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Räkna ut semesterlön 
Eftersom man idag inte kan se sin semesterlön på 
lönebeskedet, får ni information om hur ni räknar ut 
här nedan: 

Månadslön  
30 000kr  
 

Rörliga tillägg ex: 
Obekväm arbetstid, 
övertidsersättning, 
bonus och rese-
tillägg  
28 000kronor.  
Utöver sin månadslön får man 386 kronor i  
semestertillägg per dag.    
 
  

Semester dagar  
För att räkna ut med nettometoden hur många  
semesterdagar man har beror det på vilken skiftgång 
man går.  Alla Metallare har en semesterkvot på 
0,625  (25 dagar/40 tim)  
 

För att få fram antalet semesterdagarna du skall ha 
räknar du:  Kvoten * Veckoarbetstid  
(avrunda uppåt) 
 
Så här blir antalet   
semesterdagar enligt  
centrala avtalet: 

 

 

 

Sparad semester 

De sparade dagarna man har registreras på samma 
sätt enligt semesterkvoten, men på lönebeskedet ser 
man tyvärr endast heltalet. 
 

När ett nytt semester år infaller, flyttas år 4 till år 5 
och det registreras    
    9,11+9,74 = 18,85   
 

När dessa 10+10 dagar 
visas på lönebeskedet 
blir de 18,85 = 19 dagar 
på lönebeskedet. Det ser då ut som man förlorat 1 
semesterdag men så är ej fallet. 

Den totala semesterlönen är lika oavsett vilken  
metod man använder. För Netto ska bli lika som 
Brutto justerar man vad varje dag är värd på detta 
sätt. 
 

  

Vad är Bruttoavdrag 
Arbetsskift och friskift som infaller under semester ska 
fem semesterdagar konsumeras per helgfri vecka 
 

Vad är  Nettoavdrag 
Endast antalet arbetsskift räknas som infaller under 
semester. 

Lokalt avtal 
Sedan 2016 har vi en överenskommelse med  
företaget att det förbrukas exempelvis 17 dagar för 
5-skift under en fyra veckorsperiod . 
 

Huvudregeln är att man ska ha 5 dagar kvar när  
man tagit fyra veckor sammanhängande semester. 

IF Metallkortet 

Om du går in och söker på   
lomervarde.se/ifmetall 
 

Så kan du läsa vilka förmåner och rabatter 
du har med IF Metallkortet.  
 

Till midsommar finns det ex erbjudande på Lidl och 
rabatter på utvalda campingar mm. 

Outokumpu Trampet 
Lördag 29 Juni. 
Start  09:00-09:30  
Plats  Träningsverket  
Sista anmälningsdag  14/6  till Stisse. 


