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TESTDin lön 

Här är det bäst  fart på lönerna
prestations- och tidlön ökar mest i region stockholm-gotland

Ställningsbyggare tidlön
Region  jun 14 – aug 14 skillnad i %
Mälardalen 202:91 - 1,75
Skåne 179:43 + 4,71
Öst 177:00 + 11,81
Stockholm-Gotland 173:53 + 4,67
Norrbotten 173:49 + 0,19
MellanNorrland 172:81 - 1,07
Småland-Blekinge 170:80 + 2,40
Västerbotten 169:99 - 3,76
Väst 165:93 + 3,56
GävleDala 163:85 + 3,83
Örebro-Värmland 162:11 + 2,39
Snitt riket 173:53 + 4,67

TBM Tidlön
Region  jun 14 – aug 14 skillnad i % 
Norrbotten 184:34 + 2,48 
Stockholm-Gotland 182:66 + 3,01
Väst 181;18 *
Västerbotten 179:88 + 1,32
Mälardalen 178:49 + 2,58
Skåne 177:82 + 1,70
Öst 174:44 + 1,18
Småland-Blekinge 173:32 + 0,49
MellanNorrland 172:06 + 1,89
GävleDala 169:08 + 1,73
Örebro-Värmland 166,27 *
Snitt riket 176,69 *
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Byggstäd tidlön 
 jun 14 – aug 14 skillnad i % 
Snitt riket 161:25 *

Glasmästeriarbetare tidlön
jun 14 – aug 14  skillnad i % 
Snitt riket 159:51 + 0,01

Maskinför./veckoavlönade
jun 14 – aug 14 skillnad i % 
Snitt riket  162:62 + 1,48
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TBM prestationslön
Region              jun 14 – aug 14       skillnad i %  
Stockholm-Gotland 216:44 + 3,13 1 147,5
Mälardalen 202:87 + 0,17 350,7
Västerbotten 201:67 + 0,87 93,1
Öst 201:00 + 1,51 188,4
Norrbotten 198:97 + 1.72 154,6
GävleDala 198:99 + 1,59 88,4
Skåne 198:66 + 1,77 432,8 
MellanNorrland 198:37 + 2,73 24,9
Örebro-Värmland 194:86 + 2,31 248,5
Småland-Blekinge 193:00 + 1,94 263,3
Väst * * *
Snitt riket 205:42 + 3,00 603 422,3

Golvläggare prestationslön
Region              jun 14 – aug 14       skillnad i %  
Öst 263:69 + 13,85 4,8
Stockholm-Gotland 236:34 + 0,86 3,8
Mälardalen 223:61 + 5,06 7,4
Västerbotten 219:08 * 0,8
Örebro-Värmland 218:35 + 4,16 6,7
Småland-Blekinge 213:04 + 0,64 6,9
Skåne 211:05 - 1,38 3,4
MellanNorrland 208:68 - 0,82 0,8
GävleDala * * *
Norrbotten * * *
Väst * * *
Snitt riket * * *

Pappläggare tidlön
Region  jun 14 – aug 14 skillnad i % 
Väst 182:60 + 3,28
Örebro-Värmland 181:45 + 4,21
Mälardalen 179:92 + 0,29
Västerbotten 175:21 - 0,72
Småland-Blekinge 173:32 - 0,88
GävleDala 170:78 + 2,34
MellanNorrland 169:25 - 7,12
Skåne 164:22 + 0,36
Stockholm-Gotland 157:04 - 1,17
Norrbotten * *
Öst * *
Snitt riket 169:65 + 0,44
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Golvläggare tidlön
Region jun 14 – aug 14 skillnad i %
Västerbotten 190:89 + 3,83
Norrbotten 184:93 - 5,75
Skåne 183:64 + 2,76
Öst 183:14 + 1,65
Väst 182:06 - 0,69
Örebro-Värmland 181:79 + 8,10
Mälardalen 181:14 + 6,30
Stockholm-Gotland 180:19 - 1,79
Småland-Blekinge 178:09 + 4,10
GävleDala 172:18 + 5,35
MellanNorrland 171:67 + 2,15
Snitt riket 180:20 + 1,48

Plattsättare tidlön
 jun 14 – aug 14 skillnad i % 
Snitt riket 175:64 - 2,87

Undertaksmontörer tidlön
 jun 14 – aug 14 skillnad i % 
Snitt riket 181:86 + 6,68

* Uppgift saknas.
skillnad i % är en jämförelse med samma  
period föregående år.
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trots att det ännu lär dröja innan snön ligger vit  
i huvudstaden är det kanonglid. Åtminstone vad 
gäller löneutvecklingen för tbM-gruppen på stock-
holms byggen. 

Den psykologiska spärren  
vid 200 kronor har nu 
släppt helt och hållet och 
snittlönen har rusat upp 
i 216 kronor i timmen för 
ackordsarbetarna. Det 
innebär att det helt säkert 
finns bygglag som i vissa 
mätningar nu börjar lukta 
på 250 kronor i timmen allt 
oftare. För dem som arbe-
tar på tidlön är detta ljuv  
musik. Kopplingen mellan 
de olika löneformerna är 
tydlig och tidlönarna  
i Stockholm tar denna 
gång ett hopp upp till 
182:66 kronor per timme – en ökning med över 3 procent jämfört 
med förra året.

 
annat var det  för några år sedan. Då var Stockholm inte löne-
ledande, utan det fanns ett par andra större lok ute i landet – inte 
minst region Öst. Men efter diverse lönekonflikter i områden där 
loken varit som starkast har de fått en dämpad utveckling. I stället 
har Stockholm alltså seglat förbi och nu även ifrån. Till viss del för 
att de inte haft samma infekterade stämning och lika många bråk 
mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier. Möjligen kan det 
bero på att maktbalansen ser annorlunda ut där eller så handlar 
det bara om bättre personkemi mellan parterna.

Hur som kommer löneracet i Stockholm nu att flyta ut som  
ringar på vattnet över hela landet. Men för det krävs det att arbets-
lösheten kryper nedåt där det i dag ligger högt och att det finns 
bygglag som orkar sätta sig i loket och dra vagnarna.

 
nytt denna gÅng  är att vi även redovisar hur många timmar 
det handlar om när det gäller prestationslönen. En tumregel där är 
att en person på heltid gör ungefär 500 timmar på tre månader.  

Trots barmark  
– nu är det  
bra löneglid

Löneracet i stockholm kommer att  
flyta ut som ringar på vattnet över 
hela landet.
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