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Aftenens
guldkorn



• Indsigt i branchens gråzoner. 

•Betydningen af psykologisk tryghed.

•Påvirke kulturen i den rigtige retning.



Program 19.30 - 21.00

Psykisk arbejdsmiljø i scenekunstbranchen
• Typiske problemstillinger & udfordringer?

5 Gråzoner for krænkende adfærd

Det trygge arbejdsrum - hvad taler vi om?
• Betydningen af psykologisk tryghed
• Hvad giver energi og hvad tager energi?

Paneldebat: Udfordringer og muligheder?  



Kan du nævne noget, 
som er karakteristisk for 

arbejdskulturen i din 
branche? (som ikke sker

andre steder?) 



Risikofaktorer vs. 
beskyttende faktorer?

Risikofaktorer

• Mobning & chikane

• Vold & trusler

• Uklare krav

• Stor arbejdsmængde/ tidspres

• Høje følelsesmæssige krav

Beskyttende faktorer

• Indflydelse/retfærdighed/tillid

• Samarbejde

• Social støtte

• Klare rammer & mål

• Føle sig kompetent

• Psykologisk tryghed



Typiske udfordringer i 
scenekunstbranchen? 





Ambitiøst miljø 
/ ildsjæle.
”Kunst sættes før mennesket”. 



Modstridende krav & 
stramme deadlines
Når der opstår stridigheder mellem både egne og 
andres forventninger til kvaliteten af projekter og til 
den tid, opgaven må tage. 



Grænseløst 
arbejdsliv
Privat og professionel tid smelter 
nemt sammen.



Konkurrence & 
jobusikkerhed
“Hvordan får man arbejde? Man skal holde sig gode venner 
med alle i branchen.” 



”Der er stor konkurrence og stor usikkerhed. Ved faglige 
arrangementer er det første spørgsmål altid: 'Hvad laver 
du?' Underforstået: 'Laver du mere end mig?’ 

Vi taler sjældent om, at det er skide hårdt - og jeg har 
under mine værste processer følt mig meget alene, fordi 
ingen af os giver udtryk for andet end, at man har helt 
styr på det”. 

(Teaterdramatiker)



Høje følelses-
mæssige krav 
Evnen til at håndtere eller skjule egne følelser, evne til at 
tilpasse kommunikation og adfærd.

Miljøet svinger meget alt efter arbejdsplads og især efter 
hvor stærk en arbejdsgiver, den enkelte arbejder for.



Tætte 
kollegarelationer 
At være ’en stor familie’/ ‘gift’ med sine kollegaer (skaber ofte 
loyalitetskonflikter). 



Sammenblanding af 
professionelle og 
private events.
“Er det en jobsamtale eller en date?
Hvad sker der, hvis jeg afviser?”



Noget du genkender?



Gråzoner for 
krænkende adfærd?

GRÅZONE SITUATIONER I FILM & SCENEKUNSTBRANCHEN
Producentforeningen, 2018 



Krænkelser i arbejdslivet

Sexchikane Mobning  Anden nedværdigende 
adfærd  

• Uønskede berøringer.
• Uønskede verbale opfordringer til 

seksuelt samkvem.
• Sjofle vittigheder og 

kommentarer.
• Uvedkommende forespørgsler 

om seksuelle emner.
• Visning af pornografisk 

materiale.

• Nedvurdering, fx på grund af 
alder, køn, kønsidentitet, 
seksuel orientering, etnicitet 
eller religiøs overbevisning.

• Sårende bemærkninger/ drillerier
• Bagtalelse eller udelukkelse fra 

det sociale og faglige fællesskab.
• Angreb mod eller kritik af 

privatliv.
• At blive råbt ad eller latterliggjort.
• Fysiske overgreb eller trusler. 
• Krænkende skriftlige 

meddelelser, SMS, billeder og 
videoer.



FØR ARBEJDE

‘Opnå accept og blive
inviteret inden for i

varmen.’
Fx castings & 
kaffemøder.



UNDER ARBEJDE
‘Vise hvad du duer 

til/gå med eller 
imod den kreative 

proces.’
Fx på scenen/i 

kulissen.



EFTER ARBEJDE
‘Bliver jeg hyret igen?’

Fx fester, premierer, 
anmeldelser & 

evaluering. 



1. Magt, hierarki & position.

2. Jargon & humor (kultur & tone).

3. Laissez faire ledelse - manglende 
ansvarstagen.

4. Uklare rammer for arbejdet 
(rollefordeling & konflikter).

5. Når det private og professionelle 
smelter sammen.



SOCIAL  
EKSKLUSIONSANGST



MAGT



Kan du komme i 
tanker om andre 

‘gråzoner’? 



Hvilken rolle spiller 
du for at forebygge 

og håndtere 
krænkende adfærd? 



Et trygt arbejdsrum –
hvad taler vi om?



Psykologisk
sikkerhed



Fejl
Tvivl
Spørgsmål
Uenigheder
Ideer

Troen på at man 
ikke bliver
ydmyget, 
straffet eller
gjort til grin, 
hvis man taler 
om…
(Amy Edmondson, 1999)





- Hvad er et trygt 
arbejdsrum for dig? 
- Hvad giver energi? 
- Hvad tager energi? 



Paneldebat 



Hvad er et trygt
arbejdsrum for dig?



Hvad kan udfordre det 
trygge arbejdsrum som 
scenograf/instruktør?



Hvad oplever du, 
kan være en gråzone? 



Hvornår holder 
du dig tilbage? 



Hvordan sige fra, hvis man 
føler sig trådt på? 



Det vigtigste du har lært ift. at 
lykkes som

scenograf/instruktør? 



Spørgsmål?



kontakt@dittedarko.dk
+45 23984708
www.dittedarko.dk

TAK!

mailto:kontakt@dittedarko.dk

