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Semesterberäkning för Teknikavtalet Metall 
Månadslön + rörliga lönedelar 

 

Innan du påbörjar semesterberäkningen ska du gå igenom checklistan för semesterberäkning, 

punkt för punkt och kontrollera att du har rätt inställningar i dina register. Har du det kan du 

utföra en smidig och korrekt semesterberäkning.  

Titta på en guide om hur du gör en semesterberäkning. 

 

Enligt Teknikavtalet Metall behåller arbetstagaren sin månadslön och fasta lönetillägg under 

semestern samt får ett semestertillägg. Semestertillägget utbetalas vid sista ordinarie 

löneutbetalningstillfälle före huvudsemestern om inte de lokala parterna enas om annat. 

Semestertillägget per betald semesterdag är: 

• 0,8 % av månadslönen och fasta lönetillägg per månad. 

• 13 % på summan av de semesterlönegrundande tillägg som arbetstagaren erhållit under 

närmast föregående kalenderår dividerat med antalet betalda semesterdagar.  

 

För sparade semesterdagar beräknas semesterlön, semestertillägg och semesterersättning på 

samma sätt som för betalda semesterdagar i övrigt. Hänsyn tas dock till sysselsättningsgraden 

det intjänandeår de sparade semesterdagarna intjänades. 

 

Om arbetstagaren haft semesterlönegrundande frånvaro ska arbetsgivaren göra en 

uppskattning av de semesterlönegrundande tillägg som arbetstagaren till följd av den 

frånvaron inte erhållit och ta med detta belopp i beräkningen. Avtalet är skrivet mellan 

Teknikarbetsgivarna (VF) och Industrifacket Metall (IF Metall) och gäller vid verkstäder 

anslutna till Sveriges Verkstadsförening.  

 

Fyll i Beräkningsperiod för semesterdagar 20210401 - 20220331. Enligt kollektivavtalet ska 

den rörliga delen beräknas på närmast föregående kalenderårs transaktioner. 

Beräkningsperiod för semesterlön ska därför vara 20210101 - 20211231. 

Lägsta semesterlön per dag 

Fyll i avtalad lägsta semesterlön för anställda med två års anställningstid under de senaste 36 

månaderna samt avtalad lägsta semesterlön för minderåriga arbetstagare, detta kontrollerar 

du i ert kollektivavtal.  

Om den anställde inte kommer upp i avtalad lägsta semesterlön per dag justeras den rörliga 

lönedelen. 

https://www.hogiasystem.se/filarkiv/.hlo/hogia-lon-semesterberakning-checklista-punkt-for-punkt.pdf
https://www.hogiasystem.se/filarkiv/.hlo/hogia-lon-semesterberakning-checklista-punkt-for-punkt.pdf
https://support.hogia.se/3697.guide
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Fasta lönetillägg per månad/Fasta löneavdrag per månad  

Om de anställda har några fasta lönetillägg/avdrag ska du ange i vilka frivilliga personliga 

lönefält dessa uppgifter finns. 

 

Programmet använder arbetstidsinställningarna (P8/P9) i registret Anställda för att räkna fram 

den anställdes sysselsättningsgrad. Sysselsättningsgraden används vid jämförelse mot lägsta 

semesterlön. Kontrollera att du har dessa P-fält ifyllda i registret Anställda. 

 

Observera att du ska utföra semesterberäkningen i två steg, först metod Endast 

lista och därefter metod Lista + uppdatering. Vill du läsa mer, klicka här » 

 

 
 

Egna anteckningar specifikt för din semesterberäkning: 

 

 

 

  

https://www.kundtorg.hogia.se/show_question.asp?id=7888
https://www.kundtorg.hogia.se/show_question.asp?id=7888
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1. Fyll i beräkningsunderlaget 

Årets intjänade dagar: 5,4 % 

Procent på intjänad rörlig lön: 13 % 

 

Lönearter för semesterlönegrundande frånvarodagar 

Här anger du lönearter som hanterar kalenderdagar (inte timmar eller månader) och ligger 

till grund för att räkna upp underlaget för rörliga lönedelar. När du gör timavdrag vid 

frånvaro (exempelvis sjukfrånvaro, vård av barn) ska du även lönebereda antalet 

frånvarodagar på en passiv löneart (exempelvis 560) vars nummer du sedan anger här. 

 

Lönearter för ej semesterlönegrundande frånvaro 

Ange de lönearter du använt under året för ej semesterlönegrundande frånvarodagar. 

Frånvarolönearterna ska vara baserade på kalenderdagar, det vill säga löneartens Antal 

ska avse kalenderdagar (inte timmar eller månader). Dessa frånvarodagar reducerar den 

anställdes semestergrundande dagar och påverkar därmed antalet nya intjänade betalda 

semesterdagar. 

 

Om datum finns registrerat på lönearterna för ej semestergrundande frånvaro, används 

detta och jämförs med Beräkningsperiod för semesterdagar. Om datum saknas utgår 

programmet istället från vilka Utbetalningsdatum dessa transaktioner tillhör. 

Utbetalningsdatum jämförs med Beräkningsperiod för semesterdagar eftersom intjänade 

semesterdagar ska beräknas från 1 april – 31 mars istället för föregående år. 

Läs om hur frånvaro påverkar semesterberäkningen. 

 

Lönearter för uttagna semesterdagar 

Ange de lönearter du använt under året för uttagen betald semester. Programmet 

använder dessa för att reducera antalet arbetade dagar som i sin tur används för att 

beräkna en genomsnittlig rörlig lön per dag. Den genomsnittliga dagslönen multipliceras 

med eventuella semesterlönegrundande frånvarodagar och ger då ett 

uppräkningsunderlag för beräkning av semesterlön. Anges ingen löneart beräknas uttagna 

semesterdagar utifrån semesteruppgifterna i registret Anställda. Det krävs inmatat datum 

på dessa lönearter på samma sätt som för Ej semesterlönegrundande frånvaro. 

 

Semesterrätt – (Kvarvarande Betalda dagar + Obetalda dagar) = Uttagna semesterdagar 

 

Lönearter för semesterlönegrundande rörlig lön 

Ange de lönearter du använt under året för att betala ut rörliga lönedelar. Som exempel på 

rörlig lön kan nämnas exempelvis ob-tillägg, övertid, beredskap och jourersättning m.m. 

1. Påbörja semesterberäkningen 

När alla aktuella uppgifter är ifyllda klickar du på OK. Programmet påbörjar då 

semesterberäkningen och visar en personbunden bild, Semesterberäkning utfall. Om det 

finns betalda dagar kvar får du en fråga om dessa ska flyttas till sparade dagar.  

https://www.hogiasystem.se/filarkiv/.hlo/hogia-lon-semesterberakning-franvaro-paverkar-berakningen.pdf
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Fältet Semestergrundande dagar visar det antal kalenderdagar som utgör 

semesterlönegrundande anställningstid. Har personen börjat sin anställning under 

intjänandeåret reduceras antalet dagar. Om den anställde har haft ej 

semesterlönegrundande frånvarodagar under intjänandeåret (Beräkningsperiod för 

semesterdagar) reduceras också antalet dagar.  

 

Observera, för att programmet ska känna av dessa frånvarodagar måste 

Lönearter för ej semesterlönegrundande frånvarodagar (exempelvis 

tjänstledighet) ha angetts i första beställningsbilden.  

 

Den anställdes Semesterrätt, det vill säga antalet semesterdagar den anställde har rätt till, 

hämtas från fliken Semester i anställdaregistret.  

 

Uttagna semesterdagar beräknas utifrån semesteruppgifterna i anställdaregistret.  

Semesterrätt – (Kvarvarande Betalda dagar + Obetalda dagar) = Uttagna semesterdagar 

 

I fältet Sysselsättningsgrad % hämtas uppgifter om sysselsättningsgraden upp utifrån vad 

som finns i på Personliga lönefält P8 Arbetstid/vecka och P9 Arbetstid/v heltid i 

anställdaregistret. 

Om sysselsättningsgraden varierat under intjänandeåret kan du ta hjälp av knappen 

Beräkna syssgrad för att räkna ut den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de betalda 
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dagarna. Sysselsättningsgraden uppdateras inte automatiskt i fältet Sysselsättningsgrad % 

utan detta måste du göra manuellt. 

Uträkning av semesterlön rörlig del 

Värdet i Semesterlönegrundande rörlig lön och Semesterlönegrundande frånvarodagar 

hämtas från de lönearter som du angav i beställningsbilden. Värdet i fältet går att ändra 

manuellt vid behov. 

Programmet räknar fram ett beräkningsunderlag för arbetad tid i dagar, som den 

semesterlönegrundande rörliga delen delas med för att få fram en genomsnittlig rörlig 

lön/dag. Den genomsnittliga rörliga lönen/dag multipliceras sedan med alla 

semesterlönegrundande frånvarodagar, oavsett omfattning, som finns registrerade på de 

lönearter du angivit på raden Lönearter för semesterlönegrundande frånvarodagar på 

första beställningsbilden. 

Semesterlönegrundande frånvarodagar 

Den framräknade genomsnittliga rörliga lönen/dag multipliceras med alla 

semesterlönegrundande frånvarodagar, som finns registrerade på de lönearter du angivit 

på raden Lönearter för semesterlönegrundande frånvarodagar på första 

beställningsbilden, oavsett omfattning på dagarna. Om uppgift saknas eller behöver 

ändras kan du göra det här. 

Beräkningsunderlaget för Arbetad tid använder sig av följande formel: 

Antal anställningsdagar – Uttagna semesterledighetsdagar – Semesterlönegrundande 

frånvarodagar 100% 

Anställningsdagar hämtas genom att titta på den anställdes anställningsdatum i 

kombination med datumet som är angivet som beräkningsperioden för semesterlön. 

Uttagna semesterdagar hämtas från de lönearter du angivit på första beställningsbilden, 

på raden Lönearter för uttagen semester. 

Semesterlönegrundande frånvarodagar 100% hämtas från de lönearter du angivit på 

första beställningsbilden, på raden Lönearter för semesterlönegrundande frånvarodagar. 

 

Programmet använder sig av fältet Anmärkning på lönearterna du angivit enligt ovan, för 

att avgöra om frånvarodagarna avser hel eller del av dag. 

 

Eftersom det endast är de hela semesterlönegrundande frånvarodagarna som ska vara 

med i beräkningen av Arbetad tid tittar programmet i fältet Anmärkning på de lönearter 

du angivit enligt ovan och om det är blankt eller om det står 100% tas de med i 

beräkningen av Arbetad tid. Står det en annan procentsats än 100% i fältet Anmärkning 

på dessa lönearter kommer de inte med i beräkningen av Arbetad tid. 
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Med Frånvarostödet 

Om du använder dig av Frånvarostödet för att registrera frånvaro så skrivs omfattning ut 

automatiskt i fältet Anmärkning om du har angivit en lägre omfattning än 100%. Är 

frånvaron 100% så blir fältet Anmärkning blankt det vill säga då tolkar programmet 

frånvaron som 100%. 

Utan Frånvarostödet 

I löneberedningen får du manuellt ange den omfattning en frånvaro eventuellt har i fältet 

Anmärkning. Lämnar du fältet Anmärkning blankt eller om du anger 100%, tolkar 

programmet frånvaron som 100%. 

Om frånvaron är lägre än 100% anger du den omfattning som frånvaron avser, exempelvis 

25%, 50% osv. i fältet Anmärkning.  

Tänk på att du behöver markera att Anmärkning ska registreras i 

löneberedningen på dina lönearter för Semesterlönegrundande frånvarodagar: 

 

 

 
 

Jämförelse mot lägsta semesterlön  

Om någon anställd, som är berättigad till Lägsta semesterlön, inte kommer upp i lägsta 

semesterlön per dag höjs den rörliga semesterlönen per dag. Avtalad lägsta semesterlön 

jämförs med beloppet som motsvarar: 5,4 % av aktuell månadslön + fasta lönetillägg per 

månad. Vid jämförelsen tas hänsyn till den anställdes sysselsättningsgrad. 

 

Vill du kontrollera vad som finns i lönetransaktionerna på personen kan du klicka på 

knappen Visa historik. 

 

När du är färdig med semesterberäkningen för den anställde klickar du på OK. De nya 

uppgifterna sparas då i registret Anställda under fliken Semester (om du gjort enligt metod 

Lista + uppdatering) och du får upp nästa person.  

Om någon arbetstagare inte ska beräknas klickar du på knappen Hoppa över.  

Väljer du Avbryt avslutas semesterberäkningen.  

 

När du har kommit till den sista personen och är klar med semesterberäkningen klickar du 

på OK för att avsluta. 

En lista genereras med de arbetstagare som semesterberäknats, skriv ut och spara den så 

att du har den som underlag när du utför Steg 2, metod Lista + uppdatering.  
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Observera att du ska utföra semesterberäkningen i två steg, först metod Endast 

lista och därefter metod Lista + uppdatering. Det är först vid metod Lista + 

uppdatering som semesterberäkningen är utförd och de anställdas 

semesteruppgifter har uppdaterats. 

 

De manuella ändringar du gör på de anställda när du valt metod Endast lista måste även 

göras när du väljer metod Lista + uppdatering. 


