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Korttidsarbete 

Korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) är 
arbete där arbetstiden är kortare än den ordinarie ar-
betstiden, där partiell arbetsbefrielse införs med stöd 
av ett centralt kollektivavtal under en begränsad pe-
riod. Korttidsarbete innebär att arbetsgivarens löne-
kostnader kan minska med hälften samtidigt som ar-
betstagaren får ca 90 procent av lönen. Staten går in 
med kraftiga subventioner för att täcka en del av 
kostnaden. Detta är en åtgärd nu när många företag 
är pressade med anledning av covid-19.  

Förutsättningar 

Det finns ett antal krav kopplade till korttidsarbete 
som det är upp till företaget att kontrollera att ni upp-
fyller. Bland annat ska det finnas stöd i kollektivav-
talet eller så ska det finnas skriftligt avtal med minst 
70 procent av arbetstagarna, som då också måste del-
taga. 

De nya bestämmelserna träder i kraft den 7 april, 
men tillämpas från 16 mars. Tillväxtverket är ansva-
rig myndighet och har mer information på sin webb-
sida. https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-
information-om-covid-19/korttidspermittering.html  
Det fanns från början tre fasta nivåer för arbetstids-
minskning: 20, 40 eller 60 procent. Det är endast vid 
arbetstidsminskning inom dessa nivåer som stöd för 
kortidspermitteringen gäller. 

Ytterligare en nivå, 80 procent, infördes 27 maj och 
kan tillämpas från 1 maj till 31 juli 2020. 

Ännu många osäkra faktorer 

I skrivande stund (2020-04-16) finns tyvärr fortfa-
rande inte all fakta framme för att säkerställa hela 
löneprocessen, utan i uppstartsläget får vi koncen-
trera oss på att löneutbetalningarna gentemot den 
anställde blir korrekt. 

Lönearter 

På DataVaras hemsida https://datavara.se/ och meny 
Support - Importfiler finns möjlighet att ladda ner 
lönearter för korttidspermittering. Lönearterna går att 
importera till er löneartstabell och finns även i våra 
standardtabeller. Om någon procentsats saknas kan 
du kopiera de här nämna lönearterna och justera text 
och formel. 
Innan du uppdaterar löneartstabellen bör du alltid ta 
en säkerhetskopia! 

För att säkerställa att du inte har skapat egna lönear-
ter som ”krockar” med de lönearter du importerar så 

kontrollera att de löneartsnummer som anges som 
nya, inte är upptagna i den tabell du importerar till.  

Nedan följer en lista med löneartsnummer. Lönear-
terna 470 och 4700 för justering av tid kan användas 
enligt supportdokument LON0207. 4710 kan använ-
das för timavlönade med nettotid, för att ge betalt för  
permitteringstimmarna. 

Månadsavlönade 
För månadsavlönade finns både lönearter för hel må-
nad (april och framåt) och för del av månad (för 16-
31 mars): 

Minskad tid Hel månad  Kalenderdag 

20 %    472   4721 

40 %   473   4731 

60 %    474   4741 

80 %   475   4751 

Timavlönade 
För timavlönad finns även här lönearter för hel må-
nad och för del av månad: 
Minskad tid Hel månad  Kalenderdag 

20 %    476   4761 

40 %   477   4771 

60 %    478   4781 

80 %   479   4791 

För både timavlönade och månadsavlönade förutsät-
ter standardformlerna att du först ger ordinarie må-
nadslön eller så många timlöner den anställde nor-
malt skulle ha jobbat och därefter gör löneavdrag 
med ovannämnda lönearter. 

Om du har delat den anställdes grundlön i flera löne-
arter, t.ex. månadslön för sig och ett arbetsledartill-
lägg på en egen löneart, behöver du fundera på vil-
ken lön som ska ligga till grund för den permitte-
ringslönearten och justera löneartens formel därefter. 
Du kan alltid göra uträkningen helt manuellt och 
ange på lönearten. 

Lönearterna för hel månad och kalenderdag ovan 
påverkar endast beloppet som utbetalas till den an-
ställde och de arbetsgivaravgifter du ska betala.  

Importera nya lönearter 

DataVara AB tillhandahåller lönearter med standard-
formel som du kan importera till din egen löneartsta-
bell. Du ansvarar själv för att löneavdraget följer ditt 
kollektivavtal. Följ supportdokument LON0008 för 
att läsa hur du gör själva importen från en fil. 
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Nr Benämning Formel, belopp Formel, summa

470 Permitteringstid

4700 Justering arbetad tid

4710 Permitteringslön, timlön Timlön Antal * Belopp

472 Korttidspermittering 20 % hel m MånLön * (4 / 100)

4721 Korttidspermittering 20 % kalen (MånLön * 12 / 365) * (4 / 100) Antal * Belopp

473 Korttidspermittering 40 % hel m MånLön * (6 / 100)

4731 Korttidspermittering 40 % kalen (MånLön * 12 / 365) * (6 / 100) Antal * Belopp

474 Korttidspermittering 60 % hel m MånLön * (7,5 / 100)

4741 Korttidspermittering 60 % kalen (MånLön * 12 / 365) * (7,5 / 100) Antal * Belopp

475 Korttidspermittering 80 % hel m MånLön * (12 / 100)

4751 Korttidspermittering 80 % kalen (MånLön * 12 / 365) * (12 / 100) Antal * Belopp

476 Korttidspermittering 20 % hel m RapTim * TimLön * (4  / 1

4761 Korttidspermittering 20 % dag, t ((DagTid * TimLön) * (ArbDgr / 7)) * (4 / 100) Antal * Belopp

477 Korttidspermittering 40 % hel m RapTim * TimLön * (6 / 1

4771 Korttidspermittering 40 % dag, t ((DagTid * TimLön) * (ArbDgr / 7)) * (6 / 100) Antal * Belopp

478 Korttidspermittering 60 % hel m RapTim * TimLön * (7,5 / 

4781 Korttidspermittering 60 % dag, t ((DagTid * TimLön) * (ArbDgr / 7)) * (7,5 / 100) Antal * Belopp

479 Korttidspermittering 80 % hel m RapTim * TimLön * (12 / 

4791 Korttidspermittering 80 % dag, t ((DagTid * TimLön) * (ArbDgr / 7)) * (12 / 100) Antal * Belopp


