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STATISTIK FRÅN SKOGSSTYRELSEN 
8 mars 2023 

Jämställdhet i skogsbruket 
Det är vanligare att män äger, studerar och arbetar med skog 
jämfört med kvinnor. Det är fler män som sitter i de största 
skogsägande aktiebolagens styrelser och arbetar som chefer i 
skogsbruket. Män är också oftare med i arbetsolyckor som leder till 
dödsfall i skogsbruket. Det visar könsuppdelad statistik som 
Skogsstyrelsen sammanställt från flera myndigheter i detta 
faktablad.   

Män äger mer skog än kvinnor 
I Sverige ägs ungefär 52 procent av den deklarerade produktiva skogsmarksarealen av 
juridiska personer, till exempel aktiebolag eller föreningar. Resterande 48 procent ägs 
av fysiska personer.  

Marken kan vara ägd av enbart kvinnor, män eller samägda mellan könen. Kvinnor äger 
minst skogsmark av dessa tre grupper. Det är mer skogsmark som är samägd än 
enbart ägd av kvinnor. Exempel på samägande kan vara syskon eller makar som äger 
skogsmark tillsammans.  

Skillnaden har varit bestående över tid, både mäns och kvinnors ägande har ökat lika 
mycket, 9 procent, sedan 1999. Däremot har samägandet minskat sedan 1999. 

Figur 1. Deklarerad areal produktiv skogsmark (fysiska personer). År 
1999-2021. 

Källa: SCB, fastighetstaxeringsregistret bearbetat av Skogsstyrelsen 
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Män äger nära 6,3 miljoner hektar produktiv skogsmark vilket är nästan fyra gånger 
mer än kvinnorna. Kvinnor äger 1,6 miljoner hektar produktiv skogsmark. Drygt 3 
miljoner hektar ägs av män och kvinnor tillsammans.  

Även om mäns och kvinnors ägande ökat lika mycket procentuellt sedan 1999 har 
mäns ökat betydligt mer än kvinnors räknat i hektar, se Tabell 1. 

Tabell 1. Deklarerad areal produktiv skogsmark (fysiska personer) per 
kön. År 2021och förändring sedan 1999. 
Kön Andel Areal, hektar Förändring sedan 

1999 i procent 
Förändring sedan 
1999 i hektar 

Båda könen 28% 3 105 000 -8% -257 000

Kvinnor 15% 1 612 000 9% 127 000 

Män 57% 6 293 000 9% 494 000 

Totalt 100% 11 111 000 3% 277 000 

Källa: SCB, fastighetstaxeringsregistret bearbetat av Skogsstyrelsen 

Fler män än kvinnor är skogsägare 
Totalt fanns omkring 307 000 skogsägare i Sverige under 2021 varav 61 procent män 
och 39 procent kvinnor. Fördelningen är relativt oförändrad sedan 1999. Då var ungefär 
38 procent av skogsägarna kvinnor. 

Över tid har antalet skogsägare minskat, 1999 fanns det 351 000 ägare, vilket alltså är 
44 000 fler än 2021.  

Tabell 2. Antal skogsägare (fysiska personer) per kön. År 2021 och 
förändring sedan 1999. 
Kön Andel Antal Förändring sedan 

1999 i procent 
Förändring sedan 
1999 i hektar 

Kvinnor 39% 119 552 -10% -13 870

Män 61% 187 292 -14% -30 452

Totalt 100% 306 844 -13% -44 322

Källa: SCB, fastighetstaxeringsregistret bearbetat av Skogsstyrelsen 

Allt fler män och kvinnor äger stora arealer samtidigt 
ökar antalet kvinnor som äger små  
Under 2021 var det vanligare att äga mer skog än vad det var 1999. Som exempel var 
det ungefär 190 personer, däribland 28 kvinnor, som ägde mer än 1 000 hektar 
produktiv skogsmark under 1999. År 2021 var det mer än dubbelt så många, ungefär 
400 personer, som ägde mer än 1 000 hektar, 63 av dessa var kvinnor.  

Minskningen av antalet skogsägare både män och kvinnor har framför allt skett i de 
arealklasser som gäller ägande av 5 till 50 hektar produktiv skogsmark. Bland de som 
äger 5 hektar eller mindre, var det ungefär lika många män 1999 som 2021. Däremot 
har kvinnorna i denna grupp ökat med cirka 2 600 skogsägare. Det är alltså större 
spridning i fördelningen av markägande 2021 jämfört med 1999, med större andel 
ägare i de lägre och högre arealklasserna. Detta är särskilt tydligt för skogsägande 
kvinnor. 
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Figur 2. Antal skogsägare per ägd areal produktiv skogsmark. År 1999 
och 2021.  

Siffrorna i figuren anger antalet skogsägare i respektive arealklass år 2021. 

Källa: SCB, fastighetstaxeringsregistret bearbetat av Skogsstyrelsen 

Skogsägarna blir äldre 
Skogsägarna har blivit äldre och det gäller båda könen. 1999 var den vanligaste 
åldersklassen 50 till 59 år bland både män och kvinnor som ägde skog. 2021 var det i 
stället 60 till 69 åringarna som var den vanligaste åldersklassen, samtidigt som antalet 
skogsägare över 70 år ökat kraftigt. Andelen skogsägare över 70 år har sedan 1999 
ökat från 18 procent till 30 procent av alla skogsägare. 

Figur 3. Antal skogsägare per åldersklass. År 1999 och 2021.  

Siffrorna i figuren anger antalet skogsägare i respektive åldersklass år 2021. 
Källa: SCB, fastighetstaxeringsregistret bearbetat av Skogsstyrelsen 
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Störst andel kvinnor i Stockholms län 
Flest skogsägare var folkbokförda i Västergötlands län men könsfördelningen är 
jämnast i Stockholms län där 44 procent av ägarna var kvinnor under 2021. Därefter 
kommer Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västernorrlands, Skåne och Värmlands 
län där 40 procent av skogsägarna var kvinnor. Lägst andel skogsägande kvinnor fanns 
i Norrbottens län med 35 procent.  

Figur 4. Antal skogsägare per bostadsregion. År 2021. 

Källa: SCB, fastighetstaxeringsregistret bearbetat av Skogsstyrelsen 

Fler män än kvinnor i beslutsfattande ställning 
De 30 största skogsägande aktiebolagen ägde tillsammans mer än 8 miljoner hektar 
produktiv skogsmark under 2022. Könsfördelningen i bolagens styrelser skiljer sig åt 
från bolag till bolag men i genomsnitt bestod de till 75 procent av män. Av 23 bolag 
som hade en registrerad VD hos Bolagsverket, var det färre än tre som hade en VD som 
var kvinna. 
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Figur 5. Genomsnittlig andel män och kvinnor i styrelser hos de 30 största 
skogsägande aktiebolagen. År 2022. 

Källa: Bolagsverket 

I branschen skogsbruk som helhet är könsfördelningen ojämn även bland personer 
som är anställda som chefer. Drygt en av sex chefer (15 procent) är kvinna. Andelen 
har legat relativt stabil sedan 2014 som är det första året för statistiken. För samtliga 
branscher i Sverige är strax över 40 procent av cheferna kvinnor. Andelen har ökat 
sedan 2014 då det var 37 procent kvinnliga chefer.  

Figur 6. Andel kvinnliga chefer i skogsbruk (SNI 02 Skogsbruk) och 
samtliga branscher. År 2014-2020. 

Källa: SCB 

Vanligare att män studerar skog 
Det finns flera typer av eftergymnasiala skogliga utbildningar. Nedan presenteras dels 
statistik om den akademiska utbildningen till jägmästare och yrkesutbildningen 
skogsbrukstekniker. Bland examinerade jägmästare varierar könsfördelningen från år 
till år. Läsåret 2020/2021 var det första året i tidserien då det var fler kvinnor än män 
som examinerats som jägmästare. Generellt sett var det större skillnad i tidseriens 
tidigare år på 1980 talet men den enskilt största skillnaden var läsåret 2011/2012 när 
det var 40 fler män som examinerades än kvinnor.  
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Figur 7. Antal examinerade jägmästare. Läsår 1984/85–2021/22. 

Källa: Universitetskanslersämbetet 

Statistiken om antalet studenter i yrkesutbildningen till skogsbrukstekniker har inte lika 
lång tidserie men där är det konsekvent fler manliga studenter än kvinnor. Skillnaden 
har minskat sedan 2013 då det var 132 män och 19 kvinnor som studerade till 
skogsbrukstekniker. 2021 var det 75 män och 25 kvinnor som studerade samma 
utbildning.  

Figur 8. Antal studerande till skogsbrukstekniker på yrkeshögskola. År 
2012-2021. 

Källa: Universitetskanslersämbetet 

6 gånger fler män sysselsatta i skogsbruket 
År 2001 var cirka 1 700 kvinnor och 17 500 män sysselsatta i skogsbruket. 2021 var 
det ungefär 4 400 kvinnor och 26 500 män. Andelen kvinnor har ökat från cirka 9 
procent till 14 procent. Antal sysselsatta inkluderar både anställda och egenföretagare. 
Statistiken är dock baserad på en stickprovsundersökning, Arbetskrafts-
undersökningarna, som har breda felmarginaler för dessa kategorier vilket innebär att 
de andelarna och antalet ska tolkas med försiktighet vid årsvisa jämförelser.  
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Figur 9. Andel kvinnor och män sysselsatta i skogsbruket. År 2001 och 
2021. 

Källa SCB 

Traditionell sysselsättningsstatistik är ofta avgränsad till åldrar mellan 15 och 74, samt 
knuten till mätpunkter vissa delar av året. Skogsbruket som verksamhet präglas av 
markägare med hög medelålder, säsongsarbete samt tillfälliga inkomster. Att i stället 
utgå ifrån deklarerade inkomster från skogsbruk är ett sätt att bredda statistiken om 
sysselsättningen i skogsbruket. 

I samtliga inkomstklasser är det fler män än kvinnor som har en inkomst från 
skogsbruk. Det är vanligare med kvinnor i de lägre inkomstklasserna vilket gör att 
könsfördelningen är jämnare där. Lägst andel kvinnor med inkomst från skogsbruk, 10 
procent, finns i den näst högsta inkomstklassen. I den högsta klassen med inkomster 
över 500 000 kr är andelen kvinnor 14 procent. 

Figur 10. Antal kvinnor och män efter deklarerad årsinkomstklass. År 
2020. 

Källa: Skogsstyrelsen och SCB 

I figur 11 nedan visas medianlönen för några skogliga yrkesklasser och en 
sammanställning över alla yrken under 2020. Kvinnliga skogsarbetare hade högre 
medianlön än sina manliga kollegor. Motsatsen gäller för gruppen specialister och 
rådgivare inom skogsbruk där männens medianlön var högre. Även medianlönen för 
alla yrken oavsett bransch var något högre för män än för kvinnor. 
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Figur 11. Medianinkomst per yrkesgrupp. År 2020. 

Källa Medlingsinstitutet 

Fler anmälda olyckor och dödsfall bland män 
Arbetsmiljöverket för statistik över antal anmälda arbetsolyckor. Alla arbetsolyckor 
anmäls inte och det kan därför finnas en skillnad mellan statistiken och det verkliga 
antalet arbetsolyckor.  

Totalt anmäldes 130 arbetsolyckor inom skogsbruket under 2021. 118 av dessa 
olyckor drabbade män och 12 drabbade kvinnor. Det var nästan 10 gånger fler män än 
kvinnor bland de anmälda arbetsolyckorna. Detta kan jämföras med sysselsättningen i 
skogsbruket där ungefär 6 gånger fler män än kvinnor är sysselsatta. Män är alltså 
överrepresenterade när det gäller anmälda arbetsolyckor även om hänsyn tas till att 
det är många fler män än kvinnor som är sysselsatta i skogsbruket.  

Män är även överrepresenterade i de arbetsolyckor som haft en dödlig utgång. Sedan 
2008 har 28 män och färre än tre kvinnor avlidit till följd av arbetsolyckor i skogsbruket. 

Figur 12. Antal anmälda arbetsolyckor år 2021 och arbetsolyckor med 
dödlig utgång sedan år 2008. 

Källa: Arbetsmiljöverket 
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Så gör vi statistiken 
I faktabladet har vi sammanställt statistik från flera myndigheter. Statistiken finns 
dokumenterad och beskriven av respektive myndighet och förklaras kort nedan med hänvisning 
till mer information. 

Skogsägande  
Skogsstyrelsen sammanställer årligen statistik om fastighets- och ägarstruktur för skogsbruket 
med hjälp av fastighetstaxerade uppgifter från Skatteverket som sedan sammanställts av SCB. 
Arealerna är deklarerad areal produktiv skogsmark som markägaren angett. Fastighets- och 
ägarstruktur i skogsbruk - Skogsstyrelsen 

Könsfördelning av styrelser och chefer 

Styrelsesammansättningen är baserad på ett utdrag ur Bolagsverkets aktiebolags-register. Det 
är de 30 största skogsägande aktiebolagen som valts ut. Såväl börsnoterade som icke 
börsnoterade bolag ingår samt privata och statligt ägda bolag. Det är enbart ordinarie 
ledamöter som ingår i sammanställningen, suppleanter med mera är ej medräknade. Statistiken 
om chefer är baserad på Statistiska Centralbyråns yrkesstatistik. Där personer anställda som 
chef (SSYK=1) inom skogsbruk (SNI 02) är medräknade. Yrkesregistret med yrkesstatistik 
(scb.se) 

Utbildning 
Universitetskanslersämbetet och SCB har statistik om studenter och examina i 
högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det finns fler typer av skogliga 
utbildningar i statistiken men enbart de vanligare, som också är möjliga att redovisa 
könsuppdelat, är med i detta faktablad.  
Studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå (scb.se) 

Sysselsättning, inkomst och arbetsmiljö 
Skogsstyrelsen beställer årligen sysselsättningsstatistik från SCB med särskilt fokus på 
skogsbruket. I detta faktablad finns antal sysselsatta som undersöks inom 
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) på SCB. Den särskilda indelningen efter just skogsbruket 
(SNI 02) redovisas på Skogsstyrelsens statistiksidor där även statistiken om antal personer 
med inkomst finns. Denna är i sin tur registeruttag baserade på deklarerade inkomster hos 
Skatteverket som SCB sedan bearbetar och sammanställer i olika databaser som till exempel 
RAMS och LISA. Sysselsättning i skogsbruket - Skogsstyrelsen 

Under länken ovan finns även statistik om anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar inom 
skogsbruket. Arbetsmiljöverket tar årligen fram statistik om anmälningarna där Skogsstyrelsen 
sedan publicerar en delmängd som avser skogsbruket.  

Medlingsinstitutet ansvarar för lönestrukturs-statistiken där medianinkomsterna för olika yrken 
ingår. Statistik om löner speglar inte alla inkomster en person kan ha eftersom det därtill kan 
finnas till exempel kapitalinkomster. En fullständig redogörelse för personers inkomst är 
däremot svårt att knyta till en enskild bransch som skogsbruket som är temat för detta 
faktablad. Statistiken publiceras av SCB och finns tillgänglig här: Lönestrukturstatistik, hela 
ekonomin (scb.se) 

Statistiken är producerad av Skogsstyrelsen och utkom den 8 mars 2023 
Kontakt: Sebastian Constantino 
Telefon: 070-395 11 21 
E-post: sebastian.constantino@skogsstyrelsen.se

https://www.skogsstyrelsen.se/statistik/statistik-efter-amne/fastighets-och-agarstruktur-i-skogsbruk/
https://www.skogsstyrelsen.se/statistik/statistik-efter-amne/fastighets-och-agarstruktur-i-skogsbruk/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/yrkesregistret-med-yrkesstatistik/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/yrkesregistret-med-yrkesstatistik/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/hogskolevasende/studenter-och-examina-i-hogskoleutbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva/
https://www.skogsstyrelsen.se/statistik/statistik-efter-amne/sysselsattning-i-skogsbruket/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/loner-och-arbetskostnader/lonestrukturstatistik-hela-ekonomin/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/loner-och-arbetskostnader/lonestrukturstatistik-hela-ekonomin/
mailto:sebastian.constantino@skogsstyrelsen.se
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