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TESTDin lön 

tidlönen ökar  mest i väst
snittet i landet ligger på drygt 180 kronor i timmen
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ökar 
mest:

Under första kvartalet i år fortsatte bygglönerna som 
helhet upp ett par tre procent jämfört med motsva-
rande period förra året. 

TBM-gruppen som arbetar på 
ackord noterar en uppgång med 
2,43 procent. De med tidlön en ök-
ning med 3,21 procent. Men åter till 
ackordet där samtliga regioner för-
utom fyra nu har ett snitt på över 
200 kronor i timmen – en lönenivå 
som inte får någon i branschen att 
lyfta på ögonbrynet. Fronttrupper-
na – ofta vvs:are, golvläggare eller 
murare – ligger betydligt högre  
– i många fall mellan 250 och 300 
kronor i timmen. Vissa högre än så.

Samtidigt är det viktigt att 
komma ihåg att även om toppen 
är hög så är den väldigt smal. Endast 20 procent av byggjobben 
utförs på ackord och bara en liten del av dem ligger på nivåer över 
250 kronor i timmen. 

 
den stora massan på bygget  arbetar på tidlön. Och där 
snackar vi helt andra nivåer. För den stora TBM-gruppen ligger  
tidlönesnittet på 180 kronor i timmen. Och för flera mindre yrkes-
grupper är nivån lägre än så. Visserligen har avtalshöjningen gett 
några kronor i lönepåslag i april i år, men avståndet upp till de med 
prestationslön är oändligt lång. Ett exempel: mellan glasmäste-
riarbetarnas tidlön – 163:44 kronor i timmen under årets första 
tre månader – och snittet för TBM-gruppen på ackord skiljer det 
över 40 kronor i timmen. Och en jämförelse med fronttrupperna 
är hisnande. Då ligger skillnaden på över 100 kronor i timmen eller 
mer. Och här pratar vi alltså om yrkesmän som ofta arbetar sida 
vid sida ute på bygget.

De stora löneskillnaderna riskerar att växa. Helt naturligt så vill 
ju alla vara en vinnare och de som tjänar på att köra sitt eget löne-
race kommer att göra det även i framtiden. Byggena styckas upp 
där varje yrkesgrupp gör ett nedslag och sköter sig själva för att 
maximera förtjänsten. Det finns då risk för att det byggs vattentäta 
skott mellan låg- och höginkomsttagare i byggsvängen. De arbetar 
på samma bygge, sitter möjligen i samma matbod, men har för 
övrigt inte så mycket gemensamt.
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NiklassoNs löNeaNalys:TBM prestationslön

region          jan 15 – mars 15       skillnad i %**   
Stockholm-Gotland 214:63 + 2,06 1 448
Västerbotten 207:47 + 2,49 189
Mälardalen 206:39 + 2,44 412
Norrbotten 201:97 + 2,98 94
MellanNorrland 201:60 + 4,53 46
Öst 201:54 + 2,25 221
Skåne 200:73 + 2,65 506
Väst 198:25 + 2,66 487
Örebro-Värmland 197:29 + 2,87 282
Småland-Blekinge 197:14 + 2,14 189
GävleDala 195:72 - 1,37 90
Snitt riket 205:98 + 2,34 3 970

Golvläggare prestationslön
region          jan 15 – mars 15     skillnad i %  
Öst 262:98 + 12,28 4,8
Stockholm-Gotland 239:40 + 7,69 4,9
Väst 239:22 + 2,70 6,3
Örebro-Värmland 235:67 + 13,28 9,4
MellanNorrland 232:14 + 6,88 2,1
Mälardalen 226:50 + 7,01 7,4
Skåne 220:77 + 4,98 3,9
Småland-Blekinge 200:58 - 2,83 7,2
Västerbotten 199:54 - 4,63 2
Norrbotten *
GävleDala *
Snitt riket 229:83 + 7,45 48
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TBM tidlön
region  jan 15 – mars 15  skillnad i %
Väst 188:40 + 7,14
Stockholm-Gotland 184:14 + 3,11
Västerbotten 183:24 + 3,34
Skåne 180:35 + 2,59
Öst 179:32 + 3,28
Norrbotten 179:29 + 1,58
Mälardalen 179:29 + 1,72
Småland-Blekinge 177:58 + 2,42
GävleDala 175:25 + 4,28
Örebro-Värmland 169:41 *
MellanNorrland 167:49 - 1,71
Snitt riket 180:53 + 3,21

Golvläggare tidlön
region  jan 15 – mars 15  skillnad i %
Västerbotten 187:97 + 1,36
Väst 187:61 - 5,59
Norrbotten 187:28 + 3,73
Skåne 185:57 + 3,35
Mälardalen 184:36 + 6,40
Stockholm-Gotland 181:10 - 0,54
Öst 180:37 + 0,84
Småland-Blekinge 178:09 + 2,48
Örebro-Värmland 172:51 + 3,13
MellanNorrland 168:59 - 0,24
GävleDala *
Snitt riket 183:66 + 1,68

Ställningsbyggare tidlön
region  jan 15 – mars 15  skillnad i %
Stockholm-Gotland 182:62 + 6,26
Mälardalen 182:57 + 1,28
Skåne 179:93 + 2,14
Västerbotten 174:42 - 0,22
MellanNorrland 170:71 - 3,88
Småland-Blekinge 170:44 + 3,51
Öst 168:73 + 1,76
Väst 168:59 + 0,34
Norrbotten 168:57 - 2,68
GävleDala 166:94 + 1,92
Örebro-Värmland 160:05 + 5,57
Snitt riket 173:28 + 3,17

Pappläggare tidlön
region  jan 15 – mars 15  skillnad i %
Västerbotten 189:69 + 6,92
Väst 179:19 + 6,94
Öst 179:12 + 4,14
Mälardalen 177:66 + 8,26
Örebro-Värmland 172:11 - 0,90
MellanNorrland 171:98 + 2,64
Småland-Blekinge 171:53 + 1,22
GävleDala 169:98 + 4,27
Skåne 169:93 - 4,52
Stockholm-Gotland 169:36 + 7,22
Norrbotten *
Snitt riket 172:95 + 2,98
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Plattsättare tidlön
 jan 15 – mars 15 skillnad i %
Snitt riket 183:57 + 5,27

Plåtslagarna prestationslön
 jan 15 – mars 15 skillnad i %
Snitt riket 193:00 - 2,97

Undertaksmontörer tidlön
 jan 15 – mars 15 skillnad i %
Snitt riket 178:76 + 7,59

Byggstäd tidlön 
 jan 15 – mars 15 skillnad i %
Snitt riket * *

Glasmästeriarbetare tidlön
 jan 15 – mars 15 skillnad i %
Snitt riket 163:44 + 4,42

Maskinför./veckoavlönade
 jan 15 – mars 15 skillnad i %
Snitt riket 183:19 *

* Uppgift  
saknas.

** Jämförel-
sen i procent 
gäller mot-
svarande 
period förra 
året.
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