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bygglönerna fortsätter att tuffa på uppåt 
jämfört med för ett år sedan. det är som 
sommarvädret – lite spridda skurar – 
men den stora trenden är uppåt med ett 
par procent.

Och det finns en faktor 
som talar för fortsatta 
uppgångar och möj-
ligen lite löneglidning 
framöver – nämligen 
bostadsbyggandet. Om 
vi ska tror alla progno-
ser och förståsigpåare 
ska det nu nämligen 
börja byggas bostäder i mängder. Och det finns inte 
en enda kommun med självaktning i tillväxtområ-
den som under den senaste tiden inte berättat om 
hur många bostäder just de ska bygga de närmaste 
åren. Ännu har inte spaden satts i marken för dessa 
projekt, men mycket tyder i alla fall på att vi kommer 
att få se högre nivåer än under de senaste åren. 

Bostadsbyggandet är den viktigaste drivkraften 
för byggbranschen. Att bygga bostäder är personal-
intensivt och ger många arbetstillfällen åt många 
olika yrkesgrupper. Ökad sysselsättning leder ofta 
till färre arbetslösa, vilket pressar löneläget uppåt. 
Sedan körs de flesta bostadsbyggen på ackord. 
Bostadskomplex med betongstomme, utfacksväg-
gar och där arbetsmomenten upprepas för varje hus 
och varje lägenhet är en våt dröm för vilket bygglag 
som helst. Alla ingredienser för en hög lön finns där. 
Mer bostadsbyggande ger även högre andel ackord 
jämfört med tidlön. Fler kommer alltså att arbeta 
på ackord, vilket ger dem högre lön. Men även de 
med tidlön kommer att bli vinnare eftersom de med 
ackordslön ofta agerar draglok åt dem som arbetar 
på tidlön.

När det gäller plåtslagarnas löner så drar det ty-
värr ut på tiden. Parterna har ännu inte lyckats få till 
något underlag för att få till korrekta lönenivåer. Från 
början var det meningen att löneunderlag för plåt-
slagarna skulle börja levereras den 1 januari 2014.

Fler nybyggen 
– då kan din 
lön dra iväg

NiklassoNs löNeaNalys:

Hoppet – nybyggen.
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TESTDin lön 

Golvläggarna fort sätter att öka
hög ackordslön blir ännu högre

Ställningsbyggare tidlön
Region  feb 14 – apR 14  skillnad i %
Mälardalen 209,98 + 20,67
Stockholm-Gotland 184,99 + 17,59
Skåne 175,69 + 2,28
Västerbotten 175,32 - 0,34
Norrbotten 172,87 + 1,05
Småland-Blekinge 169,93 + 1,17
MellanNorrland 165,42 - 0,53
GävleDala 160,19 + 6,79
Väst 158,97 - 4,27
Öst 158,10 - 0,41
Örebro-Värmland 151,46 - 5,27
Snitt riket 166,23 + 1,38

TBM Tidlön
Region  feb 14 – apR 14  skillnad i %
Norrbotten 178,53 + 0,50
Väst 177,85 + 2,63
Västerbotten 175,95 + 1,70
Mälardalen 175,20 + 2,05
Skåne 174,27 + 3,19
Stockholm-Gotland 173,85 + 0,33
Öst 173,33 + 1,72
Småland-Blekinge 171,52 + 1,17
MellanNorrland 168,97 + 1,21
GävleDala 166,46 + 1,89
Örebro-Värmland *
Snitt riket 174,42 + 1,60

Byggstäd tidlön
  feb 14 – apR 14 skillnad i %
Snitt riket 206,34 + 13,05

Glasmästeriarbetare tidlön
 feb 14 – apR 14 skillnad i %
Snitt riket 156,55 - 0,43

Maskinför./veckoavlönade
 feb 14 – apR 14 skillnad i %
Snitt riket 161,63 - 11,13

TBM prestationslön
Region  feb 14 – apR 14  skillnad i %
Stockholm-Gotland 210,78 + 2,34
Västerbotten 202,99 + 1,17
Mälardalen 201,73 + 1,67
Norrbotten 199,09 + 0,18
Öst 197,53 + 1,02
GävleDala 197,33 + 2,40
Skåne 195,72 + 1,47
Väst 194,95 + 1,39
MellanNorrland 194,69 + 2,72
Småland-Blekinge 191,96 - 0,64
Örebro-Värmland 191,65 + 3,32
Snitt riket 201,39 + 1,89

Golvläggare prestationslön
Region  feb 14 – apR 14  skillnad i %
Öst 241,57 + 11,20
Väst 230,24 + 1,96
Stockholm-Gotland 223,25 + 3,09
MellanNorrland 220,83 + 3,10
Skåne 215,59 + 2,10
Örebro-Värmland 212,70 + 3,63
Mälardalen 212,25 + 2,84
Småland-Blekinge 210,66 + 2,64
Västerbotten 209,51 + 9,31
GävleDala *
Norrbotten * 
Snitt riket 217,69 + 3,50

Pappläggare tidlön
Region  feb 14 – apR 14 skillnad i %
Västerbotten 170,78 - 3,52
Öst 169,00 + 0,98
Väst 165,98 - 1,18
MellanNorrland 165,89 - 3,59
Skåne 164,50 + 0,43
GävleDala 163,58 - 0,80
Småland-Blekinge 163,41 - 3,15
Mälardalen 161,95 + 2,98
Örebro-Värmland 161,24 *
Stockholm-Gotland 156,02 + 2,99
Norrbotten *
Snitt riket 163,07 + 1,90
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Golvläggare tidlön
Region  feb 14 – apR 14  skillnad i %
Västerbotten 186,99 + 2,66
Väst 181,27 + 4,29
Norrbotten 180,55 + 0,41
Stockholm-Gotland 178,62 + 0,29
Öst 178,07 + 2,09
Skåne 177,83 - 0,65
Mälardalen 174,39 + 1,47
Småland-Blekinge 174,05 + 0,62
MellanNorrland 168,64 + 3,59
GävleDala 168,16 + 6,66
Örebro-Värmland 165,80 - 6,90
Snitt riket 175,24 + 0,00

Plattsättare tidlön
 feb 14 – apR 14 skillnad i %
Snitt riket 176,43 + 1,87

Undertaksmontörer tidlön
 feb 14 – apR 14 skillnad i %
Snitt riket 165,43 - 0,85

* Uppgift saknas.
skillnad i % är en jämförelse med samma  
period föregående år.
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