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TESTDin lön  – special  

KOLLA IN SENASTE  ÅRENS LÖNERACE
TBM, ackord vs. tidlön Golvläggare, ackord vs. tidlön

Raket
en

Yrkesgruppen som 
tjänade mest 2016. 

Lönerna har gått starkt för takläggare och platt- 
sättare, samtidigt som TBM-gruppen tappar. Här är 
förklaringen.

Löneskillnaden mellan olika yrkesgrupper på bygget ligger relativt 
fast år efter år. Ett yrke som ligger lågt i lön har en tendens att ligga 
kvar fastgjutna i botten. Ett exempel är glasmästeriarbetarna.  
De har legat lågt länge och det finns i dag inga tecken på att de  
ska börja klättra i löneligan. Samma sak 
gäller för dem som tjänar bäst. Rörmo-
karna har tillhört toppen under många år. 
För deras del finns det mycket som talar 
för en fortsatt bra löneutveckling. Många 
vvs-montörer jobbar på ackord som i sin tur 
lyfter tidlönen. Sedan har vi certifieringen 
Säkert Vatten som innebär höga trösklar in 
i branschen och till detta så tycks det stän-
digt vara brist på duktiga rörmokare.

 
MED DET SAGT –  på flera års sikt sker det 
ändå förändringar i löneläge mellan yrkes-
grupperna. Och den tydligaste rörelsen just nu är nog den nedåt-
gående trenden för den stora TBM-gruppen. Deras löneutveckling 
har under de senaste åren varit svagare än för många andra. 

Exempelvis så lyftes ackordet för TBM:arna med 4,19 procent 
mellan 2014 och 2016. Under samma period steg takläggarnas 
ackord med 8,23 procent och plattsättarnas med 5,53 procent. 
Men TBM-gruppens dåliga utveckling har pågått längre än så. Det 
finns flera förklaringar då förutsättningarna för att tjäna pengar 
har förändrats. Bland annat har den internationella konkurrensen 
ökat och byggen styckas numer alltmer i mindre bitar som sedan 
säljs ut till underentreprenörer. Det innebär att inarbetade bygglag 
blir blåsta på godbitar i ackordet. 

Samtidigt har det under många år pågått en lönekonflikt mellan 
arbetsgivarna och facket om vilken löneform som ska gälla för 
bygglagen. Allt detta har gjort att TBM-lönen tagit stryk. I stället 
har det gått något bättre för några av de förhållandevis små  
yrkesgrupper där konkurrensen är något lägre och trösklarna in  
i branschen är högre. Speciellt gäller det yrkesgrupper som har en 
högre andel som arbetar på prestationslön. Bästa exemplet där är 
plattsättarna som haft en starkare löneutveckling än många andra 
på bygget under de senaste tio åren. 

TBM-lönen har  
tagit stryk. 
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235:90 Tydlig nedgående 
trend för TBM
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Några har gasat ordentligt, medan andra har tappat farten. 
Kolla in hur det har gått för dig i löneracet de senaste åren. 

n Det finns ingen tvekan om att TBM-lagen haft en trög löneutveckling de senaste åren. 
Samtidigt är det en tvådelad bild där vissa ackordslag trots det haft en bra löneutveckling, 
medan andra haft en direkt svag utveckling. Troligen är lönegapet mellan TBM:arna större än 
någonsin. Hög risk för fortsatt lönepress framöver.
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n Takläggarna har lyckats lyfta lönen mer än många andra på bygget de senaste åren.  
Möjligen kan det bero på ett ökat intresse för ackordsarbete. Bara snacket om att vilja jobba 
på ackord kan få arbetsgivaren att lätta på plånboken. Men än ligger takläggarna lågt jämfört 
med många andra yrkesgrupper på bygget. 
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n Plattsättarnas löner har under de senaste åren drivits uppåt med hjälp av hajpen kring kakel 
och klinker, rotavdraget och de med åren allt strängare kraven för behörighet för arbete  
med tätskikt. Lägg därtill att konkurrensen är något svagare än för bygg. Så länge bostads- 
byggandet ligger kvar på dagens nivå lär löneutvecklingen fortsätta att vara god. 
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n Golvläggarna har under lång tid tillhört topparna när det gäller 
lönen på bygget. Det gäller både ackord och tidlön. Har även de gyn-
nats av rotavdraget och kvalitetskravet på Säkra Våtrum. Konkur-
rensen är något mindre än för TBM-gruppen. 
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n Haft en utveckling i linje med snittet på bygget. Men de ligger kvar 
på en nivå några kronor under flera andra byggyrken. Möjligen kan 
det bero på att de arbetar lite på ackord och att trösklarna in i yrket 
är lägre än för många andra. 
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n Jobbar nästan uteslutande på tidlön. De fåtal som arbetar på 
ackord har betydligt högre lön, men de är för få för att deras nivå ska 
smitta av sig på dem med tidlön. Utvecklingen de senaste åren som 
för många andra yrkesgrupper, men lönenivån ligger under snittet. 
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n Det var snittlönen för samtliga byggnads-
arbetare 2016.

n Väldigt få plåtslagare arbetar på ackord trots 
att deras förtjänst många gånger ligger betydligt 
högre än för dem som väljer tidlön. Ackordet har 
haft en bra utveckling de senaste åren.
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