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Sammanfattning 

Introduktion: Inom jordbruksyrket förekommer många krav och stressfaktorer. 

Självmordsstatistiken visar att yrket uppvisar en även globalt förhöjd risk för självmord. 

Hur hållbar är jordbrukets psykosociala motståndskraft när urbanisering, globalisering och 

rådande klimatförändring förändrar förutsättningarna för jordbruket och för de individer 

som arbetar med livsmedelsproduktion. Kan tillgänglig vetenskaplig litteratur förklara 

vilka faktorer som påverkar jordbrukarens psykiska hälsa? Syfte: Syftet med denna 

litteraturstudie är att påvisa att förekomsten av psykisk ohälsa inom jordbrukssektorn är ett 

verkligt och existerande problem och få svar på vilka faktorer som påverkar jordbrukares 

psykiska hälsa. En önskan är också att materialet skapar en större förståelse hos läsaren 

vad arbete med jordbruk innebär. Metod: En litteraturstudie, där kvalitativa och 

kvantitativa artiklar har studerats. Artiklar söktes i databaserna Medline och CINAHL och 

innehållet analyserades för att svara på studiens syfte. Resultat: Tio vetenskapliga artiklar 

inkluderades för analys och resulterade i fyra teman: Arbetsliv, Sociala relationer, 

Geografisk plats och Stigma. Långa avstånd till vård och sociala mötesplatser ökar 

isoleringen och är riskfaktorer för psykisk ohälsa. Högre förekomst av psykisk ohälsa hos 

jordbrukare förklaras av tidspress, stigmatisering av yrket och samhällsförändringar som 

ökar riskfaktorernas inverkan. Slutsats: Jordbrukarnas hälsa är sårbar och det finns 

anledning att oroa sig över deras psykiska hälsa. Men jordbruksyrket är också förenat med 

flera frisk- och skyddsfaktorer som bör stärkas och värnas om för att minska risken för 

psykisk ohälsa. 
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Abstract 

Introduction: Within the agricultural profession, there are many stress factors. The suicide 

statistics show that the profession is associated with an even globally increased risk of 

suicide. How sustainable is agriculture's psychosocial resilience when urbanization, 

globalization and prevailing climate-change affect the conditions for agriculture and for the 

individuals who work with food production. Can available scientific literature explain 

which factors affect the farmer's mental health? Aim: The purpose of this literature rewiev 

is to demonstrate that the incidence of mental illness in the agricultural sector is a real 

problem and to get answers to what factors affect the farmers' mental health. The rewiev 

also aims to achieve a greater understanding in the reader about the mental health of 

farmers. Methods: A literature study, in which qualitative and quantitative articles have 

been studied. Articles were searched in the databases Medline and CINAHL and the 

content was analyzed to meet the criteria of the study. Results: Ten scientific articles were 

included for analysis and four themes emerged: Working life, Social relations, 

Geographical location and Stigma. Geographical isolation from healthcare and social 

meeting places increase isolation and are risk factors for mental illness. Higher prevalence 

of mental illness among farmers is explained by time pressure, stigmatization of the 

profession and societal changes which can have a negative effect on mental health.  

Conclusion:  Farmers' health is vulnerable and there are reasons to worry about their 

mental health. But the agricultural profession is also associated with several protective 

factors that should be strengthened in order to reduce the risk of mental problems. 
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INTRODUKTION 

Varför är det av betydelse att studera jordbrukares hälsa? Svenska bönder har i 

undersökningar uppvisat god hälsa i jämförelse med övrig befolkning. Svensk forskning 

mellan år 1989–2010 visar att svenska män som driver lantbruksföretag och som bor på landet 

har lägre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom, cancer, diabetes typ-2, mental ohälsa och 

röker och konsumerar alkohol i mindre utsträckning än den övriga befolkningen (Telin, 

2014). I en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) från 2013 svarar svenska 

jordbrukare i ett frågeformulär att de är nöjda över sin arbetsmiljö och upplever sig ha bra 

balans mellan krav och kontroll. Bönderna uppger att de har tillräckligt med socialt stöd och 

att deras arbete känns meningsfullt (Kolstrup & Lundqvist, 2013). I ovan nämnd studie från 

2013 jämförs jordbrukare med en kontrollgrupp av egenföretagare som bedriver sitt företag på 

landsbygden. Trots likartade förutsättningar mellan de båda grupperna visar studien att 

jordbrukare upplever mer stress och krav i jämförelse med kontrollgruppen och stressen beror 

på externa faktorer. Externa faktorer beskrivs som förhållanden som jordbrukaren själv inte 

kan råda över men måste agera efter i sin arbetssituation. Exempel på externa faktorer i 

studien som skapade mest stress var bl.a. myndigheters agerande och EU-lagstiftning. 

Faktorer som väder, ökade miljökrav, ökade krav från samhälle och konsumenter fanns också 

representerade på listan över externa stressfaktorer (Kolstrup & Lundqvist, 2013). Resultaten 

från dessa svenska rapporter som beskriver hälsan hos jordbrukare är stundtals motstridiga 

och upplevs som paradoxala.   

Gruppen jordbrukare är intressant att studera utifrån flera olika hänseenden och inte enbart 

utifrån en hälsoaspekt. Jordbruket speglar vår nutids utveckling och har en betydande plats i 

vår historia. Vår livsmedelsförsörjning står inför framtida utmaningar där framförallt 

klimatförändringar påverkar förutsättningarna att odla. Åsikter kring vår matproduktion är 

många och märks tydligt av i samhällsdebatten. Oroväckande trender som hot och stölder mot 

jordbrukare uppmärksammas men blir en del av en vardag. Av dessa anledningar är det av 

intresse att studera jordbrukares hälsa och vilka faktorer som påverkar den både negativt och 

positivt. Vad händer om ytterligare press sätts på jordbruket? Hur resilient är bonden? 

Forskning som studerat jordbrukare i andra länder visar att hälsoförhållandet kan vara det 

motsatta. Jordbruksyrket beskrivs också som ett riskyrke där höga tal av självmord 
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rapporteras, som i USA, Japan, Frankrike, Australien och Indien (Das, 2017; Kunde et al., 

2017; Klingelschmidt et al., 2018; Kennedy & King, 2014). 

I översiktsrapporter av Milner et al. (2013) och Klingelschmidt et al. (2018) visar förhöjd 

självmordsbenägenhet i yrkeskategorin jordbruk, fisk- och skogsnäringen och utmärker sig i 

jämförelse med andra yrken. Jones et al. (2018) beskriver i sin studie de höga 

självmordsantalen som en epidemi som drabbar jordbrukare. Artiklar som ovan, som tar upp 

psykisk ohälsa inom jordbrukssektorn poängterar att mer forskning behövs för att förstå vilka 

faktorer som samverkar och skapar psykisk ohälsa, som leder till självmord bland 

jordbrukare. Vid sidan av självmordsstatistiken för jordbrukare finns studier som fokuserar på 

den självupplevda psykiska hälsan och hur den påverkas av förändrat klimat, ekonomiska 

förluster, isolering och externa krav (Ellis & Albrecht, 2017).  

Riskfaktorer 

Många riskfaktorer delas internationellt av jordbrukare världen över. Oavsett vilken grad av 

politisk styrning och trygghetssystem som finns i landet så bär den enskilda jordbrukaren 

ansvaret för produktionskedjan och de ekonomiska riskerna i samband med 

livsmedelsproduktion (Kolstrup, 2014). Internationellt sett upplever jordbrukare att höga krav 

ställs på dem, och de möter många externa faktorer som dagligen bidrar till oro och stress.  

Truchot & Andela (2018) beskriver i sin studie att stress är ett utbrett problem inom 

lantbruket och att det saknas verktyg så som mätskalor som vetenskapligt kan användas för att 

beskriva samband och risker. I deras studie skapade de ”The farmers stressors inventory”, där 

åtta huvudriskfaktorer används, vilka är:  

1. Arbetsbörda och tidsbrist  

2. Ovisshet för framtid och marknadsekonomin  

3. Jordbrukspolitiska krav 

4. Isolering (avsaknaden av närhet till ex. vård, affärer, bank) 

5. Oro över ekonomi så som lån, skulder m.m.  

6. Konflikter som uppstår i relationer, både affärsmässiga och inom familj  

7. Frågor och oro som uppstår vid ett generationsskifte av gården  

8. Oförutsedda händelser som ex. väder och maskinhaveri (ibid). 
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Ovan nämnda riskfaktorer är återkommande i flertalet studier och litteraturöversikter i ämnet. 

I Sverige tycks jordbrukarna trots riskfaktorerna värdera sin hälsa och arbetsmiljö högre i 

jämförelse med andra länder, kanske på grund av mer stabilitet i väder, marknad och som en 

följd av de trygghetssystem som finns i Sverige? Kombinationen med hög arbetsbelastning, 

höga krav och låg kontroll skapar på sikt en ohållbar psykosocial arbetsmiljö och bör 

undvikas för att förebygga psykisk ohälsa och skapa hållbara arbetssituationer (Vilhelmson & 

Tengland, 2016).   

Andra faktorer som är mer av intern karaktär är sociala samband, lågt socialt stöd, låg 

utbildningsnivå, relationsproblem, svårigheter att be om hjälp och ensamhet som också är 

riskfaktorer för jordbrukaren och bidrar till psykosociala problem, depression och som kan 

leda till beslutet att ta sitt liv (Kolstrup, 2014; Kunde et al., 2017). 

Folkhälsopolitik 

Folkhälsopolitikens mål är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen". Ojämlikhet i hälsa i samhället och mellan grupper är ett 

resultat av de bestämningsfaktorer som en individ påverkas av från födseln och genom hela 

livet, genetiska, ekonomiska och sociala. Våra levnadsvanor, vårt eget beteende och andras 

beteende samt hur samhället är organiserat formar oss som individer och påverkar vårt 

hälsotillstånd (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp av olika slags psykiska sjukdomar som påverkar vårt 

dagliga välbefinnande med oro, ångest, stress, sömnsvårigheter, nedstämdhet och utbrändhet 

och är ett växande problem i hela världen. Psykisk ohälsa kan leda till allvarliga tillstånd av 

depression och kan resultera i försök till självmord. Omkring 40% av alla sjukdomsfall i 

Sverige sker på grund av psykiska besvär och bara i Sverige försökte 8 251 personer ta sitt liv 

året 2014 (Nationell samordnare, 2015). 

Organisationskultur i Sverige 

Trots att jordbrukssektorn internationellt beskrivs som ett riskyrke med flertalet riskfaktorer, 

så talas det lite om psykisk ohälsa bland jordbrukare. Efter sommaren extrema torka år 2018, 

som resulterade i halverade skördar (SCB, 2018), togs ämnet psykisk ohälsa upp i 



4 

 

lantbrukstidningar som Lantbrukets Affärstidning [ATL]. På Lantbrukarnas Riksförbunds 

webbsida finns dock ingen information om psykisk ohälsa att hitta. Lantbrukarnas 

Riksförbunds (LRF) är en medlemsorganisation för den gröna näringen och har i dagsläget 

140 000 medlemmar. De beskriver sig som en stark organisation som arbetar med 

lantbruksfrågor och har sort inflytande och påverkar jordbruksbeslut på EU-nivå, alltid med 

jordbrukarens intresse i fokus (LRF, 2014). I Sverige fanns det år 2016, 171 400 stycken 

sysselsatta inom jordbruket (Jordbruksverket, 2016). Med 140 000 medlemmar når LRF 

många av de som bedriver jordbruksverksamhet, är anställda av den näringen, bor på 

landsbygden och/eller av annan anledning är medlemmar i LRF. Varför diskuteras inte 

psykisk ohälsa i forum där de som arbetar inom jordbrukssektorn läser nyheter och hämtar 

information? 

 Arbetsplatskultur och stoicism 

Arbetsplatskulturen bestämmer vilken information som är viktig. Kulturen sätter ramarna för 

vilka normer som ska råda och vilka värderingar som styr på arbetsplatsen eller i gruppen. 

Arbetsplatskultur kan likställas med uttrycket ”grupptänk” och gruppen är bara mottaglig för 

information som passar in i kulturen. Detta skapar ”blinda fläckar” och leder till 

informationsbortfall, och beslut som fattas under dessa förhållanden kan få skadlig inverkan 

på gruppen och/eller arbetsplatsen (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

Stoicism är en filosofisk inriktning som förkunnades av Zenon i antikens Grekland. För 

stoikerna var ödet förutbestämt och människan kan inte påverka världens gång. Stoicism 

innebär att människan ska bli så oberoende av omvärlden som möjligt, genom att förhålla sig 

likgiltig till sin omvärld. Att visa känslor som glädje, sorg eller ilska går helt emot den 

filosofiska inriktningen. Människan ska göra sin plikt och visa sig dygdig, fullfölja sin 

livsuppgift utan att klaga över livets svårigheter (Levander & Westman, 2011). Kanske kan 

arbetsplatskulturen och begreppet stoicism förklara bortfallet av ansats till diskussion i ämnet 

psykisk hälsa på arbetsplatsen och i forum för jordbrukare. Det svenska jordbruket är en 

mansdominerad arbetsplats, likaså i andra industrialiserade länder där normer om t.ex. 

maskulinitet bidrar till ett beteende som inte är gynnsam för hälsoutfall för gruppen män 

(Pellmer & Wramner, 2012). 
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Problemformulering 

Jordbruksyrket tillhör en riskgrupp för psykisk ohälsa och i yrket finns flera externa patogena 

faktorer som bidrar till psykisk ohälsa och till självmord i jordbrukssektorn. Trenden med 

fortsatt ökad psykisk ohälsa i hela befolkningen borde rimligtvis även påverka bönderna, som 

redan innan tillhörde en riskgrupp. Klimatförändringar som är en extern patogen faktor 

innebär på kort sikt ekonomiska förluster och ett större risktagande för individer inom 

jordbruket. På längre sikt hotar det vår livsmedelsförsörjning. Förutsättningarna för att 

bedriva hållbart jordbruk måste granskas av politiker och myndigheter för att skapa 

psykosocial motståndskraft. Det talas mycket om hållbart jordbruk men den psykiska hälsan 

utelämnas allt för ofta. För att skapa hållbarhet i hela kedjan krävs psykiskt och fysiskt friska 

människor. Genom att öka medvetenheten och kunskapen kring riskfaktorerna som påverkar 

jordbrukares psykiska hälsa kommer de beslut som fattas av myndigheter, politiker och 

konsumenter och dess agerande vara bättre anpassade efter rådande förhållanden och 

kommande förändringar.  

Det svenska jordbruket nämns ofta som en föregångare i olika sammanhang bl.a. i djurhälsa, 

forskning och inom teknisk utveckling. Jordbruket i Sverige bedrivs hållbart, både inom djur- 

och växtnäringen (SCB, 2012). Förutsättningarna finns för Sverige att också prioritera arbetet 

med psykosocial hållbarhet, leda och påverka andra länder i arbetet med psykisk ohälsa. 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie är att påvisa att förekomsten av psykisk ohälsa inom 

jordbrukssektorn är ett verkligt och existerande problem och få svar på vilka faktorer som 

påverkar jordbrukares psykiska hälsa. En önskan är också att materialet skapar en större 

förståelse hos läsaren vad arbete med jordbruk innebär. 

Frågeställning: Kan slutsatser dras utifrån vetenskapliga artiklar om det finns samband om 

vilka huvudsakliga faktorer som skapar psykisk ohälsa hos jordbrukare? 
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METOD 

Studiedesign 

Litteraturstudie valdes som metod för att undersöka förekomsten av psykisk ohälsa hos 

jordbrukare. En litteraturöversikt ska enligt Backman (2008) ge en samlad bild över befintlig 

forskning inom ämnet och påvisa att forskningsfrågan är av värde att granska. Innehållet 

analyserades med en kvalitativ ansats som är vanlig vid samhällsvetenskapliga 

undersökningar (ibid). 

Definitioner 

Ämnet som undersöks handlar om jordbrukares psykiska hälsa. Begreppet mental health 

(mental hälsa) valdes som sökord, då begreppet nyttjas i det engelska material som användes 

till bakgrunden i detta arbete. De båda svenska begreppen, mental och psykisk, definieras som 

ett ”sinnestillstånd som är psykiskt välanpassad” (MeSH, u.å.). Enligt Folkhälsomyndigheten 

(u.å.) är psykisk ohälsa en generell benämning som innefattar både psykiska besvär och 

psykisk sjukdom. Psykiska besvär innebär inte att en diagnos ställs utan förklaras som 

”…oftast normala reaktioner på en påfrestande livssituation” (Folkhälsomyndigheten u.å.). 

Datainsamling och urval 

Litteratursökningen gjordes i Medline och CINAHL via Skövde högskolebiblioteks databas 

med sökorden: farmers AND mental health, farmers AND mental health AND suicide, 

farmers AND health AND suicide. För att undersöka om jordbrukare har problem med sin 

psykiska hälsa, användes både health och mental health som sökord. Det är känt att psykisk 

ohälsa är den avgörande riskfaktorn för självmordstankar och suicid. Av den anledningen 

användes också suicide som ett sökord i kombination med farmers för att hitta artiklar som 

svarade på litteraturstudiens syfte.   

Utifrån studiefrågan valdes vetenskapliga artiklar med en bred forskningsansats. Flertalet av 

artiklarna sållades bort efter att ha läst rubriken, då många inte innehöll ett relevant ämne. 

Endast peer-review artiklar inkluderades, som hade en introduktion med abstrakt och var 

publicerade efter 2009. Artiklar skrivna på engelska valdes och en jämn fördelning av 

kvalitativa och kvantitativa artiklar eftersträvades. Artiklar valdes bort som beskrev ytterligare 

aspekter kring jordbrukares hälsa så som: fysisk hälsa/ohälsa, användandet av 
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bekämpningsmedel samt säkerhet och olyckor gällande jordbruket som arbetsplats. Artiklar 

valdes bort om studiepopulationen var för specificerad inom yrkeskategorin som till exempel 

bestod endast av mjölkproducenter eller beskrev problemet utifrån en alltför specifik 

geografisk plats eller gröda. Med tanke på att jordbruk bedrivs på olika sätt, beroende på 

inriktning, storlek, land, klimat och politisk agenda valdes studier som var genomförda i 

länder med liknande förutsättningar i odling och politisk styrning. Tio stycken artiklar valdes 

där länderna: Norge, Storbritannien, Canada och Australien fanns representerade. När 

sökningarna gjordes var Australien det land med flest artiklar som beskrev jordbrukares 

psykiska hälsa. För att få ett representativt urval av artiklar från andra jämförbara länder 

inkluderades studier från andra länder framför Australien när antal artiklar från Australien var 

”mättat”. Australien utmärkte sig i antalet artiklar i ämnet men flera av dessa överensstämde 

inte med syftet för denna litteraturöversikt.   

Sökprocess 

Sökresultatet var mycket begränsat i alla sökningar. Trots 329 träffar på ”farmers and mental 

health” i Medline med de generella sökorden så resulterade sökningen i endast sju artiklar 

som valdes eftersom deras innehåll överensstämde med syftet av innehållet för det här arbetet. 

Undersökningen fortsatte med att lägga till suicide för att få mer specifika artiklar som 

studerar psykisk ohälsa och självmord, sökningen gav endast 42 träffar efter justering för 

årtalen 2009–2019. Många av artiklarna var inte relevanta för studiefrågan och flera rubriker 

kändes igen från tidigare sökningar. Testade att utesluta mental och endast söka med orden 

”farmers and health and suicide” och fick då 50 fler träffar än tidigare, totalt 92 träffar. Efter 

genomgång av rubriker och nya artiklars abstrakt valdes två artiklar ut som stämde väl 

överens med syfte och problemformulering.  

Sökandet efter artiklar i databasen CINAHL gav endast en artikel. Det fanns rubriker som 

visade att ämnet var forskat på men överensstämde i flera fall inte med ovan förklarade 

urvalskriterier. Artiklar som framkom via sökningen i CINAHL som inte valdes var 

litteraturöversikter (reviews), ej representativt studieland och/eller saknade relevans till 

ämnet.  

Tidigare sökning i Medline med sökorden ” farmers and health and suicide” som gav 50 

stycken fler träffar gav inte samma utdelning i CINAHL när samma söktermer användes. Det 

resulterade bara med en ökning på 17 träffar och flera av artiklarna var samma som när 
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sökningen gjordes med ” farmers and mental health and suicide” (se tabell 1). I Medline 

fanns intressanta rubriker och abstrakt men de visade sig senare inte finnas tillgängliga i 

fulltext. Författaren av det här arbetet testade då att söka upp rubriken i World Cat via 

högskolebiblioteket i Skövde men artiklarna fanns inte att tillgå.   

Tabell. 1. Sökprocess 

 Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

rubriker 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Dubbletter  Valda 

artiklar 

Medline 

 

Farmers and 

mental health 

329 

 

329 50 25 0 7 

Medline Farmers and 

mental health 

and suicide 

42 42 7 2 3 0 

Medline Farmers and 

health and 

suicide 

92 92 15 3 3 2 

CINAHL Farmers and 

mental health 

77 77 23 4 4 1 

CINAHL Farmers and 

mental health 

and suicide 

21 21 1 1 1 0 

CINAHL Farmers and 

health and 

suicide 

38 38 1 0 1 0 

 

  

Databearbetning 

Artiklarnas innehåll analyserades och återkommande ämnen och begrepp framträdde. Med 

hjälp av ett kodningsschema över kategorier listades artiklarnas huvudresultat upp (Bryman, 

2011). Artiklarna lästes upprepade gånger och översattes till svenska för att förstå innehållet, 

som sedan sammanfattades i tabell 2 (se tabell 2). Kodning av textinnehållet utfördes 

efterhand som artiklarna lästes igenom och slutligen sammanfattades innehållet under fyra 

teman: Arbetsliv, Sociala relationer, Geografisk plats och Stigma (se tabell 3). 
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RESULTAT 

Resultatet i litteraturstudien kommer från tio vetenskapliga artiklar. Studien tar ett 

internationellt perspektiv där länder som Australien, Norge, Canada och Storbritannien finns 

med i översikten. De slutgiltiga artiklarna med dess resultat finns sammanfattat i Tabell 2, 

nedanför. Artiklarnas resultat svarar delvis på studiens syfte och frågeställningar. 

Tabell 2. Översiktstabell över inkluderade artiklar och resultat. 

Författare 

Publiseringsår 

Titel Design/Metod Resultat Slutsats/Författarnas 

slutsats  

1. Brew, B., 

Inder, K., Allen, 

J., Thomas, M., 

& Kelly, B. 

(2016) 

The health and 

wellbeing of 

Australian 

farmers: A 

longitudinal 

cohort study 

Australien. 

Kvantitativ. 

Longitudinal 

cohort study, 

postal survey. 

n: 2 639 

 

Studiens resultat visar att 

jordbrukare som bor på 

avlägsen plats innehar: 

- sämre mental hälsa och 

välbefinnande och 

- sannolikheten att uppsöka 

vårdcentral eller psykolog 

var halverad i jämförelse 

med referensgruppen. 

Att bo på en avlägsen 

plats (remotness) är en 

signifikant faktor för 

sämre mental hälsa och 

välbefinnande för 

jordbrukare. Avståndet till 

vård har större negativ 

inverkan på hälsan än 

ekonomisk stress och 

landsbygdsfaktorer.  

2. McLaren, S., 

& Challis, C. 

(2009) 

Resilience 

among men 

farmers: the 

protective roles 

of social 

support and 

sense of 

belonging in 

the depression-

suicidal 

ideation 

relation. 

Australien. 

Kvantitativ 

Mixed-method, 

Cross sectional, 

postal survey.  

 n: 99 

 

 

 

Skyddsfaktorer för 

depression och 

självmordstankar var hög 

förekomst av socialt stöd 

och ”känsla av tillhörighet 

(”sense of belonging”).  

Depression i samband med 

lågt socialt stöd ökar 

förekomsten av 

självmordstankar. 

Ålder och inkomst var enligt 

studien inte associerad med 

depression och 

självmordstankar. 

Författarna föreslår att en 

ökning av socialt stöd och 

känsla av tillhörighet är en 

fördel för jordbrukares 

psykiska hälsa.  

 

3. Hounsome, 

B., Edwards, R. 

T., Hounsome, 

N., & Edwards-

Jones, G. 

Psychological 

morbidity of 

farmers and 

non-farming 

population: 

results from a 

Storbritannien 

(UK). 

Kvalitativ. 

Mixed-method 

Resultatet visade på 

signifikant högre poäng i 

GHQ-12 för jordbrukare och 

dess partner i jämförelse 

med kontrollgrupp av icke 

Resultatet visar att 

manliga jordbrukare 

mellan 45–64 år, 

egenföretagare och bor på 

landsbygden har högre 

risk för psykiska ohälsa i 
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(2012) UK survey. Survey of face 

to face 

inteviews.  

n: 784 

 

jordbruksarbetande.  jämförelse med 

kontrollgrupp.   

4. Logstein, B. 

(2016b)  

Predictors of 

mental 

complaints 

among 

Norwegian 

male farmers. 

Norge. 

Kvantitativ 

Mixed-method, 

cross-sectional, 

Postal survey.  

n: 926 

 

 

Skyddande faktorer för 

psykisk ohälsa som framkom 

i rapporten var färre 

arbetstimmar, hög känsla av 

oberoende (”sense of 

independence”) och stort 

antal nära vänner. 

Känslan av oberoende 

dämpade de negativa 

psykiska påfrestningarna av 

att arbeta mycket 

(>1700h/år). 

Viktiga aspekter för god 

psykisk hälsa var känslan 

av oberoende och sociala 

relationer  

Höga arbetskrav och hög 

arbetsbörda resulterade i 

ökad psykisk ohälsa.  

5. Logstein, B. 

(2016a) 

Farm-Related 

Concerns and 

Mental Health 

Status Among 

Norwegian 

Farmers. 

Norge. 

Kvantitativ 

Mixed-method, 

cross-sectional, 

Postal survey  

n: 2 967 

Sambandet mellan psykisk 

ohälsa och hög arbetsbörda 

i och utanför jordbruket 

ökande sannolikheten för 

psykiska besvär.  

Oro över ekonomi var mest 

sannolik att se hos 

jordbrukare där den 

huvudsakliga inkomsten 

kom från 

jordbruksföretaget. 

Jordbrukare som arbetar 

många timmar på gården, 

samt arbete utanför 

gården ökar sannolikheten 

för psykiska besvär, som 

oro över tid. Norska 

jordbrukare tycks dock 

balansera sin arbetstid 

med arbete utanför 

gården på ett hållbart sätt. 

Samband gick inte att se 

mellan arbetsbörda och 

stora symptom på psykiskt 

besvär. 

6. Polain, J., 

Berry, H., & 

Hoskin, J. 

(2011) 

Rapid change, 

climate 

adversity and 

the next 'big 

dry': Older 

farmers' 

mental health 

Australien. 

Kvalitativ 

Semi-

structured 

interview. 

n: 152 

Resultatet av studien gav tre 

ledande teman:  

- Förlust (loss) 

- Myndighetskrav 

- Svårt att få åtkomst till 

service och/eller opassande 

service.  

Äldre upplever en 

övergripande känsla av att 

förlora: i vinst, framgång, 

status i samhället, fysiskt 

välbefinnande, delaktighet 

i samhället och relationer.  

7. Roy, P., PhD, 

Tremblay, G., 

PhD, SW, 

“Do it all by 

myself”: A 

salutogenic 

Canada. 

Kvalitativ 

Män använder sig av olika 

slags copingstrategier för att 

klara av psykisk ohälsa och 

Förändringar i traditionella 

maskulina föreställningar 

och normer kommer 
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Robertson, S., 

PhD, RN, & 

Houle, J., PhD. 

(2017) 

approach of 

masculine 

health practice 

among farming 

men coping 

with stress. 

In-depth 

interviews. 

n: 32 

 

öka välbefinnandet.  

Raster togs upp som den 

allra viktigaste strategin för 

att må bättre men stod 

också i konflikt med 

föreställningar om hur en 

jordbrukare ska vara.  

förhoppningsvis vara en 

fördel i strävan mot bättre 

hälsa och välbefinnande 

hos jordbrukare.  

8. Torske, M. 

O., Bjørngaard, 

J. H., Hilt, B., 

Glasscock, D., 

& Krokstad, S. 

(2016) 

Farmers’ 

mental health: 

A longitudinal 

sibling 

comparison - 

the HUNT 

study, Norway. 

Norge. 

Kvantitativ.  

Prospectiv 

cohort study as 

well as a sibling 

comparison. 

Postal survey 

n: 76 583 

 

Jordbrukare drabbas i 

samma utsträckning av 

ångest och oro i jämförelse 

med gruppen: manuellt 

yrke. Jämfört med alla 

yrkesgrupper hade 

jordbrukare högst odds för 

symptom på depression  

Det jordbruksarbetande 

syskonet hade högre 

förekomst av psykisk ohälsa. 

Jordbrukare visar på högre 

risk att drabbas av 

depression i jämförelse 

med andra yrkesgrupper 

och sitt icke jordbruks-

arbetande syskon. 

9. Kennedy, A. 

J., Brumby, S. 

A., Versace, V. 

L., & Brumby-

Rendell, T. 

(2018) 

Online 

assessment of 

suicide stigma, 

literacy and 

effect in 

Australia’s rural 

farming 

community. 

Australia. 

Kvantitativ 

Mixed-

methods 

online data 

collected and 

post-

intevention.  

n: 536 

I jämförelse med 

kontrollgrupp påvisade 

medverkande i denna studie 

en högre nivå av stigma och 

erfarenhet/medvetenhet 

om självmord.    

Fler män som har tankar 

på att begå självmord än 

kvinnor. Männen kände 

sig mindre känslomässigt 

påverkade av självmord 

som har skett i deras 

närhet och färre män 

uppgav att de var nära 

anhörig till den avlidna i 

förhållande till kvinnorna i 

studien. 

10. Perceval, 

M., Ross, V., 

Kõlves, K., 

Reddy, P., & De 

Leo, D. (2018) 

Social factors 

and Australian 

farmer suicide: 

a qualitative 

study. 

Australien 

Kvalitativ 

Focus group 

interviews.  

n: 63 

Studien identifierade tre 

sammanhängande teman 

utifrån sociala samspel som 

riskfaktorer för 

ohälsa/självmord: 

- Samhälleliga förändringar- 

- Samhällsattityd, så som 

stigma                                      

- Relationsproblem 

Med fördel kan den 

biopsykosociala modellen 

användas för att bättre 

förstå sociala, individuella 

och miljömässiga faktorer 

angående jordbrukares 

hälsa.  
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Teman 

Sammanfattning 

Resultatet av granskningen skapade fyra teman (se tabell 3). Första temat handlar om 

Arbetsliv vars egenskaper både kan vara risk- och/eller skyddsfaktorer för stress och psykisk 

ohälsa beroende på om individen låter sig påverkas av de föreställningar som finns kring hur 

en jordbruksarbetande man bör vara. Andra temat, Sociala relationer där framförallt de 

kvalitativa studierna visade hur sociala relationer fungerade som skyddsfaktorer mot psykisk 

ohälsa och självmordstankar. Det tredje temat Geografisk plats handlar om landsbygden som 

är den plats där jordbrukare bor och arbetar på, som oftast innebär längre avstånd till bland 

annat service och vård. Fjärde temat, Stigma diskuterades i hälften av artiklarna och var en 

förklaring till varför jordbrukare i lägre utsträckning söker hjälp för psykisk ohälsa och 

depression i förhållande till övrig befolkning. 

Tabell 3. Innehållsanalys av teman 

 

Forskare 

 

Arbetsliv 

 

 

Sociala relationer 

 

Geografisk plats 

 

Stigma 

Brew et al., 2016 X  X X 

Hounsome et al., 2012 X  X  

Kenedy et al., 2018 X   X 

Logstein, 2016b X X   

Logstein, 2016a X    

Mc Laren & Challis, 2009 X X   

Perceval et al., 2018 X X X X 

Polain et al., 2011 X X X X 

Roy et al., 2017 X X  X 

Torske et al., 2016 X    
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Arbetsliv 

I den kvalitativa studien av Perceval et al. (2018) ges exempel på hur äldre och yngre 

jordbrukare talar om hur förhållandet att driva ett jordbruksföretag har förändrats och att 

arbetsbördan upplevs som större idag jämfört med tidigare generationer. Tid och arbetsbörda 

är faktorer som upplevs svårare att hantera, då förutsättningarna att bedriva 

jordbruksverksamhet har förändrats. De ekonomiska förutsättningarna att bedriva jordbruk 

upplevs också vara svårare, vilket får konsekvensen att det inte finns ekonomiskt utrymme för 

att anställa personal (Perceval et al., 2018; Polain et al., 2011; Logstein., 2016b).  

Studiedeltagare i Roys et al. (2017) djup-intervjuer menade att den teknologiska utvecklingen 

i jordbrukssektorn sågs som något positivt, med effekten att kunna arbeta mindre och få tid 

över för familj och fritid, men har istället bidragit till mer ensamarbete och isolering. Vidare 

konstaterades att i tidigare generationer arbetade hela familjen på gården och kunde försörja 

sig på det viset. I dag finns inte den ekonomiska möjligheten och jordbrukarens partner har i 

större utsträckning en annan sysselsättning, vilket också bidrar till isolering och högre 

arbetsbörda för jordbrukarna (Roy et al., 2017; Percavel et al., 2018; Polain et al., 2011). 

Logsteins (2016a) undersökning visar att jordbrukare påverkas mer psykiskt av en situation 

när hushållet i större utsträckning livnär sig av jordbruksföretagets inkomster.  

I den norska studien av Logstein (2016b) undersöks sambanden mellan arbetsbörda, ”känslan 

av oberoende” (”sense of independence”) och antal nära vänner och hur det påverkar den 

psykiska hälsan. Oro över tid och att få den att räcka till framhölls som en bidragande 

riskfaktor till psykisk ohälsa (Logstein, 2016b). Siffror ifrån Logsteins (2016b) studie visar att 

jordbrukare som arbetar mer än 1700h/år oroas mer över både sin ekonomi och hur de ska få 

tiden att räcka till. Minskad arbetstid, en stark ”känsla av oberoende” och många nära vänner 

är skyddande faktorer för psykiska besvär enligt Logstein (2016b). En hög ”känsla av 

oberoende” visar sig minska psykiska besvär som en konsekvens av hög arbetsbörda (ibid).  

I en norsk studie konstaterades det att yrket är associerat med förhöjd risk för ångest (Torske 

et al., 2016) men resultatet skiljer sig inte mycket ifrån grupper med liknande arbeten. I 

Torskes et al. (2016) studie jämförs därtill förekomsten av psykisk ohälsa mellan syskon, där 

ett av syskonen arbetar med jordbruk och det andra syskonet har annat arbete. Artikeln 

grundar sig på datainsamling i tre steg, som samlats in från året 1984 till och med år 2008 och 

är unik i sitt slag. Syskonet som arbetar som jordbrukare har högre risk att drabbas av 
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depression och ångest, sambandet sågs först i studiens senare del (del 3) som ägde rum mellan 

2006–2008. En möjlig förklaring till föregående studies resultat studeras i de två norska 

undersökningarna av Logstein (2016b) och Logstein (2016a). Där ses en ökad risk för psykisk 

ohälsa i samband med hög arbetsbörda (Logstein, 2016b) men att de norska jordbrukarnas 

skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa, ”sense of independence”, kompenserar för de negativa 

riskfaktorerna, vilka är hög arbetsbörda, ekonomisk oro och oro över tidsbrist (Logstein, 

2016a).  

Sociala relationer 

Att ha goda relationer och vänner förklaras som en stark skyddsfaktor mot psykisk ohälsa och 

självmordstankar (Mc Laren & Challis, 2009; Perceval et al., 2018; Roy et al., 2017; 

Logstein, 2016b). Logsteins (2016b) studieresultat beskriver att ett högt antal vänner 

reducerade risken för psykisk ohälsa och fungerade som ett skydd mot den psykiska ohälsa 

som drabbar jordbrukare vid hög arbetsbelastning (ibid).  

Relationsproblem beskrivs av Perceval et al. (2018) som en av huvudanledningarna till 

självmord, framförallt för män som nyligen separerat från en partner. En stark 

sammanhållning i familjen, både med partner och/eller familj beskrivs som en avgörande 

faktor för att undgå psykisk ohälsa, depression och självmordstankar som också beskrivs i 

studien av McLaren & Challis (2009). McLaren & Challis (2009) har studerat tre olika 

skyddsmodeller för att tydliggöra orsakssambanden mellan depression (som leder till 

självmordstankar), socialt stöd och ”känslan av tillhörighet” (”sense of belonging”). Kärnan i 

deras resultat var att sambanden mellan depression och självmordstankar var signifikant för 

jordbrukare som redovisade ett lågt antal vänner eller låg förekomst av ”känslan av 

tillhörighet”. I likhet med McLaren & Challis (2009) studie beskriver Polain et al. (2011) 

likartade samband mellan relationer och psykisk ohälsa, men i Polains et al. (2011) fall 

studeras äldre jordbrukares liv och välbefinnande. Äldre jordbrukare beskriver i den 

kvalitativa studien en stark känsla av att mista/förlora bland annat närheten till familj och 

vänner som associerades negativt med de förändringar som pågår i samhället, som exempelvis 

urbanisering (ämnet tas upp vidare under temat Geografisk plats). Polain et al. (2011) och 

Percavel et al. (2018) tar även upp att den sociala närvaron inte endast behöver innefatta nära 

familj utan likväl kan vara av annat slag, exempelvis aktiviteter som leder till ökad 

gemenskap som sportutförande och träffar på den lokala puben. Även goda relationer med 
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grannar, gemenskap i samhället och bra yrkesmässiga relationer ökar välbefinnandet hos 

jordbrukare och ses som skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa och bidrar till att öka ”känslan av 

tillhörighet” enligt Perceval et al. (2018) och Polain et al. (2011).      

Geografisk plats 

I studien av Perceval et al. (2018) framkom en syn på att livskvalitén på landsbygden har 

försämrats på grund av förändringar i samhället. Studiedeltagarna förklarade att dessa 

förändringar leder till att det sociala samspelet blir svårare att underhålla på grund av flera 

olika anledningar som alla är kopplade till varandra (ibid) och interagerar med andra 

identifierade teman i denna litteraturstudie. Resultatet av Brew et al. (2016) visar att 

anledningen till psykisk ohälsa kopplas till boendeplats i större utsträckning än andra faktorer 

som undersöktes. För jordbrukare som bor på avlägsen plats (remote area) rapporterades den 

psykiska ohälsan vara signifikant sämre i jämförelse med en kontrollgrupp som bestod av 

personer som bodde på liknande plats men inte arbetade som jordbrukare (ibid). Att bo på 

landsbygd och framförallt på avlägsen plats är en riskfaktor för psykisk ohälsa enligt Brew et 

al. (2016) och understöds av studier av Hounsome et al. (2012) och Polain et al. (2011). 

Stigma 

Som det beskrivs av Brew et al. (2016) var sannolikheten att jordbrukare uppsöker vårdcentral 

och/eller psykolog hälften så trolig i jämförelse med kontrollgrupp, oavsett geografisk 

placering. En förklaring enligt Perceval et al. (2018) är den outtalade norm som finns i 

jordbrukarsamhället och i samhället överlag att jordbruksarbetande ska klara sig själva, utan 

att be om hjälp. Det är framförallt män som beskriver att samtal om känslor är besvärligt då 

det finns en befäst uppfattning att det är en svaghet att be om hjälp (Perceval et al., 2018; 

Kennedy et al., 2018). I studien av Brew et al. (2016) finns inga större skillnader mellan 

jordbrukare och andra som arbetar på landsbygden i anledningar att inte söka hjälp.  

I studien av Roy et al. (2017) beskriver jordbrukare en upplevelse av att det finns en förväntan 

på dem utifrån en schablon på hur en bonde ska vara och som de förväntas leva upp till. 

Föreställningen om vad en jordbrukare/bonde är grundar sig på en gammeldags och 

traditionell syn på yrkesrollen enligt Roy et al. (2017) och Perceval el al. (2018). Percevals et 

al. (2018) studieresultat ger en bild av att det finns en rädsla över att misslyckas som också tas 

upp i Polains et al. (2011) kvalitativa studie.  
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Andra hinder som minskar sannolikheten att gruppen jordbrukare söker hjälp beskrivs också i 

litteraturen, bland annat avstånd till service och tidspress, de aspekterna tog upp under temat 

Geografisk plats. Hinder som hör samman med temat stigma handlar om uppfattningar och 

upplevelser av hur andra bedömer och värderar någon som söker hjälp. Enligt Polain et al. 

(2011) finns en motvillighet att söka hjälp och förklaras av att jordbrukare dels inte har 

kunskap om hur och var de kan få hjälp, avstånd och kostnader men också av att vårdpersonal 

saknar kunskap och förståelse kring hur en jordbrukares vardag påverkar hälsan (ibid). Vidare 

beskriver Polain et al. (2011) och Percavel et al. (2018) om för- och nackdelar med mindre 

samhällen. En nackdel är att jordbrukare är oroliga över ryktesspridning som ansågs vanligt 

förekommande på mindre orter. Rädslan för rykten att ha setts uppsöka psykolog eller 

ekonomisk rådgivare är ytterligare ett hinder och en förklaring till varför jordbrukare söker 

vård i lägre utsträckning än övrig befolkning. Fördelen med att andra i samhället känner till 

vad som pågår var också en positiv aspekt då det är lättare för människor att stödja varandra 

när de känner till problemen (ibid). Förtroendet för vårdpersonal var lågt hos en del 

jordbrukare (Polain et al., 2011) medan de som hade erfarenhet av att få hjälp var positiva till 

det och rekommenderade andra att ta hjälp (Percavel et al., 2018).  

Roy et al. (2017) använder typiska maskulina och stoiska begrepp (resourceful och relentless) 

för att förklara stigman inom yrket och följderna av denna föreställning som existerar i 

samhället men som också är högst självupplevd (Percavel et al., 2018; Kennedy et al., 2018). I 

Roys et al. (2017) intervjumaterial skildras en motstridig verklighet där den äldres åsikt och 

normföreställning får tolkningsföreträde, trots att den yngre generationen har sundare 

inställning och vilja att förbättra arbetssituationen. Jordbrukare som har insett ohållbarheten i 

att aldrig ta rast eller semester och tillåter sig att vara ledig, innehar känslan av att de gör fel 

och att de egentligen borde jobba eller att det skäms inför andra jordbrukare och inte talar om 

att de har rast och/eller semester. Studien av Roy et al. (2017) ger läsaren en uppfattning om 

en arbetskultur som kanske är på väg att suddas ut och ersätts med en yngre generation som 

innehar en större förståelse med att balansera jobb, familj och fritid (ibid).   
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Huvudfynden av litteraturöversikten är att jordbruksyrket är förenat med flertalet yttre och 

inre faktorer som på olika sätt påverkar deras psykiska hälsa. Jordbrukarens förutsättningar att 

klara av motgångar och förändringar är helt beroende av jordbrukaren personliga egenskaper, 

coping-strategier, hens sociala kontext och vårdens tillgänglighet. Avstånd och isolering är 

tydliga riskfaktor för psykisk ohälsa och är faktorer som för individen är svåra att påverka. En 

tydlig skyddsfaktor var goda sociala relationer, som kan vara lättare för individen att påverka 

om rätt förutsättningar finns. Frågan är vad som har största betydelsen för hälsan, tillgänglig 

vård eller närhet till sociala mötesplatser. Eftersom det finns en motvillighet till att söka hjälp 

och vård så kan den sociala kontexten möjligtvis spela en större roll för välbefinnandet. Att bo 

på landsbygden och/eller på avlägsen plats var inte bara en tydlig riskfaktor i studierna från 

Australien utan även för Storbritanniens jordbrukare, däremot var avståndsfaktorn inget som 

studerades i studierna från Norge. Studierna från Norge tar upp riskfaktorer som tid och 

ekonomi. De faktorer som studeras speglar möjligtvis landets utmaningar på samhällsnivå, 

vilket blir tydligast i australiensk forskning, då landsbygdshälsa och klimatförändringar är en 

realitet. Rimligt och önskvärt vore att forskare kommer att ägna sig mer åt att studera 

sambanden mellan klimatförändringar och psykisk ohälsa, i takt med att vi allt oftare blir 

påverkade av dess konsekvenser. Det vore också rimligt och önskvärt att media som är 

kopplat till jordbrukssektorn tar upp ämnet psykisk ohälsa av samma anledning, vilket togs 

upp inledningsvis, där LRF:s och ATL:s frånvaro av ämnet psykisk hälsa är ett problem som 

förklaras av rådande arbetskultur. 

Ett förtydligande gällande stigma och normer är att den yrkesrelaterade normkulturen är ett 

problem snarade än den arbetsplatsrelaterade normkulturen. Det intervjubaserade materialet 

ger en antydan om hur jordbrukare planerar kring arbete, raster och ledighet för att skapa ett 

hållbart arbetsliv som i studien av Roy et al. (2017). Men utåt så visas en annan sida upp, där 

jordbrukaren värderar sig själv och andra utifrån hur hårt och hur mycket hen arbetar, detta 

trots att jordbrukaren själv inser det oförenliga i normföreställningen (ibid). De kvalitativa 

intervjuerna speglar komplexa livssituationer, där många känslor och upplevelser av 

situationer får utrymme men det är svårt att avgöra i hur stor utsträckning livssituationen leder 

till allvarliga psykiska besvär och självmord.  
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En slutsats är att långa avstånd till vård i kombination med stigma samverkar och kan ge 

svaret till varför jordbrukare söker vård i mindre utsträckning än övrig befolkning (Brew et 

al., 2016). Svensk forskning visar att svenska jordbrukare har bättre fysisk hälsa (Telin, 2014) 

än övrig befolkning och har av den anledningen inte lika mycket kontakt med vården. 

Samtidigt så känner vi till att jordbruket är ett fysiskt arbete och är förenat med skaderisker 

och psykiska risker som framkommit av litteraturöversikten. Om det finns en motvillighet till 

att söka vård och en vilja att klara sig själv, därtill långa avstånd till sjukhus och en tidsaspekt 

att ta hänsyn till kan det inte finnas några tvivel om att jordbrukare och deras hälsa är extra 

utsatt. 

Generellt finns ett uttryckt behov av att vilja klara sig själv hos jordbrukare. Möjligtvis finns 

det behovet generellt bland landsbygdsbefolkning, som också förklaras av att medelåldern på 

landsbygden är högre och är då förknippat med en traditionell föreställning om att inte vara 

någon eller samhället till last. Det finns inte alltid skillnader i självrapporterad psykisk ohälsa 

mellan jordbrukare och landsbygdsbor och ger en antydan till att problemet är knutet till 

landsbygdsproblematiken. Frågan är om den psykiska ohälsan ligger i landsbygdsproblemet, 

så som avstånd till service, avbefolkning m.m., snarare än jordbruksyrket. I studien av Brew 

et al. (2016) tas inledningsvis upp att tidigare forskning har funnit att jordbrukares psykiska 

hälsa är likadan som hos övrig befolkning men forskningen är motsägelsefull. De högre 

självmordstalen som är ett faktum inom yrkeskategorin förklaras av vissa forskare bero på att 

tillgången till dödliga medel, som exempelvis vapen, är högre inom yrkeskategorin 

(Klingelschmidt et al., 2018). Likheter finns i högre självmordstal mellan andra yrkesgrupper 

som också har tillgång till vapen och andra dödliga medel (ibid). Skulle jordbrukare ha en 

lägre tröskel till att begå självmord än övrig befolkning?  

Det kan konstateras att goda relationer med familj, vänner, grannar och förmågan att 

upprätthålla sociala relationer är en betydande skyddsfaktor mot psykisk ohälsa hos 

jordbrukare. Förhållandet mellan sociala relationer och hälsa är dock en viktig faktor för alla 

och det går inte att säga att jordbrukare har mer behov av socialt utbyte än andra. Däremot 

kan sägas att förutsättningen att bibehålla de sociala relationerna är svårare för jordbrukare 

och för andra landsbygdsbor på grund av långa avstånd och begränsat utbud av service. Hög 

arbetsbelastning för jordbrukare bidrar också till att tid inte finns för att bibehålla det sociala 

livet vilket ökar ensamhet och isolering. De åtta riskfaktorer som tidigare redogjordes för av 

Truchot & Andela (2018) i ” The farmers stressors inventory” överensstämmer i stora drag 
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med aktuell forskning där arbetsbörda och tidsbrist fanns med som främsta anledningen till 

stress. Isolering kom på fjärde plats men stigma nämndes inte i det sammanhanget.  

Litteraturstudien visar att psykisk ohälsa är ett existerande problem i jordbruksyrket och 

beskriver vilka faktorer, enligt de vetenskapliga artiklarna, som har störst betydelse för att 

utveckla psykisk ohälsa. Syftet är därmed besvarat och ger också svar på frågeställning; ”Kan 

slutsatser dras utifrån vetenskapliga artiklar om det finns samband om vilka huvudsakliga 

faktorer som skapar psykisk ohälsa hos jordbrukare?” 

Metoddiskussion 

Sökningarna gav ett begränsat antal artiklar till litteraturöversikten. För fler träffar skulle 

också andra databaser ha undersökts. Under sökprocessen lästes flera intressanta rubriker och 

abstrakt men fanns senare inte tillgängliga i fulltext. Förhoppningen var att finna fler studier 

från Sverige och Europa men artiklar fanns inte tillgängliga. Med en längre tidsram hade både 

sök- och urvalsprocessen samt resultatet påverkats. Från Australien fanns många artiklar men 

inledningsvis var tanken att Australien inte skulle inkluderas, då landet inte riktigt 

överensstämmer med inkluderingskriterierna, framförallt då Australien utmärker sig i storlek i 

kontrast till antal invånare. Efter att ha läst rubriker, abstrakt och artiklar från australiensisk 

forskning så blir det tydligt varför ämnet är mer forskat på i jämförelse med andra länder. 

Australien är exceptionellt när det handlar om avstånd och är även glest befolkat. När vi i 

Sverige talar om lands- och glesbygd, talar australiensarna om ”remote area”, som i denna 

litteraturöversikt översätts till avlägsen plats. När de australienska jordbrukarna drabbas av 

urbaniseringen så blir isoleringens effekter väldigt tydliga och ju längre avstånden är desto 

tydligare blir sambanden till psykisk ohälsa (Brew et al., 2016). 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar kunde väljas ut till resultatet, trots begränsat 

underlag att välja från. De kvalitativa studierna undersökte ämnet utifrån olika 

intervjumetoder och blev ett bra komplement till de kvantitativa studierna. Tyvärr så var 

studiedeltagarna färre eller väldigt få i de kvalitativa studierna, till skillnad från de 

kvantitativa, vilket kan ifrågasätta studiens kvalitet. Om antalet artiklar i ämnet hade varit fler 

så hade några av studierna med få deltagare valts bort och ersatts med artiklar med en större 

studiepopulation för att höja tillförlitligheten i studiens resultat.  
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Trovärdigheten i resultaten av de valda artiklarna kan diskuteras då både kvalitativa och 

kvantitativa studier är förenat med olika reliabilitets- och validitetsfel. De kvantitativa 

artiklarna utgår ifrån olika slags mätskalor och analyserar svaren med olika statistiska 

analysmetoder. Trots det finns en generell samstämmighet i resultaten vilket stärker 

trovärdigheten något. Den longitudinella studien av Torske et al. (2016) som utgår ifrån en av 

världens största hälsoundersökningar (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT) visar på 

flera brister i studiens tillvägagångssätt. Bias på grund av ”The healthy workers effect” kan ha 

en betydande inverkan på resultatet, för att endast arbetande personer undersöks, vilket 

uppmärksammas i studien (ibid).  

Slutsats 

Budskapet ”levande landsbygd” har fått en ny innebörd och det handlar inte längre endast om 

öppna landskap och betande djur. Det handlar också om vad vi människor behöver för att må 

bra och för att samhällen ska vara livskraftiga. Att bo i lands- och glesbygd är förenat med en 

förhöjd risk att drabbas av psykisk ohälsa men orsakssambanden är svårstuderade och högst 

individuella. Att tillgängliggöra och investera i sociala mötesplatser på landsbygden där 

människor möts och skapar gemenskap är av stor betydelse för samhällsutvecklingen, inte 

minst för hälsan och välbefinnandet. Mönster och strukturer som skapar psykisk ohälsa hos 

jordbrukare studeras världen över och bör tas på stort allvar.  
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Kunde, L., Kõlves, K., Kelly, B., Reddy, P., & De, L. (2017). Pathways to suicide in 

australian farmers: A life chart analysis. International Journal of Environmental Research 

and Public Health, 14(4). doi:10.3390/ijerph14040352 

Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF). (2014). Varför ska man bli medlem. Hämtad 2018-11-20 

från https://www.lrf.se/om-lrf/bli-medlem/varfor-medlem/  

 

Levander, M & Westman, J-E. (2011). Filosofi (3:e uppl). Stockholm: Liber 

 

*Logstein, B. (2016a). Farm-Related Concerns and Mental Health Status Among Norwegian 

Farmers. Journal Of Agromedicine, 21(4), 316–326. https://doi-

org.libraryproxy.his.se/10.1080/1059924X.2016.1211055 

 

*Logstein, B. (2016b). Predictors of mental complaints among Norwegian male farmers. 

Occupational Medicine (Oxford, England), 66(4), 332–337. https://doi-

org.libraryproxy.his.se/10.1093/occmed/kqw019 

Lunner-Kolstrup, C & Lundqvist, P. (2013). Lantbrukets & landsbygdens psykosociala puls, 

Screening av psykosociala arbetsförhållande, psykisk hälsa och sociala nätverk bland 

lantbrukare och landsbygdsföretagare. ISBN 978-91-87117-51-0. Alnarp. 

*McLaren S, & Challis C. (2009). Resilience among men farmers: the protective roles of 

social support and sense of belonging in the depression-suicidal ideation relation. Death 

Studies, 33(3), 262–276. Retrieved from http://search-ebscohost-

com.libraryproxy.his.se/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=105471283&site=ehost-live 

https://www.lrf.se/om-lrf/bli-medlem/varfor-medlem/
https://doi-org.libraryproxy.his.se/10.1080/1059924X.2016.1211055
https://doi-org.libraryproxy.his.se/10.1080/1059924X.2016.1211055
https://doi-org.libraryproxy.his.se/10.1093/occmed/kqw019
https://doi-org.libraryproxy.his.se/10.1093/occmed/kqw019
http://search-ebscohost-com.libraryproxy.his.se/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=105471283&site=ehost-live
http://search-ebscohost-com.libraryproxy.his.se/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=105471283&site=ehost-live


23 

 

MeSH. (u.å.). Mental health – psykisk hälsa. Hämtad 2019-03-29 från 

https://mesh.kib.ki.se/term/D008603/mental-health 

Milner, A., Spittal, M. J., Pirkis, J., & LaMontagne, A. D. (2013). Suicide by occupation: 

systematic review and meta-analysis. The British Journal Of Psychiatry: The Journal Of 

Mental Science, 203(6), 409–416. https://doi-

org.libraryproxy.his.se/10.1192/bjp.bp.113.128405 

Nationell samordnare (inom området psykisk hälsa). (2015). Regeringens strategi inom 

området psykisk hälsa 2016–2020, Fem fokusområden fem år framåt. Hämtad 2018-12-06 

från http://samordnarepsykiskhalsa.se/wp-

content/uploads/2016/08/psykisk_halsa_210x240_se_webb.pdf 

Pellmer, K., Wramner, B. & Wramner, H. (2012). Grundläggande folkhälsovetenskap. (3:e 

uppl.) Stockholm: Liber. ISBN 978-91-47-10549-6. 

*Perceval, M., Ross, V., Kõlves, K., Reddy, P., & De Leo, D. (2018). Social factors and 

Australian farmer suicide: a qualitative study. BMC Public Health, 18(1), 1367. https://doi-

org.libraryproxy.his.se/10.1186/s12889-018-6287-7 

*Polain, J., Berry, H., & Hoskin, J. (2011). Rapid change, climate adversity and the next 'big 

dry': Older farmers' mental health. The Australian Journal of Rural Health, 19(5), 239-43. 

doi:10.1111/j.1440-1584.2011.01219.x 

*Roy, P., PhD, Tremblay, G., PhD, SW, Robertson, S., PhD, RN, & Houle, J., PhD. (2017). 

“do it all by myself”: A salutogenic approach of masculine health practice among farming 

men coping with stress. American Journal of Men's Health, 11(5), 1536-1546. 

doi:10.1177/1557988315619677 

Statistiska Centralbyrån, (SCB). (2018). Normskördar för skördeområden, län och riket 2018. 

Statistiskt meddelande, JO 15 SM 1801. ISSN 1404-5834 

Statistiska Centralbyrån, (SCB). (2012). SCB, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och LRF, 

Hållbarhet i svenskt jordbruk 2012. ISBN 9789161815708 

Thelin, A. 2014. Lantbrukarnas arbetsmiljö och folksjukdomarna. FAJ – projektet. 

Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap Allmänmedicin. Proj nr: H0835088 

*Torske, M. O., Bjørngaard, J. H., Hilt, B., Glasscock, D., & Krokstad, S. (2016b). Farmers’ 

mental health: A longitudinal sibling comparison - the HUNT study, Norway. Scandinavian 

Journal Of Work, Environment & Health, 42(6), 547–556. https://doi-

org.libraryproxy.his.se/10.5271/sjweh.3595 

Truchot, D., & Andela, M. (2018). Burnout and hopelessness among farmers: The Farmers 

Stressors Inventory. Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology, 53(8), 859–867. 

https://doi-org.libraryproxy.his.se/10.1007/s00127-018-1528-8 

https://mesh.kib.ki.se/term/D008603/mental-health
http://samordnarepsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/08/psykisk_halsa_210x240_se_webb.pdf
http://samordnarepsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2016/08/psykisk_halsa_210x240_se_webb.pdf
https://doi-org.libraryproxy.his.se/10.1007/s00127-018-1528-8


24 

 

Vilhelmsson, A. & Tengland, P.-A. (2016). Global folkhälsa: om livsvillkor, sjukdomar och 

social rättvisa. Lund: Studentlitteratur. ISBN 9789144076942 


	INTRODUKTION
	Riskfaktorer
	Folkhälsopolitik
	Psykisk ohälsa
	Organisationskultur i Sverige
	Arbetsplatskultur och stoicism
	Problemformulering
	SYFTE

	METOD
	Studiedesign
	Definitioner
	Datainsamling och urval
	Sökprocess
	Tabell. 1. Sökprocess
	Databearbetning

	RESULTAT
	Tabell 2. Översiktstabell över inkluderade artiklar och resultat.
	Teman
	Sammanfattning
	Tabell 3. Innehållsanalys av teman
	Arbetsliv
	Sociala relationer
	Geografisk plats
	Stigma


	DISKUSSION
	Resultatdiskussion
	Metoddiskussion
	Slutsats
	REFERENSER





