Meddelande om undersökning: Floor is Yours! Utvecklingen av säkerhetskultur och

säkerhetsledning i branschen för scenkonst

Vi bjuder in dig att delta i projektet Floor is Yours!
Syftet med det här forskningsprojektet är att i arbetsgrupper undersöka hur konstnärer och teknisk och
assisterande personal upplever att säkerhetsledningen och säkerhetskulturen ser ut just nu och vilka
utvecklingsbehov det finns på arbetsplatser inom scenkonsten. Med den här undersökningen vill vi producera
information om säkerhetsledning och säkerhetskultur, utveckla praktiskt orienterade arbetsverktyg och stödja
en intern kulturförändring i arbetsgemenskaperna.
Projektet Floor is Yours! byggs upp i fyra avsnitt som genomförs 1.2.2018–31.8.2020:
•

•
•
•

Undersökningsfas 1: Vi genomför en enkätundersökning om säkerhetsledning och -kultur: rutinanvisningar
på arbetsplatser och i arbetsgrupper, faktorer som stödjer främjandet av säkerhet, utmaningar och
utvecklingsbehov.
Undersökningsfas 2: Vi observerar grupper som arbetar med scenkonst och genomför gruppintervjuer med
deltagarna.
Undersökningsfas 3: Vi tar fram riskbedömningsverktyg och en handlingsmodell för säkerhetsledning.
Undersökningsfas 4: Vi ordnar verkstäder för alla som arbetar inom scenkonst (teman: riskbedömning,
riskhantering och säkerhetsledning).

Arbetshälsoinstitutet ansvarar för forskningsprojektet. Undersökningen genomförs i samarbete med: Finlands
Teatrar, Fackförbundet för teater och media Finland, Skådespelarförbundet, Musikerförbundet, Finlands
Symfoniorkestrar, CirkusInfo Finland, Konstuniversitet, Finlands konservatorieförbund, ETOL och Dance Info
Finland (Östra Finland, Mellersta Finland, Västra, Österbotten, Norra, inre Finland, Helsingfors/Zodiak). Närmare
information om undersökningen: www.ttl.fi/floorisyours.

Undersökningens fördelar

Med hjälp av den här undersökningen får vi information om vilka värderingar man har när det gäller säkerheten
i arbetet och handlings- och ledningsrutinerna inom scenkonsten. Undersökningen ger också information om
metoder som man kan genomföra för att främja säkerhetsverksamheten och ledningen av den på arbetsplatser
inom scenkonsten och i produktioner. Resultaten av undersökningen ska hjälpa oss att se var säkerheten måste
utvecklas inom scenkonsten och hur säkerheten i arbetet kan utvecklas vidare.

Genomförande av undersökningen och sekretess
Du har möjlighet att delta i undersökningsfaserna 1 (enkätundersökning) och 4 (verkstäder) som är öppna för
alla. I undersökningsfas 2 besöker undersökningsgruppens medlemmar arbetsplatserna, och om din arbetsplats
är en av de utvalda, kan du också få möjlighet att delta i den här fasen. I undersökningsfas 3 utvecklar
undersökningsgruppen och branschaktörernas representanter tillsammans verktyg som ska bidra till bättre
säkerhet i arbetet och bättre säkerhetsledning. Du har möjlighet att bekanta dig med dessa i verkstäderna
(undersökningsfas 4).
I undersökningsfas 1 har du möjlighet att ge din åsikt om säkerheten och välbefinnandet i arbetet inom
scenkonsten genom att besvara enkäten elektroniskt eller på papper. De tidigare nämnda samarbetsaktörernas
kontaktperson skickar ut enkäten till medlemmarna , personalen eller studerande som ska utexamineras (med
e-post). Dessutom delas en öppen länk till enkäten via sociala medier (Twitter, Facebook) så att den når ut till så
många som möjligt inom fältet för scenkonst. I enkäten kartlägger vi utmärkande drag, belastningsfaktorer,
farliga situationer och olycksfall, hanteringen av säkerheten i arbetet och välbefinnandet i arbetet, erfarenheter
av säkerhetsledning oh säkerhetskulturen i det praktiska arbetet och resursfaktorer i respondenternas arbete.
Genom enkäten strävar vi också efter att utreda vilka faktorer som hör till ledningen av säkerheten i arbetet,
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säkerhetskulturen och -atmosfären på arbetsplatserna och i arbetsgrupperna inom scenkonsten. Vi vill också
kartlägga eventuella skillnader i olika organisationsnivåers och yrkesgruppers åsikter. Det tar cirka 20–30 minuter
att besvara enkäten.
Svaren lämnas anonymt. Om en person inte har en e-postadress eller det är svårt för honom eller henne att
delta i den elektroniska enkäten delas enkäten ut i pappersform med ett svarskuvert (porto betalt). Det blir inga
logguppgifter kvar på respondentens arbetsstation eller server om den elektroniska Webropool-enkäten har
besvarats eller inte. Både Webropools och Arbetshälsoinstitutets datasystem är skyddade med brandväggar och
åtkomsten förutsätter användarnamn och lösenord som beviljas av dataförvaltningen. Webropool-enkäten
besvaras via en säker dataöverföringsförbindelse. Enkätuppgifterna sparas på Webropools server, som skyddas
genom särskilda säkerhetsarrangemang. Uppgifterna är tillgängliga endast för de personer i
undersökningsgruppen som har beviljats användningstillstånd.
I undersökningsfas 2 kommer medlemmarna i forskargruppen överens om besök i arbetslokalerna då de ska
följa med en bestämd arbetssituation(planering, repetition, framträdande). Efter observationen genomförs en
gruppintervju bland dem som deltog i arbetssituationen. Det görs sammanlagt cirka nio arbetsplatsbesök.
Genom observationerna får forskargruppens medlemmar lära sig om arbetsgruppen, handlingsrutinerna och
samarbetet i vardagen (arbetarskydd, säkerhetskultur, säkerhetsledning). I gruppintervjuerna bedömer
gruppmedlemmarna den arbetssituation som de har observerat, behovet av att utveckla säkerheten i
arbetet/säkerhetsledningen/handlingsrutinerna samt faktorer som främjar dessa. Gruppintervjun tar cirka 60
minuter. Intervjuerna spelas in, innehållet skrivs ut, identifieringsuppgifterna avlägsnas och innehållet behandlas
med hänsyn till informationens konfidentiella natur. Under besöket kan forskningsgruppens medlemmar
fotografera eller spela in arbetssituationen på video. Varje person som deltar i arbetssituationen tillfrågas särskilt
om tillstånd baserat på informationen för fotografering och för användning av bildmaterialet i projektets
publikationer, presentationer och rapporter.
I undersökningsfas 3 utvecklar forskargruppens medlemmar tillsammans med branschens representanter
verktyg passar arbetsplatserna och som stödjer utvecklingen av rutiner för säkerhetskultur och säkerhetsledning
inom scenkonsten. Verktygen presenteras i verkstäderna som ordnas i undersökningsfas 4. Undersökningen
inleds våren 2019 och avslutas i augusti 2020.
I undersökningsfas 4 ordnas hösten 2019 och våren 2020 avgiftsfria verkstäder som är öppna för alla som arbetar
med scenkonst. Du får mer information om medverkan i dem närmare tidpunkterna då de ordnas av
kontaktpersonen för samarbetsaktörerna som deltar i undersökningen eller via undersökningens webbplats. Det
ordnas verkstäder om tre olika teman. Varje verkstad varar en dag och evenemang med lika innehåll ordnas i
Helsingfors och i Uleåborg. Temat för den första verkstaden är riskbedömning, vid den andra är temat
riskhantering och vid den tredje verkstaden är temat säkerhetsledning.
I verkstäderna bildas uppfattningar och förståelse via gemensamma diskussioner och genom utbyte av
erfarenheter om riskbedömningsprocesser och säkerhetsledning på arbetsplatserna. I verkstäderna presenteras
de verktyg som tagits fram under undersökningen och som främjar ska främja tillämpningen på deltagarnas
egna arbetsplatser. Det ges också information om hur verktygen fungerar och om de kan finslipas ytterligare. I
början av varje verkstad får deltagarna information om de forskningsmetoder som använts. I verkstäderna kan
gruppdiskussionerna fotograferas och spelas in. Deltagarna informeras alltid särskilt om detta på förhand.
Materialet som samlas in i verkstäderna kompletterar data som samlas in i de övriga undersökningsfaserna.
När du besvarar enkäten i Floor is Yours!-projektets första undersökningsfas och skickar dina svar ger du ditt
samtycke till att vi kan använda enkätresultaten i den här undersökningen och i dess publikationer,
presentationer och rapporter. I undersökningsfaserna 2 och 4 (besök på arbetsplatser, verkstäder) ber vi
deltagarna underteckna (godkänna) en samtyckeshandling som baseras på information innan observationerna
eller verkstaden inleds och samtidigt ge sitt samtycke till att vi kan foga svar och bildmaterial ur den här fasen
till vårt forskningsmaterial.
Allt material i undersökningsfaserna är tillgängligt för Arbetshälsoinstitutet för undersökningsändamål medan
projektet pågår och det utnyttjas i publikationer, presentationer och rapporter i anslutning till undersökningen.
För publiceringen av bildmaterial begärs särskilt samtycke av den person/de personer som syns på bilden.
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Resultaten av undersökningen rapporteras på gruppnivå så att varken enskilda respondenter eller organisationer
kan identifieras eller att deltagarnas identitet blir känd.
Det är frivilligt att delta i undersökningen. Personerna som besvarar enkäten, observeras eller intervjuas har rätt
att när som helst avbryta sin medverkan i undersökningen eller vägra att svara på frågor som ställs till honom
eller henne. En person kan utan att meddela någon orsak återkalla sitt samtycke till undersökningen varefter
uppgifterna inte längre får användas i undersökningen såvida detta är tekniskt möjligt. Återkallelsen av samtycke,
avbrytandet av undersökningen eller vägran att besvara frågor påverkar inte hur personen bemöts nu eller i
framtiden. Det betalas inga penningersättningar eller andra ersättningar till dem som deltar eller till
organisationerna som medverkar.
All data som samlas in i undersökningen förvaras konfidentiellt och med hänsyn till datasäkerheten i
Arbetshälsoinstitutets lokaler med passerövervakning. Endast forskningsgruppens medlemmar behandlar
materialet. Data som samlat sin i undersökningen används endast för det i meddelandet nämnda ändamålet
och överlåts inte till utomstående.
Det här meddelandet om undersökningen och undersökningens registerbeskrivning kan läsas på projektets
webbplats www.ttl.fi/floorisyours fram till den 31.8.2020. Ansvarig för forskningsregistret är Arbetshälsoinstitutet.
Forskningsmaterialet förvaras och behandlas i enlighet med gällande lagstiftning med beaktande av
personuppgifter och bestämmelser om integritet.

Närmare uppgifter:
Arbetshälsoinstitutet
Ansvarig ledare för undersökningen
Pia Houni, doktor inom teaterkonst, docent, äldre
forskare
pia.houni@ttl.fi
+358 43 824 4501

Projektchef
Susanna Visuri, magister inom hälsovetenskaper,
äldre sakkunnig
susanna.visuri@ttl.fi
+358 46 851 5912

Forskningsgruppens övriga medlemmar: expert Vuokko Puro (DI), undersökningsingenjör Henriikka Ratilainen
(DI), specialsakkunnig Heli Koskinen (TkT), forskare Heli Ansio (FM) och specialforskare Anna-Maria Teperi (FT).

