
Internetbaserade riskbedömningsverktyg för arbetsmiljö och 
säkerhet på scenkonstområdet 
Sedan hösten 2015 har det för arbetsmiljöarbetet på scenkonstområdet inom EU funnits 
tillgång till två olika internetbaserade riskbedömningsverktyg. Systemet är döpt till OiRA, 
verktygen är kostnadsfria och kan användas av var och en som registrerar sig på hemsidan 
för EU:s Arbetsmiljöbyrå i Bilbao. Än så länge finns verktygen bara på engelska, men 
möjligheter finns även att göra översättning till andra språk, och att anpassa verktygen till 
nationella förhållanden. 

Att använda OiRA-verktygen inom scenkonstområdet  
– en metod att gå längre än att bara lita till sunt förnuft 

Om du arbetar inom scenkonstområdet har du säkerligen hamnat i situationer där frågor om 
arbetsmiljö och säkerhet för artister och övriga medverkande varit aktuellt. Eftersom 
scenkonstområdet uppvisar en så stor mångfald av olika konstnärliga produktioner och 
arbetsplatser är det en stor utmaning att rätt kunna överväga de olika och högst varierande 
faktorer som relaterar till arbetsmiljö- och säkerhet i dessa verksamheter. När man tänker på 
de tekniska delarna i förhållande till scenografi, riggning och scener; arbete som utförs över 
eller under scenen, eller i teaterns verkstäder; tricks och stunts, eller artisternas rörelser på 
scen under föreställning; kemiska och skadliga ämnen som kan förekomma i specialeffekter; 
frekvent höga ljudnivåer; turnerande; närvaro av publik; etc., står det klart att speciellt 
branschanpassade riskbedömningar är absolut nödvändiga för att kunna förebygga olyckor 
och arbetsskador. 

OiRA-verktygen för scenkonstområdet har tagits fram som en vägledning och hjälp framförallt 
för små och medelstora verksamheter i branschen för att möta dessa utmaningar, att överväga 
införandet av policys, och att vidta åtgärder och att tillämpa strategier och metoder som går 
längre än att bara lita till sunt förnuft och tidigare praxis. Arbetsmiljön på scenkonstområdet 
präglas ofta av högt arbetstempo och komplicerade strukturer. Därför är det viktigt att hjälpa 
dem som har arbetsmiljöansvaret att bedöma alla aspekter av arbetet som kräver ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete, så att de som arbetar i denna miljö kan skyddas från ohälsa 
och olycka.   

Vad är OiRA-verktygen inom scenkonstområdet?   

Med ekonomiskt stöd av Kommissionen inom EU har arbetsmarknadens parter drivit detta 
projekt och tagit fram två verktyg: 

• Ett verktyg för spelplatser, t.ex. teaterhus, konserthus, arenor etc. 
• Ett verktyg för produktioner, t.ex. produktionsbolag, turnerande produktioner etc. 

Det bör understrykas att verktygen är europeiska och därför inte hänvisar till specifik nationell 
lagstiftning utan endast hänvisar till generell lagstiftning inom EU. Målsättningen med 
projektet är att uppmuntra parterna på nationell nivå att inom scenkonsten i respektive land 



utveckla nationella verktyg som bättre kan anpassas till behoven på området i varje land. På 
så sätt skulle de även kunna vara till större nytta för produktioner som turnerar mellan olika 
länder. 

Verktygen kan användas av var och en som har behov av att bedöma risker för ohälsa och 
olycka som kan finnas i anslutning till en konstnärlig produktion eller på en arbetsplats. 
Verktygen är strukturerade i ett antal moduler, som om de inte är relevanta för din produktion 
eller spelplats, kan väljas bort. Användaren ombeds att identifiera och bedöma risker inom 
arbetsmiljö och säkerhet i ett allmänt perspektiv, i processer inom scenområdet, i artisternas 
arbetsmiljö, i olika utrymmen inom spelplatsen, i förhållande till specialeffekter etc. I den 
fortsatta bedömningen föreslår verktygen därefter ett antal åtgärder för att få kontroll över 
riskerna. Slutligen kan du skapa en specifik handlingsplan för spelplatsen eller produktionen, 
där enskilda medarbetare tilldelas ansvaret för olika åtgärder och där förslag till tids- och 
budgetramar anges i förhållande till hanteringen av riskerna.   

Det krävs inga särskilda förberedelser för att komma igång med att använda verktygen. 
Eftersom arbetsmiljö- och säkerhetsarbete är ett delat ansvar inom en verksamhet, bör man 
ägna viss tid åt vilka som skall delta i arbetet med riskbedömningar, hur arbetsuppgifterna 
fördelas,  hur samverkan med arbetstagare och skyddsombud organiseras, etc. 

Verktygen finns tillgängliga på följande webbadress: 

http://www.oiraproject.eu/oira-tools 

 
 
OiRA står för Online Interactive Risk Assessment, ett interaktivt internetbaserat verktyg för 
riskbedömning. Det är ett kostnadsfritt webbaserat verktyg som möjliggör riskbedömningar av 
arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatser. Programmet har utvecklats av EU:s arbetsmiljöbyrå 
i Bilbao (European Agency for Saftey and Health at Work)*, för att hjälpa arbetsmarknadens 
parter (arbetsgivare och arbetstagare) liksom nationella myndigheter (departement, 
arbetsmiljöinspektörer, och andra aktörer på arbetsmiljöområdet) att utveckla egna nationellt 
och branschanpassade riskbedömningsverktyg för mindre företag. 

OiRA-verktygen för scenkonstområdet tillkom inom den sociala dialogen inom EU och efter ett 
gemensamt initiativ från arbetsmarknadens parter inom det europeiska scenkonstområdet. 
Arbetsgivarsidan företräds av Pearle** - Live Performance Europe (the Performing Arts 
Employers Association League Europe), och arbetstagarsidan företräds av EAEA***(European 
Arts and Entertainment Alliance). EAEA är ett samarbetsorgan för de branschspecifika 
europeiska delarna av FIA (Internationella skådespelarunionen), FIM (Internationella 
musikerunionen) och UNI-MEI (Internationella unionen för media och underhållning). 

I projektet har Mårten Gunnartz, regionalt skyddsombud på Teaterförbundet, deltagit och där 
representerat FIA. 

 
*https://osha.europa.eu/ 
**http://www.pearle.ws/ 
***http://www.iaea-globalunion.org/eaea 
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