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Bakgrund och metod

Rapportens huvudsyfte är att ge våra medlemmar en överblick av löneläget och 

arbetsmarknaden inom deras specifika sektor. Underlaget för rapporten är dels 

statistiken från Naturvetarnas löneenkät, dels vår arbetsmarknadsrapport. Med hjälp 

av denna minirapport kan du lättare avgöra om du har rätt lön i din nuvarande 

befattning, få vägledning kring vilka lönekrav du kan ställa om du söker ett nytt jobb, 

och få en överblick över den framtida arbetsmarknaden inom skogssektorn.

Vill du veta mer om Naturvetarnas lönestatistik i Saco Lönesök kan du logga in här: 

Saco Lönesök – Naturvetarna

Och om du vill ta del av hela arbetsmarknadsrapporten kan du ladda ner den här: 

Naturvetares arbetsmarknad 2021

Datainsamlingen genomfördes via Naturvetarnas årliga löneenkät under perioden 14 

oktober 2021 – 31 december 2021 via enkätutskick. Enkäten skickades ut till samtliga 

förbundets medlemmar. Totalt svarade drygt 16 000 medlemmar på enkäten, varav 

cirka 800 jobbar inom skogssektorn.

https://www.naturvetarna.se/Login?ReturnUrl=%2fmedlemsformaner%2flonestatistik%2fsaco-lonesok-medlem%2f
https://www.naturvetarna.se/globalassets/3-rad-och-stod/arbetsmarknad/naturvetares-arbetsmarknad-2021_low.pdf


Sammanfattning



Sammanfattning

Lönerna inom skogssektorn tenderar att vara aningen högre jämfört med 

övriga naturvetare. I genomsnitt tjänar personer som jobbar inom skogssektorn 

2 procent mer jämfört med samtliga naturvetare. 

Sett till hela den svenska arbetsmarknaden har lönerna ökat med runt 2 till 

3 procent per år sedan 2013. Naturvetare tenderar att öka sina löner i högre 

takt jämfört med övriga grupper på arbetsmarknaden, vilket även gäller för 

skogssektorn. Inom skogssektorn ökade lönerna i snitt med 3,4% under 

2021, vilket är något lägre jämfört med naturvetare överlag. Även den 

långsiktiga trenden visar att löneutvecklingen inom skogssektorn tenderar att öka 

i en långsammare takt jämfört med övriga naturvetare. 

Under 2021 ökade lönerna något mer i privat sektor (3,5% vs. 3,1% i 

offentlig sektor). Över tid har dock löneutvecklingen varit högre inom 

offentlig sektor – sedan 2013 har lönerna i snitt ökat med 3,2% per år i 

offentlig sektor och 2,7% i privat sektor.

Naturvetare i skogssektorn har idag ofta en yrkesexamen som jägmästare 

eller skogsmästare. Det kommer troligen att förändras. För en hållbar 

omställning av samhället behöver sektorn rekrytera bredare och anställa 

fler forskarutbildade.

I skogsnäringen fanns 2021 3 485 naturvetare, varav 1 796 inom skogsbruket, 

1 017 inom industrin, 422 inom tjänstesektorn och 250 inom handeln. 

Naturvetare inom skogsnäringen har ofta en femårig utbildning. Det är en effekt 

av att så många i näringen har gått jägmästarprogrammet. Det är däremot 

förhållandevis få naturvetare i skogsbranschen som är forskarutbildade.

Skogsbranschen har liksom lantbruket en stor andel egenföretagare (28 procent) 

vilket beror på att en stor andel av de som läser skogliga utbildningar också är 

markägare.

Det finns ett förhållandevisa stort antal naturvetare i branschen som är över 55 

år, många är till och med över 65 år. Könsfördelning är starkt förskjuten mot män 

och de utgör 72 procent av de yrkesverksamma naturvetarna i branschen. 

Löner Arbetsmarknad



Lön



Ingångslön – medellön – lönespridning

Yrkesgrupp Ingångslön* Medellön P10 Median P90
Löneutveckling 

2021**

Naturvetare 31 500 45 100 32 200 41 800 61 100 3,8%

Skogssektorn 31 800 46 000 33 000 42 000 62 000 3,4%

Vanliga yrkesgrupper inom Skogssektorn:

Skogskonsulent  31 600 36 100 32 000 35 000 41 500 3,2%

Virkesinköpare/-Köpare  36 000 39 300 32 400 38 300 47 700 2,5%

Produktionsledare 31 000 36 000 30 900 35 900 40 000 4,6%

Forskare(Scientist/Researcher) - 48 900 36 700 47 900 60 100 3,0%

Lönerna inom skogssektorn tenderar att vara aningen högre jämfört med övriga naturvetare, detta gäller genomsnittlig lön såväl som 

ingångslön. I genomsnitt tjänar personer som jobbar inom skogssektorn 2 procent mer jämfört med samtliga naturvetare. 

Inom skogssektorn ökade lönerna i snitt med 3,4% under 2021, vilket är något lägre jämfört med naturvetare överlag (3,8%). Bland de 

vanligaste yrkesgrupperna utmärker sig produktionsledare som den grupp som hade bäst löneutveckling under 2021 (4,6%).

Redovisade värden avser kronor per månad

* Examensår 2021

** Löneutveckling för identiska individer (samma befattning och arbetsgivare), vars lön 

hade reviderats vid insamlingstillfället 2021 och 2020
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Löneutveckling
Sett till hela den svenska arbetsmarknaden har lönerna ökat med runt 2 till 3 procent per år sedan 2013. Naturvetare tenderar att öka sina 

löner i högre takt jämfört med övriga grupper på arbetsmarknaden, vilket även gäller för skogssektorn. 

Med undantag för 2016 då lönerna inom skogssektorn ökade med hela 4,3% så tenderar löneutvecklingen inom skogssektorn att ligga på en 

lägre nivå jämfört med samtliga naturvetare. Vidare indikerar 2020 års löneutveckling (1,6%) att pandemin hade en relativt stor påverkan på 

löneutvecklingen inom skogssektorn. 

*

* Preliminärt utfall

Löneutveckling för identiska individer (samma befattning och arbetsgivare), 

vars lön hade reviderats vid insamlingstillfället



Löneutveckling – Sektor (1/2)
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Under 2021 ökade lönerna något mer inom privat sektor, vilket resulterat i att avståndet i medellöner till statlig ökade ytterligare. Idag 

tjänar personer som jobbar inom skogssektorn i snitt drygt 4 000 kr mer per månad i privat sektor jämfört med statlig sektor.



Löneutveckling – Sektor (2/2)

Över tid har lönerna ökat mer i offentlig sektor än i privat sektor. Sedan 2013 har lönerna i snitt ökat med 3,2% per år i offentlig sektor och 

2,7% i privat sektor.

2,0%

3,1%

0,7%

4,9%

2,8%

3,5%

2,6%

1,3%

3,5%

3,1%

2,9%

5,0%

3,1%

2,9%

3,3%

2,8% 2,5% 3,1%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Skogssektorn

Privat Offentlig

Genomsnittlig 

löneökning 

2013-2021

Privat sektor

2,7%

Offentlig sektor

3,2%

Löneutveckling för identiska individer (samma befattning och arbetsgivare), 

vars lön hade reviderats vid insamlingstillfället



14%
13% 14%

12% 12%
12% 11%

11%
10% 10%

20%

16%
17%

16%

18%

13%
13%

11%

13%
12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Procentuell skillnad i medellön mellan män och kvinnor 

Naturvetare Skogssektorn

Skillnad i löner mellan män och kvinnor
Över tid minskar lönegapet mellan män och kvinnor bland Naturvetarnas medlemmar. Sedan 2012 har löneskillnaderna mellan män och 

kvinnor minskat från 14 procent till 10 procent. 

Även inom skogssektorn observeras en positiv trend där lönegapet minskar – 2012 tjänade män 20% mer än kvinnor, idag har gapet nästan 

halverats (12%). 

Notera att redovisade värden inte kontrollerar för skillnader, i tex. utbildning 

eller befattning, som kan påverka lön.



Arbetsmarknad



Arbetsmarknaden för Skog

Naturvetare i skogssektorn har idag ofta en yrkesexamen som 

jägmästare eller skogsmästare. Det kommer troligen att förändras. För en 

hållbar omställning av samhället behöver sektorn rekrytera bredare och 

anställa fler forskarutbildade.

I skogsnäringen fanns 2021 3 485 naturvetare, varav 1 796 inom skogsbruket, 

1 017 inom industrin, 422 inom tjänstesektorn och 250 inom handeln. 

Naturvetare inom skogsnäringen har ofta en femårig utbildning. Det är en effekt 

av att så många i näringen har gått jägmästarprogrammet. Det är däremot 

förhållandevis få naturvetare i skogsbranschen som är forskarutbildade.

Även om skogssektorn börjat anställa fler naturvetare som saknar en skoglig 

utbildning är skogliga utbildningar fortfarande den vanligaste 

utbildningsbakgrunden.

Skogsbranschen har liksom lantbruket en stor andel egenföretagare (28 

procent) vilket beror på att en stor andel av de som läser skogliga utbildningar 

också är markägare.

Det finns ett förhållandevisa stort antal naturvetare i branschen som är över 55 

år, många är till och med över 65 år. Könsfördelning är starkt förskjuten mot 

män och de utgör 72 procent av de yrkesverksamma naturvetarna i branschen. 

Det är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att könsfördelningen bland 

yrkesverksamma naturvetare totalt sätt är jämn.

Det är också få naturvetare med utländska bakgrund i branschen, endast 11 

procent, vilket kan jämföras med 32 procent i hela populationen. 

De flesta naturvetarna i skogsnäringen är bosatta i Västra Götaland, 

Västernorrland, Stockholm och Västerbotten.



Fakta yrkesgrupper inom 
Skog

Vanliga utbildningsinriktningar: 

• Jägmästar- och skogsvetarutbildning

• Annan utbildning inom skog

• Skogsmästar-, skogstekniker- och skogsingenjörsutbildning

• Kemi

• Systemvetenskap och programvaruteknik

• Biologi

Vanliga yrken: 

• Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.

• Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl.

• Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl.

• IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.

• Civilingenjörsyrken



Om Naturvetarna



• Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom 
naturvetenskap. Vi coachar, företräder och stöttar 
naturvetare på hela arbetsmarknaden, från studietiden och 
genom hela arbetslivet.

• Vi har cirka 34 000 medlemmar inom life science, jord, 
skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik 
och data. 

• Naturvetare skapar världens framtid. Våra medlemmar 
hittar lösningar på samhällets utmaningar och tar fram 
morgondagens innovationer.

Om Naturvetarna


