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Påverka din lön – Råd till dig som söker nytt jobb 
 

                            
 
 
 
 
PÅVERKA DIN LÖN 
 
 
Individuella löner 
 
Inom kyrkan gäller individuella löner. Det individuella lönesystemet förutsätter att du själv är aktiv för 
att påverka din lön. Här får du information om systemet och råd hur du kan agera. Det handlar både om 
vad du själv kan göra och vad ni tillsammans kan åstadkomma på arbetsplatsen. 
 
I ett individuellt lönesystem finns det ingen lön som är absolut rätt – men det finns det inte i något annat 
system heller. Även om vi inte kan uppnå fullständig rättvisa så kommer vi en bra bit på vägen om alla 
kyrkomusiker känner till grunderna eller kriterierna för lönesättningen och har diskuterat dem 
tillsammans. 
 
Sedan gäller det för dig att visa vad du gör och vilken kompetens du har, och att vara uppmärksam på 
annat som bör påverka lönen. Det blir lättare för dig att argumentera om du också har en bild av 
löneläget för kyrkomusiker hos den egna arbetsgivaren, i kontraktet, i stiftet och i riket totalt. 
 
 
Rätt lön 
 
Lärarförbundet/Kyrkomusikernas Riksförbund (KMR) menar att kyrkomusikerna ska ha löner i nivå 
med anställda i det privata näringslivet med lika lång högskole- eller annan utbildning. 
 
Ingångslönerna behöver vara sådana att yrket lockar till sig dem som är mest lämpade och 
löneutvecklingen måste bidra till att de stannar kvar i yrket. 
 
Förbundens övergripande mål är därför en kraftig löneuppvärdering av alla kyrkomusiker. I de gamla 
systemen var tjänsteåren och befattningen de faktorer som huvudsakligen bestämde lönen. Att ta på sig 
extra uppgifter var nästan det enda sättet att få högre lön.  



 
Det nu gällande individuella lönesättningssystemet är mer komplicerat. Det har både möjligheter och 
risker. 
 
Möjligheter: Sedan det individuella lönesystemet infördes har kyrkomusikernas löneutveckling 
överträffat den med de gamla systemen. Man kan till exempel inte längre slå i  något lönetak. Det finns 
också möjligheter till löneutveckling under hela yrkeskarriären. Du kan även själv påverka din lön. 
 
Risker: Det kan finnas risk för att det skapas avundsjuka och splittring i arbetslaget.Alla kyrkomusiker 
(enskilt och kollektivt på arbetsplatsen) måste utnyttja möjligheterna och motverka riskerna i systemet. 
 
De "orättvisor" som kan uppstå i det individuella systemet, ofta på grund av marknadskrafterna 
(konkurrens om kyrkomusikerna), måste rättas till vid nästa förhandling. Nya "orättvisor" uppstår 
återigen, som måste rättas till nästa gång o.s.v. På så sätt tvingas arbetsgivarna att satsa mer pengar på 
kyrkomusikernas löner. 
 
Det gäller alltså att se frågan om löneutveckling på lite sikt. Om någon annan fick ett bra lönelyft i år, 
kan det vara ett skäl att höja din lön nästa gång. 
 
För närvarande är det individuella systemet det  mest effektiva sättet att höja kyrkomusikerkollektivets 
löner. 
 
 
NÄR DU SKA BÖRJA NYTT JOBB 
 
Du söker ett nytt jobb och blir uppmanad att lämna löneanspråk. Du ska själv komma överens om lönen 
med arbetsgivaren och det är viktigt att du får rätt lön redan från början. Vad kan du begära? Hur 
motiverar du det? 
 
Checklista 
• Skaffa dig en bild av lönestrukturen hos arbetsgivaren. Kontrollera statistiken i din region (lönestatistik 
hittar du genom att logga in på Lärarförbundets webbplats)Observera också att vid nyanställning i 
bristsituation är det "statistiska" löneläget inte utan vidare norm, utan snarare en indikation på vad som 
kan vara "golv", d.v.s en undre lönenivå. 
• Bedöm vad som kan vara rimligt utifrån dina egna kvalifikationer och från statistiken. 
• Formulera ditt lönekrav. Tänk på 
   - var inte för blygsam, hög lön för nyanställda gynnar på sikt redan anställda 
   - se till att du har prutmån, bestäm dig för vad som är din lägsta godtagbara lön 
   - motivera ditt löneanspråk för dig själv 
• Fundera över  andra villkor av betydelse, t.ex. utvecklingsmöjligheter, arbetstider, semester, 
pensionsförmåner, möjligheter till friskvård etc  
• Rådgör med Lärarförbundets fackliga förtroendemän (= KMRs stiftsombud) och/eller Lärarförbundets 
lokalavdelning. 
• Vänta med lönediskussionen så länge det går. Du har bäst chanser när arbetsgivaren har bestämt sig för 
att det är du som ligger bäst till. 
• Börja aldrig en anställning utan att vara överens om lönen. När du börjar jobbet innebär det att du har 
accepterat arbetsgivarens bud. 
 
 



Du som söker ditt första jobb 
 
Reflektera över 
• Varför behövs just du på det här jobbet? 
• Vad kan du bidra med? 
• Hur passar din utbildning för den sökta tjänsten? 
• Har du andra kvalifikationer (jobb eller utbildning) som är värdefulla för arbetsgivaren? 
• Finns det något krav i platsannonsen som du svarar upp särskilt bra mot? 
• Varför vill du ha jobbet – vad känns lockande och utmanande? 
• Vilken lön begär du? 
• Vad har du för krav på kompetensutveckling, karriärmöjligheter med mera? 
 
Ta gärna med anteckningar som stöd. 
 
 
Du som byter till nytt jobb 
 
Reflektera över: 
• Varför behövs just du på det här jobbet? 
• Vad kan du bidra med? 
• Hur passar din kompetens för den sökta tjänsten? 
• Hur har du på tidigare jobb bidragit till att uppfylla målen och utveckla verksamheten? Har du tagit ett 
särskilt ansvar för någon del av verksamheten? 
• Finns det något i platsannonsen som du svarar upp särskilt bra mot? 
• Vilken lön begär du? 
• Vad har du för krav på kompetensutveckling, karriärmöjligheter med mera? 
 
Ta gärna med anteckningar som stöd.  
 
 
ÅRETS LÖNEHÖJNINGAR 
 
Varje år ska lönerna ses över. 
 
I samband den årliga s.k. löneöversynsförhandlingen har du också själv goda möjligheter att påverka din 
egen lön. Arbetsgivarens bud/förslag ska grunda sig på det lönesamtal (som inte skall förväxlas med 
(utvecklings- eller medarbetarsamtal) som du har med din chef. Och det är vid det samtalet som du har 
din chans. 
 
Acceptera inte att lönen sätts utan att ni har haft era samtal. Begär lönesamtal om chefen inte själv tar 
några initiativ. 
 
Lönesamtalet är ett bra tillfälle för dig att redovisa och få erkänsla för ditt arbete. 
 
För många kan det kännas obehagligt att gå in till chefen och framhäva sig själv. Det är lätt att få känslan 
av att man tävlar med kollegor och skor sig på andras bekostnad. 
 
Kom ihåg – du tävlar inte med dina kollegor. Inget av våra löneavtal innehåller några fastställda "potter" 
som ska fördelas. I stället är det kyrkomusikernas samlade prestationer och resultat som ska slå igenom 



och ge ett utfall. (För närmare information om nu gällande avtal, se Kyrkomusikernas Riksförbunds  
webbplats www.kmr.se ) 
 
Genom medarbetar- och lönesamtalen skaffar sig arbetsgivaren ett dokumenterat underlag om hur 
arbetet fungerar. På så sätt blir det lättare att argumentera för mer pengar till kyrkomusikerna. 
 
Det är alltså ett gemensamt intresse att var och en genomför ett bra lönesamtal. Därför är det klokt att 
diskutera tillsammans hur ni var och en kan bidra till att gruppen får en bra löneutveckling. 
 
 
LÖNESAMTALET 
 
I lönesamtalet ska båda parter komma till tals på samma villkor. Det bör föras i en ostörd miljö och utan 
tidspress – alltså inte snabbt och effektivt över chefens skrivbord. 
 
För att vara förberedd behöver du tänka igenom följande: 
 
1. Vad vill du uppnå? 
2. Vilka är dina argument? 
3. Vilka motargument kan du tänkas få? 
 
Börja med att kontrollera statistiken. Där kan du se hur du ligger till i förhållande till andra 
kyrkomusiker. 
 
Om du har jämförelsevis låg lön: Om du ligger lågt i förhållande till andra kyrkomusiker är det självklart 
ett argument som du kan använda vid lönesamtalet. 
 
Om inte annat måste din chef kunna motivera varför och tala om vad du ska göra för att få högre lön. 
Tillsammans bör ni komma överens om en plan för din yrkesutveckling. 
 
Anser du att du blivit orättvist bedömd kan du vända dig till stiftsombudet eller till Lärarförbundets 
lokalavdelning. 
 
Om du har jämförelsevis hög lön: En hög lön är i sig inte något skäl att stå still. Du ska ju ha chans att 
utvecklas under hela yrkeslivet och detta ska förstås avspeglas i lönen. 
 
Fundera över vilka möjligheter det finns för en fortsatt utveckling I avtalen poängteras att det är viktigt 
med en ökad lönespridning, därför ska det Inte finnas något "tak" för hur mycket en kyrkomusiker kan 
tjäna. 
 
Om du lyckas att höja din lön ytterligare, kan det bana väg också för andra. 
 
Värdera dina insatser. Peka på det som är dina starka sidor. 



 
Reflektera över: 
• Vad har du gjort för att utveckla din kompetens? 
• Hur har du bidragit till att uppfylla målen och utveckla verksamheten? (Exempel: På vilket sätt och i 
vilken mån har du genom din musikverksamhet levt upp till kyrkans mål?) 
• Vad skrev du i dina anteckningar från tidigare utvecklings- och lönesamtal? 
• Har du tagit ett särskilt ansvar för någon del av verksamheten? 
• Hur ser dina yttre förutsättningar ut? Har du en rimlig arbetsbörda? Får du det stöd du behöver? 
• Har du ideer som kan leda verksamheten framåt? 
• Vad har du för krav på kompetensutveckling, förändring av arbetsuppgifter, karriärmöjligheter med 
mera? 
• Hur hög tycker du att din nya lön ska vara? 
 
När du sitter där - tänk då på 
• Använd dina anteckningar som stöd. 
• Var inte rädd för att ta tid på dig och gå in på saker som du tror är självklara. Utgå inte från att chefen 
vet. 
• Det är lika viktigt att lyssna som att tala. 
• Chefen ger dig sin syn på dina insatser och på vad du bör utveckla. Stämmer den med din bild? Om 
inte, stå upp för din egen uppfattning och hävda din åsikt. 
 
Arbetsgivaren kan i allmänhet inte ge ett slutgiltigt besked om sin syn på lönen vid lönesamtalet. Dina 
argument och din redogörelse måste ju vägas in i den slutliga bedömningen. Sammanfatta samtalet, gör 
överenskommelser vad gäller kompetensutveckling och andra åtaganden. Denna summering bör ni fästa 
på papper, bland annat i form av en individuell yrkesutvecklingsplan. Var så konkreta som möjligt. 
 
Gör dessutom egna minnesanteckningar efter samtalet. Dessa kan vara värdefulla att gå tillbaka till inför 
nästa års samtal och vid er gemensamma utvärdering på arbetsplatsen. 
 
Chefens förslag till lönesättning hanteras olika hos olika arbetsgivare. För att få veta mer om hur det går 
till där du arbetar kan du ta kontakt med någon representant för din lokalavdelning och/eller ditt 
stiftsombud. 
 
Blev du nöjd med nya lönen? Även om du nu känner dig nöjd med lönen bör du inte slå dig till ro. 
Fundera över vilka möjligheter det finns för en fortsatt utveckling. I avtalen poängteras att det är viktigt 
med en ökad lönespridning, därför ska det inte finnas något "tak" för hur mycket en kyrkomusiker kan 
tjäna. Om några kyrkomusiker lyckas banar det väg också för andra. 
 
Blev du missnöjd med den nya lönen? Om du tycker att chefen har bedömt dig fel och vill bestämma din 
lön på osakliga grunder finns det olika möjligheter att gå vidare: 
 
Nytt lönesamtal: Begär ett nytt samtal där du tar med dig ett fackligt ombud som sedan kan agera vidare 
tillsammans med stiftsombudet och/eller lokalavdelningen, om det visar sig att du har rätt. 
 
Handlingsplan: Det fackliga ombudet kan hjälpa dig att få till stånd en plan med åtgärder som ska syfta 
till att du fortsättningsvis ska kunna få en bättre löneutveckling. 



 
Byta arbetsgivare: Om du bedömer att du har nått så långt du kan på din nuvarande arbetsplats återstår 
att överväga om du ska söka dig någon annanstans.  Eftersom det på många håll är brist på kyrkomusiker 
finns det goda chanser att få högre lön vid nyanställning. Om du låter chefen få veta att du blivit 
erbjuden högre lön och bättre utvecklingsmöjligheter någon annanstans kanske chefen ändrar inställning. 
 
Tänk särskilt på: Se upp så att inte lönesättningen gynnar män mer än kvinnor eller vice versa. Det får 
inte finnas minsta tendens till könsdiskriminering Annan diskriminering ska också uppmärksammas, till 
exempel etnisk diskriminering. Om du misstänker att någon av diskrimineringslagarna överträds, ta 
kontakt med stiftsombudet eller lokalavdelningen. 
 
Tänk långsiktigt – hur går jag vidare? 
 
Det är viktigt att inte se varje tillfälle isolerat utan att ha en långsiktig plan för yrkesutvecklingen: 
• Vilka behov finns hos arbetsgivaren och som kräver särskild kompetens och utveckling 
• Hur skulle ni kunna fylla detta behov? 
• Vilken ny kompetens behöver ni? 
• Vilka utvecklingsinsatser behövs i övrigt. 
 
 
VAD PÅVERKAR LÖNEN? 
 
• När lönen sätts bedöms ditt arbete och ditt sätt att utföra det. 
 
Ditt jobb – dina arbetsuppgifter: 
• Innehåll 
• Svårighetsgrad 
• Självständighet 
• Ansvar 
 
Du själv – hur du gör: 
• Din kompetens 
• Din erfarenhet 
• Din prestation, d.v.s. hur du klarar av ditt arbete 
 
Det är din lönesättande chef som bedömer din arbetsinsats. Som grund har chefen egna observationer, 
medarbetarsamtal/lönesamtal och utvärderingar. Chefen kan också konsultera andra chefer. 
 
Arbetsgivaren ska ge ett förslag där bedömningen av ditt jobb och din prestation har vägs samman med 
marknadsläget och t.ex. jämställdhetsaspekter. 
 
Utan en sådan sammanvägning skulle t.ex. den som har förhandlat sig till en hög lön när hon började sin 
anställning fortsätta att ligga högre trots att andras kompetens och prestation bedöms som likvärdig eller 
högre. 
 
Så tycker Lärarförbundet/Kyrkomusikernas Riksförbund 
 
• Alla kyrkomusiker ska ha en god löneutveckling hela den yrkesverksamma tiden. 
 



En god löneutveckling är nödvändig för att kyrkomusikerna ska stanna kvar i yrket. Detta fordrar bland 
annat att kyrkomusikerna får möjlighet att vidareutvecklas inom ramen för sin anställning. Vidare måste 
lönespännvidden (skillnaden mellan den högst respektive lägst betalda kyrkomusikern) öka. Men det får 
inte ske genom låga ingångslöner. 
 
 
LÖN PÅ GODA GRUNDER 
 
Det är i första hand det musikaliska arbetet som ska värderas 
 
Ett gott kyrkomusikerarbete ska ge god löneutveckling under hela yrkestiden. Löneskillnaderna ska 
alltså inte främst bero på olika arbets-  och ansvarsuppgifter. 
 
Lönen ska heller inte bero på om man är beredd att offra av sin fritid. Ett gott arbete ska ge god lön. För 
mycket nedlagd tid ska ge övertid. 
 
 
Lönen ska stimulera kyrkans utveckling 
 
Församlingar är olika, har olika utvecklingsbehov och mål. Lönesättningen måste därför – precis som 
rekryteringar, kompetensutveckling och annat utvecklingsarbete – anpassas efter varje församling. 
 
Den grund för lönesättning som chef och anställda enas om formuleras i kriterier. 
 
En överenskommelse om gemensamma kriterier ska föregås av en facklig diskussion hos varje 
arbetsgivare, där alla medlemmar är med. Därefter gäller det att försöka få en gemensam tolkning av 
kriterierna med den lönesättande chefen. 
 
Ju tydligare kriterierna är formulerade desto större chans till en samstämmig bedömning av 
kyrkomusikernas arbete. 
 
Ju större enighet som kan uppnås mellan anställda och arbetsgivare om vad som bör ge högre lön, desto 
större blir också förutsättningarna för att vi ska få löner som upplevs som rättvisa. 
 
 
LÖNEKRITERIER 
 
Målet är några få, tydliga kriterier som beskriver arbetet. 
 
Varje arbetsplats bör ha tydliga, väl kända och rimligt få lönekriterier. Om kriterierna är alltför många 
ökar risken för godtycke. Den lönesättande chef kan ju – medvetet eller omedvetet – välja de kriterier 
som ger det resultat hon är ute efter. Ju närmare verksamheten desto tyngre väger kriteriet. 
 
Det gäller att undvika att ovidkommande personliga egenskaper kan påverka chefen vid bedömningen. 
Grunden för värderingen ska vara arbetsinsatsen bedömd utifrån verksamhetens mål och de 
förutsättningar som kyrkomusikern jobbar under. 
 
 
 



RÅD TILL DIG SOM SÖKER NYTT JOBB 
 
 
Nedan följer ett antal råd att tänka på för den som söker nyanställning som kyrkomusiker. Avsikten är 
inte att samtliga råd behöver följas vid varje tillfälle, utan den sökande bör själv göra anpassning inför 
den anställning som söks. Viktigt stöd kan fås av Lärarförbundets förtroendeman (KMR:s stiftsombud).  
 
 
Ta kontakt med arbetsplatsen 
 
Innan du börjar skriva din ansökan är det bra att ringa den som anges som kontaktperson i 
platsannonsen. Då kan du få reda på mer om vad anställningen innebär, och kan anpassa ditt 
ansökningsbrev efter det. Dessutom är det ett bra sätt att få arbetsgivaren intresserad av dig. 
 
Om det i annonsen anges någon ytterligare kontaktperson, bör du även kontakta den personen. Viktigt är 
också att du kontaktar KMR:s stiftsombud och/eller Lärarförbundets lokala ombud, som ofta kan ge dig 
mer informell information om arbetsplatsen, löneläge med mera. 
 
 
Personligt brev 
 
Ansökan ska bestå av ett personligt brev och en meritförteckning och vidimerade kopior av 
examenshandlingar och betyg. 
 
Det personliga brevet är din möjlighet att berätta för arbetsgivaren varför just du ska komma på intervju. 
Du kan anpassa brevet efter den anställning du söker, men följande bör vara med: 
 
• Klargör vilken anställning du söker, var du funnit den utannonserad och ange gärna om du har haft 
kontakt med någon person på arbetsplatsen. 
 
• Kommentera varför du söker jobbet och beskriv vilken resurs du kommer att vara för arbetsplatsen, 
både som person och med den utbildning och de övriga erfarenheter som du har. 
 
• Berätta gärna om din bakgrund och vilka kontakter du haft i livet med kyrkan. Det kan vara viktigt att 
berätta vad du vill med ditt arbete Skriv gärna något om dina fritidsintressen. Om du till exempel har ett 
förtroendeuppdrag eller är ledare i någon förening kan det vara meriterande. 
 
• Det kan vara klokt att vänta med löneanspråk så länge det går (även om en del arbetsgivare efterlyser 
löneanspråk redan i ansökan).  Men det kan finnas en poäng med att inte för tidigt föra upp frågan om 
lön. Kanske kan du skriva att du vill återkomma med löneanspråk när en anställning blir aktuell. 
 
 



Meriter 
 
För att arbetsgivaren lätt ska kunna se vad du har gjort tidigare och vilka utbildningar du har bör du 
komplettera det personliga brevet med en förteckning över dina kunskaper och erfarenheter. Därför ska 
du skicka med en meritförteckning eller en CV (en förkortning av curriculum vitae som är latin för 
levnadsbeskrivning). En meritförteckning är vanligen en något kortare, saklig lista över utbildningar och 
anställningar. En CV innehåller en mer utförlig beskrivning som också kan omfatta fritidsintressen och 
personliga egenskaper. 
 
Utgå ifrån vad som är viktigast för jobbet du söker. För att göra det hela mer överskådligt bör du dela in 
uppgifterna under olika rubriker, till exempel utbildning, anställningar och övrigt. Ta de färskaste 
uppgifterna först. Förklara eventuellt luckor i tiden mellan anställningar eller mellan utbildning och 
anställning. 
 
 
Bilagor 
 
Kopior av de betyg och anställningsintyg som är av intresse för anställningen samlar du som bilagor. 
Lägg dem i samma ordning som de anges i meritförteckningen. Se till att alla kopior är vidimerade. 
 
 
Referenser 
 
För att den som anställer dig ska få en så fullständig bild som möjligt av dig bör du alltid ange minst två 
referenspersoner (namn, titel, telefonnummer). Dessa ska vara tillfrågade i förväg! 
 
 
Intervjun – ett första steg 
 
Att bli kallad till intervju är ett första steg på vägen. Det betyder att du är en av dem som arbetsgivaren 
är mest intresserad av. Det gäller att utnyttja intervjun på bästa sätt. Ju bättre förberedd du är, desto 
säkrare och mer avspänd kommer du att känna dig. 
 
Vid alla intervjuer är det bäst att vara sig själv. Det gäller att visa intresse, vara lyhörd och försöka skapa 
god kommunikation med arbetsgivaren. 
 
Förbered svar 
 
Vid intervjun deltar ofta kyrkoherde, förtroendevalda och ibland även medarbetare. Eftersom det är 
troligt att de kommer att ställa den här typen av frågor under intervjun kan det vara bra att fundera 
igenom den i förväg: 
• Varför söker du just det här jobbet? 
• Vad har du arbetat med tidigare? 
• Vilka är dina starka respektive svaga sidor? 
• Varför ska vi välja just dig till denna anställning? 
• Hur arbetar du under tidspress? 
• Hur är din samarbetsförmåga? 
• Hur hanterar du konflikter? 
• Vad kan du tillföra vår arbetsplats? 



 
Ställ gärna egna frågor! 
 
Fundera också igenom vad du själv vill veta, till exempel: 
 
• Vilken introduktion kan man erbjuda dig? 
• Vilka körer finns – hur arbetar de – inriktning? 
• Vilken inriktning på musiken önskar församlingen?  
• Är det möjligt att få träffa arbetslaget? 
• Vilka förväntningar har arbetsgivaren på mig? 
• Erbjuder arbetsgivaren företagshälsovård, stöd till friskvård etc? 
 
 
Anställningsavtal 
 
Innan du börjar arbeta bör du tillsammans med arbetsgivaren gå igenom vad som ska gälla för din 
anställning: 
• Anställningens tillträdesdag och vilken som är din arbetsplats (tjänsteställe) och vem som är 
arbetsledare. 
• Om anställningen regleras med instruktion, ska du ta del av instruktionen. Om anställningen är 
schemalagd, ska du få skriftlig information om schematiderna.  
• Om det är din första tillsvidareanställning är första året en provanställning som övergår i 
tillsvidareanställning efter 12 månader. Detta skall framgå av anställningsavtalet. 
• Om anställningen är tidsbegränsad, t.ex. vikariat, skall anställningens slutdag eller de förutsättningar 
som gäller för att anställningen ska upphöra finnas angivna. 
• Om det rör sig om en annan provanställning än första anställningen (se ovan) föreligger skyldighet för 
arbetsgivaren att först ha en MBL-förhandling med Lärarförbundet, och prövotidens längd ska framgå av 
anställningsavtalet. 
• Lönen och vilket kollektivavtal (Kyrkans AB) som tillämpas ska också anges.  
 
 
Kom överens innan du börjar 
 
Arbetsgivaren ska informera dig skriftligen om ovanstående. Tillämpbar blankett finns i PU-avtalet 
(Personalpolitiskt utvecklingsavtal – se KMR:s hemsida www.kmr.se). Det är dock viktigt att ni är 
överens om innehållet innan du påbörjar din anställning Ett anställningsavtal behöver inte vara skriftligt 
men det kan vara bra att skriva ned det man är överens om och underteckna det från båda parter. Börjar 
du arbeta utan en sådan överenskommelse, så har du indirekt godkänt det som arbetsgivaren skriver i 
anställningsavtalet. Detta gäller även lönen. 
 
 
Lön 
 
Numera gäller som sagt individuella löner för alla kyrkomusiker. Ingångslönen är en särskilt viktig 
fråga. Det är viktigt att du får rätt lön från början eftersom det är svårt att i efterhand rätta till en för låg 
ingångslön. 
 



Med hjälp av Lärarförbundets lönestatistik kan du se ungefärliga lönelägen för olika 
kyrkomusikerbefattningar i respektive stift. (Uppgifterna finns på Lärarförbundets hemsida 
www.lararforbundet.se ”Mina sidor <Om din lön och anställning<Lönestatistik”). 
 
Du bör aldrig ange något löneanspråk utan att först ha talat med stiftsombudet eller Lärarförbundet 
Kontakt som vet löneläget i olika respektive områden. Så snart Du har kommit överens med 
arbetsgivaren om en lön, är det angeläget att Du meddelar stiftsombudet den överenskomna lönen. 
 
Ju senare lönen diskuteras desto bättre, eftersom arbetsgivaren blir mer och mer angelägen om att få just 
dig till anställningen. Men börja aldrig en anställning utan att ha gjort upp om lönen med arbetsgivaren! 
 
 
Semesterersättning vid byte av arbetsgivare 
 
Kyrkomusiker erhåller semester samma år som man tjänar in den. Det innebär att den som byter 
arbetsgivare t. ex. 1 juni, har tjänat in semester under fem månader men tänker begära semesterledighet 
hos nästa arbetsgivare. Rätten till ledigheten – d.v.s. antalet semesterdagar förblir detsamma, men den 
nya arbetsgivaren kommer bara att betala lön under så många semesterdagar som tjänas in hos honom. 
Dock kan övriga semesterdagar fås ut men då med löneavdrag. Det löneavdraget får den anställde täcka 
med semesterersättning som man får från den förra arbetsgivaren. 

 
* * * 


