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FORORD 

Dansk Journalistforbund har bedt TeamArbejdsliv om at gennemføre en kortlægning af det 

psykiske arbejdsmiljø for film og TV-arbejdere. 

Kortlægningen er aftalt som en kvantitativ undersøgelse baseret på et elektronisk spørge-

skema. 

TeamArbejdsliv har i et samarbejde med repræsentanter for Dansk Journalistforbund udar-

bejdet spørgeskemaundersøgelsen i form af udsendelse af spørgeskemaet, som er udført af 

Dansk Journalistforbund, mens TeamArbejdsliv står for analyse og rapportering af undersø-

gelsen. Spørgeskema er udarbejdet med udgangspunkt i spørgsmål stillet i Arbejde og Hel-

bred 20181 (AH2018). 

Undersøgelsen er gennemført blandt film og TV-arbejdere, som er medlemmer hos Dansk 

Journalistforbund.  

TeamArbejdsliv, september 2019. 

  

 

1 Undersøgelsen Arbejde og Helbred gennemføres hvert andet år af Det Nationale Forskningscen-
ter for Arbejdsmiljø 

http://nfa.dk/da/Arbejdsmiljoedata/Arbejdsmiljo-i-Danmark/Arbejdsmiljo-og-helbred-i-Danmark 

http://nfa.dk/da/Arbejdsmiljoedata/Arbejdsmiljo-i-Danmark/Arbejdsmiljo-og-helbred-i-Danmark


 

Side 6 af 52 PSYKISK ARBEJDSMILJØ HOS FILM OG TV-ARBEJDERE I DANSK JOURNALISTFORBUND 

1 SAMMENFATNING 

Undersøgelsen er gennemført med en svarprocent på 18, hvilket vurderes som under der øn-

skelige. 

Forskelle efter dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø 

Nedenfor er vist en oversigt over 15 dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø sammenlignet 

med de fire benchmark, som anvendes i undersøgelsen. De fire benchmark baserer sig i de 

fleste tilfælde på data fra AH2018 og i resterende tilfælde på data fra AH2016. En forskel på 

plus/minus 0,2 og derover på de dimensioner som opgøres på en skala fra 1- 5 kan erfarings-

mæssigt antages at være mærkbar og på de skalaer som opgøres fra 0-100 er en forskel på 

plus/minus 5 procent mærkbar.  

• Grøn betyder, at benchmark er mærkbart bedre end film og TV-ansatte. 

• Rød betyder, at benchmark er mærkbart dårligere end film og TV-ansatte.  

Skema 1.1: Sammenligning med benchmark 

  
Film og 

TV-ansatte 
Landsgen-

nemsnit Private 
Film, presse, 

bøger Journalister 

Ledelseskvalitet 3,11 3,92 3,96 3,97 3,90 

Retfærdighed 3,19 3,53 3,59 3,51 3,39 

Rummelighed 3,37 3,82 3,83 3,73 3,73 

Kollegial støtte og samarbejde 4,17 4,22 4,24 4,30 4,16 

Kollegial anerkendelse 3,85 4,03 4,06 4,05 3,98 

Indflydelse 3,92 4,11 4,14 4,19 4,18 

Rolleklarhed 3,53 3,80 3,82 3,83 3,73 

Egen indsat for arbejdsmiljøet 3,31 3,64 3,63 3,47 3,36 

Engagement og mening i arbejdet 3,73 3,76 3,72 3,84 3,83 

Kvantitative krav og grænseløshed 3,56 3,12 3,13 3,20 3,25 

Konflikter mellem arbejde og pri-
vatliv 

3,19 2,68 2,66 2,67 2,70 

Generel jobtilfredshed 3,70 4,08 n/a n/a n/a 

Mental sundhed 72,81 78,64 78,63 78,76 76,95 

Vitalitet 56,52 61,84 62,58 62,42 61,53 

Stress 1,92 1,24 1,19 1,19 1,34 

 

Det fremgår i skema 1.1, at der er mange grønne markeringer, få grå og ingen røde. Det bety-

der, at film og TV-ansatte på områder har et dårligere psykisk arbejdsmiljø end benchmark. 
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Det gælder for: 

• Ledelseskvalitet (alle BM) 

• Rummelighed (alle BM) 

• Rolleklarhed (alle BM) 

• Kvantitative krav og grænseløshed (alle BM) 

• Konflikter mellem arbejde og privatliv (alle BM) 

• Mental sundhed (alle BM) 

• Vitalitet (alle BM) 

• Retfærdighed (3 BM) 

• Indflydelse (3 BM) 

På følgende dimensioner ligner film og TV-ansatte benchmark: 

• Kollegial støtte og samarbejde 

• Engagement og mening i arbejdet 

Kollegial anerkendelse ligner tre ud af fire benchmark. 

Det er en pointe i læsningen af besvarelsen af de 15 skalaer, at der både er en rimelig ople-

velse af kollegial støtte og samarbejde samt engagement og mening i arbejdet på trods af: 

• At fx ledelseskvalitet, retfærdighed, rummelighed og ikke mindst kvantitative krav 

og grænseløshed scores dårligt i sammenligning med benchmark 

• At der er et højt niveau af stress, lavt niveau af mental sundhed og vitalitet og højt 

niveau af konflikter mellem arbejde og privatliv.    

Chikane 

I forhold til fem spørgsmål om chikane placerer film og TV-ansatte sig på de fleste spørgsmål 

tæt ved landsgennemsnit og gennemsnit for privatansatte mens film og TV-ansatte er bety-

deligt mere udsatte end ’journaliser’ samt ’film, presse, bøger’. 

Sygefravær for film og TV-ansatte er betydeligt lavere end for landsgennemsnittet. 

Forskelle efter baggrundsdata 

Ugentligt timetal 

For 6 ud af 15 dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø er en samvariation mellem ugentligt 

timetal og oplevelse af belastning som viser at lavt timetal hænger sammen med lave belast-

ninger og højt timetal med høje belastninger. 

• Kvantitative krav og grænseløshed (0,36) – lavt timetal hænger sammen med lave 

kvantitative krav og græseløshed, højt timetal hænger sammen med høje kvantita-

tive krav og græseløshed 

• Konflikter mellem arbejde og privatliv (0,31) – lavt timetal hænger sammen med lave 

score på konflikter mellem arbejde og privatliv, højt timetal hænger sammen med 

høje score på konflikter mellem arbejde og privatliv. 

• Mental sundhed (0,26) – lavt timetal hænger sammen med høj score på mental sund-

hed, højt timetal hænger sammen med lav score på mental sundhed. 

• Vitalitet (0,26) – lavt timetal hænger sammen med høj score på vitalitet, højt timetal 

hænger sammen med lav score på vitalitet. 

• Stress (0,27) – lavt timetal hænger sammen med lav score på stres, højt timetal hæn-

ger sammen med høj score på stress. 
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Ansatte som arbejder mindre end 37 timer og mere end 39 timer ugentligt i højere omfang 

oplever seksuel chikane. Ansatte som arbejder mere end 39 timer ugentligt er i højere om-

fang vidne til mobning. 

Ansættelsesform 

En sammenligning mellem ansættelsesform og 16 dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø vi-

ser, at ingen af forskellene er statistisk signifikante, og at der stort set ikke er talmæssige for-

skelle i hvor højt der scores fordelt på ansættelsesform. 

Freelancere oplever i højere grad at blive mobbet og oplever i højere grad fysisk vold. 

Uddannelse 

Tre ud af 16 dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø er statistisk signifikante når der sammen-

lignes med uddannelse. Oplevelse af høj ledelseskvalitet er størst hos de med en LVU og la-

vest hos de med en erhvervsuddannelse. Indflydelse opleves markant højere hos de med er-

hvervsuddannelse. Konflikter mellem arbejde og privatliv er også signifikante, men forskel-

lene i score på skalaen er ikke store. 

De med erhvervsuddannelse oplever fysisk vold, mens fysisk vold ikke synes at findes hos de 
to andre uddannelsesgrupper. Trusler er mest udbredt hos de med erhvervsuddannelse. De 
med erhvervsuddannelse oplever ikke seksuel chikane. 

Tekstsvar 

Sidst i spørgeskemaet har respondenterne haft mulighed for at komme med idéer til hvad 

der kan skabe et godt psykisk arbejdsmiljø i form af et fritekstfelt. Denne mulighed har 101 ud 

af 230 respondenter benyttet sig af. Flest nævner: 

• Bedre tidsplaner og budgetter (33) 

• Mere kompetent lederskab (13) 

• Mere tillid, kommunikation og inddragelse mellem medarbejder og ledelse (19) 

• Større sikkerhed om arbejdsforholdet (12) 

• Bedre arbejdsvilkår (12) 

• Mere anerkendelse (11) 

Andet 

Film og TV-ansatte har yderligere fået muligheden for at komme med konkrete eksempler på 

belastninger i deres psykiske arbejdsmiljø. Denne mulighed har 71 ud af 230 respondenter be-

nyttet sig af. 

• Korte deadlines (28) 

• Utilfredsstillende ledelse (23) 

• Store krav og uønsket ansvar (12) 

• Jobusikkerhed pga. konkurrence medarbejdere imellem (12)  
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2 METODE OG BAGGRUNDSDATA 

Spørgeskemaet er udarbejdet i dialog mellem TeamArbejdsliv og DJ. De fleste spørgsmål er 

udvalgt fra undersøgelsen Arbejde og Helbred 20182. Undersøgelsen består af en lang række 

enkeltspørgsmål, hvor en betydelig del af dem indgår i såkaldte skalaer, hvor to eller flere 

spørgsmål lægges sammen og udgør en dimension i det psykiske arbejdsmiljø.  

Spørgsmål er udvalgt sådan, at de tilsammen vurderes som dækkende for de arbejdsmiljøud-

fordringer, der eksisterer blandt Film og TV-arbejdere. 

Undersøgelsen er udsendt som et elektronisk spørgeskema med udsendelse gennem mail.  

2.1 Respondenter og svarprocenter 

Spørgeskemaet er udsendt til 1.821 potentielle respondenter.  

TABEL 2.1: POPULATION 

 Udsendt Besvaret første spørgsmål Svarprocent 

Film og TV-ansatte 1.821 325 18 

 

Af de 325 respondenter har 33 personer svaret, at de ikke været beskæftiget med film og TV-

arbejde inden for de seneste 8 uger og de er derfor bedt om ikke, at udfylde spørgeskemaet, 

fordi det handler om relationen til arbejdet. Ud af de tilbageværende 292 respondenter har 

230 udfyldt over halvdelen af spørgeskemaet og de er medtaget i analysen. 

Det er vores vurdering, at svarprocenten er lav evalueret ud fra en forventning om, at der er 

opnået repræsentativitet. Undersøgelsen må derfor vurderes som mere eksplorativ – da der 

ikke er sikkerhed for at resultaterne også gælder i hele populationen. 

2.2 Udregning af skalaer 

Forskning- og undersøgelsesmetodik inden for psykisk arbejdsmiljø i Danmark bygger i ud-

strakt grad på en forståelse af, at der findes en række dimensioner i det psykiske arbejds-

miljø. En dimension er kendetegnet ved, at den er meningsbærende (kan genkendes i virke-

ligheden), at besvarelserne af de forskellige spørgsmål, som bruges til at undersøge dimensi-

onen, hænger sammen med hinanden (hvis den består af flere forskellige spørgsmål), samti-

dig skal dimensionen være kendetegnet ved, at den adskiller sig statistisk fra andre dimensio-

ner (lav korrelation). Resultaterne i denne undersøgelse opgøres dels på et antal dimensio-

ner, som består af enkeltspørgsmål, dels på en række skalaer, som bygger på en sammenreg-

ning af to eller flere enkeltspørgsmål. 

De skalaer, der bruges, svarer til de dimensioner, som Det Nationale Forskningscenter for Ar-

bejdsmiljø bruger til inddeling af spørgsmål i undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred.   

Alle udregnede skalaer er undersøgt for intern sammenhæng gennem analyse af reliabilite-

ten. Alle skalaer har en Cronbach's Alpha over 0,72, hvilket peger på en høj og tilstrækkelig 

intern sammenhæng mellem de enkeltspørgsmål, som indgår i skalaerne.  

 

2 https://arbejdsmiljodata.nfa.dk/downloads/2018.pdf 
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Udregning af benchmark 

Igennem hele rapporten sammenholder vi resultater for Film og TV-arbejdere med resultater 

for følgende grupper: 

• Landsgennemsnit 

• Privatansatte 

• Film, presse, bøger (branche) 

• Journalister (jobgruppe). 

De data som vi sammenligner med, kommer for næsten alles vedkommende fra undersøgel-

sen Arbejde og Helbred 2018 (NFA), hvor vi har hentet data i NFAs interaktive database3. En-

kelte steder findes der ikke data for 2018 og vi har anvendt data fra 2016. Vi har tilgået data 

under fanen ”arbejdsmiljøprofil”. Gennem sidens downloadfunktion har vi fået adgang til ta-

beldata for hver af de enkelte benchmarkgrupper med gennemsnit og konfidensintervaller 

for de anvendte spørgsmål. 

Forskningen i psykisk arbejdsmiljø i perioden 2003-2010 anvendte skalaer, som gik fra til 0-

100, og der var en udbredt konsensus om, at en forskel skulle være på plus/minus 5 procent-

point, før den var mærkbar for medarbejderne på arbejdspladsen. Omsat til en skala, som 

går fra 1-5, vil det svare til, at der skal være en forskel på plus/minus 0,2, før en forskel er 

mærkbar. Dette ses som en tommelfingerregel. 

2.3 Baggrundsdata 
Af figur 2.1 fremgår, at en tredjedel af de, som har besvaret undersøgelser er fastansatte, en 
anden tredjedel er projektansatte, en fjerdedel er freelancere og 5 procent er selvstæn-
dige/virksomhedsejere. I kapitel 5 anvender vi til krydskørsler en opdeling af arbejdsmarkeds-
tilknytning, hvor de tre største grupperinger er medtaget, mens selvstændige/virksomheds-
ejere er udeladt fordi, at der er få respondenter i denne gruppe til at give valide resultater. 
 

 
Figur 2-1 Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og 
TV-ansatte, 2019. 

 

3  https://arbejdsmiljodata.nfa.dk/ 
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I figur 2.2 er vist hvilke faser i en produktion som de Film og TV-ansatte arbejder med. I gen-

nemsnit har den enkelte respondent sat kryds ved 2,6 faser. Tre fjerdedele arbejder med pro-

duktion og over to tredjedele med postproduktion. Godt halvdelen arbejder med præpro-

duktion og knap halvdelen med ideudvikling og pitch. Godt en fjerdedel arbejder med afleve-

ring og visning/broadcasting og 5 procent med distribution. 

Mønstrene for kombinationer af de seks svarmuligheder er så mange, at det ikke er muligt at 

opdele respondenterne i typer ud fra kombinationer af de seks svarmuligheder.  

 
Figur 2-2Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og TV-
ansatte, 2019. Da de adspurgte har haft mulighed for at vælge mere end ét svar overstiger summen af besvarel-
serne 100 % (278 %) 

 

 

10 procent af respondenterne har afsluttet folkeskolen som højeste grunduddannelse og 90 

procent har afsluttet en gymnasial uddannelse.  

 

 

Halvdelen af respondenterne har en mellemlang videregående uddannelse og en fjerdedel 

har en lang videregående uddannelse. Den sidste fjerdedel fordeler sig på erhvervsuddan-

nelse, kort videregående uddannelse, AMU og andre kurser samt ingen erhvervsuddannelse. 
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TABEL 2.2: HVAD ER DIN SKOLEBAGGRUND? 

  ANTAL PROCENT 

Folkeskole (afsluttet 9/10 klasse eller lignende) 23 10% 

Gymnasium (afsluttet en gymnasial uddannelse) 207 90% 

Total 230 100% 
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TABEL 2.3: HVAD ER DIN ERHVERVSUDDANNELSE? 

  Antal Procent 

Kurser fx AMU eller lignende 7 3% 

Erhvervsuddannelse (fra teknisk skole/handelsskole, fx me-

diegrafiker, fotograf) 
26 11% 

Kort videregående uddannelse/erhvervsakademi (fx tekni-

keruddannelser, grafisk design, mutimediedesigner) 
8 3% 

Mellemlang videregående uddannelse/professionsbachelor 

(fx uddannelser på Filmskolen, journalist, DJMX, TVM mv.) 
116 50% 

Lang videregående uddannelse (cand.public, cand.com, 

cand.mag eller anden akademisk uddannelse mv.) 
57 25% 

Ingen videregående uddannelse 16 7% 

Total 230 100% 
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3 RESULTATER 

I det følgende kapitel gennemgås først de dimensioner i det dimensioner i det psykiske ar-

bejdsmiljø, der er blevet spurgt ind til i spørgeskemaundersøgelsen, derefter følger chikane-

spørgsmål samt andre stillede spørgsmål. 

3.1 Ledelseskvalitet 

 

LEDELSESKVALITET 

”Ledelseskvalitet handler om den rolle, som den nærmeste leder påtager sig overfor sine 

medarbejdere, og hvorvidt han eller hun understøtter sine medarbejdere i udførelsen af ar-

bejdet. (…) Ledelseskvalitet har stor betydning for medarbejdernes trivsel i arbejdet” 4. 

 

Dimensionen ledelseskvalitet måles gennem en skala der består af otte spørgsmål (se tabel 

3,1), som måler forskellige aspekter af ledelseskvalitet. Det udregnede Cronbach's Alpha er 

0,88, hvilket indikerer, at der er en tilstrækkelig intern sammenhæng mellem de spørgsmål, 

som indgår i skalaen.  

Skalasvar 

Der er positivt at score højt på skalaen over ledelseskvalitet. Figur 3.1 viser, at ansatte hos 

Film og TV-branchen scorer et gennemsnit på 3,11, hvilket er lavere end de fire benchmark, 

der sammenlignes med. Forskellen mellem ansatte hos Film og TV-ansatte og det lavest sco-

rende benchmark, som er journalister med et gennemsnit på 3,90, er væsentlig højere end 

forskellen internt mellem de fire benchmark. Dette peger på, at ansatte hos Film og TV-bran-

chen ligger væsentlig lavere de fire benchmark der sammenlignes med. 

 
Figur 3-1 Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og 
TV-ansatte, 2019 samt benchmark fra Arbejde og Helbred 2018 

 

 

4  Danskernes arbejdsmiljø 2016, NFA april 2018. 
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Frekvenser 

Af tabel 3.1 fremgår en fordeling over frekvenser for de spørgsmål som måler ledelseskvali-

tet.  

Når vi ser på forskelle mellem de otte spørgsmål, er det væsentligt at lægge mærke til, at der 

er tre spørgsmål hvor respondenterne scorer højt: Størstedelen (67 %) af respondenterne 

svarer at de ’altid’ eller ’ofte’ har tilstrækkelige beføjelser i forhold til det ansvar, de har i sit 

arbejde. Derudover mener en stor del (44%), at de enten ’altid’ eller ’ofte’ får den hjælp og 

støtte, de har brug for fra sin nærmeste leder. Endeligt tilkendegiver 39 % at de enten ’altid’ 

eller ’ofte’ involveres af sin nærmeste leder i tilrettelæggelsen af sit arbejde.  

Hvis man retter blikket mod de spørgsmål, hvor der scores lavere, er det væsentligt at se på 

spørgsmålet om engagement i medarbejdernes faglige udvikling, hvor blot 23 % svarer at de 

enten ’altid’ eller ’ofte’ oplever det fra ledelsens side. 29 % svarer, at de ’altid’ eller ’ofte’ får 

forklaret arbejdspladsens mål, så man forstår sine arbejdsopgaver, hvilket også ligger i den 

lave ende.  

 

Tabel 3.1: Hvor ofte... 

  Altid Ofte 
Somme-

tider Sjældent Aldrig 

forklarer din nærmeste leder dig arbejdsplad-
sens mål, så du forstår, hvad de betyder for 
dine arbejdsopgaver? 

22 41 66 58 28 

10% 19% 31% 27% 13% 

har du tilstrækkelige beføjelser i forhold til 
det ansvar, du har i dit arbejde? 

48 99 48 21 6 

22% 45% 22% 9% 3% 

tager din nærmeste leder sig tid til at enga-
gere sig i din faglige udvikling? 

14 37 48 60 57 

6% 17% 22% 28% 26% 

involverer din nærmeste leder dig i tilrette-
læggelsen af dit arbejde? 

31 53 54 51 26 

14% 25% 25% 24% 12% 

giver din nærmeste leder dig den nødvendige 
feedback (ris og ros) for dit arbejde? 

23 57 64 52 21 

11% 26% 29% 24% 10% 

bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af 
ledelsen? 

34 53 72 38 23 

15% 24% 33% 17% 10% 

får du den hjælp og støtte, du har brug for fra 
din nærmeste leder? 

27 66 68 40 15 

13% 31% 31% 19% 7% 

kan man stole på de udmeldinger, der kom-
mer fra ledelsen? 

24 69 74 41 10 

11% 32% 34% 19% 5% 

Respondenterne har haft mulighed for at svare ’har ingen leder’ til disse spørgsmål, hvilket 8-15 re-
spondenter har gjort (varierer fra spørgsmål til spørgsmål) 
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3.2 Retfærdighed 

 

RETFÆRDIGHED 

”Retfærdighed drejer sig om medarbejderens opfattelse af nogle kvaliteter ved de sociale re-

lationer på arbejdspladsen. Retfærdighed har stor betydning for medarbejderens trivsel i ar-

bejdet. Tidligere undersøgelser har vist, at lav retfærdighed kan medføre en lavere tilknyt-

ning til arbejdspladsen og ønske om at skifte arbejde”5. 

 

Dimensionen retfærdighed måles gennem en skala med to spørgsmål (se tabel 3.2), som 

begge måler aspekter af retfærdighed. Det udregnede Cronbach's Alpha er 0,73, hvilket indi-

kerer, at der er en tilstrækkelig intern sammenhæng mellem de spørgsmål, som indgår i ska-

laen.  

Skalasvar 

Der er positivt at score højt på skalaen for retfærdighed, og figur 3.2 viser, at Film og TV-ar-

bejdere scorer med et gennemsnit på 3,19, hvilket er lavere end alle de fire benchmark, der 

sammenlignes med. Forskellen mellem Film og TV-ansatte og det lavest scorende benchmark 

er højere end forskellen mellem de fire benchmark internt, hvilket er med til at indikere, at 

ansatte i Film og TV-ansatte ligger lavt på skalaen. 

 
Figur 3-2 Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og 
TV-ansatte, 2019 samt benchmark fra Arbejde og Helbred 2018 

 

Frekvenser 

Af tabel 3.2 fremgår en fordeling af frekvenser der begge måler retfærdighed. Lidt over halv-

delen (51 %) angiver, at medarbejdere ’altid’ eller ’ofte’ bliver behandlet retfærdigt på ar-

bejdspladsen. Der er en mindre andel (29 %) der angiver, at alle medarbejdere enten ’altid’ 

eller ’ofte’ bliver hørt, når det gælder en given beslutning, som påvirker dem. 

 

5 Danskernes arbejdsmiljø 2016, NFA april 2018. 

3,19

3,53

3,59

3,51

3,39

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

DJ Film og TV

Landsgennemsnit

Privat

Film, presse, bøger

Journalister

Retfærdighed



 

Side 16 af 52 PSYKISK ARBEJDSMILJØ HOS FILM OG TV-ARBEJDERE I DANSK JOURNALISTFORBUND 

 

Tabel 3.2: Hvor ofte... 

  Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig 

bliver alle medarbejdere, der påvirkes 
betydeligt af en given beslutning, hørt? 

11 55 88 68 8 

5% 24% 38% 30% 3% 

bliver alle medarbejdere behandlet ret-
færdigt på arbejdspladsen? 

33 84 66 37 10 

14% 37% 29% 16% 4% 

 

 

3.3 Rummelighed 

 

RUMMELIGHED 

”Arbejdspladsens rummelighed i forhold til medarbejdere med færre kræfter på grund af fx 

alder eller sygdom afhænger både af ledelsen og af den kollegiale opbakning. Her er rumme-

ligheden vurderet ud fra, hvor ofte der tages hensyn til medarbejdere med færre kræfter”6. 

 

Dimensionen rummelighed måles ved et enkelt spørgsmål.  

Skalasvar 
 

 
Figur 3-3 Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og 
TV-ansatte, 2019 samt benchmark fra Arbejde og Helbred 2018 

 

Der er positivt at score højt på skalaen for rummelighed. Figur 3.3 viser at Film og TV-ansatte 

scorer et gennemsnit på 3,72 hvilket er lavere end alle de fire benchmark, der sammenlignes 

med. Forskellen mellem Film og TV-ansatte og de to lavest scorende benchmark på 3,73 er 

væsentlig højere end forskellen mellem de fire benchmark internt, hvilket er med til at indi-

kere, at Film og TV-ansatte ligger lavt på skalaen. 

 

6 Danskernes arbejdsmiljø 2016, NFA april 2018. 
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Frekvenser 

Af tabel 3.3 fremgår det spørgsmål der måler rummelighed på arbejdspladsen. Lidt under 

halvdelen (48 %) angiver, at der enten ’altid’ eller ’ofte’ tages hensyn til medarbejdere med 

færre kræfter på arbejdspladsen.  

 

Tabel 3.3: Hvor ofte... 

  Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig 

tages der hensyn til medarbejdere med 
færre kræfter (fx ældre eller syge) på 
din arbejdsplads? 

37 73 70 37 13 

16% 32% 30% 16% 6% 

 

 

3.4 Kollegial støtte og samarbejde 

 

KOLLEGIAL STØTTE OG SAMARBEJDE 

”Dimension om kollegial støtte og samarbejde omfatter to aspekter af sociale relationer på 

arbejdspladsen: om kolleger hjælper hinanden indbyrdes for at opnå det bedste resultat, og 

om der samarbejdes, når der opstår problemer, der kræver løsninger. De to aspekter kan for-

stås som ressourcer, der spiller en afgørende rolle for medarbejderens arbejde og trivsel”7. 

 

Dimensionen kollegial støtte og samarbejde måles gennem en skala på to spørgsmål (se ta-

bel 3.4). Det udregnede Cronbach's Alpha er 0,81, hvilket indikerer, at der er en tilstrækkelig 

intern sammenhæng mellem de spørgsmål, som indgår i skalaen.  

Skalasvar 

Der er positivt at score højt på skalaen over kollegial støtte og samarbejde. Figur 3.4 viser, at 

Film og TV-ansatte scorer et gennemsnit på 4,17, hvilket ligger relativt tæt på de fire bench-

mark, der sammenlignes med. Scoren hos Film og TV-ansatte ligger stort set på niveau med 

Journaliser, og væsentligt lavere end Film, presse og bøger (4,30).  

 

7Danskernes arbejdsmiljø 2016, NFA april 2018. 
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Figur 3-4 Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og 
TV-ansatte, 2019 samt benchmark fra Arbejde og Helbred 2018 

Frekvenser 

Af tabel 3.4 fremgår, at begge spørgsmål der måler kollegialt støtte og samarbejde scores 

højt. På spørgsmålene svarer henholdsvis 87 % og 86 % af respondenterne enten ’altid’ eller 

’ofte’ hvilket indikerer at Film og TV-ansatte har god kollegial støtte og samarbejde. 

 
Tabel 3.4:  Hvor ofte... * 

  Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig 

hjælper du og dine kolleger hinan-
den med at opnå det bedst mulige 
resultat? 

77 120 22 8 0 

34% 53% 10% 4% 0% 

samarbejder du og dine kolleger, når 
der opstår problemer, der kræver 
løsninger? 

82 113 23 7 2 

36% 50% 10% 3% 1% 

*Respondenterne har haft mulighed for at svare ’har ingen kolleger’ til disse spørgsmål, hvilket 3 respondenter har gjort. 

 

 

3.5 Kollegial anerkendelse 

 

KOLLEGIAL ANERKENDELSE 

”Kollegial anerkendelse drejer sig om, hvorvidt medarbejderne opfatter, at de og deres kolle-

ger anerkender hinanden. Anerkendelse på arbejdspladsen kan forstås som en ressource, der 

spiller en afgørende rolle for medarbejderens arbejde og trivsel” 8. 

 

Dimensionen kollegial anerkendelse måles ved et enkelt spørgsmål (se tabel 3.5).  

 

8 Danskernes arbejdsmiljø 2016, NFA april 2018. 
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Skalasvar 

Der er positivt at score højt på skalaen over kollegial anerkendelse. Figur 3.5 viser, at Film og 

TV-ansatte scorer et gennemsnit på 3,85, hvilket er på et lavere niveau end de fire bench-

mark for landsgennemsnittet, private, ansatte i Film, presse og bøger og journalister. For-

skellen mellem højeste og laveste benchmark er 0,08 mens forskellen mellem Film og TV-an-

satte og laveste benchmark er 0,13, hvilket viser, at Film og TV-ansatte ligger lavt.  

 

 
Figur 3-5 Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og 
TV-ansatte, 2019 samt benchmark fra Arbejde og Helbred 2018 

Frekvenser 

 

I tabel 3.5 kan man se, at størstedelen (73 %) angiver, at kollegaerne enten ’altid’ eller ’ofte’ 

anerkender hinanden på arbejdet, hvilket indikerer at de har en høj kollegial anerkendelse på 

arbejdspladsen.  

 
Tabel 3.5: Hvor ofte... * 

  Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig 

anerkender du og dine kolleger hin-
anden i arbejdet? 

38 127 50 10 2 

17% 56% 22% 4% 1% 

Respondenterne har haft mulighed for at svare ’har ingen kolleger’ til dette spørgsmål, hvilket 3 respondenter har gjort 
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3.6 Indflydelse 

 

INDFLYDELSE 

”Indflydelse omhandler den ansattes indflydelse på egen arbejdssituation. Forskning viser, at 

indflydelse har betydning i forhold til stress og psykisk arbejdsmiljø, blandt andet fordi indfly-

delse kan give medarbejderne mulighed for at tilpasse arbejdet til egne behov og for at lære 

på jobbet”9 

 

Dimensionen indflydelse måles gennem en skala på to spørgsmål (se tabel 3.6). Det udreg-

nede Cronbach's Alpha er 0,72, hvilket indikerer, at der er en tilstrækkelig intern sammen-

hæng mellem de spørgsmål, som indgår i skalaen. 

Skalasvar 

Der er positivt at score højt på skalaen over indflydelse. Figur 3.6 viser, at Film og TV-ansatte 

scorer et gennemsnit på 3,92, hvilket er lavere end alle de fire benchmark, der sammenlignes 

med. Forskellen mellem Film og TV-ansatte og det lavest scorende benchmark, som er lands-

gennemsnittet på 4,11, er højere end forskellen mellem de fire benchmark internt, hvilket er 

med til at indikere, at Film og TV-ansatte ligger lavt på skalaen. 

 
Figur 3-6 Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og 
TV-ansatte, 2019 samt benchmark fra Arbejde og Helbred 2018 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

9 Danskernes arbejdsmiljø 2016, NFA april 2018.. 
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Frekvenser 
Af tabel 3.6 fremgår det, at 84% af de ansatte hos Film og TV-branchen svarer, at de ’altid’ el-

ler ’ofte’ har indflydelse på hvordan de løser deres arbejdsopgaver og 66 % svarer at de enten 

’altid’ eller ’ofte’ har indflydelse på hvornår de løser deres arbejdsopgaver.  

Tabel 3.6: Hvor ofte... 

  Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig 

har du indflydelse på, hvordan du lø-
ser dine arbejdsopgaver? 

85 107 32 3 3 

37% 47% 14% 1% 1% 

har du indflydelse på, hvornår du løser 
dine arbejdsopgaver? 

51 101 41 26 11 

22% 44% 18% 11% 5% 

 

3.7 Egen indsats for arbejdsmiljø 

 

EGEN INDSATS FOR ARBEJDSMILJØ 

”Egen indsats for arbejdsmiljø fokuserer på, hvordan de ansatte oplever sine egne og kolle-

gers indsats for at forbedre arbejdsmiljøet.”10 

 

Dimensionen egen indsats for arbejdsmiljø måles gennem et enkelt spørgsmål.  

Skalasvar 

Der er positivt at score højt på skalaen for egen indsats for arbejdsmiljø. Figur 3.7 viser, at an-

satte hos Film og TV-branchen scorer et gennemsnit på 3,31, hvilket er ligger tæt på bench-

mark for journalister, som har et gennemsnit på 3,36. Gennemsnittet for ansatte hos Film og 

TV-branchen ligger generelt lavere end alle de fire benchmark, der sammenlignes med. 

 
Figur 3-7 Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og 
TV-ansatte, 2019 samt benchmark fra Arbejde og Helbred 2018 

 

10 Danskernes arbejdsmiljø 2016, NFA april 2018. 
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Frekvenser 

Tabel 3.7 viser, at de fleste respondenter enten svarer ’ofte’ (37 %) eller ’sommertider’ (38 %) 

på spørgsmålet om, om de eller deres kolleger gør en indsats på at forbedre arbejdsmiljøet.  

Tabel 3.7: Hvor ofte...  

  Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig 

gør du og dine kolleger en indsats for 
at forbedre arbejdsmiljøet? 

17 83 86 30 9 

8% 37% 38% 13% 4% 

Respondenterne har haft mulighed for at svare ’har ingen kolleger’ til disse spørgsmål, hvilket 3 respondenter har gjort 
  

 

3.8 Rolleklarhed 
 

ROLLEKLARHED 

”Rolleklarhed er medarbejderens forståelse af sin rolle i arbejdet dvs. af arbejdsopgavernes 

indhold og de forventninger, der knytter sig til arbejdets udførelse. (…) En høj grad af rolle-

klarhed har stor betydning for, om medarbejderen trives i arbejdet”11. 

 

Dimensionen rolleklarhed måles ved fire spørgsmål (se tabel 3.3). Cronbach's Alpha er på 

0,72, hvilket indikerer en høj indre sammenhæng mellem de spørgsmål, som indgår i skalaen. 

Skalasvar 

Der er positivt at score højt på skalaen for rolleklarhed. Figur 3.8 viser, at Film og TV-ansatte 

scorer et gennemsnit på 3,53, hvilket er lavere end de fire benchmark der sammenlignes 

med. Forskellen mellem Film og TV-ansatte og det laveste benchmark (Journalister) er større 

end forskellen mellem benchmark. 

 

11 Danskernes arbejdsmiljø 2016, NFA april 2018. 
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Figur 3-8 Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og 
TV-ansatte, 2019 samt benchmark fra Arbejde og Helbred 2018 

Frekvenser 
Tabel 3.8 viser, at størstedelen (76%) af respondenterne enten ’altid’ eller ’ofte’  helt klart 

ved, hvad der er deres arbejdsopgaver. Derudover svarer 59 %, at de enten ’altid’ eller ’ofte’, 

får den information de behøver for at udføre deres arbejde.  

Med hensyn til at få den vejledning og instruktion, der behøves for at udføre sit arbejde, sva-

rer 50 %, at de enten ’altid’ eller ’ofte’ får det de behøver.  

Endeligt svarer 27 %, at der enten ’altid’ eller ’ofte’ bliver stillet modsatrettede krav til dem i 

sit arbejde (spørgsmål skal tolkes den anden vej end de tre øvrige). 

 

Tabel 3.8: Hvor ofte... 

  Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig 

får du den information, du behøver for at 
udføre dit arbejde? 

24 112 73 18 3 

10% 49% 32% 8% 1% 

får du den vejledning og instruktion, du be-
høver for at udføre dit arbejde? 

33 83 80 28 6 

14% 36% 35% 12% 3% 

ved du helt klart, hvad der er dine arbejds-
opgaver? 

66 109 33 21 1 

29% 47% 14% 9% 0% 

bliver der stillet modsatrettede krav til dig 
i dit arbejde? 

12 50 81 76 11 

5% 22% 35% 33% 5% 
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3.9 Engagement og mening i arbejdet 

 

ENGAGEMENT OG MENING I ARBEJDET 

”Engagement i arbejdet drejer sig om medarbejderens subjektive oplevelse af arbejdets ind-

hold, hvilket kan bidrage til at skabe motivation og arbejdsglæde”12. 

 

Dimensionen engagement og mening i arbejdet måles ved fem spørgsmål (se tabel 3.9). 

Cronbach's Alpha er på 0,77, hvilket indikerer en høj indre sammenhæng mellem de spørgs-

mål, som indgår i skalaen. 

Skalasvar 

Der er positivt at score højt på skalaen over engagement og mening i arbejdet. Figur 3.9 vi-

ser, at Film og TV-ansatte scorer et gennemsnit på 3,73, hvilket er på nogenlunde samme ni-

veau som benchmark for landsgennemsnittet og for privatansatte. Gennemsnittet for Film 

og TV-ansatte er lidt lavere end benchmark for Film, presse og bøger og Journalister som har 

en score på henholdsvis 3,84 og 3,83.   

 

 
Figur 3-9 Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og 
TV-ansatte, 2019 samt benchmark fra Arbejde og Helbred 2018 

Frekvenser 

I tabel 3.9 kan man se, at der svares nogenlunde ens på de fem spørgsmål, som indgår i ska-

laen (med undtagelse af spørgsmålet om man føler sig veloplagt, når man er på arbejde, som 

scorer lavere på ’i meget høj grad’ sammenlignet med de andre spørgsmål). For alle fem 

spørgsmål gælder, at de fleste svarer ’i høj grad’ til spørgsmålene, hvilket indikerer, at Film 

og TV-ansatte har en høj grad af engement og mening i deres arbejde.  

 

 

12 Danskernes arbejdsmiljø 2016, NFA april 2018. 

3,73

3,76

3,72

3,84

3,83

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

DJ Film og TV

Landsgennemsnit

Privat

Film, presse, bøger

Journalister

Engagement og mening i arbejdet



 

PSYKISK ARBEJDSMILJØ HOS FILM OG TV-ARBEJDERE I DANSK JOURNALISTFORBUND Side 25 af 52 

Tabel 3.9: I hvilken grad... 

  
I meget høj 

grad I høj grad 
I nogen 

grad 
I ringe 
grad 

I meget ringe 
grad 

giver dit arbejde dig selvtillid og ar-
bejdsglæde? 

41 103 66 18 2 

18% 45% 29% 8% 1% 
synes du, dine arbejdsopgaver er inte-
ressante og inspirerende? 

41 104 75 10 0 

18% 45% 33% 4% 0% 
er dit arbejde vigtigt for dig (ud over 
indkomsten)? 

49 122 40 17 2 

21% 53% 17% 7% 1% 
føler du dig veloplagt, når du er på ar-
bejde? 

18 99 90 21 2 

8% 43% 39% 9% 1% 
bliver du opslugt af dine arbejdsopga-
ver? 

51 106 61 11 1 

22% 46% 27% 5% 0% 

 

3.10 Kvantitative krav og grænseløshed 

 

KVANTITATIVE KRAV OG GRÆNSELØSHED 

”Kvantitative krav drejer sig om medarbejderens opfattelse af, i hvilken grad de kommer ud 

for forskellige typer af krav i arbejdet. Resultater af videnskabelige undersøgelser viser, at 

disse kvantitative krav på arbejdspladsen spiller en afgørende rolle for medarbejderens ar-

bejde og trivsel ”13. 

 

Dimensionen kvantitative krav og grænseløshed måles ved seks spørgsmål (se tabel 3.10). 

Cronbach's Alpha er på 0,80, hvilket indikerer en høj indre sammenhæng mellem de spørgs-

mål, som indgår i skalaen. 

Skalasvar 

Der er positivt at score lavt på skalaen over kvantitative krav og grænseløshed. Figur 3.10 vi-

ser, at Film og TV-ansatte scorer et gennemsnit på 3,56, hvilket er højere end alle fire bench-

mark der sammenlignes med. Forskellen mellem benchmarks er 0,13 og forskellen mellem 

højeste benchmark (journalister) og Film og TV-ansatte er 0,31. 

 

13 Danskernes arbejdsmiljø 2016, NFA april 2018. 
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Figur 3-10 Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og 
TV-ansatte, 2019 samt benchmark fra Arbejde og Helbred 2018 
Note: NFA har valgt at vende skalaen om ved denne dimension. Dvs. at 1 er det mest positive, mens 5 er det 
mindst positive. Svarmulighederne er dermed blevet kodet således: ’Aldrig’ (1), ’Sjældent’ (2), ’Sommetider’ (3), 
’Ofte’ (4) eller ‘Altid’ (5).  

 

Frekvenser 

Af figur 3.10 fremgår det, at arbejdstempo synes at være den største udfordring. Heraf svarer 

81 %, at det enten ’altid’ eller ’ofte’ er nødvendigt, at holde et højt arbejdstempo.  Størstede-

len (69 %) svarer derudover, at de enten ’altid’ eller ’ofte’ står til rådighed udenfor normal ar-

bejdstid. Over halvdelen (56 %) angiver, at de ’altid’ eller ’ofte’ har tidsfrister, som er svære at 

overholde og 52 % mener at det ’altid’ eller ’ofte’ er nødvendigt at arbejde 0ver.   

En stor del af respondenterne (40 %) svarer, at de ’altid’ eller ’ofte’ får uventede arbejdsop-

gaver der sætter dem under tidspres og 35 % at de har tid nok til deres arbejdsopgaver.  

Tabel 3.10: Hvor ofte... 

  Altid Ofte 
Sommeti-

der Sjældent Aldrig 

oplever du, at du har nok tid til dine ar-
bejdsopgaver? 

11 69 76 62 12 

5% 30% 33% 27% 5% 

er det nødvendigt at holde et højt arbejds-
tempo? 

78 109 42 1 0 

34% 47% 18% 0% 0% 

har du tidsfrister, som er svære at holde? 38 89 67 34 2 

17% 39% 29% 15% 1% 

får du uventede arbejdsopgaver, der sæt-
ter dig under tidspres? 

19 74 98 35 4 

8% 32% 43% 15% 2% 

står du til rådighed udenfor normal ar-
bejdstid? 

67 91 42 22 8 

29% 40% 18% 10% 3% 

er det nødvendigt at arbejde over? 24 96 90 20 0 

10% 42% 39% 9% 0% 
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3.11 Konflikter mellem arbejde og privatliv 

 

KONFLIKTER MELLEM ARBEJDE OG PRIVATLIV 

”Arbejdet kan give anledning til konflikter i privatlivet. Det kan fx skyldes, at arbejdet tager 

så meget af ens energi, at det går ud over privatlivet. Det kan også være, at det er nødven-

digt at arbejde, når man gerne vil være sammen med familien. Især kan lange arbejdsdage og 

store arbejdsmængder give en oplevelse af konflikter mellem arbejde og privatliv”14. 

 

Dimensionen konflikter mellem arbejde og privatliv måles ved to spørgsmål (se tabel 3.11). 

Cronbach's Alpha er på 0,90, hvilket indikerer en høj indre sammenhæng mellem de spørgs-

mål, som indgår i skalaen. 

Skalasvar 

Der er positivt at score lavt på skalaen over konflikter mellem arbejde og privatliv. Figur 3.11 

viser, at ansatte hos Film og TV-branchen scorer et gennemsnit på 3,19, hvilket er væsentligt 

højere end de fire benchmark der sammenlignes med. 

 
Figur 3-11 Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og 
TV-ansatte, 2019 samt benchmark fra Arbejde og Helbred 2018.  
Note: NFA har valgt at vende skalaen om ved denne dimension. Dvs. at 1 er det mest positive, mens 5 er det 
mindst positive. Svarmulighederne er dermed blevet kodet således: ’Aldrig’ (1), ’Sjældent’ (2), ’Sommetider’ (3), 
’Ofte’ (4) eller ‘Altid’ (5).  
 

 

 

 

 

 

 

14 Danskernes arbejdsmiljø 2016, NFA april 2018. 
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Frekvenser 

I tabel 3.11, kan man ud fra begge frekvenser se, at over en tredjedel svarer ’altid’ eller ’ofte, 

over en tredjedel svarer ’sommetider’ og omkring en fjerdedel svarer ’sjældent’ eller ’aldrig’. 

Tabel 3.11: Hvor ofte... 

  Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig 
oplever du, at dit arbejde tager så meget af 
din energi, at det går ud over privatlivet? 

23 65 87 49 6 

10% 28% 38% 21% 3% 

oplever du, at dit arbejde tager så meget af 
din tid, at det går ud over privatlivet? 

17 70 82 55 6 

7% 30% 36% 24% 3% 

 

3.12 Generel jobtilfredshed 

Dimensionen generel jobtilfredshed måles ved et enkelt spørgsmål (se tabel 3.12).  

Skalasvar 

Der er positivt at score højt på skalaen over generel jobtilfredshed. Figur 3.12 viser, at ansatte 

hos Film og TV-branchen scorer et gennemsnit på 3,70 når det gælder generel jobtilfredshed, 

hvilket er på et væsentligt lavere niveau end benchmark for landsgennemsnittet der ligger 

på 4,08.  

 
Figur 3-12 Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og 
TV-ansatte, 2019 samt benchmark fra Arbejde og Helbred 2016, det har kun været muligt at få landsgennemsnit-
tet 

Frekvens 

Af tabel 3.12 fremgår det, at 65 % enten er ’meget tilfreds’ eller ’tilfreds’ med deres job som 

helhed. Herudover er der 21 %, som svarer ’hverken tilfreds eller utilfreds’, og 13 % er enten 

’utilfredse’ eller ’meget utilfredse’. 

Tabel 3.12:  Jobtilfredshed 

  Meget tilfreds Tilfreds 

Hverken til-
freds eller util-

freds Utilfreds 
Meget util-

freds 

Hvor tilfreds er 
du med dit ar-
bejde som hel-
hed, alt taget i 
betragtning? 

46 103 49 28 3 

20% 45% 21% 12% 1% 
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Forlade branchen 
En anden måde, at måle tilfredshed med arbejdet er ved at spørge til om respondenten over-
vejer at forlade film og TV-branchen. 22 procent over dagligt eller ugentligt at forlade bran-
che, 29 procent svarer månedligt, 33 procent sjældnere og 16 procent aldrig.  
 

Tabel 3.13:Hvor ofte overvejer du at forlade film og TV-branchen? 

  Antal Procent 

Dagligt eller næsten dagligt 23 10% 

Ugentligt 28 12% 

Månedligt 66 29% 

Sjældnere 75 33% 

Aldrig 37 16% 

Total 229 100% 

 

 

3.13 Mentalt helbred  

 

MENTALT HELBRED 

”Godt psykisk velbefindende og høj energi er forbundet med en lavere risiko for langtidssyge-

fravær, arbejdsophør og førtidspension. Dårligt psykisk velbefindende og lav energi kan skyl-

des fysiske eller psykiske lidelser, men kan også være en følge af et dårligt psykosocialt ar-

bejdsmiljø” 15. 

 

Mentalt helbred er en skala der indbefatter to dimensioner, som er henholdsvis vitalitet og 

mental sundhed.  

Vitalitet 

Dimensionen vitalitet måles ved tre spørgsmål (se tabel 3.13). Cronbach's Alpha er på 0,84, 

hvilket indikerer en høj indre sammenhæng mellem de spørgsmål, som indgår i skalaen. 

Skalasvar 

Der er positivt at score højt på skalaen over vitalitet. Figur 3.13 viser, at Film og TV-ansatte 

scorer et gennemsnit på 56,5 hvilket er væsentligt lavere end de fire benchmark der sam-

menlignes med. Forskellen mellem ansatte hos Film og TV-branchen og det lavest scorende 

benchmark (Journalister) er højere end forskellen internt mellem de fire benchmark, hvilket 

er med til at indikere, at ansatte hos Film og TV-branchen ligger væsentlig lavere. 

 

15 Danskernes arbejdsmiljø 2016, NFA april 2018. 
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Figur 3-13 Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og 
TV-ansatte, 2019 samt benchmark fra Arbejde og Helbred 2018. Frekvenser 

Tabel 3.14 viser fordelingen over frekvenser der alle måler vitalitet. Hvis man retter blikket 

mod de ansatte, som på et eller flere tidspunkter, inden for de sidste 4 uger, har været me-

get nervøs er andelen 69 % (0+3+9+22+35). Andelen, der ’på intet tidspunkt’, inden for de sid-

ste 4 uger, har været meget nervøs er på 31 %.  

38 % (0+2+6+9+21) har på et eller flere tidspunkter, inden for de sidste 4 uger, været så langt 

nede, at intet har kunnet opmuntre dem og der er 62 % der ’på intet tidspunkt’, de sidste 4 

uger, har været så langt nede, at intet har kunnet opmuntre dem. 

Der er hele 96 % (1+28+29+23+15), der på et eller flere tidspunkter, inden for de sidste 4 uger, 

som har følt sig rolig og afslappet og kun 4%, der svarer ’på intet tidspunkt’.  

 

Mental sundhed 

Dimensionen mental sundhed måles ved fire spørgsmål (se tabel 3.14). Cronbach's Alpha er 

på 0,79, hvilket indikerer en høj indre sammenhæng mellem de spørgsmål, som indgår i ska-

laen. 

Skalasvar 

Der er positivt at score højt på skalaen over mental sundhed. Figur 3.14 viser, at ansatte hos 

Film og TV-branchen scorer et gennemsnit på 72,8 hvilket er lavere end de fire benchmark 

der sammenlignes med.  
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Tabel 3.14: Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger... 

  
Hele ti-

den 

Det me-
ste af ti-

den 
En hel del 
af tiden 

Noget 
af tiden 

Lidt af 
tiden 

På intet 
tids-

punkt 

har du været meget nervøs? 0 6 21 49 79 71 

0% 3% 9% 22% 35% 31% 

har du været så langt nede, at 
intet kunne opmuntre dig? 

0 5 14 20 47 140 

0% 2% 6% 9% 21% 62% 

har du følt dig rolig og afslap-
pet? 

3 64 65 53 33 8 

1% 28% 29% 23% 15% 4% 
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Figur 3-14 Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og 
TV-ansatte, 2019 samt benchmark fra Arbejde og Helbred 2018. 

Frekvenser 

Tabel 3.15 viser fordelingen over frekvenser, der måler mental sundhed. Størstedelen (32 %) 

af Film og TV-ansatte har svaret, at de i de sidste 4 uger, har følt sig veloplagt og fuld af liv 

’det meste af tiden’. Herudover svarer 31 %, at de har været fuld af energi ’en hel del af tiden’.  

Retter man blikket mod de mere negativt ladede spørgsmål, svarer 70 % (0+6+9+19+35), at 

de på et eller flere tidspunkter, inden for de sidste 4 uger, har følt sig trist til mode og 73 % 

(2+10+17+19+25) svarer, at de på et eller flere tidspunkter, inden for de sidste 4 uger, har følt 

sig udslidt.  

Tabel 3.15: Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger... 

  Hele tiden 
Det meste 

af tiden 

En hel 
del af ti-

den 
Noget 

af tiden 
Lidt af 
tiden 

På intet 
tids-

punkt 

har du følt dig veloplagt og fuld af 
liv? 

2 72 57 50 37 8 

1% 32% 25% 22% 16% 4% 

har du været fuld af energi? 0 47 71 58 35 15 

0% 21% 31% 26% 15% 7% 

har du følt dig trist til mode? 1 14 21 44 79 67 

0% 6% 9% 19% 35% 30% 

har du følt dig udslidt? 4 23 39 43 57 60 

2% 10% 17% 19% 25% 27% 
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3.14 Stress 

Dimensionen stress måles gennem et enkelt spørgsmål (se tabel 3.16).  

Det er positivt at score lavt på skalaen for stress.  I figur 3.15 fremgår en skala over hvor ofte 

de Film og TV-ansatte føler sig stresset. De Film og TV-ansatte scorer en værdi på 1,92 hvilket 

er væsentligt højere end de fire benchmark.  

 
Figur 3-15 Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og 
TV-ansatte, 2019 samt benchmark fra Arbejde og Helbred 2018.  
Note: NFA har valgt at vende skalaen om ved denne dimension. Dvs. at 0 er det mest positive, mens 4 er det 
mindst positive. Svarmulighederne er dermed blevet kodet således: ’Aldrig’ (0), ’Sjældent’ (1), ’Sommetider’ (2), 
’Ofte’ (3) eller ‘Hele tiden’ (4).  
 

En anden måde at opgøre andelen, som har følt sig stresset inden for de sidste to uger, er 

ved at sammenlægge de, som svarer, at de ’hele tiden’ eller ’ofte’ har været stresset, hvilket 

giver en andel på 32% (se tabel 3.16). 

 

Tabel 3.16: Stress 

  Hele tiden Ofte Sommetider Sjældent Aldrig 

Hvor ofte har 
du følt dit stres-
set i de sidste 
to uger? 

14 59 73 61 22 

6% 26% 32% 27% 10% 

 
I tabel 3.17 kan man se en fordeling over hvilken kilde til stress, som ansatte hos Film og TV-

branchen mener, er den vigtigste. Størstedelen, med henholdsvis 55 % af respondenterne, 

peger på, at det entydigt er arbejdet som er den vigtigste kilde til stress. Derudover angiver 

40 % at det er en kombination af både arbejde og privatliv, og blot 4 % at det er privatlivet, 

som er en kilde til stress.  

 

Tabel 3.17: Kilde til stress  

  Arbejde Privatliv Både arbejde og privatliv 

Hvad var den vigtigste 
kilde til din stress? 

114 9 83 

55% 4% 40% 
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3.15 Sygefravær 

Sygefravær er målt ved et enkelt selvrapporteret spørgsmål (se tabel 3.18). 

Skala 

Figur 3.16 viser det gennemsnitlige sygefravær for ansatte hos Film og TV-branchen, hvilket 

ligger på 6,4 dag pr. år, som er en del lavere end landsgennemsnittet for sygefravær som lig-

ger på 9,0 dage pr. år.  

 
Figur 3-16 Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og 
TV-ansatte, 2019 samt benchmark fra Arbejde og Helbred 2016, det har kun været muligt at få landsgennemsnit-
tet  

Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og TV-ansatte, 2019. 

Note: Benchmark er fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2016 
Note: Det har kun været muligt at få benchmark for landsgennemsnittet  

 

Frekvens 

Tabel 3.18 viser, hvor meget sygedomsfravær man har haft inden for det sidste år. 21 % af de 

ansatte hos Film og TV-branchen rapporterer, at de ingen sygefravær har haft inden for de 

seneste 12 måneder. Derudover angiver 53 % at de har haft 1-5 dages fravær, 15 % svarer 6-10 

dage, og 11 % svarer at de har haft over 10 dages sygefravær. 

Tabel 3.18: Sygdomsfravær 

  0 dage 1-5 dage 6 til 10 dage mere end 10 dage 

Hvor mange arbejdsdage med sygdomsfra-
vær har du i alt haft inden for det sidste år? 

48 121 35 24 

21% 53% 15% 11% 
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3.16 Trusler 

TRUSLER 

”Når man arbejder med og blandt mennesker, kan der være en øget risiko for, at man bliver 

udsat for fysisk vold og/eller trusler om vold på sin arbejdsplads hvilket kan skade ens triv-

sel16”. 

 

Figur 3.17 viser hvor mange procent blandt ansatte hos Film og TV-branchen, der har været 

udsat for trusler i forbindelse med deres arbejde (med trusler menes mundtlige eller skrift-

lige trusler eller truende adfærd), sammenlignet med fire benchmark. Af figur 3.17 fremgår 

det, at 19,6 % procent af ansatte hos Film og TV-branchen rapporterer, at have været udsat 

for trusler i forbindelse med deres arbejde, inden for de sidste 12 måneder, hvilket er væsent-

ligt højere sammenlignet med de fire benchmarks.    

 
Figur 3-17 Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og 
TV-ansatte, 2019 samt benchmark fra Arbejde og Helbred 2018. 

Tabel 3.19 viser, en fordeling over hvor ofte ansatte hos Film og TV-branchen har været udsat 

for trusler på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder. For langt de fleste, som har 

svaret ja til at de har været udsat for trusler svarer, at det er sket ’sjældnere’ end månedligt 

(16 %), og for relativt få er det sket ’månedligt’ (2 %) og ’ugentligt’ (2%), mens ingen rapporte-

rer, at det er sket ’dagligt’. 

Tabel 3.19: Trusler 

 

Ja, dagligt eller 
næsten dagligt Ja, ugentligt 

Ja, måned-
ligt 

Ja, 
sjæld-
nere Nej, aldrig 

Har du inden for de sidste 12 måne-
der været udsat for trusler i forbin-
delse med dit arbejde? 

0 4 4 37 185 

0% 2% 2% 16% 80% 

 

Tabel 3.20 viser, hvem man er blevet truet af. Størstedelen (44 %) af de respondenter, som 

har sagt ja til at de er blevet truet, er blevet truet af deres leder. Derudover er en stor del af 

 

16 Danskernes arbejdsmiljø 2016, NFA april 2018. 
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dem blevet truet af medvirkende (31 %) og 24 % svarer at truslen er blevet fremsat anonymt. 

En mindre del er blevet truet af deres kolleger (7 %) og andre (9%). 

Tabel 3.20: Trusler, hvem truede? 

  En leder Kolleger Medvirkende Andre 

Truslen/truslerne 
er blevet fremsat 

anonymt 

Hvem er du blevet 
truet af? 

20 3 14 4 11 

44% 7% 31% 9% 24% 

 

3.17 Fysisk vold 

Figur 3.18 viser, at ansatte hos Film og TV-branchen i lavere omfang rapporterer, at have væ-

ret udsat for fysisk vold, inden for de seneste 12 måneder, sammenlignet med to benchmark. 

Der er 1 % af de ansatte hos Film og TV-branchen, som rapporterer fysisk vold, hvilket er la-

vere end benchmark for landsgennemsnittet på 5,8 % og private på 1,7 %.   

 
Figur 3-18 Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og 
TV-ansatte, 2019 samt benchmark fra Arbejde og Helbred 2018.  
Note: Benchmark findes ikke for Film, Presse og Bøger eller Journalister på grund af for få respondenter 

 

Af tabel 3.21 fremgår det at alle, der har været udsat for fysisk vold blandt ansatte hos Film 

og TV-branchen svarer, at det er sket sjældnere end månedligt. 

 

Tabel 3.22 viser hvem der har været voldelig på arbejdspladsen. Størstedelen af de Film og 

TV-ansatte angiver at have oplevet vold fra medvirkende (33 %) eller andre (100 %).  
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Tabel 3.21: Fysisk vold 

  
Ja, dagligt eller 
næsten dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej, aldrig 

Har du inden for de sidste 
12 måneder været udsat for 
fysisk vold i forbindelse 
med dit arbejde? 

0 0 0 3 227 

0 % 0 % 0 % 1 % 99 % 
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Tabel 3.22: Fysisk vold, hvem var voldelig? 

  En leder Kolleger Medvirkende Andre 

Hvem var voldelig mod dig? 0 0 1 3 

0 % 0 % 33 % 100 % 

 
 

3.18 Mobning 

MOBNING 

”Når man arbejder med og blandt mennesker, kan der være en øget risiko for, at man bliver 

udsat for fysisk vold og/eller trusler om vold på sin arbejdsplads hvilket kan skade ens trivsel 

(…) Mobning er handlinger mellem kolleger og mellem ledere og medarbejdere, klienter, 

borgere etc., der kan opfattes negativt af modtageren. En generel definition af mobning er, 

når en person regelmæssigt og over længere tid udsættes for ubehagelige og/eller nedværdi-

gende handlinger, som han eller hun ikke kan forsvare sig imod. Mobning kan medføre dårlig 

trivsel, øget sygefravær og helbredsproblemer. På længere sigt kan mobning virke psykisk 

nedbrydende og i sidste ende invalidere ofrene”17. 

 

Af figur 3.19 fremgår en oversigt over hvor mange procent af Film og TV-ansatte, der har væ-

ret udsat for mobning på arbejdspladsen, samt de fire benchmark. Figuren viser, at 13 % af de 

Film og TV-ansatte har været udsat for mobning inden for de sidste 12 måneder, hvilket er lidt 

højere end landsgennemsnittet og gennemsnittet for privatansatte og væsentligt højere end 

de to benchmark som er branchemæssigt tætte.   

 
Figur 3-19 Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og 
TV-ansatte, 2019 samt benchmark fra Arbejde og Helbred 2018. 

 

Tabel 3.23 viser, at 3 % angiver at de bliver mobbet ’ugentligt’, 1 % at det sker ’månedligt’ og 8 

% at det sker ’sjældnere’.  

 

17 Danskernes arbejdsmiljø 2016, NFA april 2018. 
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Tabel 3.23: Mobning 

  
Ja, dagligt eller 
næsten dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej, aldrig 

Har du været udsat for 
mobning på dit nuvæ-
rende arbejde inden for 
de sidste 12 måneder? 

1 7 3 19 200 

0% 3% 1% 8% 87% 

 

Tabel 3.24 viser hvem de ansatte hos Film og TV-branchen er blevet mobbet af på arbejds-

pladsen. Størstedelen af de ansatte hos Film og TV-branchen angiver, at de er blevet mobbet 

af ’ledere’ (67 %) efterfulgt af ’kolleger’ (50 %).  

Tabel 3.24: Mobning, hvem mobbede? 

  En leder Kolleger Medvirkende Andre 

Hvem var det, som 
mobbede dig? 

20 15 3 1 

67% 50% 10% 3% 

 

3.19 Vidne til mobning 

Af figur 3.20 fremgår en oversigt over hvor mange Film og TV-ansatte, der har været vidne til 

mobning på arbejdspladsen, samt de fire benchmark. Figuren viser, at 24,8 % af de Film og 

TV-ansatte har været vidne til mobning inden for de sidste 12 måneder, hvilket er på nogen-

lunde samme niveau, som landsgennemsnittet (24,2 %) og private (22 %). I forhold til de to re-

sterende benchmark Film, presse og bøger og journalister ligger andelen, som har været 

vidne til mobning en del lavere, med henholdsvis 13 % og 14,4 %.  

 
Figur 3-20 Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og 
TV-ansatte, 2019 samt benchmark fra Arbejde og Helbred 2018. 

 

Tabel 3.25 viser, at størstedelen (18%) af ansatte hos Film og TV-branchen, som svarer at de 

har været vidne til mobning, angiver at det sker sjældnere end månedligt. 3 % angiver at det 

sker ugentligt og 4 % at det sker månedligt.  
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Tabel 3.25: Vidne til mobning 

  
Ja, dagligt eller 
næste dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej, aldrig 

Har du inden for de sid-
ste 12 måneder været 
vidne til, at nogen på 
din arbejdsplads er ble-
vet udsat for mobning? 

0 7 9 41 173 

0% 3% 4% 18% 75% 

 

Af tabel 3.26 fremgår det, at størstedelen af de, som man har været vidne til mobning, har de 

som har mobbet andre på arbejdspladsen, primært været kolleger (70%), men også ledere 

(52%). Medvirkende og andre spiller en væsentlig mindre med henholdsvis 11 % og 0 %. 

Tabel 3.26: Mobning, hvem mobbede? 

  En leder Kolleger Medvirkende Andre 

Hvem mobbede? 
29 39 6 0 

52% 70% 11% 0% 

 

3.20 Seksuel chikane 

SEKSUEL CHIKANE 

”Når man arbejder med og blandt mennesker, kan risikoen for at blive udsat for seksuel chi-

kane på arbejdspladsen stige. Seksuel chikane defineres som en seksuel handling, der er uøn-

sket” 18 . 

 

 
Figur 3-21 Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og 
TV-ansatte, 2019 samt benchmark fra Arbejde og Helbred 2018. 

Af figur 3.21 fremgår en oversigt over hvor mange procent af Film og TV-ansatte, der har væ-

ret udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen, samt procenter for de fire benchmark. Figu-

ren viser, at 4,4 % af Film og TV-ansatte har været udsat for seksuel chikane, inden for de sid-

ste 12 måneder, hvilket er på nogenlunde samme niveau som landsgennemsnittet på 3,6%. I 

 

18 Danskernes arbejdsmiljø 2016, NFA april 2018. 
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forhold til benchmark for private, Film, presse og bøger og journalister ligger andelen, som 

har været udsat for seksuel chikane mellem 2,5 % og 3,5 %, hvilket er lavere end hos ansatte 

hos Film og TV-branchen. 

 

Tabel 3.27 viser, at samtlige ansatte hos Film og TV-branchen (hvis man kigger på andele), 

som svarer ja til at de har været udsat for seksuel chikane angiver, at det er sket ’sjældnere’ 

end månedligt (4%). En enkelt respondent angiver imidlertid at det sker ’månedligt’.   

 

Tabel 3.27: Seksuel chikane 

  Ja, dagligt Ja, ugentlig Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej, aldrig 

Har du inden for de sidste 12 
måneder været udsat for 
seksuel chikane på din ar-
bejdsplads? 

0 0 1 9 220 

0% 0% 0% 4% 96% 

 

Af tabel 3.28 fremgår det, at størstedelen af de som har oplevet seksuel chikane på arbejds-

pladsen, svarer at det er ’kolleger’ (70%), men også ’ledere’ (52%) som har udsat dem for sek-

suel chikane. ’Medvirkende’ og ’andre’ spiller en væsentlig mindre eller ingen rolle med hen-

holdsvis 11 % og 0 %.  

Tabel 3.28: Seksuel chikane, fra hvem? 

  En leder Kolleger Medvirkende Andre 

Hvem var det, der udsatte 
dig for seksuel chikane? 

3 8 4 0 

30% 80% 40% 0% 

 

3.21 Andet end fast dagarbejde 
 

Procenterne over andet end fast arbejde er målt ved et enkelt selvrapporteret spørgsmål (se 

tabel 3.29). 

 
Figur 3-22 Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og 
TV-ansatte, 2019 samt benchmark fra Arbejde og Helbred 2018. 
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Af figur 3.22 fremgår en oversigt over hvor mange procent af Film og TV-ansatte, der har an-

det end fast dagarbejde, samt procenter for de fire benchmark. Figuren viser, at 28 % af de 

Film og TV-ansatte har andet end fast dagarbejde, hvilket er en del højere (mellem 10 og 12 

procentpoint) end de fire benchmark der sammenlignes med.  

 

Frekvenser 
Tabel 3.29 viser en frekvensfordeling over de ansatte hos Film og TV-branchens arbejdstider.  

 

Tabel 3.29: Arbejdstid 

 

Fast dagarbejde 
(overvejende mel-
lem kl. 06 og 18) 

Fast aftenarbejde 
(overvejende mel-

lem kl. 15 og 24) 

Fast natarbejde 
(overvejende mel-
lem kl. 24 og 05) 

Skiftende ar-
bejdstider med 

natarbejde 

Skiftende arbejds-
tider uden natar-

bejde 

På hvilket tids-
punkt af døgnet 
arbejder du 
sædvanligvis i 
din hovedbe-
skæftigelse (job-
bet i film- og tv-
branchen)? 

166 6 0 19 39 

72% 3% 0% 8% 17% 

 
 

3.22 Natarbejde 
 

Figuren over natarbejde er målt ved et enkelt selvrapporteret spørgsmål (se tabel 3.29). 

Af figur 3.23 fremgår en oversigt over hvor mange procent af Film og TV-ansatte, der sæd-

vanligvis har natarbejde, samt procenter for de fire benchmark. Figuren viser, at 3 % af Film 

og TV-ansatte sædvanligvis har natarbejde, hvilket er lavere end de fire benchmark der sam-

menlignes med.  

 

 
Figur 3-23 Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og 
TV-ansatte, 2019 samt benchmark fra Arbejde og Helbred 2018.  
Note: benchmark findes ikke for journalister på grund af for få respondenter  
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3.23 Arbejdstid 

Figuren over ugentlig arbejdstid er målt ved et enkelt selvrapporteret spørgsmål (se tabel 

3.30). 

Af figur 3.24 fremgår en oversigt over ansatte hos Film og TV-branchens gennemsnitlige 

ugentlige arbejdstid, samt ugentligt arbejdstid i timer for de fire benchmark. Figuren viser, at 

ansatte hos Film og TV-branchen i gennemsnit arbejder 37,6 timer hvilket er er på nogen-

lunde samme niveau som landsgennemsnittet og lidt lavere end private, film, presse og bø-

ger samt journalister.  

 

 
Figur 3-24 Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og 
TV-ansatte, 2019 samt benchmark fra Arbejde og Helbred 2018.  

 
En anden måde at opgøre den ugentlige arbejdstid er ved at vise den i intervaller. 19 procent har færre end 37 timer om 
ugen, 42 procent har 37-39 timer og 39 procent har mere end 39 timer. 
 

TABEL 3.30: UGENTLIGT ARBEJDSTID 

  Mindre end 37 37-39 timer Mere end 39 timer 

Hvor mange timer er 

din faste ugentlige ar-

bejdstid? 

43 96 90 

19% 42% 39% 

 
 
Respondenter (tabel 3.31) har også angivet deres reelle arbejdstid i henholdsvis en gennemsnitsuge, en uge med lav og en 
uge med høj arbejdstid. Resultatet viser en meget høj gennemsnitlig arbejdstid på 52,7 timer i uger størst belastning. For-
skellen mellem laveste og højeste belastning er cirka 24 time på en uge.   
 

TABEL 3.31: GENNEMSNITLIG ARBEJDSTID 

Din arbejdstid i en uge 

med lavest belastning Din arbejdstid i en gennemsnitsuge 

Din arbejdstid i en uge 

med størst belastning 

28,8 37,6 52,7 
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Arbejder mere end man løn for 

42 procent svarer (ikke vist i tabel), at de arbejder flere timer end de får løn for. I gennemsnit 

arbejder de 6,5 timer mere pr uge, mange skriver dog, at det er svært at svare på spørgsmå-

let, da overarbejdet meget kommer i perioder (især under optagelse hvor mange arbejder 

endnu mere). I tabellen neden for er det de som har svaret, at de arbejder flere timer end de 

har betalt for, som er blevet spurgt. 

Den primære årsag til at arbejde flere timer end de får løn for er, at arbejdet ikke kan nås in-

den for den tid, der er til rådighed. Kultur om at arbejde flere timer spiller også en rolle, at 

fremme karrieren og gøre indtryk på ledere spiller relativt set en mindre rolle.  

 

 
Figur 3-25 Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og 
TV-ansatte, 2019. Kun respondenter der har svaret ’meget enig’ eller ’enig’ er inkluderet i figuren og kun respon-
denter der har svaret ja til spørgsmålet: ”Arbejder du (gennemsnitligt) flere timer om ugen, end du får løn for?” 
er inkluderet i figuren 
 

3.24 Deadlines 

De fleste svarer, at den enten et par gange om måneden eller et par gange om året har dead-

lines, som er svære at holde (samlet 71 %). 7 procent svarer, at de aldrig har deadlines, som er 

svære at holde. 23 procent har enten dagligt eller et par gange om ugen deadlines, som er 

svære at holde. 

Tabel 3.32: Hvor ofte har du deadlines, som er svære at holde? 

  Antal Procent 

Dagligt 13 6% 

Et par gange om ugen 39 17% 

Et par gange om måneden 81 35% 

Et par gange om året 82 36% 

Aldrig 15 7% 

Total 230 100% 
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Der er stillet fire spørgsmål til, hvad man som medarbejder kan gøre, som formodes at være 

en belastning for respondenten. Der er langt flest, som hyppigt arbejder uden for deres nor-

male arbejdstider. Der er også store andele af respondenterne, som springer frokostpausen 

over eller arbejder i weekenden. Der er færrest – men stadig en vis andel – som undlader at 

holde ferie.  

 
Figur 3-26 Kilde: TeamArbejdslivs spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt medarbejdere hos Film og 
TV-ansatte, 2019 
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4 OVERSIGTTABELLER FOR SKALASVAR 

I dette kapitel vises en oversigt, hvor resultaterne for film og TV-ansatte sammenlignes med 

de fire benchmark, som er benyttet i rapporten.  

I den første kolonne vises skalaresultatet for film og TV-ansatte og kolonnerne til højre viser 

skalaresultaterne for de fire benchmark.  

Hvordan kan vi afgøre, om der er væsentlige forskelle mellem film og TV-ansatte og bench-

mark? Som beskrevet i metodekapitlet vælger vi at se en forskel på plus/minus 0,2 som en 

mærkbar forskel for skalaer som går fra 1-5 og plus/minus 5 for skalaer som går fra 0-100. Po-

sitive forskelle hos benchmark er markeret med grøn farve, negative forskelle er markeret 

med rød farve.  

4.1 Sammenligning af skalasvar med benchmark 

I skema 4.1 vises forskelle mellem de fire benchmark og film og TV-ansatte. Farvningen skal 

tolkes sådan, at grønne farver er negative for film og TV-ansatte fordi benchmark er bedre.  

Røde farver er positive for film og TV-ansatte fordi benchmark er dårligere. 

Skema 4.1: Sammenligning med benchmark 

  
Film og 

TV-ansatte 
Landsgen-

nemsnit Private 
Film, presse, 

bøger Journalister 

Ledelseskvalitet 3,11 3,92 3,96 3,97 3,90 

Retfærdighed 3,19 3,53 3,59 3,51 3,39 

Rummelighed 3,37 3,82 3,83 3,73 3,73 

Kollegial støtte og samarbejde 4,17 4,22 4,24 4,30 4,16 

Kollegial anerkendelse 3,85 4,03 4,06 4,05 3,98 

Indflydelse 3,92 4,11 4,14 4,19 4,18 

Rolleklarhed 3,53 3,80 3,82 3,83 3,73 

Egen indsat for arbejdsmiljøet 3,31 3,64 3,63 3,47 3,36 

Engagement og mening i arbejdet 3,73 3,76 3,72 3,84 3,83 

Kvantitative krav og grænseløshed 3,56 3,12 3,13 3,20 3,25 

Konflikter mellem arbejde og pri-
vatliv 

3,19 2,68 2,66 2,67 2,70 

Generel jobtilfredshed 3,70 4,08 n/a n/a n/a 

Mental sundhed 72,81 78,64 78,63 78,76 76,95 

Vitalitet 56,52 61,84 62,58 62,42 61,53 

Stress 1,92 1,24 1,19 1,19 1,34 
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Den første pointe er, at den røde farvning ikke er taget i brug, hvilket betyder, at film og TV-

ansatte på ingen af de målte skalaer ligger mærkbart bedre end benchmark. Farvningerne er 

enten grønne – som betyder at film og TV-ansatte ligger mærkbart lavere end benchmark el-

ler de er grå, som markerer, at der ikke er en mærkbar forskel. 

Skemaet viser, at for otte ud af 15 skalaer ligger alle fire benchmark mærkbart bedre end Film 

og TV-ansatte. For to skalaer ligger tre ud af fire benchmark mærkbart bedre, for en skala lig-

ger to benchmark bedre og for en skala ligger et benchmark bedre end film og TV-ansatte. 

For to skalaer er der ikke en mærkbar forskel mellem benchmark og film og TV-ansatte. 

4.2 Sammenligning af chikanespørgsmål 

I forhold til de fem spørgsmål om chikane placerer film og TV-ansatte sig ved de fleste 

spørgsmål tæt på landsgennemsnittet og gennemsnit for privatansatte, mens film og TV-an-

satte er betydeligt mere udsatte end journalister samt film, presse, bøger. 

Film og TV-ansatte i sammenligning med Journalister og Film, presse, bøger: 

• Film og TV-ansatte er i væsentligt højere omfang udsat for mobning og er i væsent-

ligt højere omfang vidne til mobning.  

• Film og TV-ansatte er i meget højere omfang udsat for trusler om vold. 

• Andelen som er udsat for seksuel chikane, er væsentlig højere. 

Film og TV-ansatte i sammenligning med landsgennemsnit og privatansatte: 

• Film og TV-ansatte er noget højere omfang udsat for mobning, mens andelen, som 

er vidne til mobning, er ens.  

• Film og TV-ansatte er i meget højere omfang udsat for trusler om vold, men i væsent-

lig lavere omfang udsat for vold. 

• Andelen, som er udsat for seksuel chikane, er lidt højere for film og TV-ansatte. 

 

Skema 4.2: Chikanespørgsmål - benchmark 

  
Film og TV-an-

satte Landsgennemsnit Private Film, presse, bøger Journalister 

Blevet mobbet 13,0% 10,7% 10,0% 5,3% 4,5% 

Vidne til mobning 24,8% 24,2% 22,0% 14,4% 13,0% 

Fysisk vold 1,0% 5,8% 1,7% n/a n/a 

Trusler om vold 19,6% 8,4% 3,6% 0,9% 2,4% 

Seksuel chikane 4,4% 3,6% 2,9% 2,5% 3,5% 

 

Sygefraværet for film og TV-ansatte ligger betydeligt under landsgennemsnittet. 

Skema 4.3: årligt sygefravær - benchmark 

  
Film og 

TV-ansatte 
Landsgen-

nemsnit Private 
Film, presse, 

bøger Journalister 

Sygefravær (dage) 6,4 9,0 n/a n/a n/a 
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5 KRYDS MED BAGGRUNDSDATA 

I dette kapitel vises dimensionerne i det psykiske arbejdsmiljø opdelt efter henholdsvis ar-

bejdstid og ansættelsesform. Resultaterne præsenteres dels ved, at gennemsnittet for den 

enkelte skala er vist fordelt på den enkelte baggrundsvariabel, dels er korrelation med bag-

grundsvariable udregnet for de variable, hvor baggrundsvariablen er målt på en kontinuert 

skala.  

5.1 Arbejdstid 

Korrelationerne mellem ugentlig arbejdstid og dimensionerne i det psykiske arbejdsmiljø er 

generelt lave, også selvom nogle af dem er statistisk signifikante. 

Tabel 5.1: Dimensioner i Film og TV-ansatte fordelt efter ugentlig arbejdstid i timer 

  

Mindre end 
37 timer 
(n= 43) 

37-39 timer 
(n= 46) 

Mere end 
39 timer 
(n= 90) 

Total (n= 
230) Korrelation  Signifikans 

Ledelseskvalitet 3,27 3,21 2,90 3,10 -0,15 0,026 

Retfærdighed 3,31 3,23 3,06 3,18 -0,14 0,045 

Rummelighed 3,56 3,38 3,24 3,36 -0,13 0,065 

Kollegial støtte og 
samarbejde 

4,12 4,16 4,20 4,17 0,05 0,482 

Kollegial anerken-
delse 

3,76 3,80 3,90 3,83 0,05 0,478 

Indflydelse 4,00 3,93 3,87 3,92 -0,13 0,066 

Rolleklarhed 3,67 3,59 3,39 3,53 -0,24 0,000 

Egen indsat for ar-
bejdsmiljøet 

3,38 3,19 3,38 3,30 -0,08 0,259 

Engagement og 
mening i arbejdet 

3,84 3,66 3,76 3,73 -0,13 0,065 

Kvantitative krav og 
grænseløshed* 

3,22 3,43 3,85 3,56 0,36 0,000 

Konflikter mellem 
arbejde og privat-
liv* 

2,84 3,02 3,54 3,19 0,31 0,000 

Generel jobtilfreds-
hed 

3,88 3,78 3,53 3,70 -0,19 0,007 

Mental sundhed 78,14 72,82 70,23 72,82 -0,26 0,000 

Vitalitet 62,64 56,45 53,48 56,47 -0,25 0,000 

Sygefravær (dage) 2,4 2,0 2,1 2,2 -0,1 0,159 

Stress* 1,58 1,74 2,28 1,92 0,27 0,000 

Note: Skalaer der er markeret med et *, er skalaer hvor det er positivt at score lavt.  

Følgende korrelationer er dog relativt høje og samtidig statistisk signifikante: 

• Kvantitative krav og grænseløshed (0,36) – lavt timetal hænger sammen med lave 

kvantitative krav og grænseløshed, højt timetal hænger sammen med høje kvantita-

tive krav og grænseløshed 

• Konflikter mellem arbejde og privatliv (0,31) – lavt timetal hænger sammen med lave 

score på konflikter mellem arbejde og privatliv, højt timetal hænger sammen med 

høje score på konflikter mellem arbejde og privatliv. 
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• Mental sundhed (0,26) – lavt timetal hænger sammen med høj score på mental sund-

hed, højt timetal hænger sammen med lav score på mental sundhed. 

• Vitalitet (0,26) – lavt timetal hænger sammen med høj score på vitalitet, højt timetal 

hænger sammen med lav score på vitalitet. 

• Stress (0,27) – lavt timetal hænger sammen med lav score på stres, højt timetal hæn-

ger sammen med høj score på stress. 

Konklusionen er at der for 6 dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø er en samvariation mel-

lem ugentligt timetal og oplevelse af belastning. 

I tabel 5.2 kan man se, at ansatte som arbejder mindre end 37 timer og mere end 39 timer 

ugentligt i højere omfang oplever seksuel chikane. Ansatte som arbejder mere end 39 timer 

ugentligt er i højere omfang vidne til mobning. 

Tabel 5.2: Chikanespørgsmål fordelt efter ugentlig arbejdstid i timer 

  
Mindre end 37 ti-

mer (n= 43) 
37-39 timer (n= 

46) 
Mere end 39 timer 

(n= 90) Total (n= 230) 

Blevet mobbet 14,0% 11,5% 14,4% 13,1% 

Vidne til mobning 20,9% 24,0% 27,8% 24,9% 

Fysisk vold 0,0% 2,1% 1,1% 1,3% 

Trusler 20,9% 16,7% 22,2% 19,7% 

Seksuel chikane 7,0% 2,1% 5,6% 4,4% 

 

5.2 Ansættelsesform 

I tabel 5.3 vises forskelle mellem ansættelsesform og 16 dimensioner i det psykiske arbejds-

miljø. Ingen af forskellene er statistisk signifikante. 

Set ned over data, er der enkelte resultater, som kan indikere nogle mindre forskelle. Fx lig-

ger freelancere højt på engagement og mening i arbejdet. Projektansatte ligger lavt på rolle-

klarhed. 

Tabel 5.3: Dimensioner i Film og TV-ansatte fordelt efter ansættelsesforhold 

  
Fastansat 

(n =78) 
Projektansat 

(n = 77) 
Freelancer 

(n = 60) Total (n= 215) Signifikans 

Ledelseskvalitet 3,19 3,09 3,03 3,10 IS 

Retfærdighed 3,16 3,16 3,23 3,18 IS 

Rummelighed 3,58 3,30 3,20 3,36 IS 

Kollegial støtte og samarbejde 4,15 4,21 4,12 4,17 IS 

Kollegial anerkendelse 3,72 3,96 3,80 3,83 IS 

Indflydelse 3,91 3,97 3,89 3,92 IS 

Rolleklarhed 3,58 3,48 3,63 3,53 IS 

Egen indsat for arbejdsmiljøet 3,28 3,34 3,37 3,30 IS 

Engagement og mening i arbej-
det 

3,68 3,64 3,90 3,73 IS 
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Kvantitative krav og grænseløs-
hed 

3,49 3,59 3,54 3,56 IS 

Konflikter mellem arbejde og 
privatliv 

3,23 3,16 3,14 3,19 IS 

Generel jobtilfredshed 3,83 3,51 3,82 3,71 IS 

Mental sundhed 71,69 72,04 75,26 72,80 IS 

Vitalitet 55,24 55,26 61,72 57,03 IS 

Sygefravær (dage) 2,30 2,13 2,00 2,15 IS 

Stress 1,94 1,97 1,87 1,93 IS 

 

Freelancere oplever i højere grad at blive mobbet og oplever i højere grad fysisk vold. 

Tabel 5.4: Chikanespørgsmål fordelt efter ansættelsesforhold 

  Fastansat (n =78) Projektansat (n = 77) Freelancer (n = 60) 
Total 

(n=215) 

Blevet mobbet 10,3% 11,7% 20,0% 13,5% 

Vidne til mobning 25,6% 22,1% 30,0% 25,6% 

Fysisk vold 1,3% 0,0% 3,3% 1,4% 

Trusler 3,8% 5,2% 5,0% 4,7% 

Seksuel chikane 1,2% 3,2% 2,3% 2,3% 

 

5.3 Uddannelseslængde 

I tabel 5.5 vises forskelle mellem uddannelse og 16 dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. 

Tre af forskellene er statistisk signifikante. 

Oplevelse af høj ledelseskvalitet er størst hos de med en LVU og lavest hos de med en er-

hvervsuddannelse. 

Indflydelse opleves markant højere hos de med erhvervsuddannelse. 

Konflikter mellem arbejde og privatliv er signifikante, men forskellene i score på skalaen er 

ikke store. 

Vitalitet og sundhed ser ud til at være højest hos de med en LVU, men resultaterne er ikke 

statistisk signifikante. 

 
Tabel 5.5: Hvad er din uddannelse? 

  

Erhvervsud-
dannelse (n = 

26)  

Mellemlang videregå-
ende/professionsba-

chelor (n = 116) 
Lang videregå-
ende (n = 57) Total 

Signifi-
kans 

Ledelseskvalitet 2,42 2,68 3,69 3,11 S 

Retfærdighed 2,17 2,95 3,25 3,22 IS 

Rummelighed 2,33 2,80 3,00 3,37 IS 

Kollegial støtte og 
samarbejde 

3,33 4,10 5,00 4,17 IS 

Kollegial anerken-
delse 

3,67 3,80 5,00 3,87 IS 
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Indflydelse 3,50 3,00 3,00 3,91 S 

Rolleklarhed 3,17 3,23 3,38 3,52 IS 

Egen indsat for ar-
bejdsmiljøet 

3,00 2,80 4,00 3,31 IS 

Engagement og me-
ning i arbejdet 

3,40 3,80 4,00 3,73 IS 

Kvantitative krav og 
grænseløshed 

4,17 3,88 4,33 3,57 IS 

Konflikter mellem ar-
bejde og privatliv 

3,83 3,70 3,75 3,16 S 

Generel jobtilfreds-
hed 

3,00 2,90 4,00 3,71 IS 

Mental sundhed 60,0 64,5 80,0 72,6 IS 

Vitalitet 46,7 46,0 73,3 56,4 IS 

Sygefravær (dage) 1,67 2,10 2,00 2,17 IS 

Stress 3,33 2,20 2,00 1,94 IS 

 
De med erhvervsuddannelse oplever fysisk vold, mens fysisk vold ikke synes at findes hos de 
to andre uddannelsesgrupper. Trusler er mest udbredt hos de med erhvervsuddannelse. De 
med erhvervsuddannelse oplever ikke seksuel chikane. 
 

Tabel 5.6: Chikanespørgsmål fordelt på uddannelseslængde 

  

Erhvervsud-
dannelse (n = 

26)  

Mellemlang videregående 
uddannelse/professionsba-

chelor (n = 116) 

Lang videregå-
ende uddannelse 

(n = 57) Total 

Blevet mobbet 15,4% 10,3% 12,3% 11,6% 

Vidne til mobning 23,1% 21,6% 24,6% 22,6% 

Fysisk vold 7,7% 0,0% 0,0% 1,0% 

Trusler 26,9% 18,1% 15,8% 18,6% 

Seksuel chikane 0,0% 6,0% 3,5% 4,5% 
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6 TEKSTSVAR 
Sidst i spørgeskemaet har respondenterne haft mulighed for at komme med idéer til hvad 

der kan skabe et godt psykisk arbejdsmiljø i form af et fritekstfelt. Denne mulighed har 101 ud 

af 230 respondenter benyttet sig af. I dette kapitel opsummerer vi de tematikker, som går 

igen igennem de forskellige tekstsvar.  

6.1 Forslag og idéer til hvad der kan skabe godt arbejdsmiljø 

Bedre tidsplaner og budgetter  

Der er flest (ca. 33) af respondenterne, som har benyttet kommentarfeltet til at foreslå at 

mere realistiske tidsplaner og budgetter, samt flere hænder til at løse opgaver, vil skabe et 

bedre psykisk arbejdsmiljø. Flere nævner at øget konkurrence på markedet presser produkti-

onsselskaber (deres arbejdsplads) til at byde lavt på opgaver, hvilket gør at de ansatte skal 

løbe stærkt. Flere nævner at man burde have minimumsbudgetter.  

Mere kompetent lederskab 

Cirka 13 respondenter har benyttet kommentarfeltet til at efterlyse en mere kompetent le-

delse. I denne kategori er der især mange, der efterspørger, at deres ledelse mangler erfa-

ring og er for uerfarne til at håndtere lederpositionen. Nogle foreslår at mere uddannelse el-

ler lederkurser ville imødekomme denne udfordring. 

Mere tillid, kommunikation og inddragelse mellem medarbejder og ledelse 

Cirka 19 respondenter har benyttet kommentarfeltet til at påpege problematikker omkring 

manglende tillid, kommunikation og inddragelse når det gælder beslutninger omkring pro-

duktionen. Flere efterspørger at ledelsen har mere tillid til de ansattes faglighed samt større 

medarbejderinddragelse gennem hele produktionsforløbet. 

Større sikkerhed om arbejdsforholdet 

12 respondenter i undersøgelsen nævner at de godt kunne ønske sig mere sikkerhed når det 

gælder ansættelsesforholdets længde. Flere nævner, at det ville kunne gavne det psykisk ar-

bejdsmiljø, hvis kontrakterne kunne være på et minimum (nogen nævner specifikt 4 måne-

der) eller at flere kunne fastansættes.  

Bedre arbejdsvilkår  

Cirka 12 respondenter foreslår at bedre arbejdsvilkår, herunder vilkår som; løn for overar-

bejde, reger for arbejdstider, mulighed for afspadsering, løn under barsel og pensionsopspa-

ring ville kunne skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. 

Mere anerkendelse 

Cirka 11 respondenter har benyttet kommentarfeltet til at pege på forskellige anerkendelses-

problematikker når det gælder ledelsen. De fleste efterlyser mere verbal anerkendelse, ros 

og feedback fra deres ledere. Flere nævner især at de mangler anerkendelse når det gælder 

deres overarbejde og indsats når de løber ekstra stærkt i perioder hvor der er en stram tids-

plan.  
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Andet 

6 har skrevet svar, som der ikke kunne findes en systematik i, og som vi derfor har kategori-

seret som andet. Dette dækker blandt andet over respondenters oplevelse af dårlige fysiske 

rammer, og at de mangler en generelt bedre stemning på arbejdspladsen. Flere foreslår at 

flere sociale arrangementer samt kontinuerlige statusmøder en gang om ugen eller måne-

den, hvor man kan lufte sine bekymringer og forventningsafstemme ville kunne bedre det 

psykiske arbejdsmiljø.   

6.2 Konkrete eksempler på belastninger i det psykiske arbejdsmiljø 

Film og TV-ansatte har yderligere fået muligheden for at komme med konkrete eksempler på 

belastninger i deres psykiske arbejdsmiljø, hvilket vi i dette afsnit opsummerer. Denne mulig-

hed har 71 ud af 230 respondenter benyttet sig af. 

Korte deadlines  

Ca. 28 respondenter har benyttet kommentarfeltet til at udtrykke hvordan korte og ændrede 

deadlines giver et belastet psykisk arbejdsmiljø, da det resulterer i et stort tidspres. Derud-

over tilkendegiver flere, at de korte deadlines gør, at man sjældent kan levere et produkt 

man er tilfreds med, hvilket ofte kan føles demotiverende. Desuden er der mange der svarer, 

at deadlines ofte ændres eller at der kommer ekstra opgaver undervejs, hvilket resulterer i 

lange arbejdsdage og tidspres, som yderligere påvirker arbejdsmiljøet negativt, da det giver 

en presset og dårlig stemning på arbejdspladsen.  

Utilfredsstillende ledelse 

En stor del af de ansatte (ca. 23 respondenter) giver konkrete eksempler på hvordan deres 

ledelse er med til at belaste deres psykiske arbejdsmiljø. Flest nævner at de får modsatret-

tede beskeder og retninger fra forskellige personer i ledelsen. Derudover er der nogle styk-

ker, som tilkendegiver at de har en verbal ubehagelig ledelse som enten råber, mobber eller 

ikke respondere på/ignorerer sygemeldinger. Flere udtrykker at ledelsen fralægger sig ansvar 

når det gælder korte deadlines og at ledelsen ignorer når medarbejdere udtrykker at de er 

pressede.  

Store krav og uønsket ansvar 

12 respondenter udtrykker at der bliver stillet store krav og sommetider et for stort uønsket 

ansvar til dem. Flere forklarer det med at de må budgetter gør, at nogen får et for stort an-

svar, da der er for få hænder til at løfte opgaven.  

Jobusikkerhed pga. konkurrence medarbejdere imellem  

Flere udtrykker (ca.12 respondenter) at jobusikkerheden fylder en stor del når det gælder be-

lastning af det psykiske arbejdsmiljø. Det gælder især en økonomisk usikkerhed, men også 

præstationsangst idet nogen frygter at fejle, da det kan betyde at man ikke bliver genan-

sat/får flere jobs. Derudover gør konkurrencen, at flere finder sig i dårlige arbejdsvilkår. Des-

uden svarer et par stykker, at det kan være psykisk belastende at skulle være konstant om-

stillingsparat når man ofte indgår i nye arbejdsmiljøer.  

Andet 

6 har skrevet svar, som der ikke kunne findes en systematik i, og som vi derfor har kategori-

seret som andet. Nogle stykker tilkendegiver det fysiske arbejdsmiljø (åbne kontorlandska-

ber, skiftende kontorer, manglende vinduer, mangel på computerskærme), som belastende. 
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Derudover mener nogle ansatte, at arbejdet med medvirkende i produktioner kan være bela-

stende, da de ansatte bryder egne grænser hvad angår etik.   

 


