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Semesterlagen
Nu går det mot se mestertider och det börjar bli dags 
att beräkna de anställdas semesterlöner. De seme ster-
förmåner som de anställda har rätt till regleras 
i  semesterlagen.

Både stora och små företag omfattas
Alla företag omfattas av samma semesterregler (semes-
terlagen), oavsett hur många anställda företaget har 
och oavsett vilka olika förhållanden som råder på 
 olika arbetsplatser. För många mindre företag kan 
därför semesterlagens bestämmelser ibland verka över-
drivet krångliga.
Men tänk då på att semesterlagen är en social skydds-
lag som innehåller minimibestämmelser för att ge alla 
 anställda rimliga semesterförmåner. Det fi nns normalt 
inget som hindrar dig som arbetsgivare att ge dina 
anställda bättre förmåner än vad  lagen kräver, t ex fl er 
betalda semesterdagar, högre semesterlön än 12% eller 
möjlighet att förlägga semestern när under året de 
själva vill. 

Kollektivavtal
Många företag, särskilt de större företagen, har kollek-
tivavtal där semesterreglerna för de anställda regleras. 
Kollektivavtalet tar då över  vissa av semesterlagens 
bestämmelser. Har företaget tecknat ett kollektivavtal 
eller hängavtal måste du följa bestämmelserna i avta-
let.

Semesterlagen
Semesterlagen är framför allt till för att ge en lagstad-
gad rätt till vila och rekrea tion. Med rätt till semester 
menas alltså en rätt att vara ledig för rekreation på 
arbets givarens bekostnad. 
De semesterförmåner som lagen reglerar är: 
• semesterledighet
• semesterlön
• semesterersättning

Rätten till ledighet går inte hand i hand med rätten 
till semesterlön. Har arbetstagaren inte tjänat in 
 någon semesterlön har han normalt ändå rätt att vara 
ledig.

Avsteg från lagen 
 genom avtal

Semesterlagens regler är i stort sett tvingande till 
den anställdes fördel. Ett avtal som medför inskränk-
ningar av den anställdes rättigheter är därför ogiltigt i 
dessa delar. Då gäller istället  lagens minimi bestäm-
melser. 

Undantag genom centrala avtal
Vissa bestämmelser i semesterlagen är dock disposi tiva 
på så sätt att de kan ersättas av be stäm melser i 
kollektiv avtal som tecknats eller godkänts av en cen-
tral arbetstagarorganisation. Exempel på bestämmelser 
som kan avtalas bort är:
• förläggningen av intjänandeår och semesterår
• beräkning av semester ledigheten
• hur lång tid i förväg arbetsgivaren måste med dela 

den anställde när semestern ska tas ut
• beräkning av semesterlön för sparade seme ster dagar
• hur semesterlönen och semesterersättningen ska 

beräknas och när den ska betalas ut.
• avräkning av förskotterad semesterlön när anställ-

ningen  avslutas.

Kollektivavtalen får alltså i vissa avseenden  innehålla 
sämre förmåner än lagens. För att skydda den anställ-
des rättigheter får dock avvikelser enligt ovan endast 
göras genom avtal som godkänts av eller slutits med 
en central arbetstagar organisation. 

Undantag genom lokalt eller enskilt avtal
Avvikelser från semesterlagen får i vissa fall även göras 
i kollektiv avtal som slutits på lokal nivå (med lokal-
avdelning eller fackklubb) eller i ett enskilt avtal mel-
lan den anställde och  arbets givaren. 
Det gäller
• rätten till semesterledighet för korttids anställda
• ordningen för uttag av betalda och obetalda 

 semesterdagar
• förläggning av fyra veckors sammanhängande ledig-

het under tiden juni–augusti
• tiden för underrättelse om uttag av sparad  semester
• förläggningen av sparade semesterdagar
• rätten att få ut sparad semester i samband med årets 

semester ledighet.

Andra än  medlemmar
De avvikelser från semesterlagen som avtalas i kollek-
tivavtal gäller även de anställda som inte är medlem-
mar i den avtals slutande organisationen. Detta gäller 
kollektivavtal på både  central och lokal nivå. En för-
ut sättning är dock att de  anställda sysselsätts i arbete 
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som omfattas av avtalet och inte omfattas av något 
annat tillämpligt kollektivavtal. 

Undantag från den anställdes sida
I vissa fall kan den anställde själv bestämma om han 
vill utnyttja de rättigheter som semester lagen ger. 
Det gäller t ex rätten att ta ut obetalda semesterdagar, 
förläggning av semesterledighet till uppsägningstid 
och om sjukdagar eller annan  semesterlönegrundande 
frånvaro ska avräknas från semester ledigheten. 

 Intjänandeår och 
 semesterår

För att en anställd ska ha rätt till betald  semester 
måste semestern ha tjänats in. Det år då semestern 
tjänas in kallas  intjänandeår. Efter intjänandeåret 
 följer semesteråret vilket är det år då den anställde har 
rätt att ta ut den intjänade semestern. Enligt semester-
lagen börjar intjänandeåret 1 april och löper till 
31 mars året därpå. Semestern får sedan tas ut under 
perioden  1 april till 31 mars året efter intjänandeåret, 
dvs under semesteråret. 

Andra intjänandeår
Kollektivavtal kan innehålla andra bestämmelser om 
intjänande- och semesterår. Du kan inte i ett enskilt 
avtal ge den anställde sämre förmåner än semester-
lagens. Du kan alltså inte avtala med den anställde att 
intjänandeåret och semester året ska motsvaras av ett 
kalenderår, såvida de inte sammanfaller. Det skulle 
annars vara sämre för den anställde. Det första kvarta-
lets löneökningar skulle då inte att ligga till grund för 
det  kommande semesterårets semesterlön.
Normalt fi nns det inget som hindrar att man  fl yttar 
fram intjänandeåret, t ex 1 maj–30 april. Det torde 
dock inte vara tillåtet att fl ytta fram intjänade året så 
att det slutar under eller efter den normala semester-
perioden. För att det ska vara möjligt krävs kollektiv-
avtal som slutits eller godkänts på central nivå.

Sammanfallande intjänande- och semesterår
Det är fullt tillåtet att i ett anställningsavtal ge den 
anställde förmån ligare villkor än de som den anställde 
har rätt till enligt semesterlagen. Du kan t ex avtala 
med den anställde att intjän ande året ska sammanfalla 
med semesteråret och då kan kalenderår vara både 
intjänande- och semesterår.
Det går även bra att i ett anställningsavtal  komma 
överens med den anställde att det löp ande anställ-
ningsåret ska vara både  intjänande- och semesterår, 
dvs om den anställde anställs den 5 maj löper intjä-
nande- och semesteråret mellan den 5 maj och 4 maj 
året efter. 

  Försko ttssemester
Får den anställde förskottssemester, dvs betald semes-
ter redan under det första intjänandeåret, kan han i 
vissa fall bli återbetalningsskyldig när anställningen 
avslutas. 
Rätt till förskotts semester fi nns inte reglerat i semes-
terlagen. Däremot fi nns  bestämmelser om när arbets-
givaren har rätt att avräkna utbetald förskotts semester 
när den anställde slutar sin anställning. 

Avräkning av förskottssemester
Enligt semesterlagen får den semesterlön som den 
anställde fått i förskott i vissa fall avräknas mot den 
semesterersättning som den anställde har innestående 
hos arbetsgivaren när han slutar sin anställning. För 
att få räkna av förskottssemester mot slutlön krävs att 
du i förväg har avtalat om detta med den anställde. 
Omfattas den anställde av kollektivavtal får kvitt-
ningen inte strida mot bestämmelserna i kollektiv-
avtalet.
Beräkningen av avdraget för den förskotterade semes-
terlönen ska göras med den lön som gällde när den 
anställde tog ut förskottssemestern.
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Lisa påbörjade sin anställning våren 2012. I maj 
2014 slutar hon sin anställning. Under sommaren 
2012 fick Lisa sex dagars förskotts semester. Hon 
fick behålla sin månadslön under de sex semester-
dagarna. Vid semestertillfället var Lisas månadslön 
15 000 kr.

Den totala semesterlönen för de sex semester-
dagarna kan beräknas på följande sätt (se Semes-
terlön enligt kollektivavtal):

6 x 4,6% x 15 000 = 4 140 kr

Arbetsgivaren har alltså rätt att avräkna 4 140 kr 
från den semester ersättning som Lisa har rätt till 
när hon slutar sin anställning. 

Ingen avräkning av förskottssemester efter fem år
Du har ingen rätt att avräkna förskottssemester som 
har utgått mer än fem år före det att anställningen 
avslutas. Du har heller inte rätt att göra någon avräk-
ning om anställningen upphör inom femårsperioden 
på grund av
• den anställdes sjukdom (observera att det inte krävs 

att sjuk domen har något samband med arbetet, det 
krävs alltså enbart att anställ ningen har upphört på 
grund av sjukdomen)

• uppsägning från arbetsgivarens sida, pga förhållan-
den som inte beror på den anställde  personligen, 
utom när uppsägningen sker i samband med en 
konkurs

• den anställde slutar på grund av att arbets givaren 
har åsido satt sina åtaganden (se lagen om anställ-
ningsskydd 4 § 3 st 1 meningen).

Semesterledighet
Det fi nns bestämmelser om hur många dagar en 
anställd har rätt  att vara ledig. Sedan fi nns det 
bestämmelser om hur många dagar den anställde har 
rätt till ersättning. Man skiljer alltså  mellan betalda 
och obetalda semesterdagar.  Rätten till ersättning är 
alltså kopplad till intjänande i motsats till rätten till 
ledighet. Längre fram kan du läsa om hur man beräk-
nar betald och obetald semester.

25 dagars semesterrätt
Det antal semesterdagar en anställd har rätt till brukar 
kallas semesterrätt. Enligt semesterlagen har i princip 
alla rätt till 25 dagars semester per år, vilket motsvarar 
5 veckors semester ledighet om lördagar och söndagar 
räknas in i ledigheten. Detta gäller oavsett anställ-
ningsform. Du kan normalt inte avtala bort den 

anställdes rätt till 25 dagars semesterledighet per år. 
Undantag fi nns dock, se nedan.
Enligt kollektivavtal kan en anställd ha rätt till längre 
semesterledighet.

Anställd efter den 31 augusti
Den anställde har rätt till semesterledighet  redan det 
första anställningsåret. Normalt har han rätt till 
25 dagars ledighet. Har anställningen påbörjats efter 
31 augusti har den anställde dock bara rätt till maxi-
malt 5 dagars obetald semester under det innevarande 
semesteråret. Det spelar ingen roll när anställnings-
avtalet är träff at. Regeln gäller i de fall första arbets-
dagen är efter den 31 augusti.’

Om en anställd byter arbetsgivare under seme s ter året 
behöver den nya arbetsgivaren bara ge den anställde 
semesterledigt i så många dagar som han har kvar från 
den tidigare anställ ningen.

Korta anställningar
Om en anställning varar högst tre månader kan rätten 
till ledighet avtalas bort. De går dock inte att avtala 
bort rätten till  semesterersättning. Denna får inte 
anses ingå i lönen, utan ska beräknas och redovisas på 
ett tydligt sätt.

Obetald semester
I princip har alla anställda rätt till 25 dagars semester-
ledighet per semesterår. Det är dock bara semester 
som är intjänad som ger rätt till semesterlön. Övrig 
semester är obetald. Antalet obetalda semesterdagar är 
lika med skillnaden mellan semesterrätten och antalet 
betalda semesterdagar.
Den anställde kan aldrig tvingas att ta ut obetald 
semesterledighet. Men den anställde måste på begäran 
lämna besked till arbetsgivaren om han kommer att ta 
ut obetald semester eller inte. Han behöver inte lämna 
något besked förrän han har fått veta hur många obe-
talda semesterdagar han beräknas få rätt till under året.
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Beräkning av antalet betalda semesterdagar
Enligt lag räknas all semesterledighet i hela  dagar. 
Det går alltså inte att ha semester en halv dag. Kollek-
tivavtal (som slutits på central nivå) kan innehålla 
andra regler för hur semesterledig heten ska beräknas. 
Vid beräkningen av den betalda semesterledig heten är 
antalet anställningsdagar (kalender dagar, dvs även lör-
dag, söndag och helgdag) under intjänandeåret avgö-
rande.
Anställningstiden ska minskas med frånvaro dagar, 
såvida det inte är fråga om semester, permittering eller 
semesterlönegrundande frånvaro. Som frånvarodag 
räknas inte dagar då den  anställde har varit borta bara 
en del av dagen. Antalet anställningsdagar dividerat 
med 365 (366 vid skottår) är den andel av det totala 
antalet semesterdagar som är betalda semesterdagar. 
Antalet dagar avrundas alltid uppåt.

  Intermi ttent deltidsarbete
Arbetar inte fem dagar i veckan
Anställda som arbetar deltid arbetar inte alltid fem 
dagar i veckan, utan kanske endast tre eller fyra dagar. 
Om enbart arbetsdagarna skulle räknas som semester-
dagar skulle en anställd som arbetar tre dagar i veckan 
få en semesterledighet på ca 8 veckor, vilket inte vore 
rimligt.

Enskilda semesterdagar förläggs till arbetsdagar
Enligt semesterlagen ska måndag–fredag räknas som 
semester dagar om en sammanhängande längre del av 
semesterledigheten tas ut på en gång, dvs den 
 anställde ska ha rätt till sammanlagt fem veckors 
ledighet. Arbetstidens förläggning ska normalt inte 
påverka semesterledighetens längd. Vid intermittent 
deltids arbete kan det dock uppkomma problem om 
den anställde endast tar ut enstaka semesterdagar. 
I för arbetena till lagen påpekar man dock att det inte 
kan vara förenligt med lagens syfte att arbetsgivaren 

vid utläggningen av enstaka semesterdagar för lägger 
dessa till dagar som ändå skulle vara arbets fria. Vi kan 
därför dra slutsatsen att uttag av enstaka dagar endast 
ska förläggas till arbets dagar. 

Kollektivavtal
Semesterlagen anger inte närmare hur förläggningen 
av semesterdagarna ska göras för anställda som har 
den här typen av oregelbunden arbets tid. Detta regle-
ras vanligtvis via kollektivavtal. Har inte företaget 
tecknat något kollektiv avtal kan du för att få hjälp 
snegla på hur beräkningen görs i ett kollektivavtal, 
helst något som gäller för din bransch.

Beräkning enligt kollektivavtal för tjänstemän
För att få fram antalet semesterdagar som ska för-
läggas till de dagar som den anställde skulle ha arbe-
tat, räknar man fram hur många netto semesterdagar 
som den anställde har rätt till.
Detta görs genom att antalet bruttosemester dagar 
som den anställde har rätt till under semester året sätts 
i proportion till hur stor andel av den ordinarie 
arbets tid som gäller för en heltidsanställd tjänsteman 
med en motsvarande  befattning. 
Ska både betalda (ordinarie och sparad semester) och 
obetalda semesterdagar läggas ut under semester året, 
ska dessa proportioneras var för sig på följande sätt:

Antal arbetsdagar per vecka / 5 x antal brutto-
semesterdagar som ska läggas ut =

Antal semester dagar som ska förläggas till dagar 
som annars skulle ha varit arbetsdagar (netto-
semester dagar).

Det framräknade antalet nettosemesterdagar 
 avrundas uppåt till närmaste heltal.

Med antal arbetsdagar per vecka menas det antal 
dagar (enligt gäll ande schema) som är arbetsdagar per 
helgfri vecka i genomsnitt om 4 veckor. Om den 
anställde arbetar både hel och del av dag ska den del-
vis arbetade dagen betraktas som hel dag vid beräk-
ningen av antalet arbetsdagar per vecka.
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Lisa arbetar deltid och arbetar i genomsnitt 3  dagar 
i veckan. Lisa har rätt till 25 bruttosemesterdagar, 
dvs fem veckors semester. För att få fram hur 
många semesterdagar som ska för läggas på de 
dagar som Lisa skulle ha arbetat,  måste antalet 
nettosemesterdagar som Lisa har rätt till räknas 
fram:

3 / 5 x 25 bruttosemesterdagar = 15 netto-
semester dagar

Lisa har alltså rätt till 15 nettosemesterdagar. Tar 
Lisa ut fyra veckors semester förbrukar hon  totalt 
12 netto semesterdagar (3 x 4 = 12), dvs tre 
netto semesterdagar per vecka. I detta fall har Lisa 
tre nettosemesterdagar kvar att ta ut vid ett  senare 
 tillfälle.

Ändras den anställdes arbetstidsschema så att antalet 
arbets dagar per vecka ändras, ska antalet outtagna 
nettosemesterdagar räknas om så att de motsvarar den 
nya arbetstiden.

Sparad semester
Om den anställde har rätt till mer än 20 dagars betald 
semester, har han rätt att spara en eller fl era av de 
överskjutande semesterdagarna till ett senare 
semester år.

Max 5 dagar per år och i högst 5 år
Av de 25 semesterdagar som den anställde har rätt till 
enligt  semesterlagen, får högst 5 betalda semester-
dagar sparas till ett kommande semesterår. 
Sparade dagar måste tas ut senast det femte året efter 
semesteråret. Om det fi nns särskilda skäl kan den 
anställde komma överens med arbets givaren om att få 
spara dagarna ytterligare ett år. Observera att det 
enbart är betalda semesterdagar som kan sparas.

Årets semester först
Innan de sparade dagarna kan tas ut måste arbets-
tagaren ha tagit ut hela det innevarande årets semes-
ter. Det går alltså inte att ta ut sparade dagar från 
 tidigare år samtidigt som man sparar en del av årets 
semester till kommande år.

 Semesterlön enligt lag
Observera skillnaden mellan semesterlön, semester-
ersättning och semestertillägg.
• Semesterlön är den lön den anställde får  under 

semestern.
• Semesterersättning betalas i vissa fall ut  istället för 

semesterlön, exempelvis när den anställde slutar sin 
anställning.

• Semestertillägg är ett tillägg till den vanliga lönen för 
att den  anställde ska komma upp till den semester-
lön som han har rätt till enligt semester lagen eller 
avtal.

  Samm alöneregeln
För anställda som har en fast vecko- eller månadslön 
och inte har komplicerade frånvaromönster gäller 
”sammalöneregeln” i semesterlagen. Sammalöne regeln 
bygger på att en anställd under semestern ska ha sin 
vanliga lön (även fasta lönetillägg) + ett tillägg med 
0,43% av månadslönen (eller 1,82% av veckolönen) 
inklusive fasta lönetillägg per semesterdag.

Semestertillägg per dag = 0,43% x månadslönen

Felicia har 25 000 kr i månadslön. Semestertilläg-
get blir i detta fall 107,50 kr per betald semester-
dag.

Under juli tar Felicia ut 15 betalda semesterdagar. 
Hennes julilön beräknas då på följande sätt:

Månadslön:  25 000 kr
Semestertillägg (15 x 107,50):  1 612 kr
Summa lön: 26 612 kr

Har de anställda rörliga lönedelar, t ex övertids-
ersättning, ska semesterlönen för dessa delar beräknas 
med 12%. Beräkningen görs på de sammanlagda rör-
liga lönedelarna som utbetalats under semesteråret. 
Ut betalningen av den rörliga semester lönen ska göras 
senast en månad efter semesterårets utgång.

  Procen tregeln
Arbetsgivaren kan alltid välja att använda sig av pro-
centregeln och den ska alltid användas när en anställd 
har mer komplicerade frånvaromönster, ändrad syssel-
sättningsgrad och ej semesterlönegrundande frånvaro. 
Den ska också användas när en anställd har timlön 
eller rörlig lön (t ex provisionslön) och den rörliga 
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lönen kan uppskattas till minst 10% av den samman-
lagda lönen under hela semesteråret.
Observera att semesterlön för sparade dagar inte ingår 
i semesterlöneunderlaget vid beräkning av semester-
lönen.
Enligt procentregeln är semesterlönen 12% av löne-
underlaget som består av:
• intjänande årets utbetalda lön för arbetade dagar 

(bortsett från dagar med någon semesterlöne grund-
ande frånvaro)

• de normala dagsinkomsterna för dagar med 
semester lönegrundande frånvaro.

Semesterlön = 12% x löneunderlaget
(fördelas på antalet betalda semesterdagar)

Som lön räknas timlön, månadslön och liknande, 
men även lönetillägg och  förmåner som t ex
• ackord
• provision
• OB-tillägg och liknande
• skifttillägg och liknande
• uppsägningslön
• väntetidsersättning
• restidsersättning
• jourtidsersättning.

Följande ersättningar ingår inte i löneunderlaget: 
• semesterlön
• permitteringslön under semesterstängning
• kostnadsersättningar och värdet av t ex bilförmån, 

bostadsförmån och andra förmåner som får behållas 
under semestern

• arvode till arbetstagarledamöter i en bolags styrelse.

Erik har under sitt första anställningsår (intjänande-
året) fått 68 000 kr i lön. Hans semesterlön blir 
12% x 68 000 kr = 8 160 kr för det semesterår 
som följer efter intjänandeåret.

Eriks semesterlön ska fördelas på det antal betalda 
semesterdagar han har rätt till.

Normal dagsinkomst för semesterlöne grundande 
frånvaro
Vid beräkning av semesterlön enligt procentregeln ska 
sjuklön och annan ersättning som den anställde har 
fått under semesterlönegrundande frånvaro (se avsnit-
tet Semesterlönegrundande frånvaro längre fram) räk-

nas av från underlaget för semester lönen. Istället ska 
en normal dagsinkomst läggas till  underlaget för varje 
frånvarodag som är semester lönegrundande. Denna 
motsvaras av den inkomst som den anställde skulle ha 
haft om han hade arbetat i normal omfattning.
Med normal omfattning menas den anställdes vanliga 
arbetstidsmått. Det innebär att för en anställd som 
normalt arbetar 8 timmar per dag ska inkomsten för 
en frånvarodag som är semesterlöne grundande mot-
svaras av den ordinarie lönen för 8 timmar.

Semesterlön för sparade semesterdagar
Semesterlön för sparad semester beräknas på samma 
sätt som vanlig semesterlön (se ovan). De sparade 
dagarna anses intjänade under intjänandeåret före det 
år de tas ut. Det innebär alltså att semester lönen för 
en sparad semesterdag är densamma som för en ordi-
narie semesterdag samma år.
Någon justering ska inte göras även om den anställde 
inte arbetar i samma omfattning som det år då den 
sparade semestern tjänades in.

Pelle tar under semesteråret 13/14 ut två sparade 
semesterdagar.  Pelles beräknade semesterlön för 
semesteråret 13/14 är 1 200 kr per dag. 
 Semesterlönen för de två sparade dagarna blir

2 x 1 200  = 2 400 kr
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Semesterlön enligt 
kollektivavtal

Här gör vi en kort beskrivning av hur semesterlönen 
kan beräknas enligt de vanligast förekommande kol-
lektivavtalen. Exakt hur semesterlönen beräknas fram-
går av företagets kollektiv avtal. Om företaget inte har 
kollektiv avtal ska enbart semesterlagens bestämmelser 
användas, såvida man inte avtalar om något som är 
bättre för de anställda.

Semesterlön enligt kollektivavtal (timlön)
Enligt fl era av arbetaravtalen i den privata sektorn har 
semester beräkningen i stort sett följt semesterlagens 
bestämmelser. För timavlönade kan procentsatsen 
vara något högre än semesterlagens 12%, och löne- 
underlaget brukar beräknas på ett annat sätt, med 
speciella korrigeringar för semesterlönegrundande 
frånvaro. I vissa branscher beräknas istället en genom-
snittlig timlön för det föregående kalenderåret. 
Semesterlönen per dag är sedan den genomsnittliga 
timlönen x 8 timmar x 1,22. 

Semesterlön enligt kollektivavtal för tjänstemän
Enligt kollektivavtal för tjänstemän (privat sektor) får 
den anställde normalt behålla sin vanliga månadslön 
under semestern. Han får dessutom ett semester tillägg 
med 0,8% x månadslönen för varje betald semester-
dag. Om den anställde under intjänandeåret fått pro-
vision  eller liknande rörlig lön, får han ett tillägg med 
0,5% x den rörliga ersättningen för varje betald 
semesterdag. Övertidsersättning räknas inte in i den 
rörliga ersättningen. Semesterlönen ska vara inräknad 
i övertids ersättningen när den betalas ut.
Semestertillägget på 0,5% förutsätter dock att den 
anställde har tjänat in full betald semester. Har den 
anställde inte tjänat in full  betald semester ska semes-
tertillägget för de rörliga lönedelarna justeras. Juste-
ringen görs genom att 0,5% multipliceras med den 
anställdes semesterrätt och divideras med det antal 
betalda semester dagar som den anställde har rätt till. 

Ändrad  sysselsä ttningsgrad (tjänstemän)
Om den anställde under intjänandeåret har haft en 
annan sysselsättningsgrad än vid semestertillfället ska 
månadslönen vid semestertillfället proportioneras i 
förhållande till den anställdes andel av full ordinarie 
arbetstid under intjänandeåret. Har den anställdes 
sysselsättningsgrad ändrats under löpande kalender-
månad ska den sysselsättningsgrad som har gällt 
under fl est kalender dagar under månaden användas 
vid beräk ningen.

Wilma arbetade under intjänandeåret 13/14 halvtid 
(20 tim/vecka) under 5 månader och heltid (40 tim/
vecka) under den resterande  tiden av 
 intjänandeåret, dvs under 7 månader. 

I juni 2014 tar Wilma 10 betalda semester dagar. 
Vid semestertill fället arbetar hon heltid och har en 
månadslön på 22 000 kr. Eftersom Wilma delvis 
hade arbetat halvtid under intjänandeåret ska 
 hennes nuvarande månadslön justeras.

(5 x 20 / 40 + 7 x 40 / 40) / 12 = 0,79

Wilma har en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 
79%. Den månads lön som ska ligga till underlag för 
semesterlönen blir

(79% x 22 000) = 17 380 kr.

För de tio semesterdagarna görs ett löneavdrag
10 x 4,6% x (22 000 – 17 380) = 2 125 kr

Wilma har även rätt till ett semestertillägg på 0,8 % 
av månadslönen för varje betald semesterdag.

10 x 0,8% x 17 380 kr = 1 390 kr

Wilmas lön för juli månad blir 21 265 kr (22 000 
– 2 125 + 1 390). 

Intermittent deltidsarbete (tjänstemän)
Observera att beräkningen av semestertillägg, semes-
terersättning respektive löneavdrag (vid obetald 
semester) ska göras med utgångspunkt i antalet 
brutto semesterdagar.

Anna arbetar två dagar i veckan och har en 
 månads lön på 11 000 kr. Hon har tjänat in full 
 semester och har därför rätt till 25 betalda brutto-
semesterdagar (10 nettosemesterdagar). 

Semestertillägget görs med utgångspunkt i brutto-
semesterdagar. Förutom sin ordinarie månadslön 
har hon rätt till ett semestertillägg på 0,8% för varje 
 betald semesterdag

25 x 0,8% x 11 000 = 2 200 kr

Anna får alltså 220 kr (2 200/10) i semester tillägg 
för varje netto semesterdag.

Kontrollera ditt företags kollektivavtal för att få en 
exakt beskrivning av hur semesterlönen ska beräknas.
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 Semesterersättning
Den anställde har i vissa fall rätt till semester ersätt-
ning. Det vanligaste är att den anställde får semester-
ersättning när han slutar en anställning, men 
semester ersättning kan även utgå i samband med att 
den anställde får ändrade  anställningsvillkor och vid 
vissa kortare anställningar (se avsnittet om Semester-
ledighet).

När anställningen avslutas
När anställningen avslutas har den anställde rätt till 
kontant semesterersättning för
• sparad semester från tidigare år. Semester ersätt-

ningen för sparade dagar beräknas på samma sätt 
som om de hade tagits ut under det semester år då 
den anställde slutar. 

• återstående semester för innevarande år. Semester-
ersättningen för dessa  dagar beräknas enligt samma 
regler som gäller för beräk ning av semesterlön.

• intjänad semester under innevarande  intjänandeår. 
 Semester ersättningen för dessa  dagar beräknas 
enligt samma regler som gäller för beräk ning av 
semesterlön.

Utbetalning av semesterersättning
En anställd som slutar sin anställning ska få semester-
ersättningen utbetald så fort som möjligt, dock senast 
en månad efter att anställningen upphört. Finns det 
hinder, t ex datatekniska problem, som gör att semes-
terersättningen inte kan beräknas inom denna tidsram 
ska semester ersättningen betalas ut senast en vecka 
efter det att problemet har blivit avhjälpt. 
I kollektivavtal som slutits på central nivå kan det fi n-
nas andra bestämmelser för utbetalning av semester-
ersättning. 
Om den anställde byter arbete till en annan arbets-
givare i samma koncern kan denne välja att överföra 
intjänad semesterlön till den nya arbetsgivaren, istället 
för att få ut semesterersättning.

Kollektivavtal för tjänstemän 
Vi gör här en kort genomgång av hur semester ersätt-
ningen beräknas enligt ett kollektivavtal för tjänste-
män (privat sektor). Observera att detta inte är någon 
komplett genomgång av reglerna och att dessa kan 
skilja sig åt mellan olika avtal. 
Semesterersättning som den anställde har rätt till är 
4,6% av den aktuella månadslönen per  betald semes-
terdag plus ett semestertillägg

Semestertillägget är 0,8% av den aktuella månads-
lönen per betald semesterdag. Om den an ställde 
under intjänandeåret har fått provision eller liknade 
rörlig lön får han ett tillägg på 0,5% x den rörliga 
ersättningen för  varje betald semesterdag. Se avsnittet 
om Semesterlön enligt kollektivavtal för en närmare 
beskrivning av hur dessa tillägg beräknas.

Lena slutar sin anställning på Öhmans revisions byrå 
10 februari 2014. Lena har tre outtagna semester-
dagar innevarande semesterår. Hon har inga 
sparade dagar. Hon har dock tjänat in semester-
dagar under det innevarande intjänandeåret, dvs 
tiden 1 april 2013–10 februari 2014. Lena har en 
månadslön på 22 000 kr.

Betalda dagar innevarande intjänandeår:

316 / 365 x 25 = 22 dagar

Semesterersättningen (4,6 + 0,8 = 5,4%) för de 
25 (22 + 3) semester dagarna blir

25 x 5,4% x 22 000 = 29 700 kr

Lena har alltså rätt till en semesterersättning på 
29 700 kr. 

Semesterersättningen för sparade dagar beräknas som 
om de sparade dagarna hade tagits ut under det 
semesterår som an ställningen upphörde. Om den 
anställde har haft en annan syssel sättningsgrad under 
det intjänandeår som de sparade dagarna tjänades in 
ska sysselsättnings graden justeras. Se avsnittet om 
Semesterlön enligt kollektivavtal.

Lena i det föregående exemplet hade även 10 spa-
rade  semesterdagar. Hon hade  samma syssel sätt-
nings grad under de intjän ande år som de sparade 
dagarna tjänades in.

Semesterersättning för sparade dagar:

10 x 5,4% x 22 000 = 11 880 kr

Lena har alltså rätt till 11 880 kr i semester-
ersättning för de 10 sparade semesterdagarna.
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Semesterlönegrundande 
frånvaro

En anställds frånvaro från arbetet kan vara helt eller 
delvis semester lönegrundande även om arbets givaren 
inte betalar någon lön under från varo tiden. Det gäller 
t ex ledighet i samband med sjukdom, graviditet, 
 barnafödande och utbildning.
Frånvaro som är semesterlönegrundande är:
• sjukfrånvaro, högst 180 dagar per  intjänandeår.
• frånvaro på grund av arbetsskada. Ingen begräns-

ning av dagar per intjänandeår.
• föräldraledighet med föräldrapenning i samband 

med barns  födelse eller adoption, högst 120 dagar. 
För ensamstående föräldrar gäller högst 180 dagar. 

• ledighet vid havandeskap med havandeskaps-
penning, högst 50  dagar. Dock samtliga dagar vid 
avstängning från arbetet på grund av risk för foster-
skador.

• ledighet med tillfällig föräldrapenning t ex vård av 
sjukt barn

• ledighet då arbetstagaren får ersättning till smitt-
bärare, högst 180 dagar per intjänandeår.

• utbildningsledighet om arbetstagaren får rekryte-
ringsbidrag, ersättning under tecken språks-
utbildning för vissa föräldrar (TUFF) eller deltar i 
facklig utbildning, högst 180 dagar per intjänan-
deår.

• militärtjänstgöring och civilförsvarstjänst göring vid 
grund utbildning som varar högst 60 dagar eller 
repetitionsövning, högst 60  dagar per intjänandeår.

• ledighet för svenskundervisning för  invandrare.
• frånvaro på grund av närståendevård om 

 arbets tagaren får  ersättning för vården,  högst 
45 dagar per intjänandeår.

Med dagar menas kalenderdagar.

Oberoende av varandra
De olika frånvaroorsakerna är semesterlönegrundande 
oberoende av varandra. Det innebär att en anställd 
kan vara frånvarande av olika semesterlönegrundande 
orsaker under ett intjänandeår och samtidigt tjäna in 
semester. Om den anställde under ett intjänandeår 
t ex är frånvarande 180 kalenderdagar på grund av 
sjukdom och 60 kalenderdagar på grund av militär-
tjänst göring är totalt 240 (180 + 60) kalenderdagar 
semester lönegrundande. 

Utbildning
Om arbetsgivaren under utbildningstid betalar ut lön 
eller annan ersättning på grund av en lagbestämmelse 
eller av någon annan anledning, gäller inte bestäm-
melserna om semesterlönegrundande frånvaro. Den 

lön som har betalats ut under utbildningstiden ligger 
då till grund för semester lönen, dvs du ska inte ersätta 
dessa  dagar med någon normal dagsinkomst. 

Max 1 år vid sjukdom eller arbetsskada
Har den anställde oavbruten frånvaro i ett helt intjä-
nandeår på grund av sjukdom eller arbetsskada är 
tiden därefter inte semesterlöne grundande. För att 
sjukfrånvaron ska anses bruten krävs mer än 14 kalen-
derdagars avbrott. 
Vid beräkningen av de 180 kalenderdagar som är 
semester löne grundande per intjänandeår, ska även de 
dagar som den  anställde delvis är från varande pga 
halvtidssjukskrivning räknas som en hel dag. 

Kalle är halvtidssjukskriven i 10 kalenderdagar. 
Av de 180 kalenderdagar som är semesterlöne-
grundande under ett intjänandeår återstår 
 alltså 170 dagar.

Utbetalning av 
 semesterlön

Semesterlönen ska normalt betalas ut i samband med 
semestern. Om sammalöneregeln används betalas 
dock semesterlön för rörliga lönedelar ut i efterhand 
(eftersom den beräknas på semesterårets rörliga lön), 
dock senast en månad efter semesterårets utgång.

Löneavdrag vid obetald semester
Har den anställde månadslön eller annan fast tidlön 
ska du göra avdrag på lönen för de dagar då den 
anställde tar ut  obetald  semester. Lagen innehåller 
inga närmare regler för hur detta avdrag ska göras. 
I kollektivavtalen fi nns dock bestämmelser för hur 
avdraget ska göras. Dessa bestäm melser används ofta 
även av företag som saknar kollektivavtal. 

För varje uttagen obetald semesterdag görs avdrag 
från tjänstemannens aktuella månadslön med 4,6% 
av månadslönen.
(www.unionen.se)

Väljer du att snegla på hur beräkningen görs i ett kol-
lektivavtal kan det vara bra att använda avdragsreg-
lerna i ett närliggande kollektivavtal, dvs ett inom den 
bransch som företaget är verksam.

Semester i pengar
Om den anställdes betalda semesterdagar inte har 
kunnat läggas ut på grund av att den anställde har 
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varit frånvarande kan de under vissa förutsättningar 
betalas ut i pengar. Det gäller dagar som inte har spa-
rats enligt bestämmelserna om sparad semester. Det 
fi nns dock en begränsning som innebär att den 
anställde vid ingången till det nya semesteråret ska ha 
25 dagar (eller så många som har tjänats in). Det 
innebär att de överskjutande dagarna kan betalas ut i 
pengar.

Veronica har varit sjuk under hela semesteråret 
vilket medfört att någon semester inte har kunnat 
läggas ut. Det innebär att hon har kvar alla sina 
25 betalda semesterdagar vid semesterårets slut. 
Under det intjänandeår som löper parallellt med 
semester året har hon tjänat in 13 betalda semes-
terdagar (eftersom 180 dagar är semesterlöne-
grundande). 

Vid semesterårets slut förfaller de innestående 
25 semesterdagarna till betalning. Innan arbetsgiva-
ren betalar ut semesterlönen för de innestående 
semesterdagarna måste han kontrollera att 
Veronica har 25 semesterdagar till nästkommande 
år. Veronica hade tjänat in 13 betalda semester-
dagar vilket innebär att 12 av de 25 innestående 
semesterdagarna inte får betalas ut i pengar. 
Veronica får då 25 betalda semesterdagar att ta ut 
nästkommande semester år.

Arbetsgivaren betalar alltså ut semesterlönen 
för 13 av de innestående semesterdagarna till 
Veronica.

Semesterkostnader i 
 bokföring och bokslut

Enligt bokföringslagen (BFL) och årsredovisnings-
lagen (ÅRL) ska du i bokslutet boka upp 
 semester löneskulder till de anställda. När semester-
lönen sedan betalas ut ska du betala arbetsgivaravgif-
ter på beloppen. Enligt god redovisningssed ska du 
därför göra ett tillägg för arbetsgivaravgifterna när 
semesterlöneskulden bokas upp.

Löpande uppbokning under året
För att resultat- och balansräkningen ska ge en rätt-
visande bild även under året bör du boka upp semes-
terlöneskulden löpande. Det gör du enklast genom en 
automatkontering i samband med löneutbetalningen. 
Detta är speciellt viktigt i företag med många 
anställda eftersom det i dessa fall rör sig om stora 
 belopp.

Uppbokning av semesterlön respektive 
 semesterersättning
Den semesterlöneskuld som bokas upp ska avse
• skuld för intjänandeårets dagar
• skuld för sparade dagar
• skuld för arbetsgivaravgifter.

Du ska dessutom ta hänsyn till eventuell förskotts-
semester.

Semesterlön 
När du beräknar skulden för semesterlön eller semes-
terersättning som tjänats in under året ska du använda 
det beräkningssätt som du normalt använder för att få 
beräkna semesterlönen för varje anställd. Glöm inte 
att ta hänsyn till semester lönegrundande från varo.

Sparad semester
De anställdas rätt att spara semester kan med föra att 
semesterlöneskulden blir en stor skuldpost. Dessutom 
ska du i bokslutet även skuldföra arbetsgivaravgifter 
som hör till denna post. Därför ska du för varje 
enskild anställd specifi cera hans upplupna semester-
lön per bokslutsdagen och räkna ut den totala kostna-
den för denna.
Skulden för de sparade dagarna bokar du upp på 
samma sätt som för vanlig semesterlön. Bokar du upp 
skulden löpande under året i samband med löne-
utbetalningarna fi nns beloppet för de sparade dagarna 
redan uppbokat i redovisningen, efter som dagarna 
aldrig har tagits ut och därmed inte bokats bort från 
skuldkontot.

Arbetsgivaravgifter
När du bokar upp skulden för arbetsgivaravgifterna 
på semesterlöneskulden ska du använda den procent-
sats som kommer att gälla vid utbetalningen. Känner 
du inte till procentsatsen för det kommande året kan 
du använda den procentsats som gäller på 
 balans dagen.
Avgifterna till Alecta och AFA grundar sig på  lönen 
inklusive  semesterlön. Om företaget har tecknat dessa 
försäkringar ska du därför boka upp upplupna Alecta- 
och AFA- avgifter på semes ter löne skulden. Upplupen 
Alecta- och AFA-avgift ska redovisas på separata kon-
ton och inte slås ihop med semesterlöneskulden.

Varje anställd för sig
På det sätt som semesterlagen är utformad krävs det 
att du gör en beräkning för varje anställd. Du kan 
normalt inte använda en schablon för att  beräkna 
aktuell semesterlöneskuld.
Genom att använda ett löneprogram kan du på ett 
enkelt sätt hålla kontrollen på varje anställds semester-



S12

BL Info Online: www.blinfo.se

lön och på så vis enkelt  beräkna den  aktuella 
semester löneskulden. 

Schablon i vissa fall
Gör man den bedömningen att korrigeringar för 
semesterlönegrundande frånvaro, sysselsättningsgrad 
osv har liten påverkan på skuldbe räkningen kan före-
tag som har kalenderår som räkenskapsår beräkna 
semesterlöneskulden  enligt den här formeln:

Semesterlöneskuld = 9 / 12 x 12% x totala löne-
summan.

Den del som avser sparade dagar ska i dessa fall kunna 
beräknas enligt den här formeln: 

Semesterlöneskuld sparade dagar = 
0,0048 x totala lönesumman / medelantalet 
anställda x summan av sparade dagar i  företaget.

Ett företag har kalenderår som räkenskapsår. 
Medel antalet anställda är 6 personer. Företaget har 
en total lönesumma på 1 200 000 kr. Totalt antal 
sparade dagar i företaget är 100. Semester löne-
skulden kan enligt schablonmetoden beräknas till:

(9 / 12 x 12% x 1 200 000) + (0,0048 x 1 200 000 
/ 6 x 100) = 108 000 + 96 000 = 204 000 kr

I företag med brutet räkenskapsår måste beräknings-
underlaget korrigeras. Som lönesumma för intjänan-
deåret används då  räkenskapsårets löne summa.

Ett företag har 1/7–30/6 som räkenskapsår. 
Medel antalet anställda är 6 personer. Företaget har 
en total lönesumma på 1 200 000 kr.  Totalt antal 
sparade dagar i företaget är 100. Semesterlöne-
skulden kan enligt schablonmetoden beräknas till:

(15 / 12 x 12% x 1 200 000) + (0,0048 x 
1 200 000 / 
6 x 100) = 180 000 + 96 000 = 276 000 kr


