
   nr 2  februari  2015  byggnadsarbetaren   3736  byggnadsarbetaren  nr 2  februari  2015 

TESTDin lön 

västerbotten klätt rar mot lönetoppen   

ökar 
mest:

minskar
mest:

väst

mälardalen

Byggstäd tidlön 
 okt 14 – dec 14 Skillnad i %
Snitt riket 123:72 - 6,11

Glasmästeriarbetare tidlön
 okt 14 – dec 14 Skillnad i %
Snitt riket 161:21 + 5,71

Maskinför./veckoavlönade
 okt 14 – dec 14 Skillnad i %
Snitt riket 172:11 + 4,15

+ 4,10

- 11,98

ökar 
mest:

minskar 
mest:

Plattsättare tidlön
 okt 14 – dec 14 Skillnad i %
Snitt riket 176:90 + 5,32

Undertaksmontörer tidlön
 okt 14 – dec 14 Skillnad i %
Snitt riket 180:83 + 7,55

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

Raket
en

yrkesgruppen med 
störst uppgång i  riket

ökar 
mest:

minskar
mest:

Västerbotten utmärker sig denna gång genom att 
snabbt klättra i löneläge och regionen ligger nu högt 
upp i listan för flera yrkesgrupper. Förklaringen är  
enkel – det är ”jävligt bra med jobb” och ”vi har en 
stor andel ackordsarbete”. 

Mannen bakom orden är ordföranden i regionen Thomas Rolén. 
Han berättar att det under hösten varit svårt att få tag på flera 
olika typer av yrkesgrupper och då bland annat träarbetare. Det 
har även varit en del byggnadsarbetare som bytt förtag då de inte 
varit nöjda med vad den tidigare 
arbetsgivaren erbjudit. Verkar så-
ledes vara arbetarnas marknad  
i Västerbotten för tillfället.

Löneåret 2014 För hela 
landet slutade i dur. Och det 
finns ingen anledning att tro att 
det inte fortsätter i samma spår 
framöver. De närmsta åren ser  
ut att bjuda byggnadsarbetarna 
på en möjlighet att förbättra 
sin realekonomi mer än många 
andra. Inflationen förväntas ligga 
lågt och samtidigt lär byggandet 
och då framför allt bostadsbyg-
gandet öka framöver. Medan 
andra fackförbund i avtalsrörelsen kommer få fightas hårt för 
varje krona att addera till månadslönen då inflationen är obefintlig 
kommer byggnadsarbetarna kunna utnyttja fördelen med en ökad 
byggaktivitet. Detta är ett klassiskt upplägg för byggnadsarbe-
tarna. I goda tider försöker de få lönen att glida iväg och sedan när 
marknaden viker gäller det att hålla emot en nedgång av förtjäns-
ten med alla tillgängliga medel. 

I sju av Byggnads elva regioner tjänar nu TBM-gruppen som 
arbetar på ackord över 200 kronor i timmen. I flera fall handlar det 
om lönelyft på mellan fyra och fem procent det senaste året. Yt-
terligare tre regioner ligger strax under 200 kr. Det har även börjat 
röra sig när det gäller TBM-gruppen och tidlön där den snabba 
uppgången på ackordssidan nu kommer trycka upp tidlönen mot 
i första hand 190 kr i timmen. Precis som för ackordsarbetarna 
kommer sedan 200 kronor i timmen bli ett psykologiskt motstånd 
för dem som arbetar på tid.

 

Goda chanser
till fortsatt 
klirr i plånboken

ökat bostadsbyggande 
framöver ger guldläge för 
byggnadsarbetarna.
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Ställningsbyggare tidlön
Region  okt 14 – dec 14  Skillnad i %
Mälardalen 181:12 - 11,98
Västerbotten 176:89 + 2,34
Norrbotten 176:04 + 2,70
Skåne 174:55 + 0,73
MellanNorrland 171:83 - 0,56
Väst 170:68 + 4,10
Öst 169:47 + 0,99
Stockholm-Gotland 168:51 + 3,28
Småland-Blekinge 167:87 + 2,97
Örebro-Värmland 164:76 + 2,01
GävleDala 164:54 + 2,86
Snitt riket 172:23 + 2,81

Pappläggare tidlön
Region  okt 14 – dec 14  Skillnad i %
Västerbotten 181:56 + 4,23
Väst 177:36 + 9,96
MellanNorrland 172:97 + 2,51
Småland-Blekinge 171:41 + 2,62
Mälardalen 171:00 - 1,98
Skåne 169:05 - 2,34
Örebro-Värmland 168:89 + 16,78
GävleDala 168:84 + 3,57
Stockholm-Gotland 162:71 + 1,77
Norrbotten * 
Öst * 
Snitt riket 171:40 + 4,63

TBM tidlön
Region  okt 14 – dec 14  Skillnad i %
Stockholm-Gotland 181:80 + 3,91
Västerbotten 181:50 + 2,23
Mälardalen 180:58 + 3,01
Väst 179:38 + 2,23
Öst 178:19 + 0,72
Norrbotten 177:88 - 0,35
Småland-Blekinge 177:63 + 3,36
Skåne 176:87 + 2,64
Örebro-Värmland 176:25 + 8,48
MellanNorrland 175:67 + 4,85
GävleDala 173:17 + 2,71
Snitt riket 178:54 + 2,90
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mest:
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+ 7,55
NiklassoNs löNeaNalys:

Golvläggare prestationslön
Region              okt 14 – dec 14       Skillnad i %  
MellanNorrland 249:75 + 15,75 1,2
Väst 240:13 + 4,06 7,1
Öst 235:78 - 4,20 7,4
Mälardalen 228:46 + 8,01 6,6
Stockholm-Gotland 227:06 + 5,54 6,5
Örebro-Värmland 226:24 + 9,06 9,8
Västerbotten 220:92 + 21,49 2,2
Småland-Blekinge 215:01 + 6,89 9.8
Skåne 208:39 + 0,51 3,0
GävleDala *  
Norrbotten *  
Snitt riket 227:07 + 6,85 54

TBM prestationslön
Region              okt 14 – dec 14       Skillnad i %  
Stockholm-Gotland 214:56 + 1,85 1 299
Västerbotten 207:43 + 4,30 235
Norrbotten 206:97 + 4,06 196
Mälardalen 205:44 + 2,61 359
Öst 202:50 + 3,15 184
GävleDala 201:92 + 5,12 146
Örebro-Värmland 200:59 + 2,97 383
MellanNorrland 199:03 + 1,76 75
Skåne 199:02 + 1,93 605
Väst 198:50 + 1.06 741
Småland-Blekinge 192:97 + 0,40 441
Snitt riket 204:30 + 2,12 4 664

+ 5,12

Gävle- 
Dala

+ 0,40

småland- 
blekinge

ökar 
mest:

minskar 
mest:

örebro-
värmland

norrbotten

+ 8,48

- 0,35

väster- 
botten

+21,49

öst
-4,20

Golvläggare tidlön
Region  okt 14 – dec 14  Skillnad i %
Väst 198:95 + 12,20
Västerbotten 187:88 + 3,28
Norrbotten 186:84 *
Skåne 181:38 + 4,35
Stockholm-Gotland 180:07 + 0,06
Mälardalen 178:03 + 0,92
Småland-Blekinge 176:56 + 4,41
MellanNorrland 174:01 + 5,95
GävleDala 173:34 + 4,42
Örebro-Värmland 172:89 - 3,63
Öst 165:47 - 7,42
Snitt riket 181:70 + 3,46

+ 16,78
örebro-värmland

skåne
- 2,34


