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Bestämmelsernas innehåll 

1 § I dessa bestämmelser anges det närmare innehållet i Svenska kyrkans 

kyrkomusikerexamen. Bestämmelserna kompletterar de behörighetsbestämmel-

ser som finns för anställning på en befattning som kyrkomusiker enligt 34 kap. 

15 och 15 a §§ kyrkoordningen. 

Utfärdande av Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen  

2 § Kyrkostyrelsen utfärdar Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen som ges 

på tre examensnivåer, A, B och C. 

Tillstånd att utfärda examen enligt dessa bestämmelser kan även lämnas till 

annan utbildningsanordnare. 

 

3 § I Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen får endast prövas den som har 

genomgått den utbildning som framgår av bilaga 1 (Examensordning för 

Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, examensordningen). I examens-

ordningen anges på vilken nivå en viss examen ska avläggas och vilka krav som 

ska uppfyllas för att avlägga examen på examensnivå A-, B- respektive C 

(examensbeskrivning). 

 

4 § En person som uppfyller kraven som följer av 3 § ska få ett bevis utfärdat 

av kyrkostyrelsen av vilket det framgår om personen har avlagt Svenska kyrkans 

kyrkomusikerexamen på A-, B- eller C-nivå (examensbevis).  

I examensbeviset ska även anges examensbenämning, utbildningsanordnare 

och examensdatum för den musikaliska fackutbildning som tillsammans med 

övriga utbildningsmoment ligger till grund för Svenska kyrkans kyrkomusiker-

examen.  

Till examensbeviset ska som bilaga fogas en kopia av examens- eller 

utbildningsbeviset för den utbildning som avses i andra stycket, där uppnådda 

betygsnivåer framgår. 

Validering utifrån en valideringsordning 

5 § En person med äldre svensk utbildning som uppfyller kraven enligt 

bilaga 2 (Valideringsordning för Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, 

valideringsordningen) ska anses ha Svenska kyrkans kyrkomusikexamen på den 

examensnivå som framgår av bilagan. 
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6 § En person som uppfyller kraven enligt 5 § har rätt att efter begäran få ett 

intyg utfärdat av kyrkostyrelsen av vilket det framgår om personen ska anses ha 

Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på A-, B- eller C-nivå (validerings-

intyg).  

I valideringsintyget ska även anges examensbenämning, utbildnings-

anordnare och examensdatum för den musikaliska fackutbildning som 

tillsammans med övriga utbildningsmoment ligger till grund för valideringen. 

Till valideringsintyget ska som bilaga fogas en kopia av examens- eller 

utbildningsbeviset för den utbildning som avses i andra stycket, där uppnådda 

betygsnivåer framgår. 

Validering efter ansökan 

7 § En person får ansöka hos kyrkostyrelsen om att få sin utbildning validerad. 

Kyrkostyrelsen ska vid valideringen pröva vilken examensnivå enligt 2 § första 

stycket som sökanden ska anses ha.  

 

8 § Kyrkostyrelsen ska validera en utbildning om de kunskaper och 

färdigheter som sökanden åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan 

omfattning att de i huvudsak svarar mot den examensnivå som ansökan avser. 

En utbildning ska även valideras om kyrkostyrelsen bedömer att den åberopade 

utbildningen svarar mot en annan examensnivå med lägre utbildningskrav än 

den som ansökan avser. En person får vid valideringen även tillgodoräknas 

kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.  

 

9 § Om en sökande åberopar examen från en utländsk utbildningsanordnare 

ska sökanden, före det att kyrkostyrelsen prövar ansökan enligt 7 §, inge ett 

utlåtande från svensk myndighet med ansvar för bedömning av utländska 

examina som visar den aktuella examens motsvarighet i det svenska 

utbildningssystemet. 

 

10 § Kyrkostyrelsens beslut i ärenden enligt 7 § avfattas skriftligt. Av beslutet 

ska framgå vilka skäl som har bestämt utgången och hur beslutet kan överklagas. 

Om beslutet innebär att sökanden ska anses ha Svenska kyrkans 

kyrkomusikerexamen ska ett intyg enligt 6 § utfärdas. 

Överklagande 

11 § Beslut i ärenden enligt 7 § som har fattats på delegation av kyrkostyrelsen 

får överklagas hos kyrkostyrelsen. Rätt att överklaga ett beslut har den som 

beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot. 

Bestämmelserna i 58 kap. 4–16 §§ kyrkoordningen ska tillämpas när det 

gäller hur beslut överklagas, rättidsprövning, rättelse av skrivfel och liknande, 

överlämnande, handläggning i överprövningsinstansen samt beslut. Därvid ska 

med beslutsinstans avses det organ eller den befattningshavare som på 

delegation av kyrkostyrelsen har fattat beslutet. 

 

12 § Överklaganden enligt 11 § prövas av kyrkostyrelsen eller det organ som 

kyrkostyrelsen bestämmer. Överprövningsinstansens beslut får inte överklagas. 

___________ 
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SvKB 2018:1 Bilaga 1 

EXAMENSORDNING FÖR SVENSKA KYRKANS 

KYRKOMUSIKEREXAMEN 

Denna examensordning innehåller preciseringar av innehållet i Svenska kyrkans 

kyrkomusikerexamen. 

Grundläggande krav på den musikaliska fackutbildningens 

innehåll 

Den musikaliska fackutbildning som läggs till grund för Svenska kyrkans 

kyrkomusikerexamen måste förbereda den studerande väl för kyrkomusikerns 

arbetsuppgifter i Svenska kyrkans församlingar. Orgel och kör- och ensem-

bleledning är givna huvudämnen som jämte ämnen som sång, piano och 

musikteori har relevans för kyrkomusikerprofessionen. 

Examensbeskrivningar 

Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på A-nivå 

Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på A-nivå uppnås efter att den 

studerande fullgjort samtliga följande moment med godkänt resultat 

1. Konstnärlig masterexamen, 120 högskolepoäng (hp), i vilken kurser i orgel 

eller kör- och ensembleledning utgör en väsentlig del av huvudområdet för 

utbildningen, 

2. konstnärlig kandidatexamen med inriktning kyrkomusik, 180 hp, i vilken 

kurser i orgel och kör- och ensembleledning utgör väsentliga delar av huvud-

området för utbildningen,  

3. stiftsförlagda utbildningsmoment*, dels åtta veckors praktik, dels mötes-

plats stift – student i en omfattning som bestäms av respektive stift, samt 

4. 20 veckors pastoralteologisk utbildning* vid Svenska kyrkans utbildnings-

institut. 

Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på B-nivå 

Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på B-nivå uppnås efter att den 

studerande fullgjort samtliga följande moment med godkänt resultat 

1. Konstnärlig kandidatexamen med inriktning kyrkomusik, 180 hp, i vilken 

kurser i orgel och kör- och ensembleledning utgör väsentliga delar av 

huvudområdet för utbildningen,  

2. stiftsförlagda utbildningsmoment*, dels åtta veckors praktik, dels 

mötesplats stift – student i en omfattning som bestäms av respektive stift, samt 

3. 20 veckors pastoralteologisk utbildning* vid Svenska kyrkans utbildnings-

institut. 

Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på C-nivå 

Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på C-nivå uppnås efter att den 

studerande fullgjort samtliga följande moment med godkänt resultat 

 
* Stiftsförlagda moment och pastoralteologisk utbildning genomförs endast en gång och 

tillgodoräknas studerande som går vidare från C- till B-nivå eller från B- till A-nivå. 
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a) Konstnärlig högskoleexamen med inriktning kyrkomusik, 120 hp, i vilken 

kurser i orgel och kör- och ensembleledning utgör väsentliga delar av 

huvudområdet för utbildningen, eller 

b) 2-årig kyrkomusikutbildning vid folkhögskola med innehåll enligt 

kursplaner fastställda av kyrkostyrelsen, och 

2. stiftsförlagda utbildningsmoment, dels åtta veckors praktik, dels mötesplats 

stift – student i en omfattning som bestäms av respektive stift, samt 

3. 20 veckors pastoralteologisk utbildning vid Svenska kyrkans utbildnings-

institut. 
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VALIDERINGSORDNING FÖR SVENSKA KYRKANS 

KYRKOMUSIKEREXAMEN 

De svenska examina och utbildningskombinationer som tidigare har gett 

behörighet till tjänst som kantor och organist i Svenska kyrkan valideras i 

relation till Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen enligt nedanstående tabell. 

Med utbildningstid avses den tid under vilken utbildningen påbörjades. 

Examensåret kan infalla efter den tidsram som anges nedan, då den som påbörjat 

en utbildning enligt en viss utbildningsordning tar sin examen efter två till fem 

år eller ännu senare om studierna bedrivits på deltid eller om studenten har haft 

studieuppehåll.  

Fr.o.m. den 1 juli 2007 motsvarar 30 högskolepoäng (hp) en termins 

högskolestudier på heltid. Dessförinnan motsvarade 20 poäng (p) en termins 

högskolestudier på heltid. 
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Utbildningar inklusive 

utbildningstid/högskolepoäng Examensnivå 

Behörighet enligt 34 kap. 

15 a § kyrkoordningen 

 

Högre kyrkomusikerutbildningar 
Högre organistexamen, 

högre kantorsexamen samt 

musiklärarexamen; alla tre 

examina i kombination (före 

år 1972) 5-årig normal-

studietid 

 

Ska anses ha Svenska 

kyrkans kyrkomusiker-

examen på A-nivå. 

Behörig att anställas som 

försteorganist, organist eller 

kantor. 

Kyrkomusikerexamen  

(åren 1972–1985); 

4 års utbildning, inkl. två 

varianter av det avslutande 

fjärde påbyggnadsåret: 

antingen med inriktning 

klassundervisning i allmänna 

skolväsendet eller mot 

kommunal musikskola  

(160 p) 

 

Ska anses ha Svenska 

kyrkans kyrkomusiker-

examen på B-nivå. 

Behörig att anställas som 

organist eller kantor. 

Högskoleexamen på 

kyrkomusikerlinjen  

(åren 1985–1993); 

4 års utbildning (160 p) 

 

Ska anses ha Svenska 

kyrkans kyrkomusiker-

examen på B-nivå. 

Behörig att anställas som 

organist eller kantor. 

Organistexamen  

(åren 1993–2007); 

4 års utbildning (160 p) 

 

Ska anses ha Svenska 

kyrkans kyrkomusiker-

examen på B-nivå. 

Behörig att anställas som 

organist eller kantor. 

Diplomutbildning 

(orgel alt. kör), 

2 års utbildning (80 p) 

samt 

 1) Kyrkomusikerexamen 

(åren 1972–1985; 4-årig 

utb.), alt.  

 2) Högskoleexamen på 

kyrkomusikerlinjen (åren 

1985–1993; 4-årig utb.), alt.  

 3) Organistexamen (åren 

Ska anses ha Svenska 

kyrkans kyrkomusiker-

examen på A-nivå. 

Behörig att anställas som 

försteorganist, organist eller 

kantor. 
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Körpedagogutbildning, 

1 års utbildning (40 p) 

 samt 

 1) Kyrkomusikerexamen 

(åren 1972–1985; 4-årig 

utb.), alt.  

 2) Högskoleexamen på 

kyrkomusikerlinjen (åren 

1985–1993; 4-årig utb.), alt. 

 3) Organistexamen (åren 

1993–2007; 160 p)  

 samt i samtliga fall minst 

5 års vidimerad relevant 

kyrkomusikalisk 

yrkeserfarenhet om minst 

halvtid 

 

Ska anses ha Svenska 

kyrkans kyrkomusiker-

examen på A-nivå. 

Behörig att anställas som 

försteorganist, organist eller 

kantor. 

Svenska kyrkans 

organistexamen  

(övergångslösning år 2010–

2018); 

konstnärlig 

kandidatutbildning  

med inriktning kyrkomusik 

(år 2007-), 

3 års utbildning (180 hp), 

 samt pastoralteologisk 

utbildning om 20 veckor 

 

Ska anses ha Svenska 

kyrkans kyrkomusiker-

examen på B-nivå. 

Behörig att anställas som 

organist eller kantor. 

Svenska kyrkans 

organistexamen  

(övergångslösning år 2010–

2018); 

konstnärlig masterutbildning  

med inriktning kyrkomusik 

(år 2007–), 

5 års utbildning (180 + 120 

hp), 

 samt pastoralteologisk 

utbildning om 20 veckor 

 

Ska anses ha Svenska 

kyrkans kyrkomusiker-

examen på A-nivå. 

Behörig att anställas som 

försteorganist, organist eller 

kantor. 

 

Lägre kyrkomusikerutbildningar 

(Lägre) Organist- och 

kantorsexamen (åren 1940–

1991; Musikaliska 

Akademiens sommarkurser 

om 6 veckor) 

 

Ska inte anses ha Svenska 

kyrkans kyrkomusiker-

examen. 

Ej behörig att anställas på 

befattning som 

försteorganist, organist eller 

kantor.  

Kyrkokantorsexamen (åren 

1958–1993; innebär (lägre) 

organist- och kantorsexamen 

samt tillhörande pedagogisk 

påbyggnad före år 

1990/1993) 

 

Ska anses ha Svenska 

kyrkans kyrkomusiker 

examen på C-nivå. 

Behörig att anställas som 

kantor. 

Kantorsexamen utfärdad 

av Svenska kyrkans 

utbildningsnämnd  

(åren 1990–2014; ”Svenska 

kyrkans kantorsexamen”); 

inkl. 2 års utbildning på 

folkhögskola eller högskola 

 samt  

Svenska kyrkans grundkurs 

alternativt minst 5 års 

Ska anses ha Svenska 

kyrkans kyrkomusiker-

examen på C-nivå. 

Behörig att anställas som 

kantor. 
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vidimerad relevant kyrko-

musikalisk yrkeserfarenhet 

om minst 80 procent av 

heltid 

 

Fullgjorda utbildnings-

moment i 

kyrkomusikaliska ämnen 

som tillsammans med 

Svenska kyrkans 

grundkurs skulle ha gett 

Kantorsexamen utfärdad 

av Svenska kyrkans 

utbildningsnämnd 

(åren 1990–2014; ”Svenska 

kyrkans kantorsexamen”); 

inkl. 2 års utbildning på 

folkhögskola eller högskola 

 samt  

Svenska kyrkans grundkurs 

alternativt minst 5 års 

vidimerad relevant kyrko-

musikalisk yrkeserfarenhet 

om minst 75 procent av 

heltid 

 

Ska anses ha Svenska 

kyrkans kyrkomusiker-

examen på C-nivå. 

Behörig att anställas som 

kantor. 

Svenska kyrkans 

kantorsexamen  

(övergångslösning år 2014–

2018): 

 1) Högskoleexamen i 

kyrkomusik (120 hp), alt. 

 2) Folkhögskoleexamen i 

kyrkomusik (2 års 

utbildning) 

 samt pastoralteologisk 

utbildning om 20 veckor 

 

Ska anses ha Svenska 

kyrkans kyrkomusiker-

examen på C-nivå. 

Behörig att anställas som 

kantor. 

 

Musiklärarexamen med kyrkomusikalisk påbyggnad 

Musiklärarexamen 

(fram till år 1982, 4-årig)  

eller senare motsvarigheter  

 samt (lägre) organist- och 

kantorsexamen 

 

Ska anses ha Svenska 

kyrkans kyrkomusiker-

examen på C-nivå. 

Behörig att anställas som 

kantor. 

Musikpedagogisk examen, 

3 år (120 hp, 

instrumentallärare)  

 samt (lägre) organist- och 

kantorsexamen 

 

Ska anses ha Svenska 

kyrkans kyrkomusiker-

examen på C-nivå. 

Behörig att anställas som 

kantor. 

Musiklärarexamen 

(tvåämnes- eller annan) 

 samt (lägre) organist- och 

kantorsexamen 

Ska anses ha Svenska 

kyrkans kyrkomusiker-

examen på C-nivå. 

Behörig att anställas som 

kantor. 


