
Musiker och skådespelare 

Vi månar om dig och din 
arbetsmiljö. 
 
Innan du påbörjar ett uppdrag som musiker/skådespelare rekommenderar vi att du föranmäler 
uppdraget till oss. Det gör det möjligt för oss att i god tid kontrollera att arbetet täcks av våra 
försäkringar. Det underlättar också vid till exempel handläggning av eventuell sjuklön och vid 
anmälan av eventuella arbetsskador till Försäkringskassan.  
  
Vi rekommenderar även att du upprättar ett uppdragsavtal med din uppdragsgivare. På så sätt 
minimerar du risken för missförstånd kring uppdraget. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Om olyckan är framme är det viktigt att den rapporteras och utreds så att nödvändiga åtgärder kan 
vidtas och eventuella arbetsmiljörisker lokaliseras. Även tillbud, en händelse som kunde ha lett till 
skada eller ohälsa, ska rapporteras i förebyggande syfte. 
  
Vid olycka eller tillbud, fyll i blanketten som nås via länken nedan. Beskriv det som inträffat noggrant 
och skicka blanketten skyndsamt efter att händelsen inträffat via mejl eller post till adressen längst 
ner på blanketten. 
 
Blankett för olycka och tillbud (PDF) 
 
Här hittar du mer information om arbetsmiljö och försäkringar. 
 
Din arbetsmiljö är viktig, så tveka inte att höra av dig om du undrar över något. Lycka till med dina 
uppdrag. 
  
Vänliga hälsningar, 
Frilans Finans 

Risker: Tänk på: 

• Utmattning och trötthet på grund av sena 
arbetstider 

 

• Otrevliga och påverkade gäster, samt allmänt 
stressig och påfrestande arbetsmiljö 

 

 

• Att arbeta ensam 

 

 

• Försök att ha en egen rutin för dina arbetsdagar, 
glöm inte heller att du behöver vila. Följ därför 
arbetstidslagen med dygns och veckovila 

• Ta hjälp av personalen som arbetar samt deras 
rutiner kring otrevliga gäster. Din arbetsplats 
ska vara säker, skulle du känna dig illa 
behandlad eller illa till mods på din arbetsplats 
ska du kontakta oss  

• Undvik om möjligt att arbeta ensam, även innan 
och efter uppträdandet. Om du behöver arbeta 
ensam, se till att någon alltid vet var du befinner 
dig och ha tillgång till en mobil 

 

 

https://d36fgo9tveb5fn.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/02/14102841/Rapportering-av-tillbud-eller-olycka_sv_en_v1-3.pdf
https://www.frilansfinans.se/arbetsmiljo/
https://www.frilansfinans.se/vara-forsakringar/

