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Förord 
Föreliggande kunskapssamman-
ställning är en populärvetenskap-
lig publicering baserat på en ve-
tenskaplig artikel International 
perspectives on psychosocial 
working conditions, mental health 
and stress of dairy farm operators 
samt övrig vetenskaplig litteratur 
relaterat till lantbrukares psyko-
sociala arbetsvillkor, psykiska 
hälsa och stress. Den vetenskap-
liga artikeln publicerades 2013 i 
Journal of Agromedicine (Lunner 
Kolstrup et al 2013). 
 

Den vetenskapliga artikeln 
författades av Christina Lunner 
Kolstrup i samarbete med 
forskarna Marja Kallioniemi, 
Department of Economic Re-
search, MTT Agrifood Research 
Finland; Peter Lundqvist, AEM, 
SLU; Hanna-Riitta Kymäläinen, 
Department of Agricultural Sci-
ences, University of Helsinki, 
Finland; Lorann Stallones, De-
partment of Psychology, Colora-
do State University, USA och 
Department of Epidemiology, 

Colorado School of Public 
Health, USA; samt Susan Brum-
by, National Centre for Farmer 
Health, School of Medicine, Dea-
kin University, Hamilton, Aus-
tralia. 
 

Den svenska kunskapssam-
manställningen har initierats, 
planerats och genomförts av ar-
betsmiljöforskare Christina Lun-
ner Kolstrup från institutionen för 
Arbetsvetenskap, Ekonomi och 
Miljöpsykologi (AEM) vid Sveri-
ges Lantbruksuniversitet (SLU) i 
Alnarp. Christina Lunner 
Kolstrup har ansvarat för littera-
tursökning och rapportförfat-
tande.  
 

Ett stort tack riktas till SLO-
Fonden, Kungliga Skogs- och 
Lantbruksakademin som finansi-
erade projektet, till alla lantbru-
kare som har deltagit i de olika 
nationella och internationella 
vetenskapliga studierna samt till 
medförfattarna av den engelska 
publiceringen. 

 
Alnarp, december 2014 
 
Christina Lunner Kolstrup 
PhD, Forskare Arbetsvetenskap 
 

Bild framsida: Fredrik Saarkoppel, 

Kobolt Media AB  





 
 

Sammanfattning 
Lantbrukare ställs inför många 
krav och stressorer i sitt dagliga 
arbete och dessa verkar vara ge-
mensamma oberoende av land 
och kultur. Lantbrukare kan upp-
leva att det ställs höga krav på 
dem med avseende på ett fysiskt 
krävande arbete, bra produktions-
resultat, stabil ekonomi samt ett 
medvetet samhälls- och miljöan-
svar. Dessutom är lantbruksföre-
tag starkt beroende av många 
yttre förhållanden, som till exem-
pel väder, fluktuerande mark-
nader och regleringar från statliga 
myndigheter.  
 

Andra yttre faktorer som lant-
bruksföretag kan påverkas av kan 
vara sjukdomsangrepp på djur 
och växter, skatter och avgifter 
relaterat till lantbruksproduktion-
en och negativa samhällsattityder 
till lantbruket i största allmänhet. 
Lantbrukarna kan ha få eller inga 
möjligheter att påverka och kon-
trollera dessa yttre villkor, krav 
och förväntningar. Höga arbets-
krav och förväntningar i kombi-

nation med låg kontrollmöjlighet 
och brist på socialt stöd kan leda 
till en dålig psykosocial arbets-
miljö, ökade stressnivåer, psykisk 
ohälsa, depression och, i värsta 
fall, självmord.  
 

Tillgången till företagshälso-
vård för lantbrukare med psykiska 
problem eller ohälsa är olika och 
starkt beroende av var i landet 
eller i världen som de bedriver 
sina företag. I dagsläget är det 
dock ofta i första hand upp till 
den enskilde lantbrukaren och 
anhöriga att hantera de psykiska 
påfrestningar och stress, som kan 
vara av kortare eller längre varak-
tighet.  
 

I denna sammanställning har 
vetenskaplig litteratur om psyko-
sociala arbetsvillkor, psykisk 
hälsa/ohälsa, stress, depression 
och självmord bland lantbrukare, 
anställda och familjemedlemmar 
granskats i ett svenskt och inter-
nationellt perspektiv.  

 
 
Nyckelord: Lantbruk, jordbruk, lantbrukare, psykisk arbetsmiljö, mental 
hälsa, stress, depression, självmord 





 
 

Abstract 
Farmers are faced with many 
demands and stressors in their 
daily work and these appear to be 
shared across countries and cul-
tures. Farmers experience high 
psychosocial demands with re-
spect to physical demanding work 
and production outcome, econom-
ic influences and social and envi-
ronmental responsibility. Fur-
thermore, both traditional or 
family farms, and industrial farms 
are highly dependent on external 
conditions, such as weather, fluc-
tuating markets and regulations 
from government authorities. 
 

Possible external stressors in-
clude disease outbreaks, taxes 
related to agriculture and recent 
negative societal attitudes to 
farming in general. Farmers may 
have very few or no opportunities 
to influence and control these 
external conditions, demands and 
expectations. High work demands 
and expectations linked to low 

control and lack of social support 
can lead to a poor psychosocial 
work environment, with increased 
stress levels, ill mental health, 
depression and, in the worst cas-
es, suicide. 
 

Internationally, farmers with 
mental health problems have dif-
ferent health service options de-
pending on their location. Re-
gardless of location, it is initially 
the responsibility of the individu-
al farmer and family to handle 
mental health and stress, which 
can be of short or long-term dura-
tion. 
 

This report reviews the litera-
ture on the topics of psychosocial 
working conditions, mental 
health, stress, depression and 
suicide among farmers, farm 
workers and farm family mem-
bers in a Swedish and interna-
tional perspective. 

 

 
Keywords: Agriculture, farmers, psychosocial work environment, mental 
health, stress, depression, suicide 
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1 Inledning  
Begreppet psykosocial arbetsmiljö är 
för många ett vedertaget och flitigt 
använt begrepp, men också ett sam-
mansatt begrepp som inte är helt 
enkelt att definiera. Enkelt skulle 
man kunna förklara att psykosocial 
arbetsmiljö handlar om den psykolo-
giska och sociala interaktionen mel-
lan individen och dennes arbetsmiljö 
(Westlander, 1978). 
 

Människan utvecklas i ett samspel 
med den sociala miljön och arbetet 
har ett stort inflytande på individens 
självuppfattning, utveckling och 
välbefinnande. Enligt Argyris (1990) 
finns det ett ömsesidigt beroende 
mellan företagets lönsamhet, effekti-
vitet och överlevnad, och medarbe-
tarnas arbetslivskvalitet dvs hög 
arbetstillfredsställelse och god psy-
kosocial arbetsmiljö. Men vad är en 
god psykosocial arbetsmiljö? Rube-
nowitz definierade (1984) en god 
psykosocial arbetsmiljö som när en 
individ har möjlighet att kontrollera 
sin arbetssituation, har positiva ar-
bets- och sociala relationer med kol-
legor och arbetsgivare, har ett stimu-

lerande arbete och en adekvat fysisk 
och psykisk arbetsbelastning. 
 

I Sverige innefattas den psykoso-
ciala arbetsmiljön i Arbetsmiljölagen 
(1977/1160). I lagtextens kapitel 2, 
1§ om arbetsmiljöns beskaffenhet 
formuleras det att arbetsförhållanden 
skall anpassas till människors olika 
förutsättningar i fysiskt och psykiskt 
avseende….. samt att ….. teknik, 
arbetsorganisation och arbetsinne-
håll ska utformas så att arbetstaga-
ren inte utsätts för fysiska eller psy-
kiska belastningar som kan medföra 
ohälsa eller olycksfall. Lagen är ett 
normativt uttryck för den arbetsve-
tenskapliga kunskapen om samban-
den mellan olika organisatoriska 
förhållanden och människors fysiska 
och psykiska hälsa. 
 

Lantbruksarbete skiljer sig på 
många sätt från andra yrken och 
arbetsmiljön på lantbruksföretag är 
särskilt utmanande på grund av före-
tagens och produktionens mångfald 
och komplexitet (Merchant & Rey-
nolds 2008). Greer beskrev (2008) 
det nuvarande lantbrukets roll som 
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mångfacetterad; där dagens livsme-
delsproduktion involverar alltmer 
förändrade ansvarsområden såsom 
att främja hållbar utveckling i sam-
band med miljön, utveckling av 
landsbygden, förbättring av djur-
skydd, samt ökad produktkvalitet 
och livsmedelssäkerhet. Dessa för-
ändringar och trender kan vara svåra 
att hantera och kan utgöra en psykisk 
påfrestning för lantbrukare och deras 
omgivning (Beldman et al. 2010; 
Schelhaas 1999). 
 

Den globala trenden inom lantbru-
ket har under de senaste decennierna 
inneburit omfattande teknisk ut-
veckling och strukturomvandling 
med färre, större och mer speciali-
serade produktionsenheter. Mindre 
familjeföretag har expanderat till 
större lantbruksföretag, vilket ofta 
innebär ett större ekonomisk ansvar 
och risktagande, en anpassning till 
ny teknik, en förändring av ansvars-
områden i det dagliga arbetet och ett 
personal- och arbetsgivaransvar - 
vilket sammanfattningsvis kan besk-
rivas som en förvandling från bonde 
till företagare. Det finns dock fortfa-

rande många mindre familjeföretag 
där lantbrukaren dagligen arbetar i 
ensamhet och inte har någon större 
social kontakt med anställda, gran-
nar, arbetskollegor från bisyssla eller 
familjemedlemmar. Partnern kan till 
exempel ha ett arbete utanför lant-
bruksföretaget och därmed en annan 
vardag som inte relaterar till samma 
verklighet som makens hemma på 
gården. 
 

Både små och stora lantbruksföre-
tag representerar verksamheter som 
skiljer sig från andra yrken. Lantbru-
karen är beroende av en mängd både 
yttre och inre faktorer som påverkar 
dem i deras dagliga verksamhet. De 
kan uppleva att det ställs höga krav 
på dem och samtidigt uppleva få 
möjligheter att påverka och kontrol-
lera speciellt yttre faktorer. Enligt 
Karasek (1979), Karasek & Theorell 
(1992) och Johnsson (1986) kan 
höga krav, låg kontroll och lågt soci-
alt stöd orsaka dålig psykosocial 
arbetsmiljö med stress, utbrändhet 
och allmän psykisk ohälsa till följd 
(figur 1). 
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Figur 1. Arbetskrav, kontroll and socialt stöd enligt Karasek, 1979.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna litteraturgenom-
gång var att göra en kunskapssam-
manställning av nationell och inter-
nationell litteratur kring lantbrukares 
psykosociala arbetsvillkor, psykiska 
hälsa och stress samt att identifiera 
möjliga kunskapsluckor. 

1.2 Metodik 
Kunskapssammanställning om lant-
brukares psykosociala arbetsvillkor 
och psykiska hälsa är baserat på om-
fattande litteratursökningar i olika 
databaser och en vetenskaplig över-
siktsartikel skriven av kunskaps-
sammanställningens författare samt 
övriga forskare från Europa, USA 
och Australien.  
 
 

 
 
Litteratursökningarna av relevant 
litteratur gjordes i följande engelsk 
språkiga och svenska databaser: 
PubMed, Google Scholar, 
PsycINFO, Scopus, Ebrary, Libris 
och Web of Science. I sökningarna 
användes nyckelorden (på svenska): 
jordbruk, lantbruk, djurhållning, 
växtodling, mjölkproduktion, gris-
produktion, bonde, lantbrukare, lant-
arbetare, anställda, migrantarbetare, 
landsbygdsbefolkning, arbetsgivare, 
anställd, psykosocial arbetsmiljö, 
psykosociala arbetsvillkor, psykoso-
ciala faktorer, stressfaktorer, stressor, 
krav, kontroll, socialt stöd, interna 
faktorer, externa faktorer, hälsa, 
sjukdom, psykisk hälsa, psykiska 
problem, psykisk ohälsa, psykiska 
symtom, psykisk belastning, stress, 
ångest, utbrändhet, utmattning, trött-
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het, depression, missbruk, självmord, 
företagshälsovård och hälsovård.  
 

Engelskspråkiga vetenskapligt 
granskade artiklar samt engelska och 
svenska böcker, e-böcker, avhand-
lingar och rapporter inkluderades 
som litteratur i denna kunskapssam-
manställning. Processen för urvalet 
av relevant litteratur var 1) att läsa 
titeln och sammanfattningen av artik-
lar, böcker, avhandlingar och rappor-

ter; 2) att läsa hela artiklar och litte-
ratur relaterat till ämnet; och 3) att 
komplettera med nya relevanta refe-
renser i den funna litteraturen. I kun-
skapssammanställningen har fokus 
lagts på att belysa förhållanden i 
Sverige och i västvärlden. Totalt 
resulterade litteratursökningen i 93 
publikationer relaterat till lantbruka-
res psykosociala arbetsvillkor och 
psykiska hälsa. 
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2 Psykosociala arbetsvillkor i lantbruket 
Webster (2011) klassificerade den 
tidigare, nu- och framtidiga lant-
bruksproduktion och företagsstruktur 
i fyra kategorier: a) tradition-
ell/småskalig lantbruksproduktion; b) 
industriell/storskalig lantbrukspro-
duktion; c) Värde driven lantbruks-
produktion; samt d) global och agro-
ekologisk lantbruksproduktion.  
 

I denna kunskapssammanställning 
har vi valt att fokusera på två grup-
per: a) traditionell lantbruksprodukt-
ion med mindre djurbesättning och 
areal, ofta familjeägt och en stor 
andel manuellt arbete; och b) indust-
riell lantbruksproduktion med auto-
matiserade system, anställd personal 
samt större djurbesättning och areal.  
 

Karakteristiskt för yrkesgruppen, 
speciellt i västvärlden, är den större 
andelen äldre (över 65 år) och yngre 
(under 16 år) lantbrukare och arbets-
tagare jämfört med andra yrkesgrup-
per (Merchant & Reynolds 2008). 

2.1 Småskaligt 
familjejordbruk 

Vi vet sedan tidigare att lantbrukar-
nas hälsa påverkas både fysiskt, men 
även psykiskt av det dagliga arbetet 
på gården (Kolstrup 2008; Donham 
and Thelin, 2006; Rautiainen and 
Reynolds, 2002). På många små fa-
miljelantbruk, bor lantbrukaren oftast 
på gården med sin familj och i vissa 
fall finns även övriga familjemed-
lemmar och vuxna barn som tar del i 
det dagliga arbetet och livet på går-
den.  
 

Att driva ett lantbruk innebär van-
ligtvis långa arbetsdagar. För djur-
producenter innebär det arbete från 
tidiga morgnar till sena kvällar, varje 
dag, 365 dagar om året, med skötsel 
av djurbesättningen och eventuell 
tillhörande odlingsareal. Inom växt-
odlingsproduktion är arbetet ofta 
säsongsbetonat och även detta inne-
bär vanligtvis långa och intensiva 
arbetsdagar. En fallstudie om kvin-
nors arbetsvillkor på tio mjölkgårdar 
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i Finland visade att arbetsdagen bör-
jade kring kl 06:00 och slutade unge-
fär kl 18:30 (Kallioniemi & Kymälä-
inen 2012). Mindre lantbruk med 
inga eller få anställda har en särskilt 
bunden arbetssituation med begrän-
sade möjligheter till ledighet eller 
semester. Plötslig sjukdom eller 
skada kan dessutom vara en svår 
situation att hantera (Kallioniemi & 
Kymäläinen 2012; Brumby, Willder 
& Martin 2010). För många mindre 
lantbruksföretag är bostad och arbete 
ofta kombinerade, vilket lämnar lite 
utrymme för fullständig avkoppling 
från arbetet. Generellt, kan man säga 
att för mindre familjeägda lantbruks-
företag kan arbete och hem, yrkesliv 
och privatliv, arbetskamrat och part-
ner vara svårt att skilja åt (Elger et 
al. 1995). En personlig- eller famil-
jekris, till exempel allvarlig invalidi-
serande skada, skilsmässa eller kon-
kurs, kan orsaka allvarliga psykiska 
påfrestningar och problem för lant-
brukare och anhöriga (Belman et al. 
2010; Schelhaas 1999).  
 

Trots den globala trenden med 
färre men större produktionsenheter, 
finns det fortfarande många mindre 
familjeägda lantbruk. Minskningen 
av antalet lantbruk innebär ett ökat 
avstånd mellan lantbruksföretagen. 
Många lantbrukare arbetar i ensam-
het och har begränsade sociala kon-
takter. Partnern kan ha ett arbete 
utanför gården och delar inte längre 
det samma dagliga arbetslivet. Isole-
ring och ensamhet har återuppstått 

som ett socialt problem i dagens 
lantbruk (Uthardt 2009). I en studie 
genomförd 1997-2001 bland finska 
mjölkproducenter, minskade det 
sociala samspelet mellan familje-
medlemmar och grannar under stu-
dieperioden, vilket forskarna tolkade 
som en förändring i riktning mot mer 
individualistiska värden (Leskinen 
2004). Lantbrukare kan under dessa 
förhållanden bli tvungna att själva 
hantera problem av större eller 
mindre allvarlig karaktär utan stöd 
från den närmaste omgivningen 
(Belman et al. 2010; Schelhaas 
1999). 

2.2 Storskalig industriellt 
jordbruk 

Specialisering på storskaliga indust-
riella lantbruk kan öka risken för att 
färre arbetsuppgifter görs under fler 
timmar, vilket kan ha en negativ 
inverkan på arbetsförhållanden 
(Merchant & Reynolds 2008). Å 
andra sidan, kan en ökad användning 
av maskiner och teknisk utrustning 
såsom automatiska mjölknings-, 
utgödslings- och utfodringssystem 
samt teknisk avancerade lantbruks-
maskiner och redskap reducera den 
fysiska belastningen i det dagliga 
arbetet och minska eller förändra 
arbetstiderna i produktionen. Ett nytt 
arbets- och ansvarsområde för lant-
brukarna kan vara att lära sig att 
hantera, bemästra och övervaka 
dessa nya tekniska system (Lunner 
Kolstrup & Hörndahl, 2013). 
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Stora lantbruksföretag sysselsätter 

ofta ett större antal anställda. För 
lantbrukaren innebär det en ny pro-
fessionell roll som arbetsgivare med 
personalledning och arbetsgivaran-
svar, större ansvar för de anställdas 
arbetsmiljö och arbetssäkerhet och 
övergripande management av verk-
samheten. Detta kräver också nya 
kunskaper och färdigheter (Gon-
zález-García et al. 2011), såsom ett 
gott ledarskap, vilket har konstaterats 
vara en viktig faktor för arbetsmoti-
vationen bland anställda på syd-
svenska lantbruk med mjölk- och 
grisproduktion (Lunner Kolstrup 
2012). 
 

Utvecklingen i många västländer 
går mot att anställa utländsk arbets-
kraft och detta främst inom hortikul-
turella verksamheter samt inom 
mjölk- och grisproduktion. Dessa 
migrantarbetare utsätts för andra 
psykosociala arbetsmiljöfaktorer än 
lantbrukare och anställda från det 
egna landet, bland annat långa ar-
betstider i ett främmande land borta 
från familj och vänner, tillfälliga och 
bristfälliga bostadsförhållande, och 
social isolering på grund av språkliga 
och kulturella barriärer. Dessa vill-
kor har visat sig öka risken för ut-
vekling av psykisk ohälsa, ångest, 
depression, alkohol- och drogmiss-
bruk och även självmord (Bletzer & 
Weatherby 2009; Duke & Gómez 
Carpinteiro 2009). 

2.3 Multifaktoriella 
psykosociala krav och 
villkor 

Den internationella arbetstagarorga-
nisationen, International Labour 
Organisation (ILO), definierade 
(1986) psykosociala faktorer i arbetet 
som samspelet inom och mellan ar-
betsmiljön. Förutom arbetets innehåll 
och organisationen av arbetet, så kan 
arbetstagarens kompetens, personliga 
krav, behov och förhållningssätt, 
samt kulturell uppfattning och sed-
vana ha en inverkan på arbetsprestat-
ion och arbetstillfredsställelse. Dessa 
faktorer kan ha både positiv som 
negativ inverkan på arbetstagarens 
fysiska och psykiska hälsa. Även om 
ILO har formulerat detta i generella 
termer och för arbetstagare i allmän-
het – så är det även relevant för sys-
selsatta inom lantbruket både i Sve-
rige och på internationell nivå. De 
generella egenskaper eller karakteri-
stika som ILO beskrev (1986) gäl-
lande psykosociala arbetsmiljöfak-
torer och eventuell psykisk ohälsa 
har varit utgångpunkt för vår sam-
manställning av hur de psykosociala 
faktorerna i arbete kan relatera till 
specifika karakteriska för lantbruket 
(tabell 1).   
 

Lantbrukare kan uppleva att det 
ställs höga krav på dem med avse-
ende på det dagliga fysiskt krävande 
arbetet, bra produktionsresultat, sta-
bil ekonomi samt ett medvetet sam-
hälls- och miljöansvar. Dessutom är 
både traditionella familjelantbruk 
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och stora industriella lantbruksföre-
tag starkt beroende av yttre faktorer. 
Exempel på dessa yttre faktorer kan 
vara: väder, fluktuerande marknader 
och marknadspriser, regleringar från 
statliga myndigheter till exempel 
gällande EU-bidrag, miljö och djur-
skydd, sjukdomsangrepp på djur och 
växter, lantbruksrelaterade skatter 
och avgifter, ökade konsumentkrav, 
negativa samhällsattityder till lant-
brukets produktionsförhållanden i 
största allmänhet. Samtidigt kan 
lantbrukarna uppleva små eller inga 
möjligheter att påverka och kontrol-
lera - speciellt de yttre faktorerna. 
Upplevelsen av höga krav, både gäl-
lande arbete och privatliv, i kombi-
nation med ringa möjligheter att 
kontrollera och påverka dessa höga 
krav och lite socialt stöd, hjälp och 
uppskattning kan enligt forskningen 
innebära psykiska påfrestningar och 
leda till stress, psykisk ohälsa och 
depression (Saarni, Saarni & Saarni 
2008; Johnsson 1986; Karasek & 
Theorell 1992; Karasek 1979).  
 

I det dagliga arbetet, kan lantbru-
kare stå inför olika utmaningar 
såsom hög arbetsbelastning, tids-
press, maskiner som går sönder, 
svårhet att förstå ny teknik och risk-
fyllda arbetssituationer. Ekonomiska 
faktorer, såsom oregelbundna och 
osäkra inkomster, finansiella skulder 
och höga räntor, kan öka den psy-
kiska påfrestningen. Har man dessu-
tom personliga hälsoproblem, dålig 
balans mellan arbete och privatliv, 

arbetar man flera generationer i före-
taget, samt har en omfattande admi-
nistrativ börda kan det öka den redan 
pressade arbetssituationen för lant-
brukaren och bidra till psykisk 
ohälsa (Walker 2012; Kolstrup, Lun-
dqvist & Pinzke 2008; Fraser et al. 
2005; Alpass et al. 2004; Deary, 
Willock & McGregor 1997).  
 

I de nordiska länderna, har studier 
visat att unga mjölkproducenter (30-
44 år) upplevde fler konfliktsituat-
ioner, arbetade fler timmar och var 
mer oroliga än äldre mjölkproducen-
ter (Lundqvist 1988). De var också 
mer bekymrade över ekonomiska 
problem, svårighet eller helt avsak-
nad av ledighet och semester och 
hade svårigheter att hantera motstri-
diga krav från arbete och familj.  
 

Andra studier av senare datum har 
visat att svenska lantbrukare och 
anställda upplevde höga krav i arbe-
tet, men hade också en hög grad av 
kontroll och ansåg att deras arbete 
var meningsfullt (Lunner Kolstrup & 
Hultgren 2011; Holmberg 2004). 
Svenska anställda på mjölkgårdar 
upplevde mindre inflytande över 
beslut som fattades på gården och en 
snabbare arbetstakt jämfört med 
ägaren av verksamheten (Lunner 
Kolstrup & Hultgren 2011). I en 
studie av den psykosociala arbetsmil-
jön bland anställda på större svenska 
mjölk- och grisföretag, upplevde de 
sig vara rätt säkra och trygga i deras 
arbetssituation dvs. de upplevde liten 
risk för: arbetslöshet, att bli överflö-
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dig på grund av ny teknik, svårighet 
att finna ett annat arbete om man 
skulle bli arbetslös, att vara tvungen 
att sluta arbetet på grund av ohälsa 
eller bli förflyttad till andra arbets-
uppgifter (Kolstrup, Lundqvist & 
Pinzke 2008).  
 

Kvinnliga anställda på mjölkföre-
tagen upplevde dock höga arbets-
krav, bristande kontroll och infly-
tande, små möjligheter till kompe-
tensutveckling och ansåg dessutom 
att ledarskap, återkoppling och soci-
alt stöd var sämre jämfört med an-
ställda på företag med storskalig 
grisproduktion (Kolstrup, Lundqvist 
& Pinzke 2008). 
 

I en färskare forskningsstudie un-
dersöktes och jämfördes den psyko-
sociala arbetsmiljön bland 470 
svenska lantbrukare och 166 lands-
bygdsföretagare (Lunner Kolstrup & 
Lundqvist 2013). Lantbrukarna som 
deltog i studien hade deras huvud-
sakliga produktionsinriktning inom 
växtodling (177 växtodlare), mjölk / 
nötköttsproduktion (139 producen-
ter) och grisproduktion (154 produ-
center). Landsbygdsföretagarna var 
yrkesverksamma inom andra yrken 
än lantbruk, men bodde och/eller 
hade deras företag på landsbygden 

(dvs. de hade ingen knytning till 
lantbruket).  
 

Både lantbrukare och landsbygds-
företagare ansåg att deras psykosoci-
ala arbetsmiljö var bra, dock hade 
landsbygdsföretagarna något bättre 
psykosocial arbetsmiljö jämfört med 
lantbrukarna (Lunner Kolstrup & 
Lundqvist 2013). Både grupperna 
hade ganska höga arbetskrav, men 
även en hög grad av kontroll i arbetet 
och socialt stöd från omgivningen, 
vilket innebar att risken för psykisk 
ohälsa ansågs vara liten. De både 
grupperna karakteriserades dessutom 
av att vara ganska nöjda med sitt 
nuvarande liv och arbete, var mycket 
engagerade i arbetet och upplevde en 
bra balans mellan arbete och privat-
liv och de präglades av en positiv 
inställning till livet. Det fanns 
mindre skillnader mellan lantbrukar-
na och landsbygdsföretagarna. Lant-
brukarna kände sig mindre skickliga 
i arbetet, hade mindre social interakt-
ion, var mindre nöjda med livet och 
arbetet, samt sämre arbetsförmåga 
jämfört med landsbygdsföretagarna 
(Lunner Kolstrup & Lundqvist 
2013).  
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Tabell 1. Psykosociala arbetsmiljöfaktorer enligt International Labour Organisation (ILO 1986) och 
karakteristika för lantbruket i nationellt och internationellt perspektiv (Lunner Kolstrup et al 2013) 

Psykosociala faktorer  
i arbetet (ILO, 1986) 

 

Karakteristika för lantbruksyrket 

1. Fysisk arbetsmiljö Mångsidig och komplex (Merchant & Reynolds 2008).  

Småskalig, traditionell familj lantbruk vs storskalig, industriell lant-
bruksproduktion.  

Fysiskt krävande och riskfyllt arbete. 

Implementering av ny teknik (Lunner Kolstrup & Hörndahl 2013).  

Höga kognitiva och sensoriska krav i arbetet (CASA 2005).  

 

2. Faktorer väsentliga  

för arbetet 

Specialisering av produktionen och långa arbetsdagar.  

Meningsfullt arbete och positiva faktorer i arbetet som stödjer psy-
kisk hälsa (CASA 2005: Melberg 2003).  

 

3. Förläggning av arbetstid Arbete med lantbruk och speciellt djurproduktion ligger utanför den 
ordinarie 8 timmars arbetsdag mellan 9-5. Långa arbetsdagar speci-
ellt vid säsongsarbete och andra hög-intensiva perioder (t.ex. kalv-
ning i stora besättningar). 

 

4. Management och  

arbetsledning 

a)   Roll i arbetet 

b)   Inflytande 

c)   Relationer 

d)   Förändringar 

a)   Ny roll som arbetsgivare kräver nya kunskaper och färdigheter 
(González-García et al. 2011).  

      Bra ledarskap är viktigt för arbetsmotivation (Lunner Kolstrup 
2012; Kolstrup 2010).  

      Dubbla roller för kvinnor i lantbruket, en kombination av aktivt 
deltagande i gårdens dagliga drift och ansvar för hus, hem, barn 
och familj (Kallioniemi & Kymäläinen 2012; Brumby, Willder & 
Martin 2010).  

      Anställda med annan etnisk och kulturell bakgrund (Bletzer & 
Weatherby 2009; Duke & Carpinteiro 2009). 

b)   Deltagande och inflytande i lantbruksföretagets beslut kan vara 
begränsade eller obefintliga (Kolstrup, Lundqvist & Pinzke 
2008). 

c)   Svårighet att skilja arbete och privatliv (Elger et al. 1995).  

      Ensamhet och isolering (Uthardt 2009).  

      Brist på kontroll och socialt stöd (Saarni, Saarni & Saarni 2008). 

d)   Strukturella förändringar; specialisering, ökning av odlingsareal 
och djurbesättning samt ökad ekonomisk risk.  

5. Teknologiska  

förändringar 

 

a)   Industrialisering 

b)   Introduktion af  

       ny teknik 

 

a)   Industriell djurproduktion  kan minska människa-djur kontakten 
vilket kan vara motstridigande till t.ex. djurvälfärd (Raussi 
2003).  

b)   Ny teknik kan förbättra arbetsförhållanden men vid maskin- och 
teknisk haveri kan situationen vara svår att hantera. Användning 
av ny teknik kan förändra arbetstiden och de dagliga rutinerna 
(Lunner Kolstrup & Hörndahl 2013) 

6. Övriga faktorer Minskande lönsamhet (Greer 2008). Symptom på utmattning (Kalli-
oniemi et al. 2009) och utbrännhet (Wallis & Dollard 2008). 
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Lantbrukare med olika produkt-
ionsinriktningar jämfördes med 
varandra, men det fanns endast 
mindre skillnader (Lunner Kolstrup 
& Lundqvist 2013). Det var främst 
mjölk- och nötköttsproducenterna 
som värderade sin psykosociala ar-
betsmiljö lite sämre. Detta karakteri-
serades av högre arbetskrav, mera 
negativ påverkan mellan arbete och 
privatliv, och mindre tillfredsställelse 
med hur de klarade de dagliga fy-
siska och psykiska kraven i arbetet, 
jämfört med växtodlings- och gris-
producenterna. Detta kunde möjligen 
förklaras med långa arbetsdagar, ett 
fysiskt påfrestande arbete och en 
bundenhet i arbetet med mjölkkor. 
Det framgick dock i denna studie att 
grisproducenterna var mindre nöjda 
med livet och arbete i allmänhet. 
Orsaken till detta kan nog finnas i 
den rådande besvärliga ekonomiska 
situation som grisbranschen befann 
sig i under studieperioden 2010-
2011.  (Lunner Kolstrup & Lundqvist 
2013).  
 

I en dansk studie från 2005 be-
dömde lantbrukare (n = 374) att de i 
allmänhet hade en bra psykosocial 
arbetsmiljö, men upplevde också 
höga kognitiva och sensoriska krav i 
arbetet (CASA 2005). De ansåg att de 
hade goda professionella utveckl-
ingsmöjligheter inom yrket och de 
upplevde att de utförde ett menings-
fullt arbete. Även om ett antal av de 
danska lantbrukarna arbetade en-
samma på gården så hade de en hög 

grad av socialt stöd från sin omgiv-
ning (CASA 2005).  
 

Melberg (2003) konstaterade, ba-
serat på en omfattande undersökning 
som genomfördes 1995 bland norska 
lantbrukare (n = 3383), att de inte 
heller upplevde oro i yrket som lant-
brukare. De norska lantbrukarna 
upplevde generellt sett att de hade en 
bra psykosocial arbetsmiljö trots 
höga krav. Enligt Melberg (2003) 
berodde detta sannolikt på att lant-
brukarna hade stort inflytande över 
den egna arbetssituationen och oftast 
hade ett bra socialt nätverk. Dessu-
tom hade deras sätt att leva, enligt 
forskaren, positiva effekter för deras 
psykiska hälsa, till exempel frihet, 
självständighet, frisk luft och arbeta 
med levande material (växter och 
djur). 
 
Resumé: 
Lantbruksföretag, både i Sverige och 
internationellt, förknippas ofta med 
mindre familjejordbruk utan an-
ställda, långa arbetstider och be-
gränsade möjligheter till avkoppling 
och semester, hem och arbete på 
samma ställe, en partner som ofta 
arbetar utanför gården och få soci-
ala kontakter. Men lantbrukspro-
duktion är också förknippat med 
stora och tekniskt välutrustade verk-
samheter med stora odlingsarealer 
och många djurenheter, flera an-
ställda och omfattande arbetsgivar- 
och personalansvar. Sysselsatta i 
lantbruket omfattar både lantbruka-
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ren själv, men också anställda och 
familjemedlemmar vilka utsätts för 
inre såväl som yttre psykosociala 
krav och förväntningar från sam-
hället, som de i viss mån har möjlig-
het att kontrollera. Höga krav och få 
möjligheter till att påverka och kon-
trollera dessa kan dock vara psykiskt 
påfrestande och leda till stress och 

depression, särskilt om de har dålig 
social kontakt och tvingas ta itu med 
och hantera psykiskt påfrestande 
faktorer på egen hand. Som det 
framgår av tabell 1, verkar dessa 
psykosociala krav, förväntningar, 
psykiska påfrestningar och stress 
vara globalt likartade mellan länder 
och kulturer. 
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3 Psykisk hälsa och stress i samband med 
psykosociala krav och stressorer i 
lantbruket 

En genomgång av litteraturen visar 
tydligt att lantbrukare, deras familjer 
samt anställda står inför en rad 
stressfaktorer relaterade till den fy-
siska arbetsmiljön, det globalt eko-
nomiska och pressade läget i lant-
bruket, vilket innebär en ökad på-
frestning för deras psykiska hälsa 
(Fraser 2005). I Finland, konstate-
rade Saarni, Saarni & Saarni (2008) 
att lantbrukarna hade låga värden 
avseende arbetsförmåga, subjektiv 
livskvalitet och hälsorelaterad livs-
kvalitet, jämfört med anställda och 
företagare inom andra yrken. 
 

Arbetsrelaterad stress definieras 
ofta som en konflikt där kraven i 
arbetet är högre än individen kan 
hantera, kontrollera och klara av 
(Milczarek, Scneider & González 
2009; Cox & Griffiths 2000). Det 
finns flera faktorer som kan minska 
stressande situationer, till exempel 
socialt stöd, kontroll över arbetet, 
coping strategi, och självkänsla 

(Sonnentag & Frese 2003), en av-
spänd och positiv attityd till livet 
samt balans mellan arbete och famil-
jeliv (National Institute for Occupat-
ional Safety and Prevention (NIOSH) 
1999). 
 

Det amerikanska arbetslivsinstitu-
tet, The National Institute for Occu-
pational Safety and Health (NIOSH), 
har listat lantbruket som ett av de tio 
mest stressiga yrkena i världen 
(NIOSH 1999). Forskning i USA och 
Australien har kopplat stress och 
psykisk belastning till en mängd 
olika faktorer, såsom ensamarbete, 
finansiella bekymmer, väderbero-
ende och familjeproblem. Omfat-
tande psykiska påfrestningar kan 
enligt forskningen orsaka sömn- och 
koncentrationssvårigheter, psykoso-
matiska besvär, ökad olycksfalls risk, 
problem i privata relationer, diverse 
missbruksproblem och i värsta fall 
självmord (Walker 2012; Fraser et 
al. 2005; Elliott et al. 1995; Gunder-
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son et al. 1993; Walker & Walker 
1987). 
 

Speciellt yttre faktorer som den 
enskilda individen inte har möjlighet 
att råda över eller kontrollera kan 
vara en betydande stressfaktor 
(Johnson 1986; Karasek & Theorell 
1992; Karasek 1979). 
 

År 2011 deltog 420 lantbrukare i 
en studie om psykosocialt arbets-
miljö och stressorer i deras arbete 
(Lunner Kolstrup & Lundqvist 
2013). I studien frågades de om i 
vilken omfattning de kände sig nega-
tivt påverkade av olika yttre stress-
faktorer som de inte själva hade möj-
lighet att påverka. Dessa yttre stress-
faktorer var bland annat EU lagstift-
ning, myndigheters agerande, ökade 
miljökrav och krav från samhälle och 
konsumenter, väder, djurskyddslag-
stiftning, fluktuerande marknadspri-
ser, ökad brottslighet, agroterrorism, 
sjukdomsangrepp (bland djur och 
växter), generationsskifte, framtiden 
för företaget, egen hälsa, brist på 
kompetent arbetskraft, finanskris och 
ostabilt ränteläge. 
 

Femtio procent av de 420 lantbru-
karna som besvarade frågan om yttre 
stressfaktorer rapporterade att de 
kände sig ganska mycket/väldigt 
mycket stressade av EU-relaterad 
lagstiftning, bidrag, kontroller och 
utbetalningar samt av myndigheters 
agerande gentemot dem (Lunner 
Kolstrup & Lundqvist 2013). Unge-
fär 1/3 av lantbrukarna kände sig 

ganska mycket/väldigt mycket stres-
sade av ökade miljökrav och ökade 
krav från samhälle och konsumenter. 
En fjärdedel av lantbrukarna upplev-
de ganska mycket/väldigt mycket 
stress pga väder, djurskyddslagstift-
ning och svängningar i marknadspri-
ser. Ökad brottslighet, oro för agro-
terrorism, sjukdomsutbrott bland 
växter och djur samt företagets fram-
tid var faktorer som ca 20% av lant-
brukarna kände sig ganska myck-
et/väldigt mycket stressade av.  
 

En nyligen genomfört litteraturge-
nomgång av psykisk hälsa och 
ohälsa inom jordbrukssektorn identi-
fierade de vanligaste stressfaktorerna 
som pressade råvarupriser, den eko-
nomiskt svåra situationen för jord-
bruket, skuldsättningsnivån, klimat-
förändringar; arbetsbelastning, sä-
songsvariationer samt statliga regle-
ringar (Walker 2012). En annan 
stressfaktor för speciellt större lant-
bruksföretag var bristen på kvalifice-
rad arbetskraft (Ang, Lamm & Tipp-
les 2008). 
 

I en litteraturstudie baserat på 
forskningsresultat från 15 vetenskap-
liga artiklar identifierades följande 
som de vanligaste stressfaktorer 
bland lantbrukare i Finland: a) jord-
bruksekonomi; b) lagstiftning, jord-
bruksbyråkrati, mängden administra-
tivt arbete och den rådande jord-
brukspolitiken; c) väder och natur-
förhållanden inom jordbruket; och d) 
olycksfallsrisker, skador och brister i 
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arbetsmiljön (Kallioniemi et al. 
2011). 
 

En studie i England och Wales 
undersökte orsaker till stress bland 
lantbrukare i allmänhet och fann att 
lantbrukarna hade svårt att över-
blicka och hinna med det administra-
tiva arbetet som dagens lantbrukare 
måste sköta (62%), svårt att förstå 
formulärer och blanketter (56%), och 
hantera problem som uppstod i sam-
band med ny lagstiftning och före-
skrifter (49%) (Simkin et al. 1998). 
Nästan en fjärdedel av lantbrukarna 
som deltog i studien rapporterade om 
ekonomiska problem och de flesta 
var oroliga för deras ekonomi. Väl-
digt få var socialt isolerade, och mer 
än 90% av lantbrukarna hade minst 
en förtrogen i sin nära omgivning. 
Nästan en tredjedel hade hälsopro-
blem som påverkade dem i deras 
dagliga arbete. De lantbrukare som 
var mest utsatta för ekonomiska och 
andra yrkesrelaterade problem, var 
lantbrukare med små integrerade 
produktionsenheter (Simkin et al. 
1998). 
 

En australiensisk studie som ge-
nomfördes i början av 2000, visade 
att mjölkproducenterna hade väldigt 
höga stress-nivåer, (Wallis & Dol-
lard 2008). Särskilda faktorer, såsom 
globalisering, ekonomi och krav från 
samhället, var en av flera anledning-
ar till de australiensiska mjölkprodu-
centers psykiska ohälsa. 
 

I en annan undersökning som ge-
nomfördes bland Nya Zeeländska 
mjölkproducenter (n = 985), rapport-
eras stressnivåerna som moderata 
(Alpass et al. 2004). Den nya tek-
nologin som användes på gårdarna 
ökade inte stressnivån, men stressni-
vån var högre bland äldre lantbru-
kare och bland kvinnliga deltagare. 
Kvinnor i lantbruket har ofta dubbla 
eller tredubbla roller - som lantbru-
kare/medhjälpande lantbrukare, som 
familjemedlem med huvudansvar för 
hem och familj och eventuellt ett 
arbete utanför lantbruksföretaget, 
vilka kan öka risken för stress och 
psykisk ohälsa. I studien av Alpass et 
al. (2004) var stressymptom starkt 
relaterade till tidspress, maskin- och 
tekniska haverier, väderförhållanden 
och den rådande lantbrukspolitiken. 
 

I en studie med syftet att under-
söka hur avancerad teknisk utrust-
ning och automatiserade system på-
verkade lantbrukarna i deras dagliga 
arbete, visade resultaten att lantbru-
karna upplevde att teknik och auto-
matik hade både positiva och nega-
tiva sidor. Lantbrukarna kände sig 
inte stressade av tekniken förutom 
vid haveri (maskiner), larm (automa-
tisk mjölkning) och vid inlärning av 
ny teknik och utrustning (Lunner 
Kolstrup & Hörndahl 2013).  
 

Berkowitz & Perkins (1985) kon-
staterade att stress-symptom bland 
kvinnliga amerikanska lantbru-
kare/medhjälpande makar (n = 126) 
inte var förknippade med arbetsbe-
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lastning eller verksamhetens kom-
plexitet, och att familjerelationer 
fungerade som en buffert för att för-
hindra eller minska stress symtom 
såsom nervositet, rastlöshet, sömn-
löshet, andnöd, och svimning.  
 

Allvarliga kriser kan ge anledning 
till stress och Van Haaften, Olff & 
Kersten (2004) konstaterade att ut-
brotten av svinpest 1998 och mul- 
och klövsjuka 2001 i Holländska 
gris- och mjölkbesättningar var före-
nade med ökade stress nivåer, utan-
förskap och depression bland lant-
brukarna. 
 

Kallioniemi et al. (2009) observe-
rade i en studie av finländska heltids-
lantbrukare att 34% rapporterade 
utmattningssymptom. I en annan 
studie av svenska mjölkgårdar, rap-
porterade kvinnliga anställda sämre 
psykisk hälsa och lägre vitalitet och 
kände sig mer stressade än deras 
manliga kollegor (Kolstrup, Lun-
dqvist & Pinzke 2008). Lunner 
Kolstrup & Hultgren (2011) fann 
arbetsrelaterade psykosociala symp-
tom såsom irritation, trötthet och 
sömnsvårigheter bland 25% anställda 
på ett sextiotal svenska mjölkgårdar. 
I jämförelse med de anställda, rap-
porterade lantbruksföretagarna på 
samma mjölkgårdar endast få arbets-
relaterade psykosociala symptom, 
förutom irritation och trötthet.  
 

Deary, Willock & McGregor 
(1997) jämförde stressymptom bland 
lantbrukare med olika produktionsin-

riktningar (n = 318) och fann att 
mjölkproducenter hade högre nivåer 
av stress relaterat till tidspress. En 
telefonundersökning som omfattade 
totalt 1182 heltidslantbrukare i Fin-
land genomfördes under 2004 och i 
den studien rapporterade lantbrukar-
na en förekomst av upplevt stress på 
34% (Simola 2006.). Förekomsten av 
upplevd stress var högre bland den 
arbetsföra befolkningen (44%) än 
bland de heltidslantbrukare och 
mjölkproducenter som deltog i stu-
dien (Kallioniemi et al. 2008). 
 

En studie om djurskötares och 
djurs hälsa visade att djurskötarna 
kände sig mer stressade eller frustre-
rade när mjölkkorna i besättningen 
hade hög sjukdomsförekomst och 
mastitis (Lunner Kolstrup & Hult-
gren 2011). Den upplevda stressen 
eller frustrationen bland djurskötarna 
förklarades av den ökade arbetsbör-
dan dvs det extra fysiska arbete med 
hygien, rengöring, separering och 
behandling av mastitit kor, eller en 
ökad psykisk arbetsbelastning till 
följd av påtryckningar eller krav från 
arbetsgivaren/arbetsledaren att för-
bättra mjölkkobesättningens hälsa. 
En alternativ förklaring kunde vara 
att djurskötarna kände stor empati 
och omsorg för djuren och därmed 
upplevde det psykiskt påfrestande 
när djuren var sjuka (Lunner 
Kolstrup & Hultgren 2011).  
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Resumé: 
Lantbruket har listats som ett av de 
tio mest stressiga yrken i världen 
(NIOSH 1999). Arbetsrelaterad 
stress och psykisk ohälsa bland lant-
brukare, anställda och familjemed-
lemmar har i flera internationella 
studier visat sig vara relaterat till 
hög arbetsbelastning, tidspress, ma-
skin- och tekniska haverier, sjuk-
domsangrepp bland djur och växter, 
riskfyllda arbetsförhållanden och 
situationer, svårigheter att förstå ny 
teknik, oregelbunden och osäker 
inkomst, finansiella bekymmer och 
höga räntor, säsongsmässiga pro-
duktionsförhållanden, väderbero-
ende, effekter av nya statliga regle-
ringar och avgifter, byråkrati och 
hög administrativ arbetsbörda, myn-
digheters agerande, klimatföränd-

ringar, arbetsgivar- och personalan-
svar, brist på kvalificerad arbets-
kraft, ensamarbete och brist på soci-
alt stöd, familjeproblem, obalans 
mellan arbete och privatliv, ökade 
miljökrav samt krav och förvänt-
ningar från konsumenter och sam-
hället i allmänhet. Dessutom vittnar 
litteraturen om ökade stressrelate-
rade symptom såsom sömn- och kon-
centrationssvårigheter, psykosoma-
tiska besvär, irritation, ångest, ner-
vositet, rastlöshet, trötthet, utmatt-
ning, ökad olycksfalls frekvens, alko-
hol och drogmissbruk, depression 
och självmord bland världens lant-
brukare, anställda och familjemed-
lemmar. 
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4 Depression och självmord i lantbruket 
Människor reagerar olika på psy-
kiska påfrestningar och stress. Män-
niskor kan utveckla fysiska hälsobe-
svär eller utveckling av emotionella 
eller psykiska besvär som kan leda 
till depression, stress, alkohol- och 
drogmissbruk, våld inom familjen 
eller i värsta fall självmord (Walker 
2012).  
 

I västvärlden har det rapporterats 
om ökad förekomst av självmord 
bland sysselsatta i lantbruket jämfört 
med allmänheten och andra yrkes-
grupper (Miller & Burns 2008; Gal-
lagher et al. 2008; Stallones & Bese-
ler 2004; Kposowa 1999; Pickett et 
al. 1998; Charlton 1995; Stallones 
1990). Många faktorer har diskute-
rats som förklaring till de höga 
självmordstalen, till exempel tillgång 
till skjutvapen, risken för arbetslös-
het, ekonomiska svårigheter och en 
känsla av personligt misslyckande 
vid förlusten av en familjegård, en 
funktionell inställning till döden, 
ökad psykisk sjuklighet, personlig-
hetsfaktorer, social isolering, brist på 
socialt stöd, brist på personlig me-

ning i livet, och höga nivåer av ar-
betsrelaterad stress. Andra studier 
har tagit upp den traditionella upp-
fattningen att lantbrukare ofta inte 
beklagar sig eller ber om hjälp, och 
de kan därför vara mindre benägna 
att söka hjälp och vård för fysiska 
eller psykiska problem (Dearmond et 
al. 2006). 
 

I en sydafrikansk studie (n = 5) av 
Holtman et al. (2011), identifierade 
överlevande från självmordsförsök 
följande kontextuella faktorer som 
anledning till självskadabeteende: 
ekonomiska problem (fattigdom), låg 
utbildning, barndom inom dysfunkt-
ionella familjemiljöer, alkohol, mel-
lanmänskliga konflikter och våld, en 
känsla av hopplöshet, brist på coping 
strategier (coping är en psykologisk 
term som beskriver en persons för-
måga att hantera stressfyllda och 
känslomässigt krävande situationer), 
och enkel tillgång till bekämpnings-
medel.  
 

Andra studier har visat att expone-
ring för kolinesteras-hämmande me-
del (ämne som finns bland annat i 
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insektbekämpningsmedel) kan leda 
till ångest och depression (London 
2012; MacFarlane 2011). Denna 
mekanism kan vara en av de främsta 
förklaringarna till den ökade risken 
för självmord som har observerats i 
flera studier, där ångest och depress-
ion har identifierats som riskfaktorer 
för självmordsbeteende. Några av 
studierna har rapporterat om en ökad 
förekomst av depression bland lant-
brukare jämfört med andra yrkes-
grupper (Gregoire 2002; Scarth et 
al. 2000; Stallones et al. 1995). Det 
finns också forskning som visar att 
förekomsten av depressiva symtom 
hos lantbrukare som tidigare hade 
haft en akut förgiftning av bekämp-
ningsmedel var högre än bland lant-
brukare som inte hade varit utsatta 
för akut förgiftning (Beseler & Stal-
lones 2008; Beseler et al. 2008; 
Beseler et al. 2006; Stallones & 
Beseler 2002).  
 

Van Wijngaarden (2003) rapporte-
rade att självmord bland amerikanska 
män och kvinnor var förenat med 
arbete i yrken som exponerades för 
bekämpningsmedel. Djurskötare är 
en yrkesgrupp som i vissa länder 
utsätts för fosfororganiska kemika-
lier vid användning av medel för 
bekämpning av insekter och ohyra. 
Trots forskningsresultat som ger stöd 
för att vissa typer av bekämpnings-
medel kan påverka den psykiska 
hälsan, så har begränsad forskning 
genomförts för att undersöka effek-
ten av dessa ämnen bland sysselsatta 

i lantbruket och mer forskning för att 
belysa problematiken behövs.  
 

I en studie bland mjölkproducenter 
(n = 74 deltagare) på Nya Zeeland 
framgick det att hörselproblem 
kunde medföra allvarliga konsekven-
ser för individens psykiska hälsa 
(Canton och Williams 2012). Hör-
selproblemen sågs leda till omfat-
tande kommunikationssvårigheter 
och därmed social isolering, frustrat-
ion, ångest, stress, bitterhet, trötthet 
och depression. Peres et al. (2012) 
genomförde en undersökning med 
fokus på åldrande och hälsa bland 
äldre jordbrukare (n = 1002) som 
bodde på den Franska landsbygden 
och fann att symptom på depression 
var en av flera faktorer som ofta 
rapporterades.  
 

Clingerman och Brown (2012) 
konstaterade att migrantarbetare (n = 
40) i Texas upplevde höga stressni-
våer under flyttning från hemlandet 
till USA. Arcury et al. (2012), kon-
staterade i en amerikansk studie med 
migrantarbetare (n = 300) från Lati-
namerika, att även om säkerheten på 
arbetsplatsen ansågs vara undermålig 
och 28% rapporterade höga nivåer av 
depressiva symptom, så var arbets-
säkerhet i sig inte associerat med 
depressiva symtom. Men vid de-
pression, kan låg kunskapsnivå gäl-
lande säkerhet på arbetsplatsen öka 
risken för skador och olyckor (Bese-
ler & Stallones 2010).  
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Psykisk och fysisk hälsa hänger 
ihop. Osborne et al. (2012) konstate-
rade vid en genomgång av litteratu-
ren att depression var en riskfaktor 
för fysiska belastningsbesvär bland 
sysselsatta i lantbruket. Luque et al. 
(2012) undersökte arbetsrelaterade 
sjukdomar och skador bland Latina-
merikanska migrantarbetare (n = 
100) i Georgia (USA), och fann att 
depression var det femte vanligaste 
hälsoproblemet (7%) som migrantar-
betarna rapporterade. Även i denna 
studie konstaterades det att depress-
ion var relaterat till fysiska belast-
ningsbesvär, vilken var det största 
arbetsmiljö problem för dessa arbe-
tare. 
 
Resumé: 
Flera internationella studier tyder på 
en ökning av depressioner och 
självmord bland lantbrukare, an-
ställda medarbetare och migrantar-

betare jämfört med andra yrken. 
Många faktorer har diskuterats som 
förklaring till dessa ökande före-
komster av depression och själv-
mord, såsom hög nivå av arbetsrela-
terad stress, lätt tillgång till skjutva-
pen, bekämpningsmedel och läkeme-
del med avsikten att skada sig själv, 
risk för arbetslöshet, ekonomiska 
svårigheter, känsla av personligt 
misslyckande, att förlora familjens 
gård, brist på socialt stöd, brist på 
personlig mening med livet, känsla 
av hopplöshet, isolering på grund av 
kultur eller språk, avsaknad av co-
ping strategier, psykiska diagnoser 
och personlig inställning till att ac-
ceptera situationen och söka hjälp 
och rådgivning. Exponering för be-
kämpningsmedel och akut bekämp-
ningsmedelsförgiftning har också 
identifierats som riskfaktorer för 
depression och självmordsbeteende 
bland lantbrukarna. 
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5 Tillgång till hälsovård för lantbrukare och 
anhöriga med psykisk och stressrelaterad 
ohälsa 

Världen över har lantbrukare med 
psykisk och stressrelaterad ohälsa 
olika tillgång till hälso- och sjukvård. 
I stor utsträckning är det upp till den 
enskilde lantbrukaren och familjen 
att hantera stress och stressrelaterade 
symptom och dess hälsomässiga 
konsekvenser. Förutom självhjälp, är 
nästa steg ofta att komma i kontakt 
med en lokal vårdcentral eller all-
mänläkare. Det kräver dock ofta ett 
stort förtroende och mod från lant-
brukaren att vända sig till hälsovår-
den och läkare för att få hjälp med 
psykiska problem (Sartore, Kelly & 
Stain 2007).  
 

Under 2002-2010 var det allvarlig 
torka i stora delar av Australien och 
den ökade psykiska påfrestningen i 
samband med detta orsakade stress 
och en ökad psykisk ohälsa bland 
många av lantbrukarna, speciellt 
mjölkproducenter (Wallis & Dollard 
2008). En studie av Gunn et al. 
(2012) visade att de vanligaste an-

vända coping strategierna bland au-
straliska lantbrukare var: planering, 
acceptans och aktiv coping, och 
minst använda var alkohol- och dro-
ganvändning, förnekande, likgiltigt 
beteende och religion. Starka sociala 
nätverk är viktiga för att hjälpa och 
stötta lantbrukare att hantera stressen 
(Fuller et al. 2007). 
 

En svensk studie genomfördes i 
slutet av 90-talet bland lantbrukare 
för att undersöka om psykosociala 
riskfaktorer var korrelerade med 
anslutning till ett företagshälso-
vårdsprogram (det dåvarande Skogs- 
och Lantbrukshälsan). Thelin, Sti-
ernstrom & Holmberg (2000) fann 
att lantbrukare som deltog i företags-
hälsovårdsprogrammet oftast hade en 
partner, hade mer utbildning, hade 
större lantbruksföretag och fler soci-
ala kontakter än de som inte var an-
slutna till företagsvård. Dessutom 
rapporterade denna grupp av lant-
brukare också färre psykosociala 
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riskfaktorer (Thelin, Stiernstrom & 
Holmberg 2000).  
 

Brumby, Willder & Martin (2009) 
konstaterade att lantbrukare med 
multipla riskfaktorer för kroniska 
sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom 
och diabetes hade stor nytta av ett 
aktiv deltagande i utbildnings- och 
åtgärdsprogram kring hälsa. 
Livsstilsrelaterade sjukdomar och 
psykisk ohälsa är korrelerade och en 
studie visade ett klart samband mel-
lan övervikt och psykisk ohälsa 
bland 1192 manliga och kvinnliga 
lantbrukare i Australien (Brumby et 
al. 2011). 
 

I främst Australien och USA finns 
ett relativt stort utbud av informat-
ionsmaterial om hjälp-till-självhjälp 
tillgängligt för lantbrukare och lant-
brukarfamiljer, till exempel böcker 
om god psykisk hälsa innehållande 
praktisk tillämpbar information, rikt-
linjer och checklistor (Ashfield  
2007; California Dairy Research 
Foundation 2012; Australian Centre 
for Agricultural Health and Safety 
2008). Under de senaste åren har det 
även startats kampanjer, nätverk och 
hjälplinjer (telefon) för att förebygga 
och hjälpa lantbrukare och anhöriga 
med psykisk ohälsa, depression och i 
risk för självmord på landsbygden 
(RU OK – Are you OK? 2014; ABC 
Rural 2014; Man Theraphy 2012; 
Rural Helplines 2014; Sowing the 
seeds of hope 1999).  
 

Finland har en välutvecklad frivil-
lig företagshälsovård för lantbrukare 
(Kallioniemi et al. 2011). En före-
tagssjuksköterska och en lokal lant-
bruksrådgivare besöker enligt en 
fastlagt plan finska gårdar minst vart 
fjärde år för att kartlägga arbetsför-
hållandena. Det psykiska välbefin-
nandet bedöms genom att observera 
arbetsförhållandena och samspelet 
mellan lantbrukaren och andra som 
arbetar eller bor på gården. Minst 
vartannat år erbjuds lantbrukarna 
hälsoundersökningar där det psy-
kiska välbefinnandet undersöks gäl-
lande arbetsförmåga, utbrändhet, 
depression och alkoholkonsumtion-
en. Finns det ett behov så erbjuds 
eller remitteras lantbrukaren till yt-
terligare medicinsk expertis. Det 
finns också andra tjänster som syftar 
till att främja goda arbetsförhållan-
den och välbefinnande på finska 
gårdar såsom, till exempel "Resource 
barn", en rådgivningstjänst för lant-
brukare som tillhandahålls av den 
finska rådgivningsorganisation 
(ProAgria), och ett nätverk för 
landsbygdsbefolkningen som är en 
hjälplinje för lantbrukare (Kallioni-
emi et al. 2011). 
 

I Sverige finns också olika möj-
ligheter att få information, rådgiv-
ning och hjälp i samband med psy-
kisk ohälsa och vissa av dessa har 
mer eller mindre speciellt fokus på 
lantbrukets problematik (se kapitel 7, 
Kontakter). Läs även gärna informat-
ionsskriften om stresshantering för 
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lantbrukare (Emanuelsson 2010). 
Fram till slutet av 90-talet fanns det 
en specifik företagshälsovård för 
lantbrukare, Skogs- och Lantbruks-
hälsan, som numera tillvaratas av ca 
150 företagshälsor med kring 400 
mottagningar runt om i landet.  
 
Resumé: 
Länder runt om i världen har mer 
eller mindre välutvecklade hälsopro-
gram, erbjudande eller åtgärder som 
syftar till att säkerställa och för-
bättra goda psykosociala arbetsför-
hållanden och psykiskt välbefin-
nande för lantbrukare. Ofta är det 
upp till den enskilde lantbrukaren 

och anhöriga att hantera stress och 
stress-symptom med hjälp-till-
självhjälp via informationsmaterial. 
Företagshälsovård med rådgivning 
finns också i flera länder och studier 
har visat att lantbrukarna gynnas av 
att delta i hälsovårdsprogram eller 
vara ansluten till företagshälsovård. 
Lantbrukare och anhöriga med all-
varliga fysiska eller psykiska hälso-
problem eller funktionshinder, som 
har finansiella bekymmer eller ge-
nomlever en personlig kris, kan be-
höva extra stöd, professionell hjälp 
och rådgivning för att undvika stress, 
depression och mer allvarliga konse-
kvenser. 
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6 Konklusion  
Lantbrukare i både Sverige och in-
ternationellt tillhör ett yrke som in-
nefattar ett stort antal mångfacette-
rade psykosociala krav, förväntning-
ar och stressfaktorer. Riskfyllda och 
psykiskt påfrestande arbetsvillkor, 
såsom hög arbetsbelastning, och 
under intensiva säsonger ofta kombi-
nerat med omfattande tidspress, ma-
skin- och tekniska haverier, ogynn-
samma väderförhållanden och even-
tuellt sjukdomsangrepp, som kan 
vara svåra att balansera och hantera. 
Ekonomiska aspekter, såsom oregel-
bundna och osäkra inkomster, bety-
dande skuldsättning och höga räntor, 
kan också öka de dagliga bekymmer 
och vardagsstressen. Dessutom kan 
det finnas sociala problem med i 
bilden såsom möjligheten att balan-
sera arbete med privatliv och vice 
versa, social isolation, arbete med 
flera generationer i familjeföretaget 
eller problemställningen för migrant-
arbetare. Flera studier rapporterar om 
ökad byråkrati, krav och agerande 
från myndigheter och samhälle samt 
en ökad arbetsbörda med administ-
ration - och allt detta verkar vara 

universellt mellan länder och kul-
turer.  
 

Lantbrukare i egenskap av egenfö-
retagare, heltids-, deltids- eller sä-
songsanställda i lantbruket samt an-
höriga till sysselsatta i lantbruket 
som bor och arbetar under och med 
dessa krav, förväntningar och stress-
faktorer utsätts dagligen för psykiska 
påfrestningar. Den globala forsk-
ningen vittnar om existerande och 
ökande nivåer av symptom på stress, 
psykisk ohälsa, depression, missbruk 
och även självmord bland sysselsatta 
i lantbruket. Men studier visar också 
att lantbrukare upplever en hög grad 
av kontroll i deras arbete, en känsla 
av att de gör ett meningsfullt arbete 
och anser att de generellt sätt har en 
god psykosocial arbetsmiljö. Dock är 
en avgörande fråga hur man kan 
upprätthålla och förbättra de psyko-
sociala arbetsförhållandena inom 
lantbruket.  
 

Denna kunskapssammanställning 
accentuerar att de psykosociala ar-
betsmiljöfaktorerna, psykiska på-
frestningar, symptom och problem är 
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globala och gemensamma för lant-
bruket. Dessutom framkommer det 
också att det finns en brist på djup-
gående systematiska studier med 
fokus på de psykosociala arbetsför-
hållanden och psykiska hälsa i lant-
bruket. Flera studier har genomförts 
inom området, men den strukturella 
och tekniska utvecklingen inom sek-
torn förändras snabbt och det finns 
ett behov av ytterligare forskning för 
att förstå orsak och verkan av stress, 
psykisk ohälsa, depression och 
självmord i lantbruket och för den 
delen även för landsbygden.  
 

Företagshälsovård som erbjuder 
professionell hjälp och rådgivning 
finns i flera länder. Dock bör fram-
tida forskning fokusera på att under-
söka hur effektiva dessa program är 
och om förbättringar kan göras. 
Några potentiella nationella och glo-
bala frågeställningar i relation till 
detta kunde vara: Behövs det en före-
tagshälsovård med specifikt fokus på 
lantbrukets och landsbygden riskfak-
torer och hälsa? Och i så fall, hur 

borde den vara utformad? Geografisk 
placering av vårdsmottagningar - 
måste lantbrukare resa långt för att 
söka hjälp, eftersom hälso- och sjuk-
vården ofta finns i större tätorter och 
inte på landsbygden? Flexibla öppet-
tider - lantbrukare arbetar långa da-
gen och kan vårdmottagningarna 
hålla kvällsöppet? och – har hälso- 
och sjukvården tillräcklig med kun-
skap och kompetens om lantbrukets 
och landsbygdens arbetsmiljö, hälsa 
och livsstil och inte minst tillräckligt 
förtroende från lantbrukarkåren?  
 

Vi föreslår dessutom att forskning 
bör bedrivas för att utveckla och 
testa metoder och praktiska verktyg 
inom hjälp-till-självhjälp samt ytter-
ligare utveckla, implementera och 
utvärdera hälsoprogram för att hjälpa 
lantbrukarkåren att identifiera och 
hantera stress och psykisk ohälsa. 
Med tanke på resultaten från denna 
dokumentation och de gemensamma 
globala problemställningar, borde 
forskningen genomföras i ett inter-
nationellt perspektiv och samarbete. 
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7 Kontakter  
LRF har bonde- och djuromsorgs-
grupper, bondekompis och bonde-
nätverk. 
Webbplats: http://www.lrf.se/mitt-
lrf/regioner/orebro/omsorgsgruppen/  
Sök lokal LRF-hjälp. 
 
• Röda Korset 
Telefon 0771-900 800,  
alla dagar 14-22 
Webbplats: 
http://www.redcross.se/detta-gor-
vi/kris-och-stod/telefonjour-och-
chattforum/  
 
• Jourhavande medmänniska 
Telefon 08-702 16 80,  
alla dagar 21-06 
Webbplats: http://www.jourhavande-
medmanniska.com/  
 
• Jourhavande präst eller pastor 
Ring telefon 112 och be att få bli 
kopplad till Jourhavande präst,  
varje natt 21-06 
Webbplats: 
http://svenskakyrkan.se/jourhavande
prast  
 
• BRIS 
Ger stöd till barn, telefon 116 111, 
må-fr kl 10-21 (stängt ons kl 13-16), 
lör-sön kl 14-21 
Webbplats: www.bris.se 
 

Ger stöd till vuxna om barn, telefon 
077-150 50 50, 
må-to kl 13-16, ti, ons fr kl 9-12 
Webbplats: www.bris.se 
 
• Sjukvårdsupplysning 
Ring telefon 1177 
Sök lokal sjukvårdsupplysning. 
Webbplats: http://www.1177.se/  
 
• Nationella hjälplinjen 
Telefon 020-22 00 60,  
alla dagar 13-22 
Webbplats: 
http://www.1177.se/hjalplinjen/  
 
• Mansjourer 
Sök lokala mottagningar. 
 
• Nationella Kvinnofridslinjen 
Telefon 020 - 50 50 50,  
bemanning dygnet runt 
Webbplats: 
http://www.kvinnofridslinjen.se 
 
• Psykisk akutmottagning 
Sök lokala mottagningar. 
 
• SOS-centraler 
Förmedlar kontakter.  
Ring telefon 112 
Webbplats: 
http://www.sosalarm.se/Kontakt/SO
S-centraler/  
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