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TESTDin lön 

Fler regioner över     210 kronor i Timmen

I fyra av byggnads elva regioner ligger nu presta-
tionslönesnittet för tbM-gruppen över 210 kronor 
i timmen. Lönesnittet för hela landet hamnade för 
yrkesgruppen på 209:30 kronor vilket är 40 öre lägre 
än den tidigare rekordnivån.

Huvudorsaken till att snittet nu backar trots att fler regioner ligger 
över 210 kronor är att TBM-gruppen i Stockholm inte når lika högt 
som vid den senaste mätningen. Eftersom Stockholmsområdet 
står för cirka en fjärdedel av alla ackordstimmar så får förändringar 
där snabbt genomslag på snittet.  

tIdLönerna för några av de mindre yrkesgrupperna har  
utvecklats bra det senaste året. Till exempel har lönen för ställ-
ningsbyggare ökat med 4,34 och 
för glasmästeriarbetarna med 
3,94 procent. Men båda yrkes-
grupperna ligger fortfarande  
på ett snitt som ligger under 180 
kronor i timmen. Utvecklingen  
i procent har inte varit lika stark 
för TBM-gruppen men de ligger 
ändå en bit högre med ett tid-
lönesnitt på 184 kronor i timmen.  
I topp bland tidlönarna är golv-
läggarna som börjar närma sig 200 kronor i timmen på allvar. Men 
än fattas det drygt fyra kronor.

det Mesta taLar för att den goda löneutvecklingen kommer 
att fortsätta. Alla prognoser när det gäller byggandet fortsätter att 
vara positiva och byggbranschen har lyfts fram som en sektor där 
brist på personal riskerar att bli en flaskhals. För byggindustrins del 
gäller det för både tjänstemän och arbetare.

ackordsLönerna för TBM-gruppen ökade snabbt i flera 
delar av landet när de väl passerade det psykologiska motståndet 
vid 200 kronor. Nu är en nivå däröver helt accepterad av mark-
naden. 200 kronor får numer närmast betraktas som en botten. 
Frågan är vad som kommer att hända nu när tidlönerna börjar 
närmar sig motståndet på 200 kronor i timmen. Möjligen kommer 
löneutvecklingen bromsas upp något.

Golvläggarna i topp 
bland tidlönarna
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”Alla prognoser 
när det gäller 
byggandet fort-
sätter att vara 
positiva.”

Kolla din lön och jämför – region för region

Ställningsbyggare tidlön
Region feb–apRil 16 skillnad i %
Mälardalen 186:14 + 2,67 
Skåne 184:75 + 3,93
Stockholm-Gotland 183:01 + 6,93 
Norrbotten 180:07 + 1,98
Småland-Blekinge 178:62 + 3,29 
Västerbotten 177:25 + 1,66
MellanNorrland 175:22 + 0,70 
GävleDala 174:74 + 2,78
Väst 172:84 + 3,34 
Öst 169:15 + 0,28
Örebro-Värmland * 
Snitt riket 179:59 + 4,34

TBM Tidlön
Region                  feb–apRil 16  skillnad i %
Norrbotten 190:14 + 4,12 
Västerbotten 188:14 + 1,37
Väst 187:83 +0,45 
Stockholm-Gotland 187:57 + 2,79
Skåne 185:80 + 2,49 
Småland-Blekinge 185:39 + 3,68
Öst 185:12 + 3,24 
Mälardalen 184:68 + 2,47
MellanNorrland 183:93 + 4,39 
Örebro-Värmland 177:27  + 3,56
GävleDala 173:70 - 1,13 
Snitt riket 184:64 + 1,67
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Undertaksmontörer tidlön
 feb–apRil 16  skillnad i %
Snitt riket 183:00 + 2,68

Glasmästeriarbetare tidlön
 feb–apRil 16  skillnad i %
Snitt riket 175:19 + 3,94
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TBM prestationslön
Region feb–apRil 16       skillnad i %
Stockholm-Gotland 218:84 + 2,00 1 176  
Västerbotten 212:10 + 2,26    170
Mälardalen 211:86 + 2,67    459 
Norrbotten 210:66 + 4,45    145
Öst 206:36 + 3,06    257 
Skåne 204:91 + 1,52    552
Väst 202:97 + 2,50    779 
GävleDala 202:85 + 3,00    103
Örebro-Värmland 202:71 + 2,54    262 
MellanNorrland 201:75 + 0,64    113
Småland-Blekinge 201:37 + 2,93    224 
Snitt riket 209:30 + 1,94 4 243

Golvläggare prestationslön
Region  feb–apRil 16        skillnad i % 
Öst 261:16 + 0,20 4,5 
Stockholm-Gotland 258:47 + 9,00 5,6
Örebro-Värmland 235:50 + 2,10 6,7 
Väst 233:11 - 4,72 7,5
MellanNorrland 229:46 - 1,20 4,6 
Västerbotten 228:95 * *
Mälardalen 227:81 + 0,03 4,8 
Skåne 222:88 - 1.24 3,1
Småland-Blekinge 208:67 - 0,54 12,8 
Norrbotten *
GävleDala * 
Snitt riket 231:17 - 0,48 51,7

Takläggare tidlön
Region  feb–apRil 16   skillnad i %
Öst 184:74 + 3,50 
MellanNorrland 182:83 + 4,50
Mälardalen 181:39 + 1,48 
Västerbotten 181:38 - 0,80
Väst 179:16 + 2,52 
Småland-Blekinge 178:66 + 5,38
Stockholm-Gotland 177:73 + 4,46 
Skåne 176:49 + 2,62
GävleDala 169:51 + 0,12 
Norrbotten *
Örebro-Värmland * 
Snitt riket 178:22 + 2,59
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Golvläggare tidlön
Region  feb–apRil 16 skillnad i %
Stockholm-Gotland 202:02 + 5,94 
Väst 196:48 + 5,47
Norrbotten 196:03 + 5,39 
Västerbotten 195:46 + 3,95
Öst 191:71 + 4,84 
Skåne 189:81 + 3,32
Mälardalen 187:86 + 2,35 
Småland-Blekinge 182:93 + 4,27
MellanNorrland 179:60 + 7,23 
GävleDala *
Örebro-Värmland *  
Snitt riket 195:72 + 3,91
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* Uppgift  
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skillnad i % 
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sen i procent 
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Källa:  
Byggnads

Plattsättare tidlön
 feb–apRil 16  skillnad i %
Snitt riket 183:50 + 1,07

Plattsättare prestationslön
 feb–apRil 16 skillnad i %
Snitt riket 231:39 - 1,14

Takläggare prestationslön
 feb–apRil 16 skillnad i %
Snitt riket 200:19 + 6,35
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