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ANSÖK 
SENAST 
15 MAJ
START I HÖST!

 Arbetsledare - Mark & anläggning 
 Distans - 2 år 
Kombinera med jobb, studera på distans,  
bli arbetsledare inom en framtidsbransch. 

 Arbetsledare - Byggproduktion 
 Stockholm/Lund - 2 år 

Teori varvat med praktisk övning, du lägger 
grunden för jobbet som ledare i byggbranschen.

  Kostnadsfritt & CSN-berättigat

Dags att bygga vidare  
på din karriär?
Vi på Hermods Yrkeshögskola låter alltid företag 
vara med och ta fram våra utbildningar. Så att du 
kan vara säker på att få rätt kompetens, och de 
kunskaper som motsvarar branschens behov. 

TESTDin lön 

ACKORDSREKORD    FÖR TBM
Håll koll på lönen i din region

Byggstäd tidlön 
 dec 15–feb 16 
Snitt riket 136:51

Maskinförare och 
veckoavlönade
 dec 15–feb 16
Snitt riket 175:58 

Plattsättare tidlön
 dec 15–feb 16
Snitt riket 188:67

Plattsättare  
prestationslön
dec 15–feb 16
Snitt riket 222:25

Industrirör- 
installation
dec 15–feb 16
Snitt riket 212:29

Undertaks- 
montörer tidlön
dec 15–feb 16
Snitt riket 185:01

Golvläggare  
prestationslön
Region  dec 15–feb 16
Öst 255:27 
Stockholm-Gotland 254:14
MellanNorrland 240:46 
Väst 235:32
Mälardalen 231:32 
Skåne 219:47
Västerbotten 216:42 
Småland-Blekinge 213:03
Örebro-Värmland 201:33 
GävleDala *
Norrbotten * 
Snitt riket 227:44

Golvläggare  
tidlön
Region  dec 15–feb 16
Västerbotten 193:53 
Väst 193:41
Norrbotten 192:81 
Öst 191:48
Skåne 190:16 
Mälardalen 189:28
Stockholm-Gotland 188:15 
GävleDala 181:50
Småland-Blekinge 180:80 
MellanNorrland *
Örebro-Värmland * 
Snitt riket 189:32

Pappläggare  
tidlön
Region  dec 15–feb 16
Stockholm-Gotland 193:33 
Öst 185:63
Mälardalen 182:65 
Småland-Blekinge 181:93
Västerbotten 180:05 
Väst 177:67
Skåne 175:68 
GävleDala 175:52
MellanNorrland 174:44 
Örebro-Värmland *
Norrbotten * 
Snitt riket 178:06

Ställningsbyggare 
tidlön
Region  dec 15–feb 16
Skåne 184:95 
Mälardalen 184:01
Norrbotten 183:24 
Västerbotten 183:06
Småland-Blekinge 177:49 
Stockholm-Gotland 175:78
MellanNorrland 175:58 
GävleDala 172:10
Öst 167:90 
Väst 165:03
Örebro-Värmland * 
Snitt riket  178:99

tbM-gruppen i region stockholm-gotland har nu ett 
ackordslönesnitt på 220:63 kronor i timmen. det är 
en ny rekordnivå. det tidigare blev slaget med 23 öre 
i timmen. 

Att lönerna tickar uppåt är en konsekvens av att byggbranschen 
blir allt hetare. Enligt Konjunkturinstitutet har temperaturen i 
byggsektorn nu varit hög i sju månader i rad. Och i rapporten för 
mars uppgav institutet att sex av tio byggföretag anser att brist på 
arbetskraft var det främsta hindret för ökat byggande. Samtidigt 
har andelen byggbolag som redovisar höjda anbudspriser ökat 
successivt sedan november förra året. Andelen ligger nu klart över 
det historiska genomsnittet. 

Ont OM arbetskraft och 
en allt högre prisbild i branschen 
spiller självklart över på bygg-
lönerna. Mest i tillväxtområden 
där byggandet är mer intensivt 
och främst där det även finns ett 
starkt inslag av bostadsbyggan-
de. Lönen vid bostadsbyggande 
ligger av tradition högt. Det finns 
flera förklaringar – men den viktigaste är kanske att det finns gott 
om duktiga arbetslag runt om i landet som gjort slimmandet vid 
bostadsbyggandet till en egen konstart. De går från kvarter till 
kvarter och slipar hela tiden på detaljer för att göra byggprocessen 
snabbare och bättre. Det handlar om ständig utveckling. De ack-
ordslagen är värda sin egen vikt i guld för arbetsgivaren som kan 
luta sig tillbaka och veta att varan blir levererad. Och extra viktiga 
blir de här bygglagen i en tid då byggandet ser ut att ligga på en 
hög nivå under överskådlig framtid. Vem vill inte ha ett självspe-
lande piano som får företagets konto att spela toner i dur.

det finns en sMittOeffekt när det gäller lönen från till-
växtorterna ut i övriga delar av landet. Det innebär att lönen stiger 
över hela landet. Snittet för TBM:are på ackord hamnade denna 
gång på 209:70 kronor i timmen, vilket även det är nytt rekord. 
Denna gång finns det inte med några jämförande siffror med mot-
svarande period för ett år sedan. Det beror på att siffrorna sträcker 
sig över ett årsskifte, vilket gjorde en jämförelse omöjlig.

tusental/ 
timmaR

* Uppgift saknas. Källa: Byggnads och Plåt &Vent Forum

Bygglag värda  
sin vikt i guld

NiklassoNs löNeaNalys:

cenneth niklasson – lönereporter
twitter: @CeNiklasson Mejl: cn@byggarb.se

”De går från 
kvarter till  
kvarter och  
slipar hela tiden 
på detaljer”  

Nytt rekord 220:63

TBM prestationslön
Region  dec 15–feb 16     
Stockholm-Gotland  220:63 695
Mälardalen  209:76 230
Västerbotten  209:61 66
Öst  206:84 74
Skåne  206:01 265
Norrbotten  205:98   16
MellanNorrland  203:15 19
Väst  202:90 480
Örebro-Värmland  201:66 140
GävleDala  200:70 72
Småland-Blekinge  201:84 158
Snitt riket  209:70 2 214

TBM Tidlön
Region    dec 15–feb 16
Västerbotten  190:07 
Stockholm-Gotland  186:04
Skåne  184:69 
Mälardalen  184:30
Öst  184:23 
Väst  184:15
Norrbotten  183:76 
Småland-Blekinge  183:20
MellanNorrland  181:43 
GävleDala  176:60
Örebro-Värmland  174:96 
Snitt riket  183:30 
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