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Dags att byta yrke?
EN OMSTÄLLNING FÖR FRAMTIDEN

Har du funderat på att växla karriär, att ställa om 
till ett annat yrke? SOKstiftelsen har bildats för att 
bistå dig på den resan. Om du är dansare, sång-
solist, korist, musikalartist eller musiker och har 
arbetat på de scenkonstinstitutioner som omfattas 
av SOK-avtalet kan du ansöka om stöd.

Välkommen att kontakta oss!
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Tillsammans med din rådgivare 
skapar du en plan för karriär-
växlingen. Planen innehåller mål 
och delmål, aktiviteter och avstäm-
ningar med din rådgivare. När din 
plan är klar är det bara att börja.

Aktivt stöd 
Det aktiva stödet beror på dina indi-
viduella behov. I din plan har du be-
skrivit hur din karriärväxling ska gå 
till. Du och din rådgivare kommer 
fram till vilket stöd just du behöver 
för att lyckas med din karriärväxling.

Kvalifikationstid
Som kvalificerande tid räknas alla 
de anställningar du har haft på en 
scenkonstinstitution som omfattas 
av SOK-avtalet (eftersom det bara 
är de som betalar in premier för 
omställning och karriärväxling). 
Både tillsvidare- och tidsbegränsade 
anställningar räknas med. 

På www.sokstiftelsen.se hittar 
du mer information. Där finns 
också hela listan med de arbetsgi-
vare som omfattas av SOK-avtalet.

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).

Om du har tillräckligt lång kvalifikationstid kan du få ekonomiskt stöd. Stödet 
beräknas på din inkomst de senaste 36 månaderna.

Ansökan ‒ ålder
Du kan ansöka om stöd om du 
befinner dig inom det åldersinter-
vall som gäller för din yrkesgrupp. 
En förutsättning är att du avslutar 
din anställning.

Dansare: från 35 år till och med 
månaden innan du fyller 43 år

Korist, sångsolist, musikalartist: från 
45 år till och med månaden innan 
du fyller 56 år

Musiker: från 55 år till och med 
månaden innan du fyller 64 år

Du är välkommen att kontakta en rådgivare på SOKstiftelsen 
redan innan du har bestämt dig för att karriärväxla. 

När du väl har bestämt dig skickar du in din ansökan. Din 
kvalifikationstid påverkar dels om du har rätt till stöd, dels om-
fattningen på stödet.

Du kan få rådgivning, aktivt stöd och ekonomiskt stöd av SOK-
stiftelsen. En förutsättning för aktivt stöd är att du har arbetat 
minst 18 månader på en eller flera av de scenkonstinstitutioner 
som omfattas under de senaste fem åren. För ekonomiskt stöd 
gäller olika kvalifikationstid för olika yrkesgrupper.

Är du frilansare?

Frilansare med egen firma omfattas inte 
av avtalet. Men om du har eller har haft 
tidsbegränsade anställningar av olika slag 
på scenkonstinstitutionerna omfattas du. 

Övergångsregler

Övergångsregler gäller för den som hade 
mindre än fem år kvar till pension enligt 
PISA-förordningen vid årsskiftet 2014/2015.

Parterna som tecknat SOK-avtalet och 
bildat SOKstiftelsen är arbetstagarparterna 
Symf (Sveriges Yrkesmusikerförbund) och 
Teaterförbundet/för scen och film samt 
arbetsgivarparten Svensk Scenkonst.


