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När du varit anställd minst två år, har du troligen tjänat in full betald semester och behöver inte fundera på om någon av 
dina semesterdagar är obetald.

Kalenderår 1 Kalenderår 2
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1/6 (Första anställningsdag)
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Semesterår 2
Din rätt till betalda semester-
dagar under semesterår 2 
baseras på hur du varit 
anställd under semesterår 1. 
Om du anställdes den 1 juni 
semesterår 1, kommer dina 
intjänade dagar att baseras på 
perioden 1 juni - 31 mars. De 
räknas ut i förhållande till om 
du varit anställd hela 
semesterår 1, det vill säga 1 
april - 31 mars. I detta fall 
innebär det att du har 21 
betalda semesterdagar och 4 
obetalda semesterdagar att ta 
ut. Dessa semesterdagar får 
du tillgång till den 1 april 
semesterår 2.

Semesterår 3
Eftersom du har varit anställd 
under hela semesterår 2, 
kommer alla dina 
semesterdagar under 
semesterår 3 att vara betalda. 
Den 1 april får du tillgång till 
25 betalda semesterdagar.

Semesterår 1
Eftersom du måste tjäna in din 
rätt till betald semester i 
förväg kommer du under ditt 
första anställningsår att ha 
tillgång till få, om ens några, 
betalda semesterdagar. Börjar 
du till exempel din anställning 
den 1 juni, kommer du inte att 
ha några betalda 
semesterdagar alls, men du 
kommer att ha tillgång till 25 
obetalda semesterdagar. 

Kalenderår 3

Detta semesterår är 
intjänandeår för de betalda 
semesterdagar du får 
semesterår 3.

Detta semesterår är 
intjänandeår för de betalda 
semesterdagar du får 
semesterår 2.

Detta semesterår är 
intjänandeår för de betalda 
semesterdagar du får nästa 
semesterår.

Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. För att få betald semester måste du ha tjänat in den. Det du tjänar 
in baserar sig huvudsakligen på hur länge du varit anställd året innan det år du tar ut semestern. Du tjänar inte in din 
betalda semester per kalenderår utan per semesterår. Semesteråret löper från 1 april till 31 mars.

Så här fungerar det - Om vi antar att du anställs den 1 juni Kalenderår 1…

Semesterår 1 Semesterår 2 Semesterår 3
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Antalet betalda 
semesterdagar som du 
har rätt att ta ut under 
semesterår 3 baserar sig 
på din anställning  under 
semesterår 2 

Antalet betalda 
semesterdagar som du 
har rätt att ta ut under 
semesterår 2 baserar sig 
på din anställning  under 
semesterår 1 

Anställning 
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