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Vad tror du 
ingångslönen ligger 

på för en 
nyutexaminerad 

högskoleingenjör 
utan erfarenhet?

Hur mycket 
tycker  du är 

rimligt att få i 
ingångslön?

Motivera
Nöjd med 
nuvarande 

lön?

Hur mycket 
tycker du att 
du ska få?

Motivera

Hur mycket 
tycker  du är 
realistiskt att 

du tjänar om 5 
år?

Motivera

Erfarenhet 
inom bygg 

innan 
studierna 

Annan 
arbetslivs-
erfarenhet 

innan 
studierna

Praktik 
under 

studierna

22000 25000

Då ligger man fortfarande under de flesta 
hantverkarna som man skall "styra" (vara 

chef för), men inte lika mycet. Måste 
självklart ställas i paritet till erfarenhet och 

utbildning samt ålder N

Över 30000 i 
alla fall (31 - 

32000) Gör ett halvt platschefsjobb också! 38 - 40000

Kommer inte vara kvar i samma tjänst 
och sitter dessutom på 7 års erfarenhet i 

Peab (mer än 20 år tot inom bygg). 
Måste vara värt något! J J J

26-28000

24000 utanför 
storstäder, 

26000 
storstäder Rimligt J 35 - 37000

Jag har jobbat 2.5 år innan jag började på 
Peab N J J

23-25000 25-30000
Lite beroende på tidigare erfarenheter, 

kunskaper och utbildning J 36000
Genom att byta befattning och kanske till 

och med företag höjs lönen snabbare N N J

25000 25000

Eftersom man inget kan är det orimligt att 
tjäna mer. Detta stier dock ganska fort om 

du visar framfötterna J 35-40000

Beroende på vilken tjänst jag har och 
vilket typ at ansvar samt vilket projekt. 

Det är en sak att hålla på med 
besiktningsanmärkningar, en helt annan 

att driva upp stommen J J J

24-26000 25000
Med det ansvar som du har så ska du ha en 

skälig lön för det du gör N 27-28000
Med det ansvar som du har så ska du 

ha en skälig lön för det du gör 32000

Egentligen med samma svar som tidigare 
men nu har man också några års 

erfarenhet på nacken J J J

25000 25000

Efter tre års studier så bör man ha 
kompetensen att uppfylla kraven och kunna 
ta ansvaret för att förtjäna en lön på 25000 

kr J 40000

För min del är målet att om fem år vara 
platschef, vid den positionen bör man 

tjäna så mycket J J J

24000
Svårt att säga, beror på hur mycket ansvar 

man får första tiden J 35000 Mer erfarenhet och större kunskap än nu N J J

23-25000

Jättesvår fråga då allt beror på kunskap, 
social kompetens osv. Individuell 

lönesättning J 29-30000
Känns som en relevant löneökning utan 

att ta i J J J

23-24000 25000

Jag tycker  att 23-24000 är ok som 
ingångslön och att man får öka lite snabbare 
i början om manvisar att man är bra. Dock 

så skulle det vara rimligt med en högre 
ingångslön för att göra yrket attraktivt. 

Hantverkare tjänar oftast mer än en 
högskoleingenjör undder åtminstone sina 

första 4-5 år J 30000

Fortsätter man att öka i ungefär samma 
takt är det nog inte orimligt, dock så 

krävs det nog att man går vidare i 
hierarkin och utbildar sig till exempelvis 
platschef. I dagsläget känns det som att 

jag har rätt många år kvar som 
arbetsledare innan jag känner mig redo 

för att ta nästa steg J J J

26000

Jag tycker att 
ingångslönen 
ska ligga runt 
25000 men att 
man ska ha en 
ordentlig löne-

utveckling

Jag tycker att man ska ha möjlighet att 
påverka sin lön så att man kan få en 

ordentlig löneutveckling. Peab har i det här 
avseendet inte riktigt vågat erkänna att 

lönen är viktig tycker jag N 30000

Jag är nöjd efter årets lönerevision, 
men ligger fortfarande en aning i 

underkant kan jag tycka

Om jag arbetar 
kvar som AL - 
35000. Om jag 
arbetar som tex 
blockchef i ett 
större projekt - 

38000

Jag tycker att en tusenlapp om året i 
löneökning är minimum. Om jag byter 
befattning till en befattning med större 

ansvar ska det förståss synas i 
lönekuvertet. Jag tycker att arbetsledare 

ska kunna tjäna mer än hantverkare 
eftersom man tar ett helt annat ansvar. 

Arbetar man som blockchef eller 
platschef tycker jag att det ska vara en 

självklarhet N J J



LÖNEUPPFATTNING OCH ARBETSLIVSERFARENHET, ARBETSLEDARE Bilaga 8

23000 23000

För en högskoleingenjör borde lönen ligga 
någonstans här,är man civilingenjör borde 

lönen givetvis vara högre, runt 27000 J 45000

Om fem år har jag förhoppningsvis den 
erfarenhet somkrävs för att klättra högre 

upp i organisationen samt en gedigen 
utbildning att komma dit med N J J

24-26000 25000

Man ska komma ihåg att det tar ett tag innan 
man börjar göra någon nytta. I övrigt lägger 
marknaden nivån rätt automatiskt och jag 

har lite att tillägga i den frågan. Väljer man 
utbildningen för lönen så finns det säkert 

bättre alternativ J 36000

Jag tror att jag har bytt arbetsuppgifter 
och har mer ansvar. I 

Stockholmsområdet ligger lönen också 
lite högre N J N

22-25000 24000
För att motivera dem och få dem att känna 

sig viktiga för företaget eller rollen N
Minst ett par 

tusen till

Jag har inte endast en uppgift att sköta 
eller är bara på ett och samma projekt. 
Jag får göra väldigt mycket och åker 

till andra projekt 30000 Större ansvarsområden N J J

Ca 25000 25000

Jag tycker det är en bra summa, det ska inte 
vara för lågt, för det är fortfarande en stor 

motor som driver till goda individuella 
prestationer J

Ärligt talat så är man väl aldrig nöjd 
när det gäller den frågan, men om man 
ska vara realistisk så är jag nöjd med 

den lön jag har nu och hur den har 
utvecklats under dessa två år 32000

Som sagt en bra motor och sina 
prestationer ska prmieras N J J

23500 25000

Det känns som en bra lön när man är ny 
samtidigt som det var det som de flesta 

företag betalade när jag slutade på 
Nackademin J 38500

Om fem år är jag platschef och driver 
mina egna projekt jag tycker därför att 
min lön ska spegla det ansvar jag bär N J J

24500 25000

En lägre ingångslön med en hög 
löneutveckling som är baserad på personlig 

utveckling N 30000

Med det ansvaret och det jobbet jag 
gör borde lönen levereras i samma takt 

som jag lär mig nya saker 45000

Om min personliga utveckling och mitt 
ansvar ökar så ska lönen öka i precis 

samma tempo. Om 5 år jobbar jag som 
platschef och kanske tom som 

produktionschef J J J

22000 24-25000 Locka med en bra lön för att få bra folk J 30-35000
Ansvaret ökar och man blir mer 

kompetent N J J

26000 24000

Då man ej har någon erfarenhet tycker jag 
man ska börja något lägre, men få en bra 
löneökning om visar att man är värd det J 35-40000 Beroende på ansvar N N J

25-27000 24-25000 J 42-47000
Då är jag värd det. Med tanke på 
arbetsuppgifter och kompetens N N N

20000 20000

Orimligt att få mer utan mer erfarenhet, och 
mindre hade varit gränsfall då det är en 

ansvarsfull arbetsuppgift J

Tycker 
ingenting i 

frågan
Fokuserar mer på nuet och vara glad för 

det jag har än att drömma mig bort N J J

26000 24-25000 N 32000

Skillnaden mellan ingångslön och lön 
för arbetsledare med 3 års erfarenhet 
är för liten. Skillnaden i kunskap är 

värd mer än 3000 kr. 38000 N J J

Runt 24000
24000 och 

uppåt J
Svårt att veta 

sådant N J N
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