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Intermittent deltidsanställd

• En person som inte arbetar 5 dagar per vecka
- Huvudsyftet är att alla med samma semesterrätt ska få lika lång 
semesterledighet.

• Entré arbetar med nettosemesterdagar
Antal nettosemesterdagar räknas ut enligt formeln:
- Semesterrätt * antal arbetsdagar per vecka/5
- Exempel 25 * 3/5 = 15 nettosemesterdagar

• En intermittent deltidsanställd har samma totala semesterskuld 
som motsvarande person som arbetar alla dagar i veckan. Därav 
högre semesterlön/semestertillägg

• All beräkning sker på hur man arbetar just nu.



Intermittent deltidsanställd

• Fältet arbetsdagar per vecka i fliken anställningsinfo styr 
hur Entré räknar.

• För intjänad semester sker beräkning automatiskt
Exempel:
1. 2 personer tjänar 30000 kr/månad och arbetar 60%

1 person arbetar 3 dgr/vecka
30000 x 60% x 0,008 * 5/3 = 240 kr/dag * 15 dag = 3.600 kr

2. 1 person arbetar 5 dgr/vecka
30000 x 60% x 0,008 * 5/5 = 144 kr/dag * 25 dag = 3.600 kr

• Beräkning för de som har procentuell semester sker vid 
semesterårsbyte.
- OBS! Om en person byter till intermittent under pågående 
semesterår så måste även prissättningen på Semersdag räknas om.



Intermittent deltidsanställd

• Om en person byter antal arbetsdagar per vecka behöver betalda 
samt sparade dagar räknas om.

• Vid färre arbetsdagar per vecka – lägg till ett uttag av 
semester.
- Personen byter till 3 dagar per vecka och har 12 dagar kvar:
12 * 3/5 = 7,2 – avrundas till 8. Lägg till uttag på 4 dgr.

• Vid fler arbetsdagar per vecka – tilldela fler semesterdagar.
- Personen byter till 5 dagar från 3 dagar per vecka och har 12 
dagar kvar: 12 * 5/3 = 20 bruttosemesterdagar. Tilldela 
ytterligare 8 dgr.

• För anställda med procentuell semester måste även beloppet på 
semersdag justeras utifrån antalet dagar ovan.



Tack!
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