
En ny väg
TILL STÖD FÖR KARRIÄRVÄXLARE

SOKstiftelsen finns för att ge stöd till frivillig  
karriärväxling för vissa konstnärliga yrkesgrupper  
som är eller har varit anställda på offentligt  
finansierade scenkonstinstitutioner.
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Välkommen att kontakta oss!



De blivande karriärväxlarna är väl-
komna att kontakta SOKstiftelsens 
rådgivare i god tid innan en karriär-
växling är aktuell. Även arbetsgivare 
och fackligt förtroendevalda är 
välkomna att kontakta SOKstiftelsen 
för information och rådgivning.

Frivillig karriärväxling för vissa konstnärliga yrkesgrupper

SOKstiftelsen har till uppdrag att underlätta karriärväxling ge-
nom aktivt och ekonomiskt omställningsstöd. SOKstiftelsen har 
ett nära samarbete med Trygghetsrådet TRS.

Till grund för SOKstiftelsen ligger ett kollektivavtal som tecknats 
mellan arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst och de 
fackliga parterna Teaterförbundet/för scen och film samt Symf 
(Sveriges Yrkesmusikerförbund). 

Avtalet är unikt på svensk arbetsmarknad eftersom det erbjuder 
en möjlighet till frivillig karriärväxling. De som omfattas av avta-
let är dansare, korister, sångsolister, musikalartister och musiker 
som är anställda eller har varit anställda av offentligt finansie-
rade scenkonstinstitutioner. Avtalet omfattar såväl tillsvidarean-
ställda som tidsbegränsat anställda. 

De scenkonstinstitutioner som omfattas betalar premier för be-
rörda yrkesgrupper. Premierna bekostar det stöd SOKstiftelsen 
erbjuder karriärväxlarna. 

Dansare
För att få ekonomiskt stöd 
krävs kvalifikationstid på 
fyra år, varav 18 månader 
de senaste fem åren.

För fullt ekonomiskt stöd 
krävs sammanlagd kvali-
fikationstid på minst 18 år  
(gäller 2016 och 2017).

Ekonomiskt stöd
Sångsolister, korister,  
musikalartister
För att få ekonomiskt stöd 
krävs kvalifikationstid på 
fyra år, varav 18 månader 
de senaste fyra åren.

För fullt ekonomiskt stöd 
krävs sammanlagd kvali-
fikationstid på minst 18 år 
(gäller 2016 och 2017).

Musiker
För att få ekonomiskt stöd 
krävs kvalifikationstid på sex 
år, varav 18 månader de 
senaste tre åren.

För fullt ekonomiskt stöd 
krävs sammanlagd kvali-
fikationstid på minst 23 år 
(gäller 2016 och 2017).

Yrke ‒ ålder
Det går att ansöka om stöd inom vissa 
åldersintervall. En förutsättning för stöd är 
att anställningen avslutas. 

Dansare: från 35 år till och med månaden 
innan 43-årsdagen.

Korist, sångsolist, musikalartist: från 45 år 
till och med månaden innan 56-årsdagen.

Musiker: från 55 år till och med månaden 
innan 64-årsdagen.

Endast anställningar på de scen-
konstinstitutioner som omfattas av 
avtalet kan tillgodoräknas. Vilket stöd 
karriärväxlaren kan få beror på hur 
lång den sammanlagda anställnings-
tiden vid institutionerna är.

För det aktiva stödet krävs minst 18 
månader under de senaste fem åren 
på en eller flera scenkonstinstitutioner.

Det ekonomiska stödet baseras dels 
på den sammanlagda kvalifikations-
tiden, dels på den genomsnittliga 
lönen de senaste 36 månaderna. 
Kvalifikationstiden är olika för olika 
yrkesgrupper.

Avtalet ersätter den statligt reglerade förordningen med lägre pensionsålder för 
vissa yrkesgrupper som gällde tidigare, den så kallade PISA-förordningen. Över-
gångsregler gäller den som vid årsskiftet 2014/2015 hade mindre än fem år kvar 
till pensionsåldern enligt PISA-förordningen – läs mer på sokstiftelsen.se

Stöd till dansare, korister, sångsolister, musikalartister och musiker


