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Hur har märkets införande påverkat löneutvecklingen?
Under 80 och 90 talet hade vi höga nominella löneökningarna och mellan åren 1980–
1997 fick en byggnadsarbetare i genomsnitt en årlig månadslöneökning om 1 350kr
(6,3%), mätt i 2019 års penningvärde. En hög nominell löneökning betyder dock inte
alltid att den faktiska köpkraften hos löntagaren ökar. För att se hur köpkraften och
därmed löntagarens välstånd har utvecklats är den reala löneutvecklingen ett bättre
mått att titta på. Av de 1 350 kr som en byggnadsarbetare årligen fick i lönepåslag
under perioden 1980–1997 så försvann det mesta av inflationen och den reala
löneutvecklingen var i genomsnitt enbart 0,2 procent per år, vilket annorlunda utryckt
motsvarar ett genomsnittligt lönepåslag om 40 kronor i månaden, mätt i dagens
penningvärde. 1997 tecknades Industriavtalet och märket infördes. Efter
Industriavtalets införande har lönebildningen fungerat betydligt bättre i Sverige och
medfört både större reallöneökningar för de anställda och en mer balanserad
kostnadsutveckling för näringslivet. Det betyder att även om en byggnadsarbetare i
genomsnitt fick ett större lönepåslag före märkets införande så har deras köpkraft
utvecklats väsentligt bättre efter införandet. Av de 856 kronor som en
byggnadsarbetare i genomsnitt fått i löneökning efter 1997 så har 508 kronor varit i
realt lönepåslag, vilket motsvarar en real löneutveckling på 1,8 procent per år.
Diagram 6: Genomsnittlig löneutveckling för en byggnadsarbetare
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Diagram 7: Nominell- och real löneutveckling för en byggnadsarbetare 1980–2019
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