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Sammanfattning 

Lantbrukare utsätts för flertalet påfrestningar i sitt dagliga arbete, vilket kan 

påverka deras psykiska hälsa. Svenska lantbrukares psykosociala arbetsmiljö 

har beskrivits som relativt god, men inte mycket är känt angående deras 

hantering av belastningar. Studiens syfte var att utforska, beskriva och skapa 

förståelse för hanteringen av belastningar genom att besvara frågeställningen: 

Hur hanterar lantbrukare i Sverige arbetsrelaterade påfrestande händelser? 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med 12 svenska 

lantbrukare och analyserades genom induktiv tematisk analys. Resultatet 

visade att påfrestningar och hanteringen av dem uppfattas som en del av 

lantbrukarnas identitet. Lantbrukarna räknade med att vissa händelser ingår i 

livsstilen, men mer oförutsägbara sådana skapade ökad belastning. Att 

införliva påfrestningar och hanteringen av dem i lantbrukaridentiteten 

möjliggjorde för lantbrukaren att fullfölja sitt livsval. Resultaten ökar 

förståelsen för varför lantbrukare, trots prövningar, är motiverade att fortsätta 

arbeta och hur deras hanteringsstrategier kan ha både positiva och negativa 

hälsoeffekter. För att främja psykisk hälsa bör insatser riktas mot att stärka 

lantbrukarnas befintliga, adaptiva hanteringsstrategier, exempelvis genom 

ökad tydlighet i myndigheters kommunikation, att stärka en känsla av 

samhörighet, samt att förenkla tillgång till socialt stöd.  
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Abstract 

 

Farm work is associated with strain, which can affect farmers’ mental 

health.  Although Swedish farmers’ psychosocial work environment has 

been portrayed as relatively sound, little is known about how they cope with 

stressors. The present study aimed to explore, describe and generate 

understanding of this by answering the following question: How do farmers 

in Sweden cope with work-related strenuous events? Qualitative semi-

structured interviews with 12 Swedish farmers were performed and 

analysed using inductive thematic analysis. The results indicated that both 

stress and coping were experienced as part of the farmers’ identities. Some 

hardships were postulated as part of the farming lifestyle but highly 

unpredictable events created more strain. Incorporation of both strain and 

coping into the farming identity enabled farmers to retain their existence. 

The results increase understanding of farmers’ motivation to keep working, 

in spite of strain and also how their coping strategies may have both positive 

and negative effects on mental health. Promotion of farmers’ mental health 

should be directed towards strengthening existing and adaptive coping 

strategies, for example by government agencies providing transparent 

communication, and increasing a sense of affinity as well as access to social 

support.  

 

Keywords: Farmers, strain, coping, work environment, identity, qualitative 

interview, inductive thematic analysis 
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“En har väl hittat nåt sätt att överleva” 

Svenska lantbrukares hantering av arbetsrelaterade påfrestande händelser 

Sveriges lantbrukare förser landets befolkning med allt trävirke (Skogsindustrierna,  

2018) och en stor andel av de livsmedel som konsumeras (Jordbruksverket, 2018). De är 

således en samhällsviktig yrkesgrupp. Att vara lantbrukare är samtidigt förknippat med risker 

och det är inte ovanligt att nyhetsmedier uppmärksammar gruppens utsatta arbetssituation. 

Bland annat beskrev Dosts (2019) inslag i Sveriges Radio hur lantbrukare upplevt psykiska 

påfrestningar med anledning av förra årets torka. Ytterligare ett färskt exempel är lantbrukares 

oro för hot och attacker till följd av sin näring, vilket Sundin (2019) skrev om för SVT 

Nyheter. Enligt statistik från myndigheter i flera länder rankas dessutom lantbruk som ett av 

de farligaste yrken som finns (Health and Safety Executive [HSE], 2019; The National 

Institute for Occupational Safety and Health [NIOSH] 2018). Arbetsmiljöverket (2019) visar 

även genom sin årliga undersökning att jord- och skogsbruk är den bransch i Sverige som står 

för flest arbetsolyckor med dödlig utgång. Detta är inte förvånande eftersom lantbruk ofta 

innebär ensamarbete med dagligt handhavande av stora djur och tungt maskineri (Alwall 

Svennefelt, 2019). 

Lantbrukares arbetssituation 

Lantbrukares situation innebär alltså hög risk att uppleva händelser av mycket  

allvarlig grad men också upprepade påfrestningar, där båda omständigheterna kan orsaka 

allvarliga stressreaktioner (Michel, 2018). Trots detta är yrkesgruppen förhållandevis 

underbeforskad när det gäller hur denna hanterar och påverkas av sådana händelser. Däremot 

finns många studier om detta gällande flertalet andra professioner. Skogstad et al. (2013) 

menade i en litteraturöversikt på ämnet att högriskyrken främst inkluderar brandmän, 

ambulanspersonal och polis, men även tågförare, sjukvårdspersonal, sjömän, dykare, 

journalister, samt post-, bank- och butiksanställda. Den slutsats som drogs var att 

psykologiska insatser i akutfas, uppföljning av den drabbades mående över tid, kollegialt stöd 
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samt en god psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö är viktiga faktorer för hanteringen av 

arbetsrelaterad posttraumatisk stress (Skogstad et al., 2013). Vidare forskning inom området 

har bland annat valt att fokusera på barnmorskor (Sheen, Slade & Spiby, 2014), 

sjuksköterskor i krigsdrabbade områden (Shamia, Thabet & Vostanis, 2015), 

brottsplatstekniker (Pavšič Mrevlje, 2016), pediatrisk intensivvårdspersonal (Rodríguez-Rey 

et al., 2017) och försvarare av mänskliga rättigheter (Rodin et al., 2017). Det existerar således 

redan en forskningsbas om hur varierande kårer påverkas och hanterar påfrestande händelser. 

Lantbrukares situation kan dock anses särskild från andra yrkesgrupper, vilket gör det svårt att 

applicera fynden på dem som population.  

Baserat på Karaseks krav-kontroll-stödteori (Theorell, 2012) kan argumentet göras att  

lantbrukares arbetssituation är annorlunda, där de mest framträdande skillnaderna jämfört med 

andra yrken står att finna i modellens stöd- och kontrolldimensioner. I egenskap av 

egenföretagare har lantbrukaren oftast inte ett naturligt organisatoriskt skyddsnät runt sig. 

Detta är extra anmärkningsvärt med tanke på att bristande socialt stöd anses vara den mest 

centrala riskfaktorn för utvecklandet av posttraumatisk stress (Michel, 2018). I akutfasen efter 

en påfrestande händelse behöver till exempel den drabbade snabbt professionellt stöd, vad 

Skogstad et al. (2013) benämner ”psykologisk första hjälpen”. I en internationell 

sammanställning som bland annat undersökte mjölkbönders arbetsförhållanden, underströk 

Lunner Kolstrup et al. (2013) att lantbrukare ofta får söka stöd och hantera behov av vård på 

egen hand till följd av sin isolerade situation. Bristen på ett arbetsmässigt socialt sammanhang 

medför också att lantbrukare inte automatiskt bistås med formell träning eller utbildning i 

stresshantering. Sådan utbildning är en effektiv preventiv insats som ökar förmågan att 

mentalt hantera stressfyllda händelser (Michel, 2018; Skogstad et al., 2013). 

Många yrkesgrupper, och kanske speciellt egenföretagare, är starkt beroende av 
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externa faktorer i arbetet. Detta stämmer i ännu högre grad för lantbrukare med tanke på 

faktorernas mängd, hur små möjligheterna att påverka dem är, samt vilken påverkansgrad de 

innebär. Lunner Kolstrup et al. (2013) uttryckte att sådana yttre omständigheter inbegriper 

väderförhållanden, allmänna ekonomiska och politiska förhållanden, statliga myndigheters 

bestämmelser, svår byråkrati, negativ samhällsopinion och risken för smittoutbrott.  

I en australiensisk studie där lantbrukares stress och coping efter vädermässig torka  

undersökts, konkluderade Gunn, Kettler, Skaczkowski och Turnbull (2012) att lantbrukares 

kontext verkligen skiljer sig från andra gruppers och att fynd som gjorts gällande hos andra 

urval därmed inte är helt tillämpbara på denna population. Enligt resonemanget kring krav-

kontroll-stödmodellen verkar lantbrukare inte heller ha lika goda förutsättningar som andra 

yrkesgrupper att hantera belastningar och upprätthålla god hälsa (Theorell, 2012). 

Teorier kring hälsa 

Hälsa är ett mångfacetterat begrepp som definieras på flertalet olika sätt i litteraturen.  

I sin litteraturgenomgång redovisar Medin och Alexanderson (2000) för olika hälsoteorier, där 

vad de kategoriserar som humanistiska inriktningar fokuserar på människan som aktiv skapare 

av sin hälsa i samspel med omgivningen. Två ansatser som anses höra hit är den holistiska 

och den salutogena (Medin & Alexanderson, 2000).  

Den holistiska ansatsen. Grundtanken i denna ansats är att en människa upplever god  

hälsa då hon har förutsättningar att genomföra handlingar som för henne närmare sina 

prioriterade mål (Nordenfelt, 1991). Sjukdom och skador bör därmed betraktas som möjliga 

orsaker till ohälsa eftersom de begränsar människans handlingsutrymme snarare än ohälsa i 

sig. Att ha handlingsutrymme är beroende av personens förmåga och mål, men också av yttre 

omständigheter (Nordenfelt, 1991). 
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Den salutogena ansatsen. Denna ansats fokuserar på vad som skapar hälsa, snarare  

än vad hälsa är (Medin & Alexanderson, 2000), där en känsla av sammanhang (KASAM) 

anses bidra till god hälsa (Antonovsky, 1991). KASAM består av tre delar: meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet. Människor som upplever världen som möjlig att förstå och 

förklara, som har resurser att hantera det som händer och som uppfattar det som meningsfullt 

att möta de problem som livet oundvikligen medför anses ha en stark KASAM. Antonovsky 

(1991) betonar att KASAM inte är synonymt med god hälsa, utan snarare en faktor som 

genom att öka människors motståndskraft vid påfrestningar kan bidra till hälsoupplevelsen. 

Teori kring påfrestningar och kris 

Den psykologiska krisen. Psykologiska kriser, vilka kan delas in i traumatiska kriser  

och livskriser, uppstår när en människa uppfattar världen som omöjlig att hantera och förstå 

utifrån sin befintliga kunskap (Cullberg, 2006). Vid traumatiska kriser drabbas människan av 

en oanad händelse vilken upplevs hota trygghet, identitet eller existens. Livskriser är sådana 

skeenden som är mer förväntade i en normal livsgång, men som ändå innebär stora 

förändringar och därmed kan upplevas svårhanterliga (Cullberg, 2006). Cullberg (2006) 

menar dock att gränserna mellan de olika kriserna är flytande då människor reagerar olika 

beroende på livshistoria, livssituation och det sociala sammanhang som individen befinner sig 

i. Eftersom psykologiska kriser kan innebära att handlings- och livskraft  

väsentligt minskar (Cullberg, 2006) är de tätt förenade med hälsobegreppet. Nedsatt hälsa 

som trötthet, sjukdom eller utmattning kan därutöver medföra att individens förmåga att 

hantera kriser blir lägre (Cullberg, 2006). Psykologiska kriser är dock, enligt Cullberg (2006), 

en naturlig del av livet som varken kan eller bör undvikas eftersom de är en förutsättning för 

utveckling. 

Teori kring stress och coping 

Den transaktionella modellen av stress och coping beskriver stress som en subjektiv  
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upplevelse, vilken skapas i samspel mellan individen och dennes miljö (Lazarus & Folkman, 

1984). Psykologisk stress uppstår när en individ upplever att det inte finns tillgängliga 

resurser för att hantera situationen. I sådana situationer värderar individen också hur den bör 

hanteras: vilka copingstrategier som kan användas. Lazarus och Folkman (1984) delar upp 

copingstrategier i primärt problemfokuserade eller emotionsfokuserade. Problemfokuserad 

coping avser försök att förändra problemet eller situationen som orsakar stressen, exempelvis 

genom att arbeta mer, delegera arbetsuppgifter eller att lära sig nya kunskaper och färdigheter. 

Vanliga emotionsfokuserade strategier är förnekelse, undvikande, meningsskapande och att 

försöka se det positiva i negativa händelser. Individen försöker förändra sin uppfattning av ett 

problem snarare än själva problemet, i syfte att hantera de känslor som en stressfylld situation 

medför (Lazarus & Folkman, 1984). En copingstrategi betecknas varken som bra eller dålig, 

då dess effektivitet alltid är beroende av dess kontext och utfall. Coping är en pågående 

process där genomförda copingstrategier ständigt förändrar situationen som individen 

upplever befinna sig i, vilket i sin tur leder till nya hanteringssätt (Lazarus & Folkman, 1984). 

Människan ses alltså som en aktiv aktör genom att hantering och påverkan av en händelse är 

nära förknippat med varandra. 

Lantbrukares psykiska hälsa 

Hur mår då egentligen lantbrukare, med tanke på deras utmanande arbetssituation?  

Forskningsläget ger en tvetydig bild. En del forskning pekar mot att lantbrukare världen över 

inte lider av mer psykisk ohälsa, vare sig jämfört med andra landsbygdsinvånare (Judd et al., 

2006) eller den allmänna befolkningen (Fraser et al., 2005). Annan forskning har funnit att 

lantbrukare faktiskt lider av psykisk ohälsa i form av stress, utmattning, sömnproblem och oro 

som kan associeras med arbetssituationen (Lunner Kolstrup et al., 2013). Ytterligare studier 

har indikerat att depression (Sanne, Mykletun, Moen, Dahl & Tell, 2004) och 

självmordsbenägenhet (Gregoire, 2002) är högre bland lantbrukare än i andra yrkesgrupper. 
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Även en longitudinell studie som utforskade norska lantbrukares mentala hälsa, fann att de 

löper högre risk att lida av depression i jämförelse med både sina icke-lantbrukande syskon 

samt andra yrkesgrupper (Torske, Bjørngaard, Hilt, Glasscock, & Krokstad, 2016).  

Lantbrukare och coping 

Det rådande forskningsläget kring lantbrukares hantering av påfrestande händelser är  

som nämnts relativt litet, med följande internationella studier som undersökt detta. 

Hennon och Hildenbrand (2005) beskrev i sin studie att traditionella familjelantbruk  

står inför stressfyllda omvärldsförändringar i form av till exempel teknik och nya regelverk. 

För att överleva och hantera detta menade författarna att lantbruken är tvungna att anpassa sig, 

vilket kan ske i sex grader av modernisering. Hennon och Hildenbrand (2005) sammanfattade 

att denna anpassningsprocess i sig innebär en påfrestning, som kräver olika former av socialt 

stöd. 

Att söka socialt stöd är en hanteringsstrategi som framträtt tydligt och verkar vara  

viktig för lantbrukare (Becker, Roos & Coetzee, 2015; Berry, Hogan, Owen, Rickwood & 

Fragar, 2011; Gunn et al., 2012; Peck, Grant, McArthur & Godden, 2002; Robertson, Murphy 

& Davis, 2006; Staniford, Dollard & Guerin, 2009). Att söka och få tillgång till stöd har dock 

uppfattats som svårt för lantbrukare av flera olika anledningar. Ett par studier hävdade att det, 

hos manliga lantbrukare, finns en stark identitetskänsla kopplad till en stereotyp som säger att 

“en man bör klara sig själv”, vilket hindrar dem från att söka hjälp (Alston & Kent, 2008; 

Lovelock, 2012). Enligt Ellis och Albrecht (2017) samt Peck et al. (2002) upplevde 

lantbrukare att det var svårt att söka professionell vård på grund av geografiskt avstånd men 

också upplevd misstro gentemot vårdpersonal. Enligt Ellis och Albrecht (2017) beror detta på 

att lantbrukare har en stark koppling till sin gård och ser den som en del av sin identitet. 

Bristande kunskap om vilka tillstånd som kan och bör behandlas samt hur man kan få tillgång 

till vård ansågs också vara en barriär för socialt stöd (Staniford et al., 2009).  
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Förutom vikten av socialt stöd framstår också användandet av problemfokuserade  

copingstrategier som centralt hos lantbrukare. Att arbeta hårt, hitta nya lösningar och lära från 

sina misstag sågs som en hanteringsstrategi av citrusodlare efter svår torka (Staniford et al., 

2009) och av lantbrukare som drabbats av skogsbrand (Becker et al., 2015). Gunn et al. 

(2012) identifierade även planering som en viktig strategi efter svår torka. I likhet 

identifierade Roy, Tremblay, Robertsson och Houle (2017) långsiktig planering som en viktig 

copingstrategi hos lantbrukare, men i distinkt kombination med ett positivt 

framtidsperspektiv, vilket kan beskrivas som både emotionsfokuserad och problemfokuserad 

coping (Lazarus & Folkman, 1984). 

Emotionsfokuserad coping har i sin tur rapporterats i form av undvikande och  

distraktion i nära samband med påfrestande händelser, för att sedan utvecklas till att handla 

om positiv omformulering och meningsskapande sedan en tid passerat (Becker et al., 2015; 

Carra & Curtin, 2017; Robertson et al., 2006; Staniford et al., 2009).   

Av de fåtal identifierade artiklarna som beskriver hantering hos lantbrukare inkluderar  

enbart den av Carra och Curtin (2017) en kvinnlig population och lantbrukares sätt att hantera 

påfrestningar har i flera andra studier kopplats till en manlig könsstereotyp (Alston & Kent, 

2008; Ellis & Albrecht, 2017; Lovelock, 2012; Roy et al., 2017). Berry et al. (2011) menade 

att en svaghet med många studier är att de inte tagit hänsyn till att lantbrukare är en heterogen 

grupp och att lantbrukares förutsättningar därmed bör undersökas ur ett brett perspektiv. Berry 

et al. (2011) ansåg vidare att deras översikt tydde på att lantbrukare besitter en positiv 

motståndskraft i relation till påfrestande händelser, men att det saknas förståelse för vad som 

gör dem motståndskraftiga, något de ansåg att framtida studier borde belysa.  

Coping och psykosocial hälsa hos lantbrukare i Sverige  

Hantering av påfrestande händelser hos svenska lantbrukare verkar vara ett outforskat  
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område. Den närmast relevanta funna undersökningen som berört svenska lantbrukare är en 

rapport som granskat deras psykosociala mående (Lunner Kolstrup & Lundqvist, 2013). 

Slutsatsen i rapporten var att lantbrukare, trots många påfrestningar, upplevde sig ha god hälsa 

och generellt vara tillfreds med sina arbeten och liv. Kartläggandet av den psykosociala 

arbetsmiljön i det svenska lantbruket syftade i förlängningen till att utarbeta förbättringar för 

denna arbetsgrupp. Ett nästa steg i att möjliggöra detta menade författarna var att intervjua 

lantbrukare (Lunner Kolstrup & Lundqvist, 2013). 

Förevarande studie 

Eftersom forskningen på området är begränsad, speciellt i en svensk kontext, är två  

syften med förevarande studie att utforska och beskriva hur lantbrukare i Sverige hanterar 

påfrestande arbetsrelaterade händelser. Detta görs ur ett brett perspektiv, både på grund av 

ämnets outforskade status i stort, men också för att ta hänsyn till att lantbrukare är en 

heterogen grupp. Lantbrukares psykiska hälsa har dessutom, trots de många påfrestningar de 

upplever, beskrivits som relativt god. Ytterligare ett syfte med studien är därför att skapa 

förståelse för hur sådana händelser hanteras av lantbrukare. Sådan kunskap kan utgöra 

grunden till riktlinjer för prevention och förbättrad arbetsmiljö för svenska lantbrukare. 

Studiens frågeställning är således: Hur hanterar lantbrukare i Sverige arbetsrelaterade 

påfrestande händelser? 

Metod 

Forskningsdesign 

För att uppfylla studiens syften och besvara dess frågeställning användes en kvalitativ  

design (Langemar, 2008), där analysen genomfördes empiridrivet. Förförståelse kring ämnet 

användes explicit och tilläts att förändra och förändras genom hela forskningsprocessen. Som 

helhet kan studien därmed sägas vara abduktiv (Langemar, 2008).  
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Forskarnas förförståelse  

Karaktäristika hos forskare och kontext. Vi är två svenska kvinnor i 30-årsåldern,  

med arbetarklassursprung. Studien utfördes som ett examensarbete på psykologprogrammet 

vid Örebro Universitet och omfattade 30 högskolepoäng. Den större sociala kontext som 

studien kunde placeras inom är en tid då allmän debatt kring miljöförändringar och 

djurhållning både påverkar samhället i allmänhet, och yrkeskåren lantbrukare i synnerhet. 

Forskarnas antaganden och värderingar. Ett grundantagande för denna studie var  

att forskning inte kan särskiljas från dess specifika undersökare eftersom kunskap är subjektiv 

och skapas i en kontext (Braun & Clarke, 2013). Med anledning av detta anses det viktigt att 

redovisa vår förförståelse. Vi vill medvetandegöra att vårt intresse för arbetspsykologi 

påverkade valet av ämne samt att vi båda är uppvuxna på landet och därmed hade viss insyn i 

lantbrukares levnadssituation. Lantbrukare uppfattades som en relativt förbisedd yrkesgrupp 

och vi ansåg det därmed angeläget att belysa deras förhållanden i forskning samt bidra med 

användbar kunskap för berörda parter. Kvalitativ metod valdes utifrån dess lämplighet att 

besvara forskningsfrågan samt den redovisade kunskapssynen. 

Forskares erfarenhet och kunskap. I egenskap av att vara i slutet av en femårig  

psykologutbildning bar vi med oss specifik kunskap. Vi vill vara tydliga med att vi 

uttryckligen guidats och dragit nytta av denna tidigare kunskap genom hela processen, men 

också låtit vår förförståelse kontinuerligt förändras. För att systematiskt följa vår 

kunskapsutveckling och öka insyn i arbetet fördes en löpande forskningsdagbok (Braun & 

Clarke, 2013; Langemar, 2008; Widerberg, 2002), där konkreta arbetssteg och reflektioner 

kring processen dokumenterades.  
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Rekrytering av deltagare 

Urval. De direkta faktorer (Langemar, 2008) som ansågs centrala var att deltagarna  

skulle vara lantbrukare, samt ha upplevt en påfrestande händelse relaterat till arbetet. Med 

“lantbruk” avsågs främst jordbruk, skogsbruk eller någon form av djurhållning 

(Nationalencyklopedin [NE], 2019). Deltagarna tilläts själva definiera vad “påfrestande 

händelse” innebar, eftersom det är högst subjektivt om en situation uppfattas som traumatisk 

eller ej (Michel, 2018). Då ett kvalitativt representativt urval eftersträvades, inkluderades de 

deltagare som kunde förväntas ge ett så varierat och fullödigt svar på forskningsfrågan som 

möjligt (Langemar, 2008).  

En indirekt faktor (Langemar, 2008) som ansågs kunna bredda datan var variation i  

typ av lantbruk. Detta eftersom lantbrukstyp kan tänkas påverka vilka påfrestningar man 

utsätts för samt möjligheten till hantering. Andra indirekta faktorer var kön och ålder. Dessa 

ansågs relevanta utifrån tidigare forskning som påvisat att upplevelse och hantering av 

påfrestande händelser skiljer sig beroende på ålder och kön (Michel, 2018; Tedeschi & 

Calhoun, 2004).  

Urvalet var ursprungligen förhandsstyrt, men kombinerades successivt med ett mer  

strategiskt urval anpassat efter dittills insamlade data, vilket rekommenderas av Langemar 

(2008). Efter inbokning av den åttonde intervjun kompletterades urvalet genom att deltagare 

som sysslade med skogsbruk samt var i ett yngre åldersspann inkluderades. För att kontrastera 

urvalet (Langemar, 2008) intervjuades även en deltagare utan verksamhetsansvar. Flera 

möjliga informanter avböjdes dessutom, då de indirekta faktorerna som de kunnat bidra med 

bedömdes täckas av i det befintliga materialet.  

Rekryteringsprocess. En rekryteringsannons och tillhörande informationsbrev  

författades (se Bilaga A) och spreds via sociala medier, bland annat på författarnas personliga 

Facebooksidor och i Facebookgruppen “Lantbrukaren”. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i 
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Värmland, Västra Götaland och Örebro skickade ut information om studien via e-post till sina 

medlemmar. Efter kontakt uppmärksammade Land Lantbruk studien i sin webbtidning (se 

Bilaga B). Dessutom nyttjades även personliga kontakter i rekryteringen. Av de 12 

inkluderade deltagarna rekryterades fyra via Facebook, fyra genom LRF och fyra genom 

personliga kontakter.  

Antalet deltagare i en studie styrs, enligt Langemar (2008) av dess syften, teoretisk  

mättnad och antalet deltagare i liknande studier. Braun och Clarke (2013) rekommenderar att 

ett litet projekt med kvalitativa intervjuer som metod inkluderar 6-10 deltagare. Med hänsyn 

till detta, samt på handledares inrådan, ansågs ett spann på 8-12 deltagare önskvärt. Mättnad i 

materialet upplevdes då den åttonde intervjun genomförts, vilket är en indikation på att 

datainsamling kan avslutas (Braun & Clarke, 2013). Resterande inbokade intervjuer 

inkluderade dock deltagare som förväntades kunna bredda materialet och genomfördes 

således. Dessa intervjuer bidrog till viss utökning, men bekräftade mest uppfattningen av 

mättnad. 

Deltagare 

Deltagare. De totalt 12 inkluderade deltagarna var geografiskt spridda från  

Norrbotten till Skåne. Tio var män och två var kvinnor. Åldern varierade från 25 till 75 år, 

med en medelålder på 53 år. De arbetade med olika typer av lantbruk: fem var 

mjölkproducenter, två var nötköttsproducenter, två var kyckling- och/eller äggproducenter 

och en var spannmålsproducent. En sysslade primärt med åkerbruk och en med skogsbruk. 

Åtta deltagare drev lantbruket som familjeföretag, tre var ensamma ägare och en var anställd. 

Samtliga var svenska medborgare och hade en historia av lantbruk då familjen hade ägnat sig 

åt lantbruk minst en generation bakåt i tiden, oftast mer. Nio av 12 lantbrukare bodde på 

gården där de bedrev lantbruk. Två av lantbrukarna var ensamstående och 10 av dem var gifta 

eller sambos. 
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Datainsamling 

Datainsamling. Data samlades uteslutande in genom semistrukturerade intervjuer.  

Intervjumetoden är fördelaktig för att skapa förståelse för och beskriva upplevelser, särskilt 

sådana som deltagare är personligt investerade i (Braun & Clarke, 2013; Widerberg, 2002). 

Den semistrukturerade intervjun valdes för att kunna styra datainsamlingen till att besvara 

forskningsfrågan, men även för att ge utrymme för sådant som inte förutspåtts vara relevant 

(Smith & Osborn, 2003).  

Samtliga deltagare kontaktades och en intervjutid bokades in, endera hemma hos  

lantbrukaren eller via telefon beroende på geografiskt avstånd. Därefter skickades ett skriftligt 

samtyckesformulär (se Bilaga C) till deltagaren. Vid telefonintervjuerna inhämtades 

informerat samtycke muntligt, annars skriftligt.  

Intervjuerna styrdes av en intervjuguide bestående av fyra huvudsakliga teman: (1)  

Livet som lantbrukare; (2) Påfrestande händelser - då; (3) Coping idag; (4) Psykosocial 

påverkan, samt ett inledande avsnitt som kartlade demografisk information. Det första temat 

behandlade lantbrukarens uppfattade arbetssituation och konstruerades utifrån krav-kontroll-

stöd-teorin (Theorell, 2012). Copingteori (Lazarus & Folkman, 1984) underbyggde det andra 

och tredje temat som kartlade lantbrukarens hantering av de påfrestande händelserna. 

Posttraumatiskt stresssyndrom (PTSD) (American Psychiatric Association [APA], 2013; 

Michel, 2018) och posttraumatiskt växande (PTG) (Tedeschi & Calhoun, 1996) användes som 

grund till tema fyra för att undersöka potentiella följder av påfrestande händelser. 

Provintervjuer genomfördes för att testa intervjuguiden. Widerberg (2002) rekommenderar 

detta för att ge möjlighet till revision av guiden, men också för att öva intervjuteknik. 

Intervjuguiden reviderades sedan löpande (Braun & Clarke, 2013), men efter den femte 

intervjun gjordes inga fler ändringar (se Bilaga D och E för intervjuguidens första respektive 

slutgiltiga version). 
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Tratteknik (Langemar, 2008) användes för att kartlägga vad deltagaren ansåg viktigast  

för varje tema, först därefter ställdes mer riktade frågor för att fördjupa förståelsen. Tekniken 

minskar risken att färga informantens svar genom ledande frågor (Smith & Osborn, 2003). 

Intervjun avslutades med att ge deltagaren möjlighet att lägga till relevant information som 

inte redan berörts (Braun & Clarke, 2013). 

Datainsamling skedde under september och oktober 2019 med ett intervjutillfälle per  

deltagare. Åtta intervjuer hölls hos deltagarna, resterande var telefonintervjuer. Intervjuerna 

tog mellan 64 och 119 minuter, medeltid var drygt 82 minuter. Vid två av intervjuerna deltog 

lantbrukarens familjemedlemmar, vilka samtyckte till deltagande och deras utsagor användes 

således i analysen.  

Samtliga intervjuer genomfördes av båda författarna vilket effektiviserade intervjun  

samt gynnade analysen då det gav möjlighet till efterföljande gemensamma reflektioner 

(Widerberg, 2002). 

Inspelning och dataframställning. Intervjuerna spelades in med mp3-spelare och  

minnesanteckningar togs som komplement. Transkribering skedde omgående efter 

intervjuerna för att underlätta noggrann återgivning och som förberedelse inför kommande 

intervjuer (Braun & Clarke, 2013). Verbatim transkriberingsmetod användes. Denna metod 

fokuserar på att återge intervjuerna ordagrant, då de ord och ljud som uttalats anses viktigast 

vid tematisk analys (Braun & Clarke, 2013).  

Dataförvaring. Ljudfiler och utskrifter förvarades lösenordskyddat i digital form och  

inlåsta i fysisk form. Intervjuerna avidentifierades vid transkribering, för att ytterligare skydda 

deltagares anonymitet (Braun & Clarke, 2013; Vetenskapsrådet, 2017). Endast författarna och 

två handledare hade tillgång till datan, som förstördes då uppsatsen färdigställts.  
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Analys 

Strategier för dataanalys. För att låta datan styra analysen så förutsättningslöst som  

möjligt genomfördes en induktiv tematisk analys (Langemar, 2008). Tematisk analys 

möjliggör identifiering av mönster över hela data-setet, vilket underlättar ett brett beskrivande 

och utforskande av ämnet (Langemar, 2008). Vidare är metoden lämplig då forskningsfrågan 

rör upplevelse och förståelse av ett fenomen (Braun & Clarke, 2013). 

Analysen följde de sex steg som rekommenderas av Braun och Clark (2013), där det  

första och andra steget innefattar transkribering och att bekanta sig med datan. Som tredje steg 

genomfördes fullständig kodning (Braun & Clarke, 2013), där allt material inkluderades och 

varje textutdrag av potentiell relevans för forskningsfrågan etiketterades med en kod. Både 

data- och forskardrivna koder genererades. En datadriven kod ligger nära informantens ord, 

exempelvis ‘Inte göra om samma misstag igen’ från textutdraget “... jag kommer ju inte göra 

om samma misstag i alla fall”. En forskardriven kod är mer tolkande, exempelvis ‘Berättar 

om händelsen som en rolig anekdot’ från textutdraget: “Ja, det var det ju när jag var överkörd 

av traktorn, hahahaha! Det var ju lite jobbigt, hehe!”.  

Ett transkript kodades gemensamt för att öka överensstämmelse. Båda författarna  

kodade resterande transkript till hälften, var för sig, vilket renderade 2 217 koder. Det fjärde 

steget innefattar att söka efter teman (Braun & Clarke, 2013), vilket gjordes genom successiv 

kategorisering. De initiala koderna sorterades därmed in i 101 genererade kategorier. Den 

forskardrivna koden ovan placerades då in i kategorin ‘Humor’.  

De 101 kategorierna inordnades vid en andra sortering i fyra identifierade  

huvudteman. Kategorin ‘Humor’ ansågs tillhöra det andra huvudtemat och döptes då om till 

‘Humor som ett sätt att distansera sig från svåra känslor’. I analysens femte steg kartlades det 

hur temana hängde ihop. Kategorierna finsorterades inom de fyra huvudtemana utifrån 12 
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aktivt urskilda subteman. Humorkategorin ansågs då tillhöra subtemat ‘Det är bara att köra 

på’. Ett kärntema som band samman all data kunde slutligen utrönas av författarna.  

Under analysens avslutande steg definierades och namngavs temana i samband med  

att det skriftliga resultatet framställdes (Braun & Clarke, 2013). I resultatet redigerades 

utvalda citat genom att radera upprepningar och utfyllnadsljud. Citat kortades vid behov ner 

för att bli mer koncisa, vilket signalerades med [...]. För att värna deltagarnas konfidentialitet 

gavs de fiktiva namn i resultatframställandet (Braun & Clarke, 2013).  

Etiska överväganden 

En etikansökan godkändes av kursansvarig vid Örebro Universitet. Det framgick i det  

informerade samtycket att deltagande i studien var helt frivilligt och informanternas rätt att 

när som helst avsluta sitt deltagande klargjordes (Vetenskapsrådet, 2017). Ingen ersättning 

utgick eftersom kompensation kan uppmuntra individer att utsätta sig för onödig skada (Braun 

& Clarke, 2013). 

Känslomässigt obehag bedömdes kunna uppstå under datainsamlingen, en risk som 

deltagarna informerades om. För att undvika att påverka informanternas mående negativt 

eftersträvades ett trygghetsskapande förhållningssätt och respekt för deltagarnas integritet 

(Widerberg, 2002). Deltagarna kunde själva styra över vilken information som berördes i 

intervjuerna och tillfrågades efteråt om sin upplevelse och aktuella mående. I samtycket 

hänvisades deltagarna till lämplig instans vid behov av professionell vård. 

En respondentvalidering (Braun & Clarke, 2013) erbjöds deltagarna utifrån flera  

etiska hänsynstaganden. För det första bidrog förfarandet ytterligare till att bibehålla 

konfidentialitet hos deltagarna. För det andra fick de möjlighet att revidera sina bidrag samt 

ge återkoppling på resultatet (Widerberg, 2002). Deltagarna tillfrågades vid intervjutillfället 

om de ville läsa uppsatsen innan den lämnades in för bedömning. Elva deltagare uttryckte att 

de ville ta del av uppsatsen, vilken delgavs dem i sin helhet via e-post. Tre av dessa 
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återkopplade skriftligt och uttryckte sig då positivt kring texten. På begäran genomfördes en 

mindre ändring av ett citat. 

Resultat 

Fyra huvudteman identifierades under analysen. Dessa bestod av 12 subteman och  

knöts samman av ett gemensamt kärntema (se Figur 1). 

Figur 1. Tolv subteman bildade fyra huvudsakliga teman, vilka tätt centrerades kring 

kärntemat. 

Tema 1: Lantbruk är livet 

Informanterna upplevde att lantbruk är något mer än ett arbete. Som svar på frågan om  

hur det är att vara lantbrukare svarade Bo att ”Det är ju inte som ett jobb som alla andra utan 

det är ju mer en livsstil”. Informanterna talade om sitt yrke som ett kall. Eftersom lantbruk är 

en livsstil tar jobbet aldrig slut och Jonas underströk hur verksamheten skiljer sig från andra 

genom att den ”... pågår ju 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet”. Arbetet kan alltså inte 



LANTBRUKARES HANTERING AV PÅFRESTNINGAR 21 

 

särskiljas från livet i övrigt – inte heller från den man är. Tina berättade att hennes man tyckte 

sig ge upp hela sin identitet då han gick i pension. Lantbrukarna arbetar för att leva, men lever 

lika mycket för att arbeta. Informanterna beskrev en hög arbetsmoral och vilja att syssla med 

sitt lantbruk. När de arbetar är de i sitt element och många fortsätter vara verksamma trots att 

de är över 65 år. Detta gällde exempelvis Jon, som inte reflekterade över att han uppnått 

pensionsålder: ”... det går som vanligt”. Jenny beskrev sin nära 80-årige fars förhållningssätt 

till lantbruket på liknande sätt: ”... för han så handlar det ju om att, han behöver inte gå och 

jobba, men han gör det, för det är ju hans livsstil”. Uppdelningen mellan lantbruket som 

arbete och livet i övrigt gick knappast att göra. Gällande dessa suddiga gränser sade Bo: 

... det är svårt att skilja på privat och jobb liksom. Eftersom man bor 50 meter från lagården 

[...] så att jobbet är ju en vardag liksom. Så det går ju hand i hand, gör det ju. Så att det blir ju 

inte mycket fritid så, liksom heller, privatliv alltså, som inte rör lagården. Så det mesta av 

livet, det kretsar ju kring detta liksom. Det blir ju inte så mycket annat. 

Gränserna verkade flytande åt båda håll. Som Nils beskrev: ”Även om man inte är  

hemma så är man ändå hemma. Alltså jag känner mig lika hemma i mina stallar som jag gör 

om jag är inne i vårt hus hemma”. 

Att gränserna mellan lantbrukarens privata och arbetsmässiga sfär beskrevs som  

ytterst diffusa innebär att händelser i arbetsliv och privatliv tydligt påverkar varandra. 

Påfrestningar kunde vara både enskilda händelser, liksom mer konstanta sådana. På 

uppmaningen att redogöra för påfrestningar som de varit med om i sitt arbete berättade 

informanterna om alltifrån fysiska skador, generationsskifte och dödsfall i familjen, till 

ekonomisk stress, myndighetskontakt och sjukdom hos djur, skörd eller dem själva. Det var 

dessutom mer regel än undantag att lantbrukarna ansåg sig ha varit med om flertalet 

påfrestande händelser under sitt yrkesverksamma liv. Upplevda påfrestningar är sådant som 

sker i livet i stort, vilket också hanteras därefter. 
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Subtema 1.1. Familjen ger stöd och samvetskval. De suddiga gränserna understryks 

av att närstående till lantbrukaren påverkas av de påfrestningar lantbrukaren erfar. Både 

direkt, som då Jons familj blev hotade av djurrättsaktivister, men också indirekt genom att 

lantbrukarens fysiska och psykiska mående influerar familjen. 

Lantbruken drivs ofta som familjeföretag, men oavsett om så är fallet framställdes  

familjen som högst delaktig i utförandet av lantbruksarbetet, vilket i båda fallen bidrar till de 

oklara gränserna. Lantbrukaren vänder sig i första hand till familjen för att få hjälp, eftersom 

denna oftast är insatt i arbetet. Det beskrevs att det finns en önskan och förväntan att den 

närmsta familjen ställer upp och hjälper till då det behövs, vilket upplevs tveeggat. Familjen 

omnämndes som ett av de tydligaste stöden i lantbrukarens liv och därmed i hanteringen av 

påfrestningar. Den ansågs vara avgörande för att få livet som lantbrukare att gå ihop. Som 

Klas sade: ”... allt annat överskuggande, prio ett på den sidan, är tveklöst familjerelationen. 

Den står i en klass för sig”. Lantbrukarna berättade om hur viktigt det är att komma överens i 

familjen för att få det att fungera. Familjens delaktighet frestar dock på relationerna. Samtidigt 

som lantbrukarna beskrev stor tacksamhet fanns det också en ambivalens i att vara beroende 

av sina familjemedlemmars hjälp. Kent berättade om hur han inte vill utnyttja sin sons hjälp 

alltför mycket, men att det samtidigt är svårt att hitta annan hjälp. Detta gör att han istället 

försöker klara sig själv så ofta han kan, vilket leder till att han blir ännu mer trött och sliten 

samt att olycksrisken ökar. Då Sören beskrev huruvida familjen är ett stöd menade även han 

att det finns en samtidig dubbelhet: 

Njae, ja det kan, det är dom ju. Men inte alltid. Ibland kan det ju vara, bli lite konflikter så att 

säga att, det är ju, ja. Alltså, jag känner mig splittrad. Eller hur jag nu ska uttrycka det. Ja. 

Man känner sig splittrad. [...] Svårt liksom, ja, att göra alla till godo eller liksom...  

Familjen är alltså ett stöd, men också en potentiell källa till dåligt samvete. Detta 

skapar en konflikt och påfrestning som är svår för lantbrukaren att lösa. Lantbrukaren vet inte 

hur hen ska prioritera, vad ska sättas främst av lantbruket och familjen? Ett sätt att hantera 
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detta är att familjen helt enkelt får anpassa sig efter lantbruket. Bland andra Jenny beskrev 

detta: 

... jag har en sambo och han är med viss del, alltså som en sån här allt-i-allo, vaktmästare. Han 

har varit med och mjölkat kor också så att han har som, han har kommit in i det här sen han 

träffade mig kan man ju säga. Han har ju inte jobbat inom det tidigare. Och det är ju samma 

med min brors sambo också, att det, man kommer in i det här och då får man, den som ger sig 

in i leken får leken tåla.  

Denise, som är gift med Kent, nyanserade dock sammanflätningen av lantbruk och familjeliv 

och menade att detta faktiskt också gör att ”... en kommer varandra närmare på något vis”. 

Subtema 1.2. Försöka skapa gränser. För att hantera de oklara gränserna mellan det  

yrkesmässiga och privata blev en annan strategi tydlig hos informanterna: de försöker på egen 

hand skapa sådana gränser. Gällande uppdelningen mellan arbete och familj, försöker de som 

driver familjeföretag att skapa en arbetsfördelning mellan familjemedlemmarna och sedan 

respektera denna. Jonas förklarar: ”Om man säger min sambo och jag. [...] Hon har sitt stall 

och ansvarar för det och sköter det och jag har mina ansvarsområden så man går liksom inte i 

varann heller och klankar i varandras grejer så.” 

Lantbrukarna arbetar i princip dygnet runt eftersom det hör till livet de lever. När de är  

hemma på gården pockar alla uppgifter konstant på uppmärksamheten och det beskrivs att det 

inte går att vara ledig på samma sätt som andra människor. Därför menade informanterna att 

de fysiskt behöver avlägsna sig från gården för att kunna slappna av ordentligt. Som Peter 

sade: 

Man behöver nog, faktiskt, komma bort ibland. Komma ifrån. Just när man bor på sitt arbete. 

Idag är jag ledig såhär. Då kan jag passa på att tvätta en traktor eller gör något sånt liksom, så 

blir det ju. Och det är väl ingen ledighet. [...] Ja, man ser ju allt som ska göras. Man slappnar 

ju ändå inte av liksom.  

För Mikael har jakten som hobby fungerat bra i detta syfte: 

Kommer en ut i skogen då försvinner ju allting, då rensar sig tankarna. Då har en ju lite annat 

och tänka på. Och det är ju skönt. En måste ha nån hobby annars så funkar det inte. Så en kan 

åka ifrån det. 

Jonas respektive Jenny har båda aktivt valt att inte bo på gården för att upprätthålla  

denna gränsdragning, något Jonas upplevde som ovanligt bland lantbrukare:  
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Dom flesta tycker det är konstigt att man flyttar härifrån, men jag brukar jämföra med, det är 

ju inte så många advokater som bor på sitt kontor liksom, eller det är inte så många byggare 

som bor på sin byggarbetsplats... 

För att ytterligare minska gränslösheten beskrev informanterna dessutom att de 

försökte konkretisera arbetstiderna mer. Jonas lyfte hur han mentalt försökte se på lantbruket 

”som vilket företag som helst” även om han samtidigt erkände att detta var mycket svårt: 

Även om jag har försökt att se på det som ett vanligt jobb, så blir det ju inte riktigt så. När det 

ringer nån 12 på natten och säger att nåt inte funkar, då måste ju jag åka iväg och lösa det. 

Vad Jonas uttryckte understryker också det till synes omöjliga i uppgiften som 

informanterna tampas med, då de försöker skapa gränser i det ofrånkomligt gränslösa. 

Subtema 1.3. Djuren är viktiga. För de lantbrukare som arbetade med 

djurhållning framträdde sammansmältningen med lantbruket ännu mer. Sören uttryckte: ”Så 

fort man har ett djur så är man ju bunden”. Precis som i förhållande till familjen, upplevde 

informanterna relationerna till djuren som komplexa och bestående av både påfrestande och 

stödjande sidor. Djuren beskrevs som en viktig drivkraft till att över huvud taget bedriva 

lantbruk samt som tröst och räddning, både vid påfrestande händelser och till vardags. Bo 

förklarade att djuren gör att han har ett starkt emotionellt band till arbetet och varför de inte 

skulle gå att ersätta: 

Besättningen, alltså korna liksom. Det är ju ändå, ja som jag försöker beskriva, det är en 

livsstil liksom, det är inte som ett vanligt jobb. Alltså det är inte som att sälja en grävmaskin 

eller en skördare eller nåt sån’t där liksom. För det kan man alltid köpa nytt men alltså, korna 

liksom, det är ändå nånting man har byggt upp under jätte-, jättemånga år. Avel och allting 

och man lär känna dom och sådär. [...] Det låter kanske löjligt men det är nåt som är starkt 

liksom. Som man har starkt band till. 

  

Djuren beskrevs som bidragande till oklara gränser och som en del av det som gör  

lantbruket till en livsstil. Djuren skapar konflikt hos lantbrukaren kring vad som ska sättas 

främst, men verkar samtidigt vara en av de mest självklara prioriteringarna. Eftersom djur är 

levande varelser och beroende av lantbrukaren, måste de under alla omständigheter 

prioriteras. Även om detta är en självklarhet är det inte alltid enkelt. Sören om då hans far 

gick bort: ”Så att han dog ju på morgonen och på kvällen fick man ju gå till djuren liksom.” 
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Tema 2: Det meningsfulla valet 

... du sitter ju ändå på ett... vad ska vi säga, ett... inte ett ok, men ett lass, jag menar, det här 

har funnits i släkten i alla tider. Du var enda barnet, eh, tog över av egen fri vilja naturligtvis, 

men hur det än är, historiens vingslag finns ju i kroppen, så är det ju. 

Denise uppfattade en ambivalens hos maken Kent, som många andra informanter också 

uttryckte. Även Sören uppfattade historiens vingslag:   

... man kände att det här arvet då att det, det är sjätte generationen den här gården då och så 

vill man liksom inte ‘ska jag bli den generationen som bara... struntar i det då eller?’ det 

kändes inte heller rätt då, riktigt.  

Valet att föra arvet vidare verkade centralt och beskrevs både som frivilligt och som   

ansvarsfyllt. Intresset för lantbruk sågs som medfött, till exempel av Jenny som sa: “... vi har 

ju som växt upp med det här, så är det ju. Vi har ju, alltså, fått det i blodet om man säger så.” 

Det medfödda intresset gjorde valet att ta över självklart och sågs som naturligt av 

informanterna. Samtidigt verkar valet också påverkas av ansvar och förväntningar. Valet att 

bli lantbrukare sågs dels som en tung mantel att axla, men också som ett privilegium. Utan arv 

är det svårt att bli lantbrukare. Frank, som varit anställd på lantbruk större delen av sitt 

yrkesliv, berättade:  

I min ungdom så att säga, så har jag haft ett litet ställe... försökt och få det att gå runt men det, 

det fungerade inte. Av många anledningar, så att säga. Det är alltid lättare, så att säga, om man 

är född in i det. Därför att man har, en, ja dels har man en koppling, man har kanske en gård 

att ta över och så vidare. 

Förväntningen att föra arvet vidare breder dessutom ut sig över generationer.  

Generationsskifte beskrevs, på olika sätt, som påfrestande av samtliga deltagare som ägde sitt 

lantbruk. Klas beskrev tanken på avveckling eftersom barnen inte vill ta över med orden: 

“Död och pina. Misslyckande, pest och elände [...] Det känns väldigt negativt. Det tar emot, 

jag vill bygga upp, inte avveckla.” Det verkar essentiellt att förvalta arvet på bästa sätt när 

lantbrukaren valt att acceptera det, oavsett vilka motiven bakom valet var. Att ge upp 

lantbruket var ett otänkbart eller mycket avlägset alternativ. Sören sade: 

... det sitter så djupt att det finns ju inte egentligen. Det alternativet. Så känner jag. Man 

kanske är korkad, det är möjligt, men... Det är man ju egentligen. För, men då är det ju, man 

känner sig kanske lite, man vill hedra sina förfäder lite grann kanske. 
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Oberoende av om valet att föra lantbrukararvet vidare var medvetet eller ej, innebär  

valet en livsstil som medför påfrestningar. För att hantera dessa påfrestningar och skapa 

meningsfullhet i det val som gjorts beskrev deltagarna följande.    

Subtema 2.1. Älska det för att orka. Frank menade att: 

... det finns många som har problem med både knän, axlar och så vidare. För att det är ganska 

hårt jobb, fysiskt. Sen är det väl, ja, alltså, man råkar ju alltid ut för saker. Nästan, jag tror inte 

det är nån som inte har råkat ut för någonting hittills, i lantbruket, vad det gäller fysiska 

skador.  

 

Deltagarna beskrev hur arbetets påfrestningar är något som ingår i livsvalet, en attityd  

som verkar skapa meningsfullhet. Istället för att begrava sig i motgångar uppfattas 

påfrestningar som något lantbrukaren får räkna med. Valet inskränker rätten att klaga, vilket 

Jenny illustrerar:  

... det händer alltid nånting, så är det ju. Oavsett vad det än är, jag menar vi, vi har ett sånt 

yrke. [...] Fast det är ju någonting som man har valt själv och det är ju inte så att man skyltar 

med det. ‘Åh, det är synd om bönderna’ utan dom har ju valt den här livsstilen och det gör 

man ju gladeligen.    

Dessutom menade informanterna att de positiva sidorna av jobbet överväger de  

negativa, något som också gav mening när det kändes tungt. Bo sade: “... man måste liksom 

tycka det är kul också för att orka hålla på med det.” Det går att urskilja en kontrast mellan de 

tankar Nils hade i samband med att han tog över gården och hur han kände nu efter 11 år i 

yrket:  

... jag valde ju från början, jag tyckte att det där att vara bonne var ett jävla skit, man var 

ensammen och det var jobbigt och dåligt betalt och allting [...] Alltså, det finns ju inget bättre 

jobb, så som jag jobbar hade jag ju aldrig orkat jobba om jag inte hade trivts. 

Eftersom valet att sluta som lantbrukare sällan är aktuellt, verkar denna  

positiva inställning till arbetet skapa ett skydd mot påfrestningar. Kent berättade hur en 

bekant, som inte hade denna inställning, såg sitt liv som lantbrukare som ett straff: “Han 

slutade med mjölkkorna efter 47 år, ‘jag blev utsläppt ifrån fängelset’ sa han.”  
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Subtema 2.2. Driva lantbruket fullt ut. Genom att ge allt i arbetet kan lantbrukaren 

skapa ett livsverk värdigt det arv hen förvaltar och samtidigt säkra framtiden för kommande 

generationer, vilket verkar vara ytterligare en meningsskapande strategi. Att äga sitt lantbruk 

kan ses som ett sätt att bedriva lantbruk till fullo. Jonas berättade: “... det var väl inte 

självklart att det skulle bli det, men det var väl en dröm, att kunna hålla på med det fullt ut. 

Och vara egen, framför allt.” Ägaransvar uppfattades dock som både påfrestande och 

frihetsskapande eftersom det sedermera kräver att man ger allt. Bo poängterade: 

... det känns ju sådär ibland alltså att jag inte äger det själv, bara det känns ju lite, kanske 

värdelöst och ja, inte värdelöst så men visst det hade varit kul att äga marken och korna och 

allting själv och kunna ja, göra nånting själv liksom. Men, nej, som det känns idag så är det 

väldigt skönt att jag har den valmöjligheten att kunna gå härifrån också.  

Ägaransvaret innebär att lantbrukaren blir mer bunden till verksamheten. Eftersom  

ägaren har det yttersta ansvaret menade Klas att behovet av kontroll ökar: “Det står ju till och 

med inskrivet i miljödomen för verksamheten vem som är personligt ansvarig. Så det är ju 

ganska hårda bud.” Frank visade på lättnaden i att vara just anställd: “... jag sa innan att jag 

kunde, jag var bra på att koppla bort. Att jag kunde slappna av när jag kom hem. Det hade jag 

nog inte kunnat göra, om jag hade haft det yttersta ansvaret.” Kontrollbehovet begränsar 

ägarens möjligheter att vara ledig, vilket kan utgöra en påfrestning över tid. Det förstärker 

dessutom upplevelsen av påfrestningar som inbegriper att lantbrukaren tappar kontroll över 

sin verksamhet, som för Nils då hans djur blev sjuka: 

... det är ju också obehagligt att från den ena dagen till den andra, från den ena dan så är det du 

som är ansvarig för allt som händer på gården, då om det springer en mus över golvet så kan 

Livsmedelsverket komma och det är mitt fel. Helt plötsligt över en natt så bestämmer nån som 

sitter i X att den här veterinären ska vara utredande veterinär å dom tar över driften av gården. 

Lantbrukarna fråntas makten att själva bestämma över och kontrollera sitt livsverk.  

Valet att föra arvet vidare på det sätt som lantbrukaren själv vill ligger inte längre i deras 

händer, vilket upplevs påfrestande. Att ge allt i lantbruket är således både en 

hanteringsstrategi som skapar mening, men också en riskfaktor för ökad påfrestning. Denna 

påfrestning hanteras främst genom att ta hjälp av anställda, vänner eller bekanta, men 
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förutsätter dock att man hittar hjälp man kan lita på. Mikael belyste detta: “... men det är ju 

som jag säger, en är ju inte så sårbar när en har bra anställt. Nej. Det löser sig alltid. Så att det, 

blir jag sjuk i en månad så fixar dom andra det ändå.”  

Subtema 2.3. Det är bara att köra på. En framträdande hanteringsstrategi som  

beskrevs av samtliga deltagare var ‘att bara köra på’. Sören menade att det var påfrestande att 

fortsätta jobba efter att hans far gått bort: “... problemet är ju att man hinner ju inte tänka efter 

riktigt, man bara kör på, ännu hårdare liksom [...] det var ju en stor sorg då också, upp i 

alltihopa som man liksom, knöt näven i byxfickan och jobbade.” Att inte ta sig tid att bearbeta 

känslor efter svåra händelser var gemensamt för många deltagare. De upplevde att de inte 

hade möjlighet, trots att de kanske hade behövt det. Även då det gått en tid sedan 

påfrestningen lät inte Nils sina känslor kring den komma fram: “Nej, jag lägger dom åt sidan 

bara. [...] Jag tror bara jag har lagt det bakom mig. Så en dag kommer det säkert att dyka upp 

och slå till med full kraft.” Tina menade dock att detta förfarande underlättade 

problemlösning för henne:  

... det praktiska får gå före och sen får man, det andra får hänga på sen och det kan, det måste 

man ju hantera på det viset nästan. Man kan inte, vad hade det hjälpt om man hade suttit och 

gråtit i ett hörn alltså det... [...] Det löser ingenting nej. Det gör ju inte det. Och man får väl 

ändå liksom, man får väl tro att när man ska komma fram till nån lösning så är det kanske 

ganska bra då, då blir det bättre. 

Förutom att ignorera sina känslomässiga reaktioner berättade deltagarna om hur de  

förminskade även fysiska skador. Skador uppfattades som allvarliga enbart om någonting var 

brutet och många väntade med att söka vård samt fortsatte att arbeta trots åkommor. Kent 

agerade på följande sätt efter en fallolycka:  

... det gjorde ont då, men inte så ändå, jag ringde rådgivningen då, å, ‘du ät Alvedon’ sa hon, 

’för du kommer att få jätteont’. Å det fick jag ju också. [...] För till att börja med då var jag ju 

med och körde upp skyliften och grejer här, å hjälpte honom men jag kände inte att det var 

sådära liksom [...] Men då var det ju, då blev det ju att, jag tänkte ju inte på att det var brutet. 

Deltagarna använde också humor som ett sätt att ‘bara köra på’. Exempelvis genom att  
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berätta om påfrestande händelser som roliga anekdoter, vilket Mikael gjorde: “Ja, det var det 

ju när jag vart överkörd av traktorn, hahahaha! [...] Det var ju lite jobbigt, hehe!” Jenny 

berättade om när hon sökte vård efter en djurattack:  

... efter en vecka när den där händelsen så, det är ju också ganska kul, då först efter att ha 

pratat med en annan sjuksköterska eller nåt sånt där, nån kompis kompis, och då sa jag: ‘gud, 

jag har så ont i axeln, jag får inte upp axeln högre än såhär’ och hon bara: ‘men, du måste ju 

fara å kolla, tänk om nånting är brutet?’ 

Risken med att bara köra på och ignorera både fysiska och känslomässiga reaktioner  

är att det orsakar ohälsa på lång sikt. Peter beskrev hur humor endast fungerar som strategi till 

en viss gräns:  

Just det där att fortfarande leva med, med den här smärtan och det och ändå på nåt sätt 

försöka, ja, skoja bort den, det är väl kanske, det funkar ibland men annars... är det ju en sorts 

process att hela tiden prata om och liksom att lösa det, och hantera just den dära, som man 

egentligen kanske är jätteirriterad över att man inte orkar eller hanterar. 

Även om det är förknippat med risker att ‘bara köra på’ så är det också en  

hanteringsstrategi som verkar fungera skyddande. Bo svarade på frågan om han upplevde sig 

ha saknat något efter en påfrestande händelse och preciserar dubbelheten i strategin:  

... alltså, ja valet kanske. Av att inte behöva vara här. Kanske. Just, fast sen var det ju en skön 

sak att kunna komma hit liksom och tänka på annat, så var det ju. Men alltså valmöjligheten 

kanske hade varit skönt att ha. 

Mikael menade att “... man inte kan gå runt och tänka på det för då blir man galen” 

och svarade med ett hjärtligt skratt på frågan om vad han gjorde istället: “Jag jobbar!”. Att 

jobba verkar agera som skyddsfaktor genom att öka meningsfullhet och minska möjlighet till 

ältande. Sören utvecklade sitt resonemang kring att han inte kunde ta ledigt när hans far gått 

bort på följande sätt: “Jag vet inte om det är rätt sätt att bara liksom jobba sig ur en sorg. Men 

det är ju ett sätt.” Jobbet innebär också en skyddsfaktor genom att “tvinga” lantbrukaren att 

utsätta sig för liknande situationer igen, vilket kan minska risken att utveckla rädsla för sådana 

situationer. Jenny svarade på frågan om det finns saker hon inte gör idag som hon gjorde 

innan en arbetsrelaterad olycka:  
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Nej, det tror jag inte, det tror jag inte nej. Jag menar, det är ju inte så att ja, det där kan inte jag 

göra för att jag har blivit rädd för det eller nåt sånt. [...] Så, det funkar ju inte så utan alla saker 

måste ju göras ändå. 

Peter berättade att han hade för vana att ‘bara köra på’, men att han sedan råkade ut 

för en påfrestning som gjorde att han inte kunde fortsätta som förut. Peter tvingades då till ett 

nytt val: 

... livet fasa om sig här när jag slutade med djuren och sådär så men det, jag hade liksom inget, 

kände inte att jag hade nåt riktigt alternativ heller i och med att kroppen inte höll liksom. [...] 

Det var enormt tungt att komma tillbaka sen, liksom att inte, att inte ha en kropp som funka 

och ständig värk och... [...] Så det är klart att det fanns ju... period efter där, jag 

liksom…önskade att jag inte hade överlevt liksom. [...] Det funkade inte, det var liksom, det 

var tungt i firman, tungt ekonomiskt, bara mot liksom, bara uppför, uppför, uppför. Ständig 

värk, aldrig sova... enormt mycket motgång egentligen. Varför överlevde man? Vad i hela 

friden var det bra för? Bättre att man hade slutat liksom. 

Trots enorma påfrestningar är tanken på att ge upp livet som lantbrukare inte aktuell.  

Även om Peter fasade om, valde han att fortsätta som lantbrukare. Att ‘bara köra på’ är 

därmed en strategi som bidrar till att lantbrukare kan fortsätta leva enligt det meningsfulla val 

de gjort.   

Subtema 2.4. Skapa en sammanhängande berättelse. Jonas drog sig till minnes  

förra sommaren:  

... vi fick ihop det året, både fodermässigt och resultatmässigt och, men det var nog att vi var 

rätt så snabba där liksom. Många väntade nog [...] jag menar det upplever man ju själv, sånt 

som är jobbigt, det är ju ofta så att man, i vardagen eller vad som helst, då hittar man ju 

omvägar kanske och försöker undvika det som är... det har man ju gjort genom åren, i olika 

sammanhang men här var det nog tvärtom, att fan här, nu är det ju skarpt läge, det här 

kommer ju påverka oss lång tid framåt liksom, så att nu får vi göra nåt. Radikalt. 

Jonas beskrivning illustrerar ett sätt att hantera påfrestningar som står i kontrast till att  

‘bara köra på’ och som innebär att försöka begripliggöra påfrestande händelser och dra 

lärdom av dem. Detta kan dels bidra till att skapa mening, men också hjälpa lantbrukaren att 

hantera en kaotisk tillvaro. Genom att, som Jonas, minnas och försöka förstå händelser och 

sitt eget agerande kan de framstå som mer meningsfulla, vilket gör det lättare att fortsätta. 

Som ett led i detta begripliggörande lade många deltagare skulden på sig själva. Jon menade 

till exempel att de borde varit bättre förberedda när de utsattes för hot av djurrättsaktivister: 
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“Hade bara det varit låst och larmen hade varit på så hade det inte hänt nåt egentligen.” Även 

Mikael tog på sig skulden för en traktorolycka:  

... det var Sune som körde över mig, men det var mitt fel [...] ... jag hade kört sönder ett sånt 

lock och så gick jag dit och satte mig och skulle ta bort det. Och då kom Sune med 

teleskoparn full med halm, han såg ju inte mig. 

Att skuldbelägga sig själv skulle kunna skapa negativa känslor, men hos de  

intervjuade lantbrukarna verkar det snarare bidra till lärdomar och en vilja att förebygga 

liknande händelser framöver. Som Frank uttryckte det: “... jag kommer ju inte göra om 

samma misstag i alla fall. Den saken är klar.” 

Förutom extra försiktighet uttrycktes även ökad misstro som en följd av påfrestande  

händelser: “... lita inte på omvärlden. Det är nåt man lär sig av ett sånt här liv” varnade Klas 

samtidigt som han uttryckte tacksamhet över att han klarat sig relativt bra. Känslan av 

tacksamhet framfördes av deltagare på olika sätt och de upplevde sig haft tur som överlevt. 

Kent sade: “En får vara glad att en lever kan en ju, ja, det kunde ju ha gått värre”.  

Många informanter upplevde i stort en förändrad syn på livet när en tid förflutit sedan  

påfrestningen. Peter menade att de händelser han gått igenom lett till nya prioriteringar: “... 

det blir så tydligt den här skörheten i livet ändå [...] ... nånstans mäter man ju ändå liksom, vad 

är viktigt ändå på nåt sätt där.” Deltagarna menade också att påfrestningarna hade stärkt deras 

relationer, som Bo: “Alltså en positiv sak med detta, det är nog att det har fört ihop min familj 

mer tycker jag. Att vi är tightare.” I tillägg beskrev deltagarna även förändringar i 

självuppfattning, som Nils uttryckte det: “... jag uppfattar mig själv kanske som tuffare än vad 

jag kanske egentligen trodde jag var”. 

Informanterna menade att de generellt var nöjda med hur livet såg ut idag och sin  

hantering av påfrestande händelser. Samtliga hade gått igenom flertalet påfrestningar, men 

klarat sig igenom dem och kunnat fortsätta med lantbruket. Tina, en av de äldsta deltagarna, 

sammanfattade livet på följande sätt: “Jag tycker nog som vi sa förut att jag, jag har väl haft 

ett väldigt spännande liv egentligen. Det är massa spännande saker som har hänt och det, har 
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ju, faktiskt gått ganska bra med mycket.” Genom att skapa ett logiskt händelseförlopp med 

delvis positiva följder, vävde informanterna in upplevda påfrestningar som en meningsfull del 

av sina liv. Att göra detta verkar skapa en känsla av sammanhang som tycks nödvändigt för 

att fullfölja sitt val att föra arvet vidare. 

Tema 3: Jag, vi och dem 

Det fanns en överensstämmelse bland informanterna av vad det innebär att vara  

lantbrukare i Sverige idag. Det verkar finnas förväntningar inom gruppen på hur man ‘ska 

vara’. Den som inte utför sitt arbete på ett bra sätt riskerar att betraktas som en “dålig bonde” 

enligt Mikael. Tina deklarerade att “... är man bonde så är man en redig person och så har det 

ju vart. Och så är det.” Dessutom får man inte visa för mycket känslor utan som Sören sa “... 

lära sig att bita ihop helt enkelt och köra. Man blir väl kanske lite... härdad.” Det fanns en 

stark yrkesstolthet bland deltagarna och arbetet ansågs kräva kunskap och engagemang. 

Vidare betraktades lantbruk som ett samhällsviktigt yrke, som Erik sade: “På nåt sätt så borde 

man ju va viktig för det blir ju mer och mer folk på jorden som... alla ska ju ha mat att stoppa i 

magen.”   

Trots att informanterna själva var stolta över sitt arbete uttryckte de brist på  

uppskattning, något Klas beskrev som “total oförståelse”, från samhället. Deltagarna upplevde 

klyftan mellan stad och land som ständigt växande, vilket ansågs försvåra näring och 

försörjning på landsbygden och bidra till en känsla av att vara motarbetad. Jon önskade lite 

mer tacksamhet ifrån regeringen. Jonas trodde i sin tur att: “... det hade nog varit nyttigt för 

hela samhället att liksom få upp ögonen för det är inte så jävla självklart att vi har mjölk i 

hyllan och smör och... ja, diverse.” 

Mikael tyckte att lantbruket får ta allt för mycket kritik i miljödebatten trots att man  

redan gjort så mycket i Sverige för att begränsa utsläppen: “... det kanske inte är där dom ska 

börja, för alltså så rent lantbruk som Sverige har det är det fan inte många som har.” Nils var 
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också upprörd över all den negativa publicitet som lantbruket får utstå: “... jag kan inte förstå 

poängen med att skriva om när nånting går dåligt och aldrig om nånting när det går bra. Den 

här sensationsjournalistiken, jag är inte riktigt för den.” 

Förutom all kritik och oförståelse uttrycktes också en oro över att lantbrukarna blir  

färre. Kent konstaterade “... nu är en ju ensam kvar ikring, de har ju gett sig alla andra, vi är ju 

K-märkta vi också snart.” Att gruppen blir mindre och samtidigt får utstå stark kritik kan 

uppfattas som hot, både mot lantbrukare som grupp, men också mot den enskilda 

lantbrukarens möjlighet att fortsätta sin verksamhet. Genom att öka sammanhållningen i 

gruppen och stärka bilden av vilka man är och det arbete man gör, försvarar lantbrukarna sin 

ställning i samhället, vilket är en nödvändighet för att kunna fortsätta. Lantbrukarna blir ett 

starkare ‘vi’ mot en oförstående omvärld.    

Subtema 3.1. Den ensamma lantbrukaren. Deltagarna beskrev att det finns  

sammanhållning i gruppen: “... det finns någon slags grund till att man vill hjälpas åt [...] man 

ser sig inte bara som konkurrenter utan det är snarare tvärtom” enligt Jonas. Samtidigt 

upplevde informanterna en känsla av ensamhet i lantbruksvärlden, speciellt om en olycka 

sker. Nils beskrev denna ensamhet som mycket påfrestande: “... och just det här att man blir 

lämnad helt ensam, det är rätt jobbigt att stå helt själv när det blåser som värst.” Lantbrukarna 

upplevde att de är utlämnade och får lita till sig själva, som Tina sade: “... du måste ju ordna 

saker själv. Och det är ju, det är ibland lite tufft, men det får man göra.” Att enbart lita till sig 

själv verkar vara en strategi för att undvika påfrestningar, vilket samtidigt kan bidra till ökad 

känsla av ensamhet. 

För att hantera denna ensamhet beskrev deltagarna hur de söker stöd hos varandra och  

betonade vikten av ett socialt sammanhang. Bo berättade att han skaffat en bisyssla för att få 

“... det sociala liksom och arbetskollegor och det är väldigt kul”. De lantbrukare som har 

anställda på sitt lantbruk beskrev det som en tillgång eftersom det bryter ensamheten och gör 
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arbetet roligare. Stöd söker dock lantbrukarna främst hos varandra eftersom utomstående 

uppfattas som oförstående. Nils exemplifierade:  

Varför skulle jag vilja prata med någon som inte känner mig och som inte vet någonting om 

mina djur och inte vet nånting om min situation, dom vet ingenting! Jag är ju inte hjälpt av 

det. Jag, vill jag prata med nån så vill jag ju prata med nån från branschen. 

Deltagarna berättade hur de sökt kontakt med andra lantbrukare för att få hjälp att lösa  

problem, bolla idéer eller utbyta erfarenheter. Stödet som de söker hos varandra är alltså 

främst av det praktiska slaget. Att prata om känslomässiga eller psykiska problem verkade 

inte aktuellt och Tina menade till och med att “... om jag skulle gå på ett LRF-möte och börja 

prata om sånt här, då skulle ju, ‘nu har hon blivit helt knäpp alltså’ [...] nej jag tror inte det 

funkar.”  

Lantbrukarna menade att de oftast får skaffa stöd på egen hand och att det kan vara  

svårt att hitta. Sören ansåg: 

... jag försöker hitta människor som jag kan ringa och prata med om olika saker, för det är ju 

väldigt mycket frågeställningar hela tiden [...] ... det är ju det här bollplanket som jag kanske 

inte riktigt känner att jag har. 

 

Svårigheten att få stöd kan ha bidragit till den tacksamhet och förvåning deltagarna  

uttryckte över den hjälp de faktiskt fått. Deltagarna berättade hur myndigheter, journalister, 

banker, andra lantbrukare, vänner och bekanta ställt upp för dem vid påfrestningar. Kent sade: 

“... en del hörde av sig å, en som jag aldrig trott skulle höra av sig”. Jon uttryckte sig liknande 

då han pratade om stöd han fått: “... efter en halvtimme, tror jag, så var det nog 25-30 

personer här och hjälpte till, utan att jag hade ringt ett enda samtal.” Med andra ord verkar det 

finnas stöd att tillgå för lantbrukare men känslan av ensamhet är ändå stark, kanske eftersom 

ett tydligt socialt sammanhang saknas. Ensamhet är en påfrestning i sig, men förstärker 

därutöver känslan av utsatthet och i förlängningen hantering av andra påfrestande händelser.  

Subtema 3.2. Vi som slåss mot Goliat. Gruppens allra största hot och påfrestning  

verkade vara myndighetskontakter. Nästan alla deltagare beskrev misstro och en känsla av 

utsatthet i förhållande till myndigheter. Conny sa: “... en har väl inte så starkt förtroende för 
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tingsrätten i alla fall” och “... en blir ju inte förvånad knappt heller längre.” Deltagarna uppgav 

att de kände sig motarbetade av myndigheterna. Jon beskrev att “... sånt kan ju nästan göra att 

man tappar lusten asså [...] inte kanske ge upp som lantbrukare men, att utveckla produktion 

när det sitter såna bromsklossar det är ju inte bra.” Mikael beskrev i sin tur hur överdriven 

dokumentation och kontroller tar glädjen ur jobbet: 

Det är så mycket byråkrati så det är helt sanslöst alltså [...] en har ju så mycket skyldigheter 

kan en säga, det är ju väldigt få med rättigheter [...] Och gör en nåt fel, ja då blir en ju straffad 

direkt. [...] Jag vill ju vara ute och jobba. Det är ju därför jag vart bonne. Jag vill inte sitta här 

hemma. [...] det är ju inte bokföringen som jag är intresserad av. 

 

Det fanns en förståelse hos deltagarna för behovet av myndighetskontroller men det  

upplevdes emellanåt som att de gått till överdrift, vilket skapade en känsla av maktmissbruk. 

Myndigheterna upplevdes som den stora stygga vargen: “... dom har så mycket makt liksom 

så att det blir ändå, man har en rädsla för dom så” beskrev Bo. Enligt Sören kan det finnas 

tjänstemän ”som kanske är mindre lämpliga för uppdraget”. Denna rädsla och misstro har i 

många fall gått så långt att lantbrukarna uppfattade det som korruption och att myndigheterna 

är ute efter dem: “... det var en rätt kuslig upplevelse tyckte jag, jag märkte att, det var privata 

agendor och tjänstemän, kammarfiskaler och andra jurister, som satt där och lattjade alltså” 

berättade Klas. Deltagarna beskrev myndigheterna som en stor kraft och att det upplevs 

nästan omöjligt att som ensam lantbrukare stå upp i kampen mot dem. Nils berättade: 

... det visade sig i slutändan att det går inte att stämma staten för att dom har så jävla många 

snåriga regler och om man inte kan bevisa att dom uppsåtligen begått fel så kommer du 

ingenstans och det går ju inte att bevisa. [...] och det är jävligt frustrerande att det inte finns 

något tjänstemannaansvar. 

 

Klas menade att detta gör att lantbrukare sluter sig samman: “Ja, man försöker stötta  

varann, precis [...] för det behöver den enskilde utövaren, det är ofta en liten person”. 

Lantbrukarna ansåg också att det är viktigt att ha kunskap om sina rättigheter och skyldigheter 

samt energi att driva sin egen process gentemot myndigheter. Nils berättade att sådan 

ihärdighet gett resultat: “... dom flesta av dom grejerna jag har överklagat på har jag ju fått rätt 

i.” När lantbrukare, genom att sluta sig samman och stå på sig, vinner kampen mot 
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övermakten trots underlägsenhet, förstärks bilden av lantbrukaren som den goda och staten 

som den onda. Detta kan tänkas ytterligare öka lantbrukarens status och stärka 

gruppsammanhållningen. 

Tema 4: Anpassning för överlevnad 

Informanterna beskrev sin tillvaro som mycket osäker eftersom de är beroende av  

många faktorer som ligger bortom deras kontroll, exempelvis väder och politik som konstant 

ändrar sig. Detta gör livet oförutsägbart, vilket upplevdes som påfrestande. Bo menade: ”... 

det går knappt planera egentligen. Det går att planera men det brukar inte bli som planerat.” 

Frank förklarade att även det dagliga arbetet innebär nyckfullhet: ”... det finns mycket 

maskiner, mycket, och djuren är ju oberäkneliga och så vidare, så att vad som helst kan 

hända”. En annan oförutsägbarhet som beskrevs som påfrestande var att förhålla sig till 

myndigheters förväntningar och de lagar som omger verksamheten. Mikael: 

... när det kommer ut kontrollanter och den ene säger att det är bra och så kommer nästa 

kontrollant och säger att det inte är bra, det... asså de har ju inte samma bedömningar. Det är 

det som är problemet. [...] Ja, det är klart att det är ju stressande innan en får reda på att det är 

bra. Men jag är rätt säker på att det kommer gå bra, för det är skött allting. Men en vet ju inte, 

de kan ju hitta nånting. Det är ju det, som är det träligaste tycker jag. 

Det upplevdes helt enkelt som svårt att göra rätt eftersom regelverket är så otydligt  

och tolkas olika av enskilda tjänstemän. Nils följde myndigheternas direkta anvisningar vid en 

sanering men upplevde ändå att det blev fel: 

... man orkar inte. Alltså, man klarar inte det psykiskt med det stöket med dom att... dom säger 

en sak och du gör det och sen så ska dom inte ersätta dig för det och sen i efterhand så blir du 

beskylld för, har du verkligen slängt det? Som du har sagt att du har slängt. 

Oförutsägbarheten i arbetet gör att lantbrukarna i viss mån förväntar sig att  

påfrestande händelser kan inträffa. Deltagarna beskrev dock vissa händelser de erfarit som 

extremt oväntade och chockartade. Det de inte trodde skulle hända, hände, vilket upplevdes 

påfrestande. Tina upplevde till exempel denna ofattbarhet då hennes ladugård brann upp och 

Peter då han drabbades av utmattning. När Klas berättade om påfrestningar i egenskap av 

skogsbrukare sorterade han till och med in påfrestande faktorer under ”naturliga” (sådana man 
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får räkna med) och ”onaturliga” (händelser som inte hör till sådant som lantbrukare ska 

behöva råka ut för). Han berättade om när han blivit utsatt för myndighetsövergrepp i en 

rättsprocess, en händelse han definitivt räknade till den senare kategorin. Att inte kunna lita på 

myndigheter framkallade känslor som ”... vrede, besvikelse, djup besvikelse, det kändes som 

ett svek” och han beskrev händelsen som mardrömslik, overklig och hur världen ställdes på 

ända. Detta kan ses som den ultimata osäkerheten. 

De chockartade händelser som informanterna beskrev framkallade också en känsla av  

att det är omöjligt att skydda sig från vissa påfrestningar. Ett exempel på detta var risk för 

smitta i djurbesättningen, som Nils belyste: ”... det är inte mycket man kan göra för att skydda 

sig, kommer det så kommer det”. Känslan av värnlöshet fanns också i de fall där lantbrukaren 

råkat ut för en brutal djurattack, som Peter: 

Hur jag skrek, hur jag fäktade och drog och, i hans öron och höll på liksom såhär så påverkade 

det inte honom alls liksom. Utan han bara lekte med mig ändå, kastade mig liksom hur som 

helst och tryckte upp mig mot väggarna och skjöv sitt huvud och jag åkte som en sån här 

disktrasa mot väggen sådär. Och det kvittade hur man tog i liksom... 

  

Informanterna påvisade således att det existerar många hot som skapar osäkerhet i  

deras tillvaro. De måste hantera dessa osäkerhetsfaktorer för att kunna fortsätta som 

lantbrukare, annars riskerar de att förlora sitt sätt att leva, sin identitet. Som Mikael uttryckte 

det: ”Lantbruket ändrar sig ju [...] så att en får ju ändra sig hela tiden. Annars så skulle en ju 

aldrig vara kvar. Finns inte en chans.” 

Subtema 4.1. Skapa trygghet. Lantbrukarna verkade hantera osäkerhet genom att 

försöka skapa trygghet på olika sätt. En framträdande kognitiv strategi var att oroa sig. Peter, 

efter djurattacken: 

... då visste man ju liksom inte, hur, hur kommer det att fungera? Kommer jag kunna fortsätta 

att jobba? Kommer jag, kan jag vara lantbrukare liksom? Kommer kroppen att orka eller klara 

eller? Ja, hur kommer läkprocessen att se ut? Och kommer jag funka eller inte? Eller, kommer 

jag kunna vara bland djur eller inte eller kommer jag vara livrädd för dom eller? Eller ja, vad 

händer liksom? 

Även om dessa negativt präglade framtidstankar upplevdes tära på den mentala  
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hälsan, tycktes de också skapa en känsla av kontroll. Att förutspå framtiden uppfattas som ett 

sätt att vara förberedd vilket bidrar till en trygghetskänsla. Som Jonas uttryckte det: ”... 

styrkan med det om man ska se det så, det är väl att man, många gånger kan förutse saker 

innan det händer [...] nackdelen är ju att man många gånger, vad heter det? Jagar upp sig.” 

En närliggande trygghetsskapande hantering var att planera för framtiden och försöka  

parera för oförutsägbarheten genom handling. Informanterna menade att långsiktig planering 

var ett måste för att få lantbruket att fungera eftersom det, som Frank sade, ”tar många år 

innan resultatet visar sig”, men också för att branschutvecklingen sker i så snabb takt att man 

måste tänka framåt för att ha en chans att hänga med. Fler deltagare tog redan nu till handling 

för eventualiteten att deras barn skulle vilja ta över verksamheten någon gång. Nils hade 

nyligen tillfrågat sin dotter om hon kunde tänka sig att framöver axla rörelsen eftersom detta 

påverkade hans nutida beslut om utbyggnad av stall: 

... om det blir så att dom vill ta över så måste man ju, vill jag i alla fall, idag, bygga större än 

vad jag själv vill ha egentligen. För att det går så snabbt utvecklingen att det som är perfekt i 

storlek idag, om fem år är det i minsta laget. 

Ytterligare en förebyggande åtgärd och ett sätt att parera för oförutsägbarheten i  

arbetet var att rusta sig med kunskap. Yrkeskunskap framhävdes som skyddande för att kunna 

hantera den nyckfulla vardagen. Denise kallade sin Kent för ”tusenkonstnär”, och Sören 

förklarade vikten av att ha varierad kunskap som lantbrukare: 

... det är djurskötsel och hela den biten [...] och sen är det ju maskinerna, det ska fungera, man 

ska vara mekaniker och sen får man hålla, ja, man får ju kunna med el och svetsa och annars 

blir det för dyrt man kan ju liksom inte leja bort allting. [...] man får ju nästan kunna allt. 

För att känna sig mer trygga efter att de råkat ut för en påfrestande händelse utövade  

lantbrukarna ökad försiktighet. Jenny beskrev hur hon blivit mer vaksam och 

säkerhetsmedveten och Frank, som fått en tung maskindel på sig, sade: ”... man tänker efter 

lite mer, man kanske är lite mer, försiktigare på vissa saker”. För Nils handlade det om att bli 

än mer noggrann med hygien, samt restriktiv med vilka han släpper in i sina stall för att 

undvika fler smittoutbrott på djuren. Efter attacker och hot från djurrättsaktivister kände sig 
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Jon med familj tvungna att göra något för att skydda sig. De beskrev hur de försökte hålla koll 

på aktivisternas aktivitet i landet och att de nu var mer noggranna med säkerhetsrutiner: “Förr 

då låste man ju egentligen inte stallar på grund av brandrisk och sånt härnt [...] så går det inte 

göra längre utan nu måste vi låsa.” 

Subtema 4.2. Beroende kontra oberoende. Informanterna upplevde sitt starka 

beroende av omvärldsfaktorer som påfrestande och försökte därför på olika vis göra sig 

oberoende. Ett sätt att uppnå detta var att sträva efter självförsörjning. Jonas förklarade: 

... många är väldigt beroende av olika delar i den här branschen, men vi har ju åtminstone 

blivit, ja men lite, överallt, mindre oberoende liksom. [...] vi är helt själv-, oberoende av inköp 

av spannmål liksom och den prisutvecklingen som är, slog ju såhär på ekolog-, och det är vi ju 

helt oberoende av. Vi är inne på och tittar nu på att göra ännu mer foder själva till djuren, 

alltså mycket såna här grejer, ett oberoende. Det är ju bra. 

 

I något som påminner om Vilda Västern-anda skapade deltagarna också ett oberoende  

genom att ta saker i egna händer. Endera för att slippa utstå påfrestningar eller för att försvara 

sig mot direkta attacker. Jon och hans familj kände sig tvungna att försvara sig mot 

aktivisternas trakasserier genom att ge tillbaka med samma mynt. Som sonen Erik sade: 

”Dom maskerar ju sig och då får man göra detsamma [...] Så då satte jag på mig en rånarluva 

och åkte efter dom då.” För andra handlade det om att kringgå bestämmelser, eller bli mer 

”taktisk” i sin uppgiftslämning. Bland andra Klas berättade om detta: 

... i skogsbruket där har man ju en hel del anmälningsplikter. [...] Ska du skörda mer än en viss 

yta [...] då måste du anmäla det, och då, till Skogsstyrelsen [...] och då bedömer dom på olika 

sätt, ofta med inspektion, om där finns nåra särskilt skyddsvärda, ja, arter, eller träd, eller så 

enskilda träd kan det också vara, såhär, i det området. Som man inte har upptäckt själv då, satt 

av, och då ingriper dom. Det kan till och med bli förbud att skörda. Och det där är så långt 

drivet i Sverige, att vi skogsbönder måste vara taktiska för att annars så äventyras vårt 

levebröd. 

Även Nils övervägde att undanhålla information för att slippa påfrestningen av att  

handskas med myndigheterna: 

... det jag sa nu precis det är ju ett lagbrott men med tanke på hur jobbiga dom är att ha att 

göra med så undrar jag om jag inte hade funderat i dom banorna, en gång till innan jag hade 

anmält det. 

Lantbrukarna gjorde helt enkelt det som ansågs nödvändigt för att försvara sig och  
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överleva. Försöken att göra sig oberoende skapade dock något av ett moment 22 för 

deltagarna eftersom de samtidigt underströk den oerhörda vikten av att vårda relationer till 

aktörer i sin omgivning för att klara sig. Mikael sammanfattar: ”Relationer det är ju det en 

bygger upp företagen på, så är det ju bara.” Denna ständigt pågående konflikt mellan de två 

önskningarna kan därmed anses vara en påfrestning i sig. 

Subtema 4.3. Ekonomisk utsatthet. En genomgående och utmärkande påfrestning  

var ekonomisk utsatthet. Denna bestod enligt informanterna av en konstant psykologisk stress 

inför att få ekonomin att gå ihop, eller som Tina sa: “... lite kniven mot strupen”. Mikael 

tyckte att ekonomin utgjorde den största påfrestningen för honom och upplevde sig ligga på 

gränsen hela tiden: “... det går ju åt nåt så fruktansvärt med pengar så en har ju inte direkt 

några pengar över, utan det blir, det går ju in i företagen hela tiden, och investerar. Så en har 

ju inte direkt nån buffert.” Jonas betonade att lantbruk är extremt eftersom det är så 

kapitalberoende och att riskerna för individen är större: 

Ett annat företag kan ju ha 50 miljoner i omsättning men du har inga lån liksom. Och då är 

det, det värsta som kan hända är att du får stänga bolaget och sen... får du hitta på nåt annat 

liksom. Men vi är ju lite mer... det är ju direkt belånat mot oss liksom, personligen. Ansvariga. 

Det, det är ju inte riktigt som vilket företag som helst, på det sättet. Vi äger ju en hel del privat 

också då, som, så att det är väl lite mer på spel på det sättet.   

Sören, Bo och Mikael beskrev alla, var för sig, lantbrukets beroende av EU-stöd som  

påfrestande och att de helt enkelt inte får begå något misstag eftersom bidragen då äventyras. 

Bo klargör: 

Men sen kan man ju få avdrag på, på EU-stöd och sånt där också. Och jag menar, det är ju vi 

lantbrukare ganska beroende av för att det ska fungera. Så att det är ju, ja, så om man får 

avdrag på det liksom, då vet man ju inte hur man kanske ska klara sig heller. 

  

Informanterna beskrev dessutom hur olika påfrestningar de varit med om i  

förlängningen inverkar negativt på just lönsamhet och ekonomi. Dels genom oförmåga att 

arbeta fullt ut, men också för att skador som uppkommit behöver åtgärdas. Exempelvis 

berättade Jenny om den ekonomiska förlust som följde av att hennes kor blev sjuka: 
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... det handlar ju om tusentals kronor. Det handlar ju om, för varje tankhämtning som man ju 

gör varannan dag så var det ju en summa på kanske 10 000. Och det... pågick ju då i, ja hur 

många hämtningar det blir sju hämtningar så att det är ju mycket pengar. [...] Och dom här 

pengarna får man ju aldrig tillbaka. 

 

Den till synes främsta strategin för att hantera den ekonomiska utsattheten var att våga  

satsa. Deltagarna berättade frekvent om hur de genomförde anpassningar och utvecklade 

verksamheten. Jenny igen: ”... vi har gjort en nyinvestering för 10 år sen ungefär [...] för i det 

här yrket så är det ju satsa eller försvinna, kan man säga.”  

Kärntema: Skapa och bibehålla identitet 

Sammanfattningsvis kan svaret på den inledande forskningsfrågan om hur lantbrukare  

hanterar påfrestande händelser besvaras med det identifierade kärntemat: Skapa och bibehålla 

identitet. De fyra huvudtemana (1) Lantbruk är livet, (2) Det meningsfulla valet, (3) Jag, vi 

och dem och (4) Anpassning för överlevnad beskriver olika påfrestningar och tillhörande 

hanteringsstrategier som kan anses spegla deltagarnas försök att skapa och bibehålla sin 

identitet som lantbrukare.  

I det första temat gjordes det tydligt att lantbruket upplevs som mer än ett yrke, att det  

är en livsstil och en identitet. Det andra temat klargjorde det faktum att denna identitet är 

något som ärvs, men också väljs. Med detta val följer ett hårt liv, men efter att valet är gjort 

verkar det inte finnas någon återvändo: det är bara att köra på. I det tredje temat beskrevs hur 

lantbrukaren skapar och bibehåller sin identitet i förhållande till andra lantbrukare och 

omvärlden. Det fjärde temat illustrerade den osäkra tillvaro som lantbrukare lever i, och hur 

lantbrukare behöver förhålla sig till denna otrygghet för att överleva. Mikael gjorde ett 

uttalande som kan sammanfatta kärntemat: “En har väl hittat nåt sätt att överleva”.  

Hur påfrestningarna än har tett sig, kan de ses som hot mot lantbrukarens identitet  

eftersom de begränsar deras möjlighet att fortsätta arbeta. Lantbrukare verkar göra allt de kan 

för att inte behöva ge upp lantbruket, för om det gör det riskerar de att förlora hela sitt sätt att 

leva och sin känsla för vem de är. Detta motiverar upprätthållandet av identiteten. I 
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förlängningen verkar det dessutom som att både hanteringsstrategier och påfrestningar 

införlivas i identiteten. Detta syns till exempel genom att händelser begripliggörs och inordnas 

i livshistorien och att lantbrukare på gruppnivå aktivt skapar och omskapar hur man “ska 

vara”. Allt lantbrukarna har beskrivit sig göra för att hantera arbetsrelaterade påfrestningar, 

verkar således syfta till att simultant skapa och upprätthålla den egna identiteten.  

Diskussion 

Syftena med förevarande studie var att utforska, beskriva och skapa förståelse för  

lantbrukares arbetssituation med hänsyn till frågeställningen: Hur hanterar lantbrukare i 

Sverige arbetsrelaterade påfrestande händelser? Resultatet visar genom det identifierade 

kärntemat att ett möjligt svar på denna frågeställning är att påfrestningar och hantering av 

dessa ytterst handlar om att skapa och bibehålla identitet. 

Det handlar om identitet 

Ellis och Albrecht (2017) menade att klimatförändringar utgjorde ett hot mot  

lantbrukares förmåga att fortsätta arbeta och i förlängningen deras identitet. Även Lovelock 

(2012) menade att oförmåga att arbeta kan leda till allvarliga konsekvenser för lantbrukarens 

självbild och förmåga att bibehålla sin status. Påfrestande händelser kan således ses som ett 

hot mot lantbrukarens identitet, men resultaten från denna studie visar att påfrestningar också 

verkar vara inkorporerade i den. Både påfrestningar och hanteringen av dem görs till en 

naturlig del av lantbrukslivet. 

Denna koppling särskiljer lantbrukare som yrkesgrupp. Andra professioner, såsom 

räddningspersonal, kan ses som riskgrupper när det gäller att drabbas av påfrestningar 

(Skogstad et al., 2013) och andra egenföretagare behöver också hantera osäkerhetsfaktorer i 

omvärlden (Lunner Kolstrup & Lundqvist, 2013), men ingen av dessa yrkesgrupper kan i 

samma utsträckning sägas ha sin identitet så starkt kopplat till arbetet. För lantbrukaren är det 

något mer än ett jobb som står på spel när påfrestningar hotar arbetsförmågan. Det är flera 

generationers identitet och ansvar som vilar på lantbrukarens axlar och vad hen försvarar är, i 
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slutändan, hela sin existens. Hantering av påfrestande händelser kan därför ses som en tydligt 

existentiell angelägenhet. Yalom (2002) menar att alla människor ställs inför de fyra 

existentiella frågorna om frihet, meningsfullhet, döden och ensamhet. Det kan argumenteras 

att dessa aktualiseras i extra hög grad för lantbrukarna i denna studie. Att inte kunna axla 

förtroendet från tidigare generationer, göra det egna livsvalet rättvisa, eller kunna föra arvet 

vidare, samt känna att man är ensam i sin kamp kan leda till vad Cullberg (2006) beskriver 

som en existentiell kris. Denna kris karaktäriseras av känslor som misslyckande, förlust, kaos 

och meningslöshet, vilket känns igen från deltagarnas utsagor och understryker att de 

sannolikt brottas med existentiella dilemman. Lantbrukarnas sätt att hantera dessa 

påfrestningar genom skapandet och bibehållandet av sin identitet tyder samtidigt på att denna 

ständiga aktualisering av existentiella kriser också kan leda till utveckling. 

Flytande gränser 

Som temat Lantbruk är livet skildrade verkar gränserna mellan lantbrukarnas arbete  

och resten av livet flytande. En uppdelning mellan lantbrukares privata och professionella liv 

är omöjlig att göra, vilket även tidigare studier funnit (Lunner Kolstrup et al., 2013). Det 

verkar finnas få händelser som är enbart arbetsrelaterade i deltagarnas värld, eftersom de 

påfrestningar som beskrevs inbegrep livet i stort. Denna studie bidrar till ökad förståelse 

genom iakttagelsen att såväl påfrestningar som hanteringen av dem kan återfinnas i båda 

dessa domäner. I ett vidare perspektiv styrker det också vad tidigare teori (Cullberg, 2006; 

Lazarus & Folkman, 1984) och empiri (Michel, 2018) uttryckt: att det är den subjektiva 

upplevelsen av en händelse som avgör huruvida den blir ansträngande eller ej. Därmed kan en 

djurattack likväl som ekonomisk press utgöra påfrestning. 

Familjens delaktighet var ett exempel som belyste de flytande gränserna mellan  

privat- och arbetsliv. I likhet med Becker et al. (2015), Peck et al. (2002) och Roy et al. 

(2017) visade resultatet att deltagarna upplevde familjen som oumbärlig både i det praktiska 
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arbetet och som psykiskt stöd vid påfrestningar. Samtidigt var beroendet av familjen 

påfrestande för deltagarna eftersom det ansågs svårt att uppfylla både lantbrukar- och 

familjerollen, vilket skapar en så kallad interrollkonflikt (Kaufmann & Kaufmann, 2016). 

Lantbruket definierar vem lantbrukaren är och motstridighet mellan rollerna beskrevs som 

svårlöst, men en framträdande hanteringsstrategi var att införliva familjen maximalt i 

livsstilen. Detta upplevdes dock påfrestande genom att lantbrukarens mående och arbetsliv 

ibland influerar familjen alltför mycket, vilket återfunnits i andra studier gällande lantbrukare 

(Alston & Kent, 2008; Robertson et al., 2006; Roy et al., 2017). Familjemedlemmars 

delaktighet i lantbruket gjorde dem, naturligt nog, till informanternas närmsta stöd. Vikten av 

socialt stöd vid påfrestningar understryks av likväl krav-kontroll-stödmodellen (Theorell, 

2012) som tidigare forskning (Michel, 2018). Påfrestningar kan dock leda till kris, vilket 

enligt Cullberg (2006) drabbar hela familjen som socialt system och kan göra att familjen 

vänds från stöd till belastning. De flytande gränserna innebär således att lantbrukarens främsta 

stöd också kan utgöra en påfrestning. 

Frihet och ansvar 

Valet att bli lantbrukare inbegriper dubbelhet eftersom det verkar grunda sig både i  

medveten frivillighet och omedvetet åläggande, vilket temat Det meningsfulla valet tog upp. 

Lantbruket ses som ett privilegium, men också som ett ok som medför stort ansvar, vilket 

enligt Yalom (2002) alltså kan aktualisera en grundläggande existentiell konflikt. Detta 

eftersom frihet innebär valmöjlighet, vilket i sin tur gör individen ansvarig för sin livssituation 

och hur nöjd hen upplever sig vara med den. Eftersom lantbrukslivet innebär upprepade 

påfrestningar som hotar existensen måste lantbrukaren konstant utvärdera sitt val och om igen 

välja lantbruk. Detta konstanta omval beskrivs i det närmaste som ett icke-val, det anses i 

princip omöjligt att sluta med lantbruket, dels på grund av yttre faktorer, men kanske främst 
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på grund av att lantbrukarna faktiskt älskar vad de gör. Även om friheten att välja därmed till 

viss del är skenbar har lantbrukarna ändå alltid ett val. 

Valfrihet, tillsammans med beskrivningen av ägande som frihetsskapande, kan sägas  

innebära handlingsförmåga, vilket enligt Nordenfelts hälsodefinition (1991) bidrar till god 

hälsa. Detta skulle kunna förklara varför lantbrukare bibehåller hälsa trots påfrestningar. 

Många påfrestningar hotar samtidigt lantbrukarnas handlingsutrymme och kan därmed 

innebära försämrad hälsa enligt samma definition (Nordenfelt, 1991). Den salutogena 

ansatsen (Antonovsky, 1991) fokuserar i sin tur mer på KASAM som bidragande till god 

hälsa, där deltagarna genom sina hanteringsstrategier kan antas uppnå hög KASAM. 

Lantbrukarna beskrev hur de älskade sitt arbete trots att det var jobbigt och hur de upplevde 

det som meningsfullt att kunna arbeta med lantbruket fullt ut, något som tyder på en stark 

känsla av meningsfullhet. Dessa strategier bidrar också till att göra världen hanterbar eftersom 

påfrestningar anses ingå i det val lantbrukaren har gjort. Lantbrukarna beskrev vidare hur de 

försökte skapa mening och förstå de påfrestande händelser som de varit med om vilket bidrar 

till ökad begriplighet. Genom användandet av Nordenfelts (1991) och Antonovskys (1991) 

teorier om hälsa, kan studiens resultat gällande hantering av påfrestande händelser anses bidra 

till ökad förståelse för de inkonsekventa fynd som påträffats gällande lantbrukares 

psykosociala mående.  

Den mest framträdande hanteringsstrategin efter påfrestningar för att upprätthålla  

livsvalet var att ‘bara köra på’, vilket lantbrukarna gjorde genom att ignorera skador och att 

undvika att söka vård, vilket överensstämmer med tidigare fynd (Hull, Fennell, Vallury, 

Jones, & Dollman, 2017). Alston och Kent (2008) framhävde undvikande av hjälpsökande 

som en negativ hanteringsstrategi med risk för ökad psykisk ohälsa, vilket förevarande studies 

resultat kontrasterar genom att se det som en tveeggad strategi. Visserligen innebär en alltför 

rigid problemfokuserad hantering en risk, då känslomässigt undvikande och konstant arbete 



LANTBRUKARES HANTERING AV PÅFRESTNINGAR 46 

 

utan återhämtning ökar risken för utmattning och psykisk ohälsa på lång sikt (Almén, 2007). 

Däremot har problemfokuserade copingstrategier tidigare visat sig effektiva bland lantbrukare 

(Gunn et al., 2012; Staniford et al., 2009) och denna typ av coping innebär att förändra den 

situation som upplevs problematisk (Lazarus & Folkman, 1984), vilket stärker 

handlingsutrymmet (Nordenfelt, 1991). Risken för ältande, vilket är en riskfaktor för ökad 

psykisk ohälsa efter påfrestningar (Tedeschi & Calhoun, 2004), minskas också genom att 

hålla sig sysselsatt.     

Social identitet 

Social identitetsteori beskriver hur människor genom grupptillhörighet och  

införlivande av gruppnormer formar sin egen identitet (Tajfel & Turner, 2004). I temat Jag, vi 

och dem utmålade lantbrukarna en stereotyp bild av sig själva som härdade, självständiga och 

oberörda. Denna bild av lantbrukare har tidigare beskrivits som en typiskt manlig 

könsstereotyp, vilken medför risk för försämrad psykisk hälsa (Alston & Kent, 2008; Roy et 

al., 2017). Resultaten från förevarande studie visar dock att även kvinnliga lantbrukare 

identifierar sig med stereotypen, samt att den kan fungera både påfrestande och skyddande. 

Roy et al. (2017) identifierade adaptiva copingstrategier hos manliga lantbrukare trots den 

stereotypa bilden av dem, medan förevarande studie antyder att stereotypen i sig kan bidra till 

att bygga en stark identitet hos deltagarna, vilket kan fungera adaptivt. 

Gruppkonflikt. Social identitet kan skapa konflikt mellan grupper om väsentliga  

statusskillnader uppfattas (Tajfel & Turner, 2004). Deltagarna uppfattar att de får utstå 

mycket kritik och att de motarbetas av myndigheter, vilket minskar deras status i samhället. 

Grupper med lägre status försöker öka den genom att favorisera den egna gruppens 

medlemmar och tankesätt, vilket skapar tydliga gränser gentemot omvärlden (Tajfel & 

Turner, 2004). Den stereotypa bilden av lantbrukaren fungerar därmed som en 

hanteringsstrategi genom att, inom gruppen, förstärka lantbrukarnas status. Gränsen gentemot 
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andra grupper blir då tydligare, vilket kan skapa trygghet men också leda till konflikt. 

Lantbrukarna anser att de inte kan lita på någon annan än sig själva och riktar främst stark 

misstro mot myndigheter, speciellt med hänsyn till djur- och miljöskydd.  

Denna misstro är kanske inte helt ogrundad då Hysing och Olsson (2017) menar  

att ungefär 11% av 701 tillfrågade kommunalanställda i Sverige självrapporterade åsikter och 

beteenden som kan utgöra så kallad “green inside activism”. Det innebär att de använder sin 

ställning för att påverka samhället i en riktning som överensstämmer med deras personliga 

engagemang i miljöorganisationer. Lantbrukarnas uppfattning verkade dock vara att denna typ 

av aktivism är vanligare än så, vilket förstärker bilden av myndigheterna som en hotfull 

övermakt. Favorisering av in-gruppen och misstro av ut-gruppen försvårar att hitta en lösning 

på konflikten dem emellan. Lösningar underlättas genom att grupperna hittar en 

överbryggande gemensam identitet och därför bör social identitet och dess påverkan på 

människors beteenden beaktas vid gruppkonflikter (Fielding & Hornsey, 2017). 

Ensamhet. Bilden av att man som lantbrukare behöver vara härdad och endast lita på  

sig själv kan i förlängningen leda till isolering. Att lantbruk är ett ensamt yrke, samt att 

lantbrukare ofta avstår från att söka hjälp är känt sedan tidigare (Lunner Kolstrup et al., 2013). 

Resultaten från förevarande studie överensstämmer även med Peck et al. (2002) som menade 

att lantbrukare främst söker stöd hos familj, vänner, andra lantbrukare eller veterinärer. 

Deltagarna beskrev att det var svårt att hitta det sociala stöd som de efterfrågade och att 

stereotypen medför att de nästan enbart söker instrumentellt stöd. Således är den stereotypa 

bilden av lantbrukaren dubbelsidig då den medför både påfrestning och möjlighet till adaptiv 

hantering.    

Att förhålla sig till oförutsägbarhet 

I temat Anpassning för överlevnad beskrevs tillvaron av lantbrukarna som mycket  
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oförutsägbar då många omständigheter ligger mer eller mindre utom deras kontroll. De 

faktorer som menades höra hit överensstämde med de som Lunner Kolstrup et al. (2013) 

identifierade som mest stressande för lantbrukare. Det finns dock en viktig skillnad i dessa 

påfrestningar enligt deltagarna. Händelser såsom olyckor, sjukdomar och väderomslag 

uppfattas som en del av livsstilen och sådant de räknar med. Ibland sker dock oförutsedda 

händelser som inte ingår i den ursprungliga planen för vad lantbrukaren rimligen behöver vara 

beredd på och dessa verkar orsaka den allra största påfrestningen. Detta liknar hur Cullberg 

(2006), genom begreppet ”förväntad genomsnittsmiljö”, beskriver vad som kan utlösa en 

traumatisk kris, där händelserna utanför det förväntade känns mer svårbegripliga. 

Kontrollförlusten och påfrestningen blir desto större eftersom människan inte vet hur hon ska 

agera för att hantera dem (Cullberg, 2006). Dessutom har tidigare forskning indikerat att 

illvilliga handlingar som orsakats av andra människor i större utsträckning orsakar 

påfrestning, då de inte är lika enkla att acceptera som naturkatastrofer eller olyckor (Michel, 

2018). Detta kan hjälpa till att förklara varför deltagarna upplevde ett myndighetsövergrepp 

som mer påfrestande än att exempelvis av misstag bli överkörd av en traktor. 

Kontrollförlust är centralt eftersom det påverkar både handlingsförmåga och  

upplevelsen av hanterbarhet. Rotters (1966) teori om inre och yttre kontroll-lokus stipulerar 

att individer med inre kontroll-lokus hellre använder problemfokuserad coping då de ställs 

inför stressorer, vilket kan sägas stämma på deltagarna. Morrison och Bennett (2006) lyfter att 

ett inre kontroll-lokus oftast uppfattas som positivt eftersom individen då litar till sin egen 

förmåga att hantera sin omvärld, men menar samtidigt att det inte alltid är adaptivt eftersom 

tron på att kunna kontrollera okontrollerbara skeenden kan leda till maladaptiva 

copingstrategier. Detta visade deltagarna prov på genom sin framtidsoro. En annan strategi 

som kan vara mer funktionell i okontrollerbara situationer är att acceptera tillvarons ovisshet 
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(Morrison & Bennett, 2006), något lantbrukarna också gjorde, exempelvis i förhållande till 

risken för smitta i besättningen.  

Ännu en strategi för att hantera ovisshet var hur deltagarna beskrev sig skapa  

oberoende genom att kringgå bestämmelser. Denna hanteringsstrategi har inte identifierats i 

den befintliga litteraturen gällande lantbrukares coping. Däremot fann Fielding, Terry, Masser 

och Hogg (2008) att lantbrukares intentioner att följa driftsrekommendationer minskade då de 

upplevde att landsbygden marginaliserades av landets urbana delar. För att förstå denna 

strategi kan social identitetsteori (Tajfel & Turner, 2004) återigen användas. Detta då 

beteendet tyder på att lantbrukarna känt sig ordentligt hotade i sin identitet då de varit beredda 

att gå utanför samhällets normer för att skydda sig själva och gruppen. 

Lantbrukarna uppvisade också anpassning efter påfrestningar genom ökad försiktighet  

och säkerhetsmedvetenhet. Alwall Svennefelt (2019) menade att skadeförebyggande insatser i 

svenska lantbruk inte fungerat så väl som man velat och att en möjlig anledning till detta är att 

beteendeförändring genom rädsla inte varit en genomgående effektiv metod. Förevarande 

studie bidrar med vidare förståelse för varför lantbrukare fortsätter att genomföra farliga 

manövrer trots vetskapen om risker. De motiveras av att upprätthålla sin lantbrukaridentitet, 

vilket innebär att lantbruket måste fortgå, eftersom något annat inte är ett alternativ. 

Deltagarna beskrev fler strategier för att hantera sin tillvaros oförutsägbarhet, som  

omvärldsspaning, långsiktig planering och nyinvesteringar. Nödvändigheten av dessa 

strategier kan förstås genom att applicera systemcentrerad teori (SCT) på lantbruken. Enligt 

teorin är alla system beroende av varandra och behöver därmed ha halvgenomsläppliga 

gränser för att både skydda sig och kunna utvecklas (Gantt, 2013). Anpassning innebar dock 

viss ambivalens hos deltagarna då de strävade efter oberoende trots vetskapen om att detta i 

princip är omöjligt, vilket belyser behovet av att balansera stängd- och öppenhet i sitt systems 

gränser. Enligt SCT kan lantbruken alltså ses som system som utgör del av ett allomfattande 
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större system, omvärlden, och för att överleva måste lantbrukarna därmed anpassa sig efter sin 

omvärld. Hennon och Hildenbrand (2005) talade i sin artikel om vikten av anpassning till en 

förändrad omvärld, vilket alltså överensstämmer med hur förevarande studies deltagare 

betedde sig. Som resultatet påvisade försökte vissa deltagare anpassa sig i än större 

utsträckning genom att betrakta lantbruket som ett arbete skilt från övriga livet. En gissning är 

att denna trend kommer bli starkare i framtiden med tanke på omvärldens fortsatta utveckling. 

Vad skulle detta kunna leda till för lantbrukarna? En möjlig effekt är att påfrestande händelser 

inte skulle bli lika ödesdigra eftersom separationen mellan livsdomäner då blir tydligare och 

därmed inte influerar varandra lika starkt. Å andra sidan, är detta önskvärt? Vad händer om 

lantbrukare, genom att försöka överleva, samtidigt tvingas bort från sin identitet? Då kanske 

lantbruket inte längre känns lika meningsfullt, begripligt och hanterbart. Har lantbruket i 

sådana fall fortfarande samma upplevda värde? Det kanske bara skapar en annan typ av 

existentiell livskris (Cullberg, 2006) och utan stark KASAM (Antonovsky, 1991) och upplevd 

handlingsförmåga (Nordenfelt, 1991) kan lantbrukarnas hälsa påverkas negativt, om än på ett 

annat sätt.  

Att vara människa 

Meningsskapande verkar vara en avgörande del i lantbrukarnas motståndskraft.  

Lantbrukarnas hantering av de påfrestande händelser deras livsval innebär, för tankarna till 

den grekiska myten om Sisyfos, en myt som enligt Camus (2001) kan liknas vid livets kamp. 

Lantbrukarnas ansträngande omständigheter är ett mödosamt arbete, precis som Sisyfos 

rullning av stenen uppför berget. I likhet med Sisyfos väljer lantbrukarna att acceptera och 

möta livets prövningar, vilket upplevs värdeskapande. Detta verkar göra att lantbrukarna 

klarar av att hantera många och extrema påfrestningar. Lantbrukares hantering av påfrestande 

händelser berör alltså till stor del de existentiella frågor som alla människor står inför. 
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Metoddiskussion 

Lantbrukarna som intervjuades i studien beskrev hur lantbruket och livet i övrigt är  

tätt sammankopplat och att detta gör att påfrestningar i en domän påverkar den andra. En 

direkt faktor var att deltagarna skulle ha upplevt minst en påfrestande händelse i sitt arbete. 

Påfrestningarnas spridning gör att urvalet kan ifrågasättas eftersom alla lantbrukare 

förmodligen upplevt sådana påfrestningar och därmed hade kunnat vara potentiella deltagare. 

Detta kan ha påverkat resultatet och kan därmed ses som en begränsning i urvalet. Å andra 

sidan fick deltagarna själva definiera vad som upplevts som en påfrestande händelse och detta 

ses som en styrka eftersom det bidrog till att uppfylla studiens syften.  

Resultatet, vilket fokuserar på deltagarnas subjektiva beskrivning av påfrestningar, 

kan tillsynes dock uppfattas som ett avsteg från studiens syften. Att studien gått från att 

specifikt undersöka lantbrukares hantering av arbetsrelaterade påfrestningar, till att i resultatet 

snarare omfatta en beskrivning av lantbrukares liv i stort. Detta speglar dock processen: 

genom att låta empirin styra och förändra förförståelse under tidens gång kunde ökad kunskap 

och förståelse för forskningsfrågan uppnås. När lantbrukarna fick frågan om hur de hanterade 

påfrestande händelser i arbetslivet var detta deras svar, vilket i sig bidrar med viktig kunskap.  

Vidare bestod studiens urval delvis av tillgänglighet (Langemar, 2008), vilket också  

kan ses som en möjlig begränsning. Dock kan urval som baseras på frivillighet, per definition, 

beskrivas som tillgänglighetsurval (Braun och Clarke, 2013), något som uppfattades viktigt 

med hänsyn till etik. Dessutom gjordes ett strategiskt urval bland tillgängliga intressenter för 

att komplettera det befintliga urvalet, där de deltagare som handplockades ansågs besitta 

egenskaper som förväntades bredda materialet. Urvalet uppnådde därmed nödvändig bredd 

för att förstå fenomenet och inbegrep spridning i förhållande till ålder, kön, typ av lantbruk 

och geografi. 

Vissa deltagare rekryterades genom personliga kontakter vilket innebar att viss  
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kännedom fanns om tre av deltagarna. Enligt Braun & Clarke (2013) är personliga relationer 

mellan forskare och deltagare acceptabelt i kvalitativa studier, men innebär ökade krav på etik 

och förhållningssätt hos forskaren. Syfte och ramar klargjordes inför varje intervju och 

informerat samtycke inhämtades vilket bidrog till att förtydliga roller, relationer och 

informationshantering. Dessutom anses risken för att personlig kännedom påverkade 

resultatet ha reducerats genom att intervjuguiden styrde intervjuns riktning och analysen 

enbart utgick ifrån intervjumaterial.  

Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer. En kvalitativ design  

rekommenderas av Langemar (2008) då subjektiva upplevelser undersöks samt då ett område 

är outforskat. En kvalitativ enkät hade möjligen kunnat utöka bredden i materialet genom att 

nå en större population och lämpat sig bättre med hänsyn till studiens utforskande syfte. 

Intervjuer valdes dock istället eftersom de anses ideala då känsliga ämnen undersöks samt 

ökar chansen att få tillgång till data från svårtillgängliga grupper (Braun & Clarke, 2013), 

vilket lantbrukare indikerats vara. En möjlig begränsning med denna metod är att all 

information som analysen grundar sig på är självrapporterad och retrospektiv. Lantbrukarens 

minne kring händelsen och hantering av den direkt efter kan ha försämrats med tiden. 

Självrapport kan göra att vissa aspekter av hanteringen utelämnats på grund av 

självmedvetenhet eller social önskvärdhet. Påfrestning och hantering har dock antagits vara 

subjektiva upplevelser och därmed något som lantbrukarna själva är mest lämpliga att 

redogöra för. Vid vissa intervjuer deltog även familjemedlemmar. Inklusion av dessa var inte 

en del av det aktiva urvalet, men de inkluderades eftersom de breddade materialet genom att 

tillföra ytterligare perspektiv på lantbrukarens hantering. Det ansågs också förenligt med 

synen på kunskap som genererad i samspel med omgivningen, där familjen kan sägas utgöra 

lantbrukarens viktigaste sociala kontext.  

Förhållningssättet under hela processen har varit abduktivt genom att empiri och  
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förförståelse har påverkat varandra. En möjlig begränsning är att förförståelse påverkat i för 

stor utsträckning och att lantbrukares hantering förstås utifrån ett allt för psykologiskt 

perspektiv. Exempelvis baserades intervjuguiden på olika psykologiska teorier, vilket kan ha 

agerat styrande och färgat intervjusvaren. Intervjuguiden reviderades dock löpande och 

dessutom nyttjades tratteknik där informanter tilläts dela med sig av sina upplevelser spontant 

utifrån subjektiv relevans. Flera ytterligare åtgärder vidtogs för att minimera risken för ensidig 

förståelse. Dagbok fördes under hela processen för att medvetandegöra förförståelse och följa 

resonemang kring materialet, vilket anses vara en styrka (Braun & Clarke, 2013; Langemar, 

2008). För att öka överensstämmelse i resultatet användes datainsamlartriangulering 

(Langemar, 2008) genom att alla intervjuer genomfördes av båda författarna och efterföljdes 

av gemensam reflektion. Vid kodning och sortering av intervjumaterialet eftersträvades 

konsekvens och den genomfördes växelvis enskilt och tillsammans. Att hela processen 

innefattade både individuell tolkning och gemensam reflektion bidrog till ökad bredd och 

djupare förståelse för datan, samt minskade risken för forskareffekter (Langemar, 2008).  

Dessutom användes bedömartriangulering (Langemar, 2008) då två handledare efter  

att ha läst både rådata och analys uppfattat att det fanns överensstämmelse däremellan. Vidare 

genomfördes en respondentvalidering (Larsson, 2005) där deltagarna fick tillfälle att uttala sig 

om resultatets rimlighet för att därmed undvika övertolkning. 

Praktiska implikationer 

Med tanke på de många påfrestningar som lantbrukare får utstå och den betydande  

hanteringsstrategi som socialt stöd visats vara, borde fokus riktas mot att utarbeta mer 

effektiva former för lantbrukare att få tillgång till det stöd de efterfrågar. Stöd mellan 

lantbrukare tillhandahålls till viss del redan genom till exempel LRF:s “Bondekompis”, men 

verkar enligt resultatet inte användas i så stor utsträckning, kanske för att lantbrukarna inte 

upplever att stödet ligger tillräckligt nära just deras specifika situation. Dessutom beskrev 
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lantbrukarna hur det kan vara svårt att söka hjälp, eftersom det finns en stereotyp bild av 

lantbrukaren som självständig och att tröskeln att be om stöd därmed blir för hög. Förslagsvis 

bör därför dessa insatser ha ett preventivt fokus där relationer mellan lantbrukare upprättas 

kontinuerligt och förtroende därmed skapas dem emellan, vilket gör det lättare att söka hjälp 

när lantbrukaren behöver det, samt bryter isolering. Befintliga system skulle i detta syfte 

kunna utveckla någon typ av förmedlingsfunktion, där lantbrukare med liknande 

verksamheter kan skapa tätare nätverk eller mentorskap. Sådana system skulle också kunna 

främja förändring av den stereotypa bilden av lantbrukare och avdramatisera hjälpsökande. 

Hjälpsökande kan också underlättas genom att ytterligare utbilda lantbrukare om psykisk 

ohälsa och vilken hjälp som finns att få, men även genom att informera vårdpersonal om 

lantbrukares särskilda livssituation, för att minska klyftan dem emellan.  

På samhällsnivå är en möjlig förebyggande åtgärd att myndigheter inför uppsökande  

verksamhet för att undersöka lantbrukares mående och arbetsförhållanden för att fånga upp 

psykisk ohälsa i god tid. Detta behöver dock göras i dialog och med respekt för lantbrukaren 

utan att upplevas som ännu en “kontroll”. Myndigheter behöver också ändra sitt sätt att agera 

i förhållande till lantbrukare som erfarit påfrestningar. Istället för att betrakta lantbrukarna 

som offer och frånta dem kontrollen, bör de hjälpa lantbrukare att få tillgång till den explicita 

hjälp som i förekommande fall efterfrågas och därutöver erbjuda tydlighet i vad som 

förväntas. Som resultaten visar finns motståndskraft hos lantbrukarna och myndigheterna bör 

underlätta för lantbrukaren att använda sig av de adaptiva copingstrategier de redan har 

tillgång till. Ett, därutöver, ökat fokus på vad som är gemensamt, att både myndigheter och 

lantbrukare vill arbeta för ett hållbart och produktivt lantbruk i Sverige, skulle kunna bidra till 

att minska upplevelsen av antagonism då båda grupperna faktiskt arbetar mot ett gemensamt 

mål. 
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Framtida forskning 

Tidigare forskning har nästan enbart baserats på manliga populationer och knutit  

lantbrukaridentitet till en tydligt manligt könsstereotyp. Resultaten från förevarande studie 

visar dock att även kvinnor kan identifiera sig med denna. Därmed hade det varit intressant att 

undersöka kvinnliga lantbrukares identitetsskapande och hanteringsstrategier. Detta kan 

belysa om det handlar om en gemensam lantbrukaridentitet eller om det finns könsskillnader.   

Deltagarna i förevarande studie upplevde sig ha hanterat påfrestande händelser relativt  

väl och att de för närvarande var vid god psykisk hälsa. Framtida forskning borde fokusera på 

att få tillgång till den förmodade population lantbrukare som upplever att hanteringen inte 

avlöpt lika väl. Att belysa deras situation kan öka kunskap och förståelse för adaptiva och 

maladaptiva copingstrategier, samt vilka ytterligare preventiva åtgärder som kan vidtas för att 

värna lantbrukarnas psykiska hälsa.  

En annan uppmaning till framtida forskning är att vidare utforska hur det blir för  

lantbrukare som faktiskt avvecklat sitt lantbruk, med tanke på hur nära verksamheten verkar 

sammanlänkad med lantbrukares identitet. Detta för att informera om hur lantbrukare går 

vidare efter att ha gjort något som för många lantbrukare tycks otänkbart. 

Konklusion 

Denna studie har bidragit till unik kunskap genom att beskriva hur ett heterogent urval  

av lantbrukare i Sverige hanterar arbetsrelaterade påfrestande händelser. Dels genom att 

belysa att det inte verkar finnas några specifikt arbetsrelaterade belastningar för en 

lantbrukare, då lantbruket inte är ett jobb utan en identitet. Detta har tillfört ökad förståelse för 

vad som kan förklara lantbrukarnas hantering. Eftersom det är mycket som står på spel tycks 

de inte ha ett val utan måste hantera påfrestande händelser och lantbrukare uppvisar en stark 

motståndskraft trots upprepade påfrestningar. Resultatet visar dock att samtliga strategier kan 
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anses både positiva och negativa då de parallellt bidrar till motståndskraft och risk för 

ytterligare påfrestning i lantbrukarens liv. 
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Bilaga A: Annons och informationsbrev 
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Bilaga B: Webbtidningsartikel 
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Direktlänk till artikeln https://www.landlantbruk.se/lantbruk/studie-gors-om-lantbrukarnas-

tuffa-vardag/ 
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Bilaga C: Samtyckesformulär 

Samtyckesformulär 

 
 

Information till forskningspersonerna 

Du har anmält intresse för att delta i denna intervjustudie om lantbrukares erfarenheter av 

påfrestande händelser i arbetslivet. Innan du bestämmer dig för att delta i studien vill vi ge dig 

mer information om studien och vad deltagande innebär. Genom att skriva under detta 

dokument godkänner du ditt deltagande i studien.   

 
Projektets bakgrund och syfte 

Lantbrukares arbete är ibland förknippat med betydande risker, vilket innebär att en del 

lantbrukare upplever påfrestande händelser. Forskning för att kartlägga hur arbetsrelaterade 

påfrestningar hanteras och påverkar individer har bedrivits gällande flertalet yrkesgrupper, 

exempelvis ambulans-, polis- och räddningspersonal. Dock har mycket lite forskning 

undersökt lantbrukare och deras upplevelse av sådana här händelser. Denna studie syftar 

därför till att utforska och beskriva svenska lantbrukares erfarenheter av arbetsrelaterade 

påfrestningar. Detta med fokus på hur lantbrukare hanterar händelserna, samt på vilket sätt 

lantbrukare upplever att de påverkas på kort och lång sikt. Studien genomförs inom ramarna 

för ett examensarbete vid psykologprogrammet på Örebro Universitet. 

 

Forskningshuvudman för projektet är Örebro Universitet. Med forskningshuvudman menas 

den organisation som är ansvarig för studien. 

 
Hur studien kommer gå till 
Deltagande i studien innebär att du intervjuas om dina upplevelser av de arbetsrelaterade 

påfrestningar du erfarit, med fokus på din hantering av det. Intervjun beräknas ta ungefär en 

timme och utförs på en plats som du väljer. Du behöver inte göra några förberedelser inför 

intervjun. Intervjun kommer att utföras av oss, två psykologstudenter, och spelas in med hjälp 

av ljudupptagning. Inspelningen kommer sedan att skrivas ut i text, vilken kommer användas 

för analys. Direkta citat från intervjuerna kan komma att användas i uppsatsen. All 

information presenteras dock avidentifierat, vilket betyder att den inte kan kopplas till dig 

som individ.  

 

Vi kan eventuellt komma att kontakta dig efter att intervjun är genomförd för att kunna ställa 

klargörande frågor. Du är också välkommen att kontakta oss om du vill komplettera dina 

svar.   
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Möjliga följder med att delta i studien 

Att delta i studien innebär att du kommer att prata om händelser som kan förknippas med 

starka känslor. Detta kan ibland väcka tillfälligt obehag hos människor. Vi kommer dock inte 

att tvinga dig att tala om sådant du inte vill. Du har rätt att när som helst avbryta intervjun 

utan att ge något skäl till varför.  

 

Längst ner i detta formulär hittar du en länk till 1177 Vårdguiden, där du kan läsa mer om 

symtom som man kan uppleva efter en chockartad händelse. Där hittar du också information 

om vart du kan vända dig om du upplever att du behöver professionell hjälp för att hantera din 

upplevelse. Intervjun genomförs inom ramen för en studie och är således inte ett terapeutiskt 

samtal.  

 

Ingen ersättning kommer att utgå för ditt deltagande i studien. Din medverkan kommer 

däremot att bidra till ökad kunskap som förhoppningsvis kan komma andra lantbrukare till 

gagn. 

 
Vad som händer med dina uppgifter 

Vi kommer att samla in och registrera information om dig. Personuppgifter såsom namn och 

kontaktinformation kommer att användas för att boka in och eventuellt följa upp intervjuer.  

Dina personuppgifter och intervjusvar kommer att förvaras så att obehöriga inte kan ta del av 

dem. Specifikt kommer de skyddas genom att förvaras inlåsta eller i lösenordsskyddad form. 

 

Under projektets gång kommer endast vi och våra två handledare ha tillgång till den data som 

samlas in. All data förstörs när projektet avslutats. 

 

I den slutgiltiga uppsatsen kommer data presenteras på ett sådant sätt att det inte går att 

identifiera vilken information som just du lämnat. 

 

Ansvarig för dina personuppgifter är Örebro Universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning 

har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid 

behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att 

behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du 

kontakta Mats Liljegren, ansvarig handledare (se kontaktuppgifter i slutet av formuläret). Om 

du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till 

Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.  

 
Hur får jag information om resultatet av studien? 

Du kommer erbjudas möjlighet att, via mail, förhandsgranska och kommentera uppsatsen. 

Eventuella kommentarer kommer tas i beaktande, men behöver nödvändigtvis inte påverka 

uppsatsens innehåll eller utformning.  

 

Den slutgiltiga uppsatsen kommer försvaras under en ventilering i januari 2020 vid Örebro 

Universitet, samt publiceras på Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). 

 
Deltagandet är frivilligt 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge något skäl till det. Kontakta då oss så 

snart som möjligt (se nedan). 

 

 



LANTBRUKARES HANTERING AV PÅFRESTNINGAR 76 

 

Ansvariga för studien  
Lisa Larsson  

Psykologstudent 

0737 - 62 46 71                                                                                  

  

Åsa Nilsson  

Psykologstudent 

076 - 86 122 83 

                                                               

Ansvarig handledare: Mats Liljegren 

Universitetslektor och leg. psykolog. 

mats.liljegren@oru.se 

019 - 30 33 39 

 

Övriga kontaktuppgifter 

lantbrukarstudie@gmail.com 

  

Länk till 1177 Vårdguiden 

https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-

besvar/angest/posttraumatiskt-stressyndrom-ptsd/ 

  

Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen. Min underskrift innebär att jag godkänner 

informationen i detta dokument. 

  

☐      Jag samtycker till att delta i studien “Lantbrukare och hantering av 

arbetsrelaterade påfrestande händelser” 

  

☐     Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i  

forskningspersonsinformationen. 

  

Plats och datum Underskrift 
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Bilaga D: Intervjuguidens första version 

Introduktion 

• “Den här intervjun kommer i grova drag beröra de här punkterna: 

o vi kommer be dig om lite bakgrundsinformation som ålder och vilken typ av 

lantbruk du har för att sedan ha mer av ett samtal kring  

o hur du tycker att det är att vara lantbrukare,  

o hur du upplevde den påfrestande händelsen och hur du hanterade den strax 

efteråt,  

o hur du upplever och hanterar händelsen idag samt  

o hur du tycker att den påverkat dig inom olika områden i ditt liv som hälsa, 

relationer och arbete.” 

• “Intervjun beräknas ta ungefär en timme och vi kommer att spela in den med hjälp av 

en bandspelare - hoppas det är okej.” 

• “Vi kommer också att föra anteckningar under intervjun, dels för att vara säkra på att 

få med den information du berättar, ifall bandspelaren slutar fungera men också för att 

underlätta för oss när vi ska skriva sen. Om du uppfattar det som störande eller om du 

har några frågor om vad vi skriver så är det bara att säga till.” 

• “Vi vill betona att vi är här för att vi är intresserade av att ta reda på vad du kan lära 

oss om hur lantbrukare upplever, påverkas och hanterar påfrestande händelser. Detta 

kommer presenteras frikopplat från dig som individ.  

• “Vi vill också säga att det är du som är experten på det här ämnet. Vi vet ju varken hur 

det är att vara lantbrukare, eller hur just din upplevelse har varit.” 

Intervjun 

DEMOGRAFISK INFORMATION 

• Kan du berätta mer om dig själv? 

o Kön 

o Ålder 

o Civil status och familjeförhållanden? 

o Hur länge har du arbetat med ditt lantbruk? Generationsägande? 

Egenföretagare? 

o Vilken typ av lantbruk är det du bedriver. Kan du beskriva i stora drag vad det 

innebär? 

1. LIVET SOM LANTBRUKARE 

• Hur tycker du att det är att vara lantbrukare?  

o Vad driver dig i ditt jobb? 

▪ i) Inventera kontroll-möjligheter 

o Vad hindrar dig i ditt jobb? 

▪ ii) Inventera krav  

o Vilka relationer är viktigast för dig i ditt jobb? 

▪ iii) Inventera socialt stöd 

• Vad får du ut av relationen? 
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2. PÅFRESTANDE HÄNDELSER – DÅ  

• “Vi vill nu fokusera lite mer på påfrestande händelserna som du upplevt. Kan du 

beskriva belastningar som du varit med om i ditt arbete?” 

• Beskriv kort vad du varit med om. 

• Hur länge sedan är det som det här hände? 

• Håll det öppet för deltagaren att bestämma (om hen ska hantera allt i ett sjok eller 

plocka ut en händelse) - men annars be deltagaren välja ut en händelse som sticker ut 

o Varför sticker just den här händelsen ut? 

• Beteende/handling 

o Vad gjorde du efter händelsen (vad tycker deltagaren är “efter”? Vad är 

deltagarens tidsspann?) fokus på hantering 

o Vad gjorde andra runtomkring dig? 

• Känslor  

o Vilka känslor hade du efter händelsen? (närmsta tiden efteråt) 

• Tankar 

o Vad tänkte du efter händelsen? Är det någon/några tanke som du minns som 

extra påtaglig?  

o Så som du hanterade händelsen - hur blev det för dig? (Var hanteringen 

hjälpsam eller ohjälpsam) 

3. COPING IDAG 

• Beskriv en situation då du senast märkte att du var påverkad av händelsen/erna.  

o Vad var det första du lade märke till? (beteende, tanke, känsla?) 

o Vad gjorde du? 

o Vad kände du? 

o Vad tänkte du? 

• Beteende 

o Finns det saker som du gör idag som du inte gjorde innan? (som kan kopplas 

till händelsen/erna) 

o Finns det saker du inte gör idag som du gjorde innan? (som kan kopplas till 

händelsen/erna) 

o Ibland är det svårt att själv se att en beter sig annorlunda, hur tycker andra att 

du förändrats sen händelsen/erna (om du gjort det)? 

• Känslor 

o Om du reflekterar över förloppet, från det att det hände och all tid som har gått 

fram tills idag, vad får du för känslor? 

o Vad gör du för att hantera känslorna (om det behövs)? 

o På vilket sätt tycker du att dina känslor inför händelsen har förändrats under 

den tid som gått sedan händelsen?  

• Tankar 

o Hur ofta tänker du på händelsen idag (påträngande tankar/oftare än en 

önskar/total avsaknad/undvikande)? 

o (Om personen inte tänker så mycket på det eller inte alls, fråga: Hur blir det för 

dig nu när vi pratar om det?)  

o I vilka situationer tänker du på händelsen?  

o Vilken/vilka tankar tänker du oftast kring händelsen? 

o Hur påverkar det dig att tänka på händelsen? 

o Hur har dina tankar förändrats under den tid som gått sedan 

händelsen/händelserna?  

o Innehåll i tankarna 
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o Lättare/svårare att tänka på händelsen och i så fall varför? Eventuella 

förändringar i tankar över tid och hur de påverkat en 

4. PSYKOSOCIAL PÅVERKAN 

• På vilket sätt upplever du att händelsen förändrat ditt mående? 

o Psykiskt Tycker du att händelsen har påverkat dig exempelvis:  

▪ humör? 

▪ koncentration?  

▪ minne? 

▪ uppfattningen om dig själv? (känslor och tankar) 

▪ uppfattningen av andra? 

▪ uppfattningen av världen i stort? (tillit till att andra/världen är 

god/meningsfullhet) 

▪ (flashbacks) 

o Fysiskt Tycker du att händelsen har påverkat dig exempelvis: 

▪ i din sömn/drömmar? 

▪ uppvarvning? spänningar? 

▪ (fysiskt men) 

• På vilket sätt upplever du att händelsen påverkat dig i dina sociala relationer? 

o Familj 

o Vänner 

o Arbetsrelationer 

▪ Närhet/distans till andra 

▪ Behov av andra 

o Ytligare kontakter 

o Kontakt med myndigheter 

o Socialt uppmärksammad/stöttad/bortglömd 

• På vilket sätt upplever du att händelsen påverkat dig i hur du utför ditt arbete? 

o Ekonomi 

o Minskad/ökad tilltro till din förmåga 

o Nivå av acceptans för olika omständigheter 

o Nivå av flexibilitet 

• På vilket sätt upplever du att händelsen påverkat dig i din syn på livet? 

o Minskad/ökad meningsfullhet 

o Andligt intresse 

o Lägger mer/mindre märke till eller uppskattar  

▪ andra saker/små saker/andra människor 

o Skiften i prioriteringar/intressen 

o Hur ser du på framtiden? 

o Möjligheter 

Avslutning 

“Är det något mer du tycker vi behöver veta för att bättre förstå din upplevelse, hantering och 

påverkan av händelsen/erna? Något vi missat? Medan du funderar på det ska vi titta igenom 

vår intervjuguide.” 

“Om du kommer på något du vill lägga till i dina svar, eller möjligen ändra så är du 

välkommen att kontakta oss.” 
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Bilaga E: Intervjuguidens slutgiltiga version 

Introduktion 

• “Den här intervjun kommer i grova drag beröra de här punkterna: 

o vi kommer be dig om lite bakgrundsinformation som ålder och vilken typ av 

lantbruk du har för att sedan ha mer av ett samtal kring  

o hur du tycker att det är att vara lantbrukare,  

o hur du upplevde den påfrestande händelsen och hur du hanterade den strax 

efteråt,  

o hur du upplever och hanterar händelsen idag samt  

o hur du tycker att den påverkat dig inom olika områden i ditt liv som hälsa, 

relationer och arbete.” 

• “Intervjun beräknas ta ungefär en timme och vi kommer att spela in den med hjälp av 

en bandspelare - hoppas det är okej.” 

• “Vi kommer också att föra anteckningar under intervjun, dels för att vara säkra på att 

få med den information du berättar, ifall bandspelaren slutar fungera men också för att 

underlätta för oss när vi ska skriva sen. Om du uppfattar det som störande eller om du 

har några frågor om vad vi skriver så är det bara att säga till.” 

• “Vi vill också betona att vi är här för att vi är intresserade av att ta reda på vad du kan 

lära oss om hur lantbrukare upplever, påverkas och hanterar påfrestande händelser. 

Detta kommer presenteras frikopplat från dig som individ.” 

• “Vi vill också säga att det är du som är experten på det här ämnet. Vi vet ju varken hur 

det är att vara lantbrukare, eller hur just din upplevelse har varit.” 

Intervjun 

0. DEMOGRAFISK INFORMATION 

• Kan du berätta mer om dig själv? 

o Kön 

o Ålder 

o Civil status och familjeförhållanden? 

o Hur länge har du arbetat med ditt lantbruk? Generationsägande? 

Egenföretagare? 

o Vilken typ av lantbruk är det du bedriver. Kan du beskriva i stora drag vad det 

innebär? 

 

1. LIVET SOM LANTBRUKARE 

• Hur tycker du att det är att vara lantbrukare?  

o Vad driver dig i ditt jobb? 

▪ i) Inventera kontroll-möjligheter 

o Vad hindrar dig i ditt jobb? 

▪ ii) Inventera krav  

o Vilka relationer är viktigast för dig i ditt jobb? 

▪ iii) Inventera socialt stöd 

• Vad får du ut av relationen? 
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2. PÅFRESTANDE HÄNDELSER – DÅ  

• “Vi vill nu fokusera lite mer på påfrestande händelserna som du upplevt. Kan du 

beskriva belastningar som du varit med om i ditt arbete?” 

• Beskriv kort vad du varit med om. 

• Hur länge sedan är det som det här hände? 

• Håll det öppet för deltagaren att bestämma (om hen ska hantera allt i ett sjok eller 

plocka ut en händelse) - men annars be deltagaren välja ut en händelse som sticker ut 

o Varför sticker just den här händelsen ut? 

• Beteende/handling 

• Vad gjorde du efter händelsen 

• Vad gjorde du för att hantera det som hänt? 

o (Vad tycker deltagaren är “efter”? Vad är deltagarens tidsspann?) 

• Vad gjorde andra runtomkring dig? 

• Om deltagaren berättar att hen var tvungen att fortsätta arbeta, fråga: Hur var det för 

dig att arbeta fastän du egentligen kanske kände att du behövde något annat? Tankar? 

Känslor? 

• Känslor  

• Vilka känslor hade du efter händelsen? (närmsta tiden efteråt) 

• Andra som vi talat med har nämnt flera olika känsloyttringar, vi vill kolla av och se 

om du kan känna igen dig i några av dem 

o hjälplöshet 

o ilska 

o rädsla och oro 

o skam och skuld 

• Tankar 

• Vad tänkte du efter händelsen? Är det någon/några tanke som du minns som extra 

påtaglig?  

• Sammanfattning 

• Så som du hanterade händelsen - hur blev det för dig? (Vill komma åt ifall hanteringen 

var hjälpsam eller ohjälpsam) 

 

 

3. COPING IDAG 

• Beskriv en situation då du senast märkte att du var påverkad av händelsen/erna. 

Vad var det första du lade märke till? (beteende, tanke, känsla?) 

o Vad gjorde du? 

o Vad kände du? 

o Vad tänkte du? 

• Beteende 

• Finns det saker som du gör idag som du inte gjorde innan? (som kan kopplas till 

händelsen/erna) 

• Finns det saker du inte gör idag som du gjorde innan? (som kan kopplas till 

händelsen/erna) 

• Ibland är det svårt att själv se att en beter sig annorlunda, hur tycker andra att du 

förändrats sen händelsen/erna (om du gjort det)? 

• Känslor 

• Om du reflekterar över förloppet, från det att det hände och all tid som har gått fram 

tills idag, vad får du för känslor? 

o Har du upplevt fler känslor? 
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▪ meningsfullhet 

▪ tacksamhet 

▪ hjälplöshet 

▪ ilska 

▪ rädsla och oro 

▪ skam och skuld 

• Vad gör du för att hantera känslorna (om det behövs)? 

• På vilket sätt tycker du att dina känslor inför händelsen har förändrats under den tid 

som gått sedan händelsen?  

• Tankar 

• Hur ofta tänker du på händelsen idag (påträngande tankar/oftare än en önskar/total 

avsaknad/undvikande)? 

o (Om personen inte tänker så mycket på det eller inte alls, fråga: Hur blir det för 

dig nu när vi pratar om det?) 

• I vilka situationer tänker du på händelsen? 

• Vilken/vilka tankar tänker du oftast kring händelsen? 

• Hur påverkar det dig att tänka på händelsen? 

• Hur har dina tankar förändrats under den tid som gått sedan händelsen/händelserna?  

o Innehåll i tankarna 

o Lättare/svårare att tänka på händelsen och i så fall varför? Eventuella 

förändringar i tankar över tid och hur de påverkat en 

• Sammantaget 

• Om deltagaren talat om flera påfrestande händelser, fråga: Hur upplever du att 

hanteringen av påfrestande händelser har påverkats av att du varit med om flera 

påfrestningar? 

4. PSYKOSOCIAL PÅVERKAN 

• Med tanke på det du har upplevt - hur mår du idag? 

o Psykiskt 

▪ Tycker du att händelsen har påverkat dig exempelvis:  

• humör? 

• koncentration?  

• minne? 

• uppfattningen om dig själv? (känslor och tankar) 

• uppfattningen av andra? 

• uppfattningen av världen i stort? (tillit till att andra/världen är 

god/meningsfullhet) 

• (flashbacks) 

o Fysiskt  

▪ Tycker du att händelsen har påverkat dig exempelvis: 

• i din sömn/drömmar? 

• uppvarvning? spänningar? 

• (fysiskt men) 

• Hur har händelserna inverkat på dina sociala relationer? 

o Familj 

o Vänner 

o Arbetsrelationer 

▪ Närhet/distans till andra 

▪ Behov av andra 
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▪ Upplever du att lantbrukare pratar med varandra om påfrestande 

händelser som ni varit med om? 

▪ På vilket sätt påverkar det dig att prata med andra lantbrukare om 

händelserna som du har varit med om? 

▪ På vilket sätt påverkar det dig att höra om händelser som andra 

lantbrukare varit med om? 

o Ytligare kontakter 

o Kontakt med myndigheter 

o Socialt uppmärksammad/stöttad/bortglömd 

o Vilka olika källor till stöd finns för dig om du känner att du behöver prata om 

de här händelserna? 

• Hur har det du upplevt inverkat på hur du utför ditt arbete? 

o Ekonomi 

o Minskad/ökad tilltro till din förmåga 

o Nivå av acceptans för olika omständigheter 

o Nivå av flexibilitet 

• Med tanke på det du har upplevt - hur ser du idag på livet i stort? 

o Minskad/ökad meningsfullhet 

o Andligt intresse 

o Lägger mer/mindre märke till eller uppskattar  

▪ andra saker/små saker/andra människor 

o Skiften i prioriteringar/intressen 

o Hur ser du på framtiden? 

o Möjligheter 

Avslutning 

“Är det något mer du tycker vi behöver veta för att bättre förstå din upplevelse, hantering och 

påverkan av händelsen/erna? Något vi missat? Medan du funderar på det ska vi titta igenom 

vår intervjuguide.” 

“Om du kommer på något du vill lägga till i dina svar, eller möjligen ändra så är du 

välkommen att kontakta oss.” 

 


