en ridolycka. 

Olyckorna var jämnt fördelade mellan könen. Inga skillnader i åldersfördelningen 

kunde ses mellan könen. Olyckorna inträffade högt upp i åldrarna (medel 16,3 år), 

med flest antal olyckor i åldern 18 år. Den yngsta var 13 år. En stor del av 

olyckorna (55 %) skedde under juni och juli. 

I Medhjälparförsäkringen var maskiner den främsta olycksorsaken med 45 % 

(9 st) av olyckorna (figur 7). Fyra var olyckor med fordon under färd, där det i tre 

av fallen handlade om att barnet åkte med på vagn/redskap kopplat till traktorn 

och föll av. Den fjärde olyckan berodde troligtvis på brister i konstruktion då 

ratten lossnade på en traktor när den åkte över ett gupp. Röjsåg, potatisupptagare, 

traktor och inplastare var andra maskiner som var inblandade i olyckor. 

Hästolyckorna låg relativt lågt jämfört med hur det såg ut i de andra försäkringarna. 

Samtliga hästolyckor skedde under ridning. Det fanns bara en anmälning som 

involverade något annat djurslag, och där handlade det om en spark från en ko 

under mjölkning. 
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De två skogsolyckorna skedde under arbete med motorsåg. Olyckorna vid ved-

hantering skedde under arbete med vedklyv. I det ena fallet blev personen av med 

fyra fingrar. 
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Figur 7. Antal olyckor inom grupp (ved, maskiner, häst, övriga djur, skog och övrigt)  
i Medhjälparförsäkringen. 

Resultatsammanställning 

Sammanlagt hittades 106 lantbruksrelaterade olyckor i Bas-, Olycksfalls-, Barn- 

och Medhjälparförsäkringen över en period på ca 8 år. Figur 8 visar fördelningen 

av olyckorna mellan grupperna ved, maskiner, häst, övriga djur, skog och övrigt. 

Häst var den klart största olycksorsaken med 46 % av olyckorna. I gruppen övrigt 

ingår främst olyckor där personen har snubblat, blivit träffad av fallande föremål 

eller liknande. 
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Figur 8. Andel olyckor inom grupp (ved, maskiner, häst, övriga djur, skog och övrigt). 
Sammanställning av anmälningar från samtliga försäkringar. 
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Medelåldern vid olyckstillfället var 12,8 år och det var en tydlig ökning av olyckorna 

i övre tonåren (figur 9). I åldern 7-15 år var majoriteten av de skadade flickor. 

Annars var det totalt sett en relativt jämn fördelning mellan könen, 56 % flickor och 

44 % pojkar. Figur 9 visar också att 18 av de 106 olyckorna (17 %), drabbade barn 

under 7 år, varav 12 av barnen var pojkar. Figur 10 visar fördelningen mellan könen 

inom respektive olycksgrupp. Här framgår att hästar är den främsta olycksorsaken 

hos flickorna. I de andra olycksgrupperna är det framför allt pojkar som skadats. 

April, maj, juni och juli var de månader då flest anmälda olyckor inträffat (figur 11). 
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Figur 9. Antal anmälningar fördelat på ålder och kön (samtliga försäkringar). 
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Figur 10. Antal anmälningar fördelat på olycksgrupp och kön (samtliga försäkringar). 
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Figur 11. Antal anmälningar fördelat på månad då olyckan inträffade (samtliga försäkringar). 

Diskussion 

I studien analyserades totalt 106 olyckor som inträffat under en 8-årsperiod. Detta 

bör utgöra ett relativt bra stickprov på vad för typ av olyckor som barn råkar ut för  

i lantbruket. Man ska dock vara medveten om att många olycksfall inte rapporteras 

och att mörkertalet därför troligtvis är stort. Dessutom är de olycksfallsrapporter 

som faktiskt registreras sällan utförligt beskrivna och därmed är olycksförloppet 

ofta svårt att helt förstå. Utförliga och konkreta beskrivningar av olycksfall är till 

stor hjälp när det gäller att prioritera åtgärder för att förebygga olyckor. 

Studiens resultat visade att de vanligaste orsakerna till barnolyckor i lantbruket 

var hästar (46 %) och maskiner (20 %), vilket stämmer väl överens med tidigare 

studier trots att dessa har sitt ursprung i olika länder (Cogbill et al., 1985; Meiers 

& Baerg, 2001; Little et al., 2003). I en amerikansk studie av Cogbill et al. (1985) 

ingick 105 fall av lantbruksrelaterade barnolyckor, vilket i storlek motsvarar 

denna studie. Resultatet visade på en liknande fördelning med 43 % djurolyckor 

(majoriteten häst) och 36 % olyckor med traktorer och maskiner. 

Det bör poängteras att alla hästolyckor som har sammanställts i denna studie inte 

är lantbruksolyckor. Eftersom det inte alltid framgår var hästolyckan inträffade 

har det varit svårt att bara ta med lantbruksolyckor. Därför kan dessa olyckor även 

ha inträffat på t.ex. en ridskola eller tävlingsplats. Trots detta är det relevant att 

konstatera att en stor del av olyckorna sker vid hantering och ridning av hästar. 

Resultatet från enbart Medhjälparförsäkringen visar en mycket lägre andel häst-

olyckor, vilket tyder på att majoriteten av olyckorna inte sker under arbete utan 

snarare under fritiden. 
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Många av maskinolyckorna handlade om klämda fingrar, exempelvis i traktor-

dörr eller mellan traktor och redskap. Flera olyckor berodde på att barnet åkt med 

på redskap och trillat av. Detta är olyckor som lätt skulle kunna förhindras genom  

att aldrig låta barn åka med på redskap eller i traktorskopan. I andra studier var  

ett vanligt olycksscenario att barn åkte med i traktorn och trillade ur och blev 

överkörda. Denna typ av olycka har inte påträffats i detta material, men det är  

känt att barn som omkommer i lantbruk ofta förolyckas i samband med traktor-

olyckor. Om barn ska åka med i traktorn bör det därför finnas passagerarsäte  

med säkerhetsbälte, så att barnet kan åka säkert. 

Samtliga skogsolyckor skedde vid arbete med motorsåg. Vedklyv var den 

vanligaste olycksorsaken vid vedhantering, oftast med en eller flera förlorade 

fingrar som följd. Gruppen övrigt innefattade sådant som inte passar in i någon  

av de andra grupperna, t.ex. fallolyckor, träffad av fallande föremål och träffad  

av hanterat föremål. 

Fördelningen av flickor och pojkar var generellt ganska jämn enligt denna studie, 

56 % flickor respektive 44 % pojkar. Andelen flickor låg därmed något högre 

jämfört med tidigare studier, där pojkarna utgjort ca två tredjedelar (Cameron  

et al., 1992; Meiers & Baerg, 2001; Rissanen & Taattola, 2003). Tittar man närmare  

på statistiken visar det sig att de flesta hästrelaterade olyckorna drabbade flickor, 

men med tanke på hur överrepresenterade flickor är i den miljön så är det inget 

oväntat resultat. Pojkar var överrepresenterade vid alla andra typer av olyckor.  

Medelåldern vid olyckstillfället var 12,8 år och det var en tydlig ökning av 

olyckorna i övre tonåren. I åldrarna 7-16 år var majoriteten av de skadade flickor 

och i åldrarna 17-18 år pojkar. Tidigare studier redovisade en något lägre medel-

ålder på mellan 7,3 och 10,75 år (Cogbill et al., 1985; Meiers & Baerg, 2001; 

Little et al., 2003). En tydlig trend mot ökade olyckor hos äldre barn saknades  

i andra studier. Fördelningen beskrivs i litteraturen ofta som bimodal, med en  

topp vid 3-4 års ålder och en annan vid 13-16 år (Cogbill et al., 1985; DeMuri  

& Purschwitz, 2000). 

De tidpunkter då olyckorna främst skedde under året varierade en del mellan 

försäkringarna. I Medhjälparförsäkringen, som representerar arbetsolyckor, 

skedde olyckorna som förväntat till stor del under sommarmånaderna juni och 

juli, då barnen har sommarlov. Troligtvis är det fler barn som jobbar i lantbruket 

under denna period och därmed utsätts för olycksrisker. Dessutom är sommar-

månaderna vanligtvis arbetsintensiva som t.ex. under vallskörd. Barnförsäkringen 

visade att olyckorna skedde främst under mars till maj och augusti till oktober. 

Summeringen av statistiken från försäkringarna visar att de flesta barnolyckor 

sker under april månad till och med juli månad. 

De olyckor som drabbar barn i lantbruket är många gånger onödiga och skulle 

enkelt kunna förhindras. För att lantbrukaren ska kunna göra gården säkrare för 

barnen krävs dock en medvetenhet och insikt om riskerna. De vuxna har ett ansvar 

att se till att barn tilldelas arbetsuppgifter som de klarar av och som är lämpliga 

för deras ålder, och att riskerna för olyckor så långt det är möjligt elimineras. 



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

21 

Slutsatser 
Den vanligaste orsaken till barnolyckor i lantbruket var hästen följt av maskiner 

av olika slag, då framförallt traktorn. Ungefär lika många flickor som pojkar 

drabbades av olyckor, men olycksorsakerna skiljde mellan könen. Nästan alla 

hästolyckor drabbade flickor, medan pojkar drabbades mest vid maskiner, ved-

hantering, vistelse i skog samt av övriga djur. Olyckorna ökade högre upp i 

åldrarna. 

Många olycksfall rapporteras aldrig och därför kan vi inte veta om den bild av 

olyckorna som framträder här överensstämmer med verkligheten. För att kunna 

bedriva ett effektivt och långsiktigt arbete för att minska barnolyckorna i lantbruket 

skulle det vara önskvärt med en bättre samlad statistik av inträffade olycksfall. 

För att förbättra situationen är det viktigt att både vuxna och barn görs medvetna 

om de risker som finns i lantbruket. De vuxna har ett ansvar att se till att barn 

tilldelas arbetsuppgifter som de klarar av och som är lämpliga för deras ålder, 

samtidigt som vuxna måste förstå att barn ibland gör irrationella saker och måste 

agera därefter. 

Referenser 
AFS 1996:1. Minderåriga. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling. 

Cameron, D., Bishop, C. & Sibert, J.R. 1992. Farm accidents in children. BMJ 

305: 23-25. 

Cogbill, T.H., Busch, H.M. & Stiers, G.R. 1985. Farm accidents in children. 

Pediatrics 76 (4): 562-566. 

DeMuri, G.P. & Purschwitz, M.A. 2000. Farm injuries in children: a review. 

Wisconsin Medical Journal 99 (9): 51-55 

Erikson, G. 1996. Olycksfall i lantbruket – analys av bidragande orsaker. JTI-

rapport nr 224. JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala. 

Jansson, B. & Eriksson, C-G. 1990. Accident involvement and attitudes towards 

hazards and countermeasures in a Swedish rural population. Scand J Soc Med 

18: 139-142. 

Kim, J. & Zepeda, L. 2004. Factors affecting children’s participation and amount 

of labor on family farms. Journal of Safety Research 35: 391-401. 

Little, D.C., Vermillion, J.M., Dikis, E.J., Little, R.J., Custer, M.D. & Cooney, 

D.R. 2003. Life on the farm – Children at risk. Journal of Pediatric Surgery 

38, No 5 (May): 804-807. 

Meiers, S. & Baerg, J. 2001. Farm accidents in children: Eleven years of 

experience. Journal of Pediatric Surgery, Vol. 36, No 5 (May): 726-729.  

NTF. 2009. Cykelvägar och hjälm. Internet, besökt 09-08-24. http://www.ntf.se/ 

verksamheten/skyddcykel/. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.  

Rissanen, P. & Taattola, K. 2003. Fatal injuries in Finnish agriculture 1988- 2000. 

Journal of agricultural safety and health, 9 (4): 319-326.  

SLU, 2009. BUSA – Barn och ungdomars säkra arbete. Internet, besökt 09-11-03, 

http://www.jbt.slu.se/nmaoh/barn/. Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp. 

Wilk, V.A. 1993. Health hazards to children in Agriculture. American Journal of 

Industrial Medicine 24: 283-290. 

Personligt meddelande 

Alwall, Catharina. 2009. SLU Alnarp, LTJ-fakulteten.  





 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

23 

  Bilaga 1 

Samtliga analyserade olyckor i LRF Försäkrings Basförsäkring och Olycksfallsförsäkring 
under åren 1999 till och med januari 2007: ålder (år), kön (kvinna/man), gruppering  
(ved, maskiner, häst, övriga djur, skog och övrigt) samt kroppsdel (skadad vid olyckan). 

Ålder Kön Gruppering Kroppsdel 

1 K Ved Tand 

2 M Övrigt Lever 

3 M Övrigt Ansikte 

7 K Maskiner Finger 

10 K Häst Axel arm 

10 K Häst Axel arm 

11 K Häst Höftled knä ben 

11 K Häst Höftled knä ben 

12 K Häst Huvud 

12 K Häst Rygg ryggrad 

12 K Häst Axel arm 

14 K Häst Höftled knä ben 

14 K Häst Inre organ ej i övrigt def. 

15 K Häst Ansikte 

15 K Häst Höftled knä ben 

16 M Ved Finger 

16 M Djur Bål (utom rygg) 

16 K Häst Fotled fot 

16 M Ved Öga 

16 M Maskiner Finger 

16 K Övrigt Höftled knä ben 

16 K Häst Bäcken 

17 K Häst Rygg ryggrad 

17 M Djur Tand 

17 M Häst Höftled knä ben 

17 M Häst Näsa 

17 M Maskiner Handled hand 

17 M Skog Fotled fot 

17 M Skog Höftled knä ben 

18 M Maskiner Finger 

18 M Djur Höftled knä ben 

18 K Häst Fotled fot 

18 M Maskiner Handled hand 

18 M Häst Finger 

18 K Häst Huvud 

18 M Ved Finger 

18 K Maskiner Finger 

18 M Maskiner Öga 

18 M Ved Finger 
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 Bilaga 2 

Samtliga analyserade olyckor i LRF Försäkrings Barnförsäkring under åren 2000 till och 
med januari 2008: ålder (år), kön (kvinna/man), gruppering (ved, maskiner, häst, övriga 
djur, skog och övrigt) samt kroppsdel (skadad vid olyckan). 

Ålder Kön Gruppering Kroppsdel 

1 M Övrigt Hela eller mer omfattande delar av kroppen 

1 M Övrigt Tand 

2 K Häst Ansikte 

2 K Maskiner Tand 

2 M Maskiner Finger 

2 M Övrigt Tand 

3 K Häst Hela eller mer omfattande delar av kroppen 

3 K Maskiner Finger 

3 M Maskiner Ansikte 

3 M Övrigt Höftled knä ben 

3 M Övrigt Huvud 

5 K Övrigt Axel arm 

5 M Övrigt Hjärna 

6 M Maskiner Fotled fot 

6 M Skog Mun 

7 K Häst Axel arm 

7 K Häst Höftled knä ben 

9 M Övrigt Axel arm 

10 K Häst Rygg ryggrad 

10 K Häst Tand 

10 K Häst Tand 

11 K Häst Höftled knä ben 

11 K Häst Axel arm 

11 K Övrigt Höftled knä ben 

11 M Häst Tand 

12 K Häst Rygg ryggrad 

12 K Häst Ansikte 

12 K Häst Hela eller mer omfattande delar av kroppen 

12 K Häst Käke 

13 K Häst Tand 

13 K Häst Fotled fot 

13 K Häst Höftled knä ben 

13 M Ved Finger 

14 K Häst Bäcken 

14 K Häst Ansikte 

14 K Häst Inre organ ej i övrigt def. 

15 K Häst Hela eller mer omfattande delar av kroppen 

15 K Häst Ansikte 

16 K Häst Hela eller mer omfattande delar av kroppen 

16 K Häst Höftled knä ben 

16 K Häst Rygg ryggrad 

16 K Häst Höftled knä ben 

16 K Häst Fotled fot 
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Ålder Kön Gruppering Kroppsdel 

16 M Maskiner Finger 

16 M Ved Höftled knä ben 

16 M Ved Öga 

16 M Övrigt Ansikte 

17 K Häst Rygg ryggrad 

17 M Skog Axel arm 

17 M Skog Fotled fot 

17 M Övrigt Tand 

18 K Häst Rygg ryggrad 

18 K Häst Fotled fot 

18 M Ved Finger 

18 M Övrigt Tand 
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 Bilaga 3 

Samtliga analyserade olyckor i LRF Försäkrings Medhjälparförsäkring där den drabbade 
varit född 1984 eller senare: ålder (år), kön (kvinna/man), gruppering (ved, maskiner, 
häst, övriga djur, skog och övrigt) samt kroppsdel (skadad vid olyckan). Observera att 
även de drabbade över 18 år finns presenterade. 

Ålder Kön Gruppering Kroppsdel 

13 K Häst Höftled knä ben 

14 M Maskin Fotled fot 

14 M Övrigt Hela eller stora delar av kroppen 

15 K Häst Ansikte 

15 K Häst Tand 

15 K Maskin Finger 

15 K Övrigt Finger 

15 M Maskin Finger 

16 K Maskin Rygg ryggrad 

17 K Maskin Rygg ryggrad 

17 M Maskin Höftled knä ben 

17 M Skog Ansikte 

17 M Ved Handled hand 

18 K Djur Ansikte 

18 K Häst Rygg ryggrad 

18 K Maskin Fotled fot 

18 M Maskin Höftled knä ben 

18 M Maskin Rygg ryggrad 

18 M Skog Huvud 

18 M Ved Handled hand 

19 K Djur Ansikte 

19 K Häst Fotled fot 

19 K Häst Handled hand 

19 K Häst Ansikte 

19 M Maskin Tand 

19 M Övrigt Hela eller stora delar av kroppen 

20 K Häst Avliden 

20 K Häst Rygg ryggrad 

20 K Häst Axel arm 

20 M Maskin Ansikte 

20 M Skog Hela eller stora delar av kroppen 

21 K Häst Höftled knä ben 

21 M Maskin Handled hand 

21 M Maskin Fotled fot 

21 M Övrigt Handled hand 

 







 

 

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik... 

... är ett industriforskningsinstitut som forskar, utvecklar och informerar inom 

områdena jordbruks- och miljöteknik samt arbetsmaskiner. Vårt arbete ger dig 

bättre beslutsunderlag, stärkt konkurrenskraft och klokare hushållning med 

naturresurserna. 

Vi publicerar regelbundet notiser på vår webbplats om aktuell forskning och 

utveckling vid JTI. Du får notiserna hemskickade gratis om du anmäler dig på 

www.jti.se 

På webbplatsen finns även publikationer som kan läsas och laddas hem gratis, t.ex.: 

JTI-informerar, som kortfattat beskriver ny teknik, nya rön och nya metoder inom 

jordbruk och miljö (4-5 temanr/år). 

JTI-rapporter, som är vetenskapliga sammanställningar över olika projekt. 

Samtliga publikationer kan beställas i tryckt form. JTI-rapporterna och JTI-informerar 

kan beställas som lösnummer. Du kan också prenumerera på JTI-informerar. 

 

För trycksaksbeställningar, prenumerationsärenden m.m.,  

kontakta vår publikationstjänst (SLU Service Publikationer): 

tfn 018 - 67 11 00, fax 018 - 67 35 00 

e-post: bestallning@jti.se 

 

 

 

 

 

 

 

 


