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Forord

Studerende trives mindre og er mere stressede i forhold til deres jævnaldrende som er på arbejdsmarkedet
og i forhold til befolkningen. Det har en række internationale studier fra blandt andet Sverige, England, Canada og USA vist [1-6].
Når studerende er en gruppe, hvor særligt mange ikke trives og er stressede, er det et samfundsproblem, der
bør adresseres og findes løsninger på, da mistrivsel og vedvarende stress kan medføre en lang række negative
konsekvenser for den enkelte studerende og for samfundet. Studier har vist, hvordan mistrivsel og stress
mindsker studerendes koncentrationsevne og indlæring og derigennem kvaliteten af deres akademiske udfoldelse og præstationer [7-12]. Stress kan dertil medføre fysiske og psykiske symptomer og sygdomme som
diabetes, hjerte-kar sygdomme, angst og depression [13-14]. Ifølge Studenterrådgivningens statistik er stress,
angst og depression ligeledes blandt de hyppigste årsager til at studerende henvender sig for at få hjælp.
Dertil kommer at mennesker, som ikke trives og er stressede over en længere periode, er i højere risiko for at
blive syge, sygemeldte og stå uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet [14-15]. At mange studerende ikke trives og er stressede er derfor en udfordring, som både kan have negative konsekvenser for den
enkelte studerendes helbred, livskvalitet og fremtid og være forbundet med menneskelige og økonomiske
omkostninger for samfundet.
På trods af at der i de seneste årtier har været et internationalt fokus på studerendes trivsel, har man i Danmark
ikke i samme grad haft fokus på, hvordan de danske studerende trives – hverken i samfundet eller i forskningen. Dette er dog ved at ændre sig, idet nye undersøgelser viser, at en alarmerende andel af de studerende
på de videregående uddannelser i Danmark mistrives og er stressede [16-17].
Dansk Psykolog Forenings Studentersektion har derfor i samarbejde med Dansk Psykolog Forening valgt at
undersøge trivslen og stress-niveauet blandt de danske psykologistuderende, samt hvilke faktorer i studielivet
der kan være forbundet hermed. Formålet med en sådan trivselsundersøgelse er at opnå viden der kan kvalificere og guide fagforeningens arbejde for at styrke de psykologistuderendes trivsel. Trivselsundersøgelsen
blev udført i efteråret 2017. I nærværende rapport vil resultaterne af trivselsundersøgelsen blive præsenteret.

Dansk Psykolog Forenings Studentersektion i samarbejde med Dansk Psykolog Forening
København, 2018
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SAMMENFATNING
TRIVSEL
De danske psykologistuderende trives signifikant mindre end befolkningen. Trivselsskalaen WHO-5 indeks er anvendt som mål for trivsel. Skalaen går fra 0 til 100
point, hvor en score over 50 angiver god trivsel. Gennemsnittet i den danske befolkning er 68,7 point, hvorimod gennemsnittet blandt de psykologistuderende
er 55,6 point.

STRESS
Samlet set har 40,5 % af de psykologistuderende et højt stress-niveau, hvor der
ingen forskel er i forhold til køn og alder. Andelen med et højt stress-niveau i den
samlede befolkning er til sammenligning 25,1 %. Her findes der dog køns- og
aldersmæssige forskelle. Mandlige psykologistuderende er signifikant mere stressede sammenlignet med deres jævnaldrende i befolkningen i aldersgruppen 1624 år, men ikke i aldersgruppen 25-34 år. De kvindelige psykologistuderende i
alderen 16-24 samt 25-34 år er derimod ikke signifikant mere stressede end deres
jævnaldrende i befolkningen. Her er det dog væsentligt at være opmærksom på,
at kvinder i alderen 16-24 år er den mest stressede gruppe i befolkningen med
en andel på 40,5 % med et højt stress-niveau.

BAGGRUNDSFAKTORER OG LEVEVILKÅR
Det er blevet undersøgt, hvorvidt en række baggrundsfaktorer og forskellige levevilkår har betydning for de studerendes trivsel og stress-niveau. Statistiske analyser har vist at hverken køn, alder, etnicitet, forældres uddannelsesniveau, civilstand eller hvorvidt man har børn eller ej, er forbundet med de studerendes trivsel
og stress-niveau. Derimod har det vist sig, at en ustabil boligsituation er signifikant forbundet med stress blandt de studerende, ligesom bekymringer omkring
økonomi er signifikant forbundet med mindre trivsel og højere stress-niveau.

KRAV OG KONTROL
Ydre krav, fx en høj arbejdsbyrde, samt manglende kontrol herover har vist sig at
have signifikant betydning for de studerendes trivsel og stress-niveau. I forhold
til arbejdsbyrde oplever 69% af de studerende at de ofte eller altid er bagud med
deres læsning, forberedelse etc. Dette har vist sig at være uafhængigt af, hvor
mange timer de reelt studerer om ugen. Den udprægede følelse af at være bagud
har vist sig at være signifikant forbundet med mindre trivsel og højere stressniveau blandt de psykologistuderende.
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KONKURRENCE OG PRÆSTATIONSPRES
Indre og ydre præstationspres og konkurrence har vist sig at være signifikant forbundet med mindre trivsel og et højere stress-niveau blandt studerende. En stor
andel af de studerende oplever i høj grad eller meget høj grad et indre præstationspres ift. at få gode karakterer (44%) og de rette erfaringer og kompetencer på
CV’et (60%). En stor andel oplever ligeledes i høj grad eller meget høj grad konkurrence på studiet ift. at få de bedste karakterer (21%) og et godt CV (60%). Det
har vist sigt, at både oplevelsen af indre præstationspres og ydre konkurrence er
signifikant forbundet med mindre trivsel og højere stress-niveau.

SOCIAL STØTTE
Følelsen af at være en del af et socialt fællesskab på studiet, samt oplevelsen af
at man har mulighed for at få hjælp og støtte fra sine medstuderende, har vist sig
at være signifikant forbundet med trivsel og lavere stress-niveau blandt de studerende. Samtidig har det vist sig, at jo mere konkurrence man oplever på studiet
ift. karakterer og det gode CV, jo mindre oplever man at være en del af et socialt
fællesskab og at kunne få hjælp og støtte af sine medstuderende.

BALANCE MELLEM STUDIE OG FRITID
Balance mellem studie og fritid – særligt følelsen af at kunne holde fri, har vist sig
at have betydning for de studerendes trivsel og stress-niveau. Blandt de studerende oplever 42% at de slet ikke eller i ringe grad har muligheden for at stoppe
op og tage det roligt i forhold til studiet, når de har brug for det. Samtidig oplever
47% at de slet ikke eller i ringe grad kan lægge studiearbejdet på hylden uden at
få dårlig samvittighed, når de har fri. Statistiske analyser viser, at begge disse faktorer er signifikant forbundet med et højere stress-niveau og mindre trivsel. Derudover oplever 4-30% af de studerende at en eller flere af de forskellige arenaer
i deres liv (studie, studiejob, frivilligt arbejde, privatliv) altid eller ofte tager så meget energi, at det påvirker en eller flere af de andre arenaer negativt, og dette har
ligeledes vist sig at være signifikant forbundet med et højere stress-niveau og
mindre trivsel.
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VIDEN OM TRIVSEL OG STRESS
Ifølge internationale studier trives studerende min-

Hvis man kortvarigt oplever stress, kan det optimere

dre, og de er mere stressede end deres jævnaldrende

ens evne til at håndtere udfordringen, men er man

og befolkningen som helhed. Men hvad vil det siges

stresset over en længere periode, kan det medføre en

at trives, og hvad vil det sige at være stresset?

lang række negative konsekvenser for ens helbred,
sociale kompetencer og livskvalitet [13,14]. Studier

Trivsel

har vist, at særligt muligheden for at stoppe op og

De fleste mennesker har en intuitiv og subjektiv for-

restituere med ro og hvile har en afgørende betyd-

nemmelse af, hvad trivsel er for dem. Det personlige

ning for at mindske langvarig stress [20].

og subjektive aspekt af trivsel betyder, at der findes

Når man skal måle stress, er det en fordel at anvende

forskellige definitioner på trivsel både hos den en-

spørgeskemaer, der er validerede og som er udviklet

kelte og i forskningen omkring trivsel [15]. I den in-

til at måle, hvorvidt en person har været stresset over

ternationale forskning definerer man særligt trivsel

en længere periode [13, 21]. Der er udviklet en række

baseret på en eller flere af følgende aspekter [15]:

forskellige spørgeskemaer til dette formål.

-

Oplevelsen af positive følelser

-

Tilfredshed med ens liv og tilværelse

-

Følelsen af formål og mening med livet og

Stress og trivsel er ofte forbundet således, at hvis man

mulighed for personlig udfoldelse

er stresset, så trives man også i mindre grad og om-

Sammenhængen mellem trivsel og stress

vendt [22, 23]. Det samme har vist sig gældende

Med et eller flere af disse aspekter som omdrejnings-

blandt studerende [24, 25]. Det er derfor menings-

punkt er der udviklet en lang række forskellige vali-

fuldt både at undersøge danske studerende trivsel og

derede spørgeskemaer, der kan bruges til at måle en

deres stress-niveau, for at opnå et mere fyldestgø-

persons trivsel [18].

rende billede af, hvordan de studerende trives.

Stress

Hvad kan påvirke studerendes trivsel og

Stress kan defineres som en fysiologisk tilstand, der

stress-niveau?

opstår, når vi står over for (livs)situationer, der er forbundet med krav og forventninger, som vi ikke ople-

Internationale studier har vist, at der udover individu-

ver at have de fysiske, psykiske eller sociale ressour-

elle faktorer er en række generelle faktorer, der kan

cer til at imødekomme [19]. Kravene og forventnin-

have betydning for studerendes trivsel og stress-ni-

gerne kan både være indre krav til én selv og ydre

veau.

krav fra ens omgivelser, og de kan være tilstede og

Baggrundsfaktorer og levevilkår

udfordre én, uden at man er bevidst om det.
Socioøkonomiske forhold kan generelt set have betydning for trivsel og stress. Studier har fx vist at en
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Konkurrence og præstationspres

lav indkomst kan være positivt forbundet med stress
og mistrivsel [26]. Nogle internationale studier peger

Oplevelsen af indre og ydre præstationspres i forhold

ligeledes på, at studerende er mere stressede end be-

til karakterer og at opnå et godt CV har ifølge inter-

folkningen generelt, fordi studieårene for mange er

national forskning vist sig at være forbundet med

præget af en mere presset økonomi som kan føre til

øget stress og mindsket trivsel blandt studerende

generelle bekymringer og et øget pres til at arbejde

[25]. Dertil er oplevelsen af konkurrencementalitet i

ved siden af studierne [24].

forhold til præstationer, karakterer og CV udpræget

Krav og forventninger

blandt studerende, og dette har ligeledes vist sig at
være positivt forbundet med et øget stress-niveau og

International og dansk forskning i arbejdsmiljø har

mindsket trivsel [25].

vist, hvordan oplevelsen af høje psykologiske krav (fx

Social støtte

tidspres og mange deadlines) kombineret med lav
kontrol over udførslen af ens arbejde kan være for-

Social støtte fra kollegaer og ledere og muligheden

bundet med øget stress og mistrivsel hos medarbej-

for hjælp og sparring har vist sig at have stor betyd-

dere [27, 28]. Nyere internationale studier har med

ning for at medarbejdere trives i deres arbejdsliv [28].

udgangspunkt i en meget anvendt krav-kontrol-mo-

På samme måde har det blandt studerende vist sig,

del undersøgt de samme forhold blandt universitets-

at hjælp og støtte fra medstuderende er forbundet

studerende, og her har man ligeledes fundet, at stu-

med øget trivsel og mindre stress [3, 29].

derende som oplever høje akademiske krav (arbejds-

Balance mellem studie og fritid

byrde og tidspres) og utilstrækkelig kontrol over,
hvordan de kan eller skal udføre studiearbejdet, trives

Flydende grænser mellem arbejde og fritid/privatliv

mindre og er mere stressede [3, 25].

samt et potentielt krydspres mellem de forskellige
arenaer i ens liv siges at karakterisere det moderne
arbejdsliv. Dette kan udfordre den såkaldte work-lifebalance, en tendens der menes at være en af årsagerne til den øgede forekomst af stress i arbejdslivet
og blandt befolkningen [28, 30]. I nogle nyere internationale studier har man ligeledes undersøgt betydningen af work-life-balance i forhold til studerendes
trivsel og stress-niveau, da studerende i særlig grad
er ansvarlige for at sætte grænser mellem studie, forberedelsestid, studiejobs og fritid/privatliv. Disse studier har vist, at manglende work-life balance også er
forbundet med øget stress og mindsket trivsel blandt
studerende, som det er tilfældet i arbejdslivet generelt [25].
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TRIVSEL OG STRESS BLANDT DE DANSKE PSYKOLOGISTUDERENDE
Trivsel
WHO-5 Trivselsindeks

I denne trivselsundersøgelse er trivslen blandt de
psykologistuderende blevet mål ved hjælp af

100

WHO-5 trivselsindeks. Det er en valideret skala,

80

Point

som er konstrueret til at måle et individs psykiske
trivsel, særligt tilstedeværelsen af positive følelser,

60

68,7
55,6

40
20

interesse og engagement. Skalaen består af fem

0

spørgsmål med dertilhørende svarmuligheder. Til

Befolkningen

de forskellige svarmuligheder hører forskellige po-

Psykologistuderende

Gennemsnit

int og ved at lægge disse point sammen, kan man

stress-score på mellem 0-40 point udregnes. Jo hø-

opnå en trivselsscore på mellem 0 og 100 point,

jere en score, jo højere et stress-niveau. En score på

hvorudfra man kan vurdere individets trivsel. Jo hø-

18 eller derover er et tegn på et moderat til højt

jere en score, jo bedre trivsel [31]. I Danmark er

stress-niveau [21]. Trivselsundersøgelsen har vist, at

WHO-5 ligeledes anvendt til at måle trivslen blandt

40,5% af de psykologistuderende har et højt stress-

befolkningen. Gennemsnittet på trivselsskalaen i

niveau. Til sammenligning har 25,1% af den sam-

den danske befolkning er 68,7 pointtal [32]. Blandt

lede danske befolkning et højt stress-niveau ifølge

de psykologistuderende som deltog i trivselsunder-

Den Nationale Sundhedsprofil 2017, hvor PSS-10 li-

søgelsen, var den gennemsnitlige score 55,6 point-

geledes er blevet anvendt til at måle stress-niveau

tal. Ifølge statistiske analyser trives de psykologi-

[33]. Blandt de psykologistuderende er der ingen

studerende dermed i gennemsnit signifikant min-

køns- eller aldersmæssig forskel i forhold til stress-

dre end befolkningen som helhed.

niveau. Det er der derimod i den danske befolkning,
hvor eksempelvis kvinder mellem 16-24 år, er den

Stress

meste stressede gruppe i befolkningen. I undersø-

I Trivselsundersøgelsen er de psykologistuderen-

gelsen af, hvorvidt de psykologistuderende som

des stress-niveau blevet målt ved hjælp af Cohens

gruppe er mere eller mindre stressede end befolk-

Percieved Stress Scale, PSS-10. Det er en valideret

ningen, er det derfor nødvendigt at sammenligne

stress-skala, som anvendes til at måle en persons

de psykologistuderendes stress-niveau med be-

stress-niveau de seneste fire uger. Skalaen består af

folkningens i forhold til køn og forskellige alders-

ti spørgsmål og ud fra personens svar kan en samlet

grupper.
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I forhold til kvinder i aldersgruppen 16-24 år er der

Alder

ikke en signifikant sammenhæng mellem, hvorvidt

Andel m. højt
stress-niveau

man er studerende eller ej, og hvorvidt man er
stresset. Her er det dog væsentligt at bemærke, at
kvinder mellem 16-24 år er den mest stressede
gruppe i befolkningen. I aldersgruppen 25-34 år er
andelen af kvindelige psykologistuderende med et

Mænd i

16-24

23,4%

befolkningen

25-34

24,6%

Mandlige

16-24

40,6%

Psykologistuderende

25-34

37,2%

højt stress-niveau (39,6%) en anelse større end andelen af kvinder i befolkningen med et højt stress-

befolkning er 25,1 %. Hvis man tager højde for køn

niveau (34%), men forskellen har vist sig ikke at

og alder i forhold til sammenligningen med befolk-

være statistisk signifikant.

ningen, er de kvindelige psykologistuderende ikke
Alder

signifikant mere stressede end deres jævnaldrende

Andel m. højt

i befolkningen. Det er de mandlige psykologistude-

stress-niveau

rende i aldersgruppen 16-24 år derimod.

Kvinder

16-24

40,5%

i befolkningen

25-34

34,0%

Sammenhængen mellem stress og

Kvindelige psykolo-

16-24

42,6%

trivsel

gistuderende

25-34

39,6%

Undersøgelser har vist, at jo mere stresset man er,
jo mindre trives man – og omvendt. Dette er ligele-

I forhold til de mandlige psykologistuderende har

des gældende blandt de danske psykologistude-

40,6 % i aldersgruppen 16-24 år et højt stress-ni-

rende, hvor en statistisk analyse har vist, at der er

veau, hvorimod tallet for mændene i samme alders-

en signifikant og stærk negativ sammenhæng mel-

gruppe i befolkningen er 23,4 %. Statistiske analy-

lem stress og trivsel blandt de studerende. Det vil

ser har vist, at denne forskel er statistisk signifikant.

sige, at jo mere stressede de psykologistuderende

I aldersgruppen 25-34 år har det vist sig, at 37,2%

er, jo mindre trives de også overordnet set. Kausa-

af de mandlige psykologistuderende har et højt

liteten i sammenhængen kan naturligvis gå begge

stress-niveau. Det er øjensynligt en større andel

veje.

end de 24,6% af mændene i samme aldersgruppe i
befolkningen, som har et højt stress-niveau, men
forskellen har vist sig ikke at være signifikant.

Samlet set har 40,5 % af de psykologistuderende
som beskrevet et højt stress-niveau, hvorimod andelen med et højt stress-niveau i den samlede
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STUDIELIVETS BETYDNING FOR DE PSYKOLOGISTUDERENDES TRIVSEL OG STRESS-NIVEAU
Derudover har det også vist sig, at bekymringer

Baggrundfaktorer og levevilkår

omkring økonomi har betydning for de studerenDet er blevet undersøgt, hvorvidt en række bag-

des trivsel og stress-niveau. Blandt de danske psy-

grundsfaktorer og forskellige levevilkår har betyd-

kologistuderende har 28% angivet at de enten ofte

ning for de psykologistuderendes trivsel og stress-

eller altid oplever bekymringer omkring deres

niveau. Det gælder; køn, alder, etnicitet, forældres

økonomi. Statistiske analyser har vist, at bekymrin-

uddannelsesniveau, civilstand, børn, boligsituation

ger omkring økonomi er signifikant og positivt for-

samt økonomiske situation. Statistiske analyser har

bundet med stress og negativt forbundet med

vist at hverken køn, alder, etnicitet, civilstand, for-

trivsel. Det vil sige, jo oftere de psykologistude-

ældres uddannelsesniveau eller hvorvidt man har

rende oplever bekymringer omkring at få deres

børn eller ej har betydning for de studerendes triv-

økonomi til at hænge sammen, jo mere stressede

sel og stress-niveau.

er de, og jo mindre trives de. Dette stemmer

Derimod har det betydning for de studerendes

overens med internationale studier der viser, at

stress-niveau, hvorvidt deres boligsituation er sta-

studerende er mere stressede end befolkningen

bil. 7,1 % af de studerende angiver, at deres bolig-

generelt, bl.a. fordi studieårene for mange er præ-

situation ikke er stabil. De statistiske analyser viser,

get af en presset økonomi.

at en stabil boligsituation er signifikant og negativt

Krav og kontrol

forbundet med stress.

Danske og internationale studier har vist, at studerende som oplever høje akademiske krav og util-

OPLEVER DU BEKYMRING OMKRING
AT FÅ DIN ØKONOMI TIL AT HÆNGE
SAMMEN?

strækkelig kontrol over, hvordan de kan eller skal

100

håndtere disse krav, trives mindre og er mere

75

stressede. En form for krav er oplevet arbejdsbyrde

50
25

9

24

og tidspres.

39
21

7

Procent

Blandt de danske psykologistuderende oplever

0

35% af de studerende, at de ofte er bagud med
deres studiearbejde og 34% oplever at de altid er
bagud.
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Statistiske analyser har vist, at følelsen af at være

kompetencer på CV’et og 24% oplever det i meget

bagud er signifikant positivt forbundet med stress

i meget høj grad.

og negativt forbundet med trivsel. Det vil sige, jo

Statistiske analyser har vist, at der er en positiv

oftere de studerende oplever, at de er bagud, jo

sammenhæng mellem at opleve et stort indre pres

mere stressede er de, og jo mindre trives de. 1

i forhold til at få gode karakter og/eller de rette
erfaringer og kompetencer på CV’et og stress og

HVOR OFTE FØLER DU, AT DU ER
BAGUD MED STUDIEARBEJDET (1)?

en negativ sammenhæng med trivsel. Det vil sige,

100

jo større indre præstationspres de studerende op-

75
50

35

25
0

2

9

20

lever, jo mere stressede er de og jo mindre trives

34

de.
Procent

100

FØLER DU ET STORT PRES FRA DIG SELV I
FORHOLD TIL AT FÅ GODE KARAKTERER/ DE
RETTE ERFARINGER OG KOMPETENCER PÅ
CV’ET?
KARAKTERER

75

Dertil er der ikke fundet en sammenhæng mellem,

CV
40

50

hvor mange timer de studerende reelt bruger på

28

studiearbejde, og deres oplevelse af at være

25

bagud. Det vil sige, at de studerendes oplevelse af

0

5 3

er uafhængig af, om de bruger 15 eller 45 timer

36
16

10 8

SLET IKKE I RINGE
GRAD

at være bagud og den negative konsekvens heraf

28

DELVIST

I HØJ
GRAD

24

I MEGET
HØJ GRAD

Oplevelsen af konkurrence på studiet i forhold til

om ugen på studiearbejde.

karakterer og det gode CV spiller også en rolle i
forhold til de studerendes trivsel. Blandt de stude-

Konkurrence og præstationspres

rende oplever 13% at der i høj grad er konkurrence
En anden form for krav der kan påvirke de stude-

på studiet om at få de bedste karakterer, ligesom

rende stress-niveau og trivsel er deres krav til dem

8% oplever det i meget høj grad. Samtidig oplever

selv. Blandt de psykologistuderende oplever 28% i

27% af de studerende, at der i høj grad er konkur-

høj grad et stort pres fra dem selv i forhold til at få

rence på studiet om at få de rette erfaringer og

gode karakterer og 16% oplever det i meget høj

kompetencer på CV’et, og 33% oplever det i meget

grad. Samtidig angiver 36% af de psykologistude-

høj grad.

rende at de i høj grad oplever et stort pres fra dem
selv i forhold til at få de rette erfaringer og

”Studiearbejde” indbefatter læsning, forberedelse af
oplæg, eksamensopgaver mv.
1

15

Det ses, hvordan de studerende særligt oplever

18% oplever det sjældent og 28% oplever det

præstationspres og konkurrence i forhold til at få

sommetider. Samtidig oplever 2% at de aldrig kan

et godt CV fremfor at opnå de bedste karakterer.

få hjælp og støtte fra deres medstuderende, 10%

Statistiske analyser viser dog, at både præstations-

oplever at de sjældent har mulighed for det og

pres og oplevet konkurrence i forhold til det gode

24% oplever at de sommetider kan få hjælp og

CV og de bedste karakterer er signifikant forbun-

støtte.

det med øget stress og mindsket trivsel.

At omkring halvdelen af de studerende aldrig eller
kun sommetider føler, at de er en del af fællesska-

FØLER DU, AT DER ER KONKURRENCE PÅ
STUDIET OM AT FÅ DE BEDSTE KARAK-TERER/
DE RETTE ERFARINGER OG KOMPETENCER PÅ
CV’ET?
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bet og kan få social støtte kan være en af grundene til et højt stress-niveau og en mindsket trivsel

KARAKTERER

blandt de studerende. De statistiske analyser viser

CV

nemlig, at der er en positiv sammenhæng mellem
33

27
13

de studerendes oplevelse af social støtte og trivsel

8

og en negativ sammenhæng med stress. Det vil

0
SLET IKKE I RINGE DELVIST
GRAD

I HØJ
GRAD

sige, jo mere de studerende oplever at være en del

I MEGET
HØJ
GRAD

af et socialt fællesskab, og at de har mulighed for
at få hjælp og støtte fra deres medstuderende, jo

Social støtte

mere trives de, og jo mindre stressede er de. Den

Social støtte såsom oplevelsen af at være en del af

konkurrencementalitet der tilsyneladende hersker

et socialt fællesskab på studiet og muligheden for

på universiteterne, kan være en betydende faktor i

at få hjælp og støtte fra ens medstuderende har i

forhold til oplevelsen af at være uden for fælles-

danske og internationale studier vist sig at have

skabet og ikke at kunne få den hjælp og støtte som

stor betydning for studerendes trivsel. Blandt de

man ønsker. De statistiske analyser viser, at der er

psykologistuderende angiver 5% at de aldrig føler

signifikante negative sammenhænge mellem op-

sig som en del af et socialt fællesskab på studiet,

levelsen af konkurrence på studiet ift. karakterer

HVOR OFTE FØLER DU DIG SOM EN
DEL AF ET SOCIALT FÆLLESSKAB
PÅ DIT STUDIE?

HVOR OFTE FØLER DU, AT DU KAN
FÅ HJÆLP OG STØTTE FRA DINE
MEDSTUDERENDE?

100

100

75

75

50
25
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0

0
Procent
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24
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27
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og det gode CV, og social støtte. Det vil sige, jo
mere konkurrence man oplever på studiet, jo mindre oplever man at være en del af et socialt fælles-

100

skab og at kunne få hjælp og støtte af sine med-

75

studerende. Kausaliteten i disse sammenhænge

50

kan naturligvis gå begge veje.

25

FØLER DU, AT DU UDEN DÅRLIG
SAMVITTIGHED KAN LÆGGE
STUDIEARBEJDET PÅ HYLDEN, NÅR
DU HAR FRI?

33
14

31
16

6

Procent

0

Balance mellem studie og fritid
Oplevelsen af balance mellem arbejde og fritid har
stor betydning for ens trivsel og kan være en buf-

analyser har vist, at der er en signifikant positiv

fer i forhold til stress. Balance indbefatter blandt

sammenhæng mellem følelsen af ikke at kunne

andet oplevelsen af, at man kan lægge arbejdet fra

stoppe op eller holde fri med god samvittighed og

sig når man har fri, og at man kan håndtere de for-

stress, og en negativ sammenhæng med trivsel.

skellige (og måske modsatrettede) krav man ople-

Det vil sige, at jo mindre de studerende føler, at de

ver i sit arbejds- og privatliv.

kan stoppe op samt holde fri med god samvittig-

Blandt de psykologstuderende oplever 11% at de

hed, jo mere stressede er de, og jo mindre trives

slet ikke har muligheden for at stoppe op og tage

de. Det er samtidigt blevet undersøgt, hvorvidt de

det roligt i forhold til studiet, når de har brug for

studerende oplever, at de forskellige arenaer i de-

det, 31% oplever at det i ringe grad er muligt for

res liv, deres studie, eventuelle studiearbejde og

dem, og 37% oplever at det delvist er muligt. Der-

frivillige jobs samt deres privatliv/fritid, tager så

udover oplever 14% at de slet ikke kan lægge stu-

meget energi, at det påvirker de andre områder

diearbejdet på hylden uden at få dårlig samvittig-

negativt. Undersøgelsen har vist, at 4-30% af de

hed, når de har fri. 33% oplever at det i ringe grad

studerende oplever, at en eller flere af de forskel-

er muligt, og 31% oplever, at det delvist er muligt

lige arenaer altid eller ofte tager så meget energi,

at holde fri uden dårlig samvittighed. De statistiske

at det påvirker de andre arenaer negativt, og de
statistiske analyser har vist, at det er forbundet
med øget stress og mindsket trivsel blandt de stu-

FØLER DU, AT DU HAR MULIGHED FOR
AT STOPPE OP OG TAGE DET ROLIGT,
NÅR DU HAR BRUG FOR DET I
FORHOLD TIL STUDIET?

derende.
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APPENDIKS 1: METODE OG ANALYSE
I det følgende afsnit vil der blive redegjort for relevante informationer omkring udførslen af trivselsundersøgelsen samt de statistiske analyser, som danner baggrund for de resultater, som er blevet præsenteret i denne rapport.

Dataindsamling
Trivselsundersøgelsen er baseret på et online spørgeskema, som er blevet udarbejdet til formålet. Spørgeskemaet er i perioden 15. november til 1. december 2017 blevet sendt via mail til alle psykologistuderende, som er medlem af Dansk Psykolog Forenings Studentersektion.
I alt deltog og gennemførte 548 psykologistuderende spørgeskemaet, hvilket svarer til 32% af de 1709
psykologistuderende, som er medlem af Dansk Psykolog Forening, og som er blevet inviteret til at deltage.
Af de 548 studerende som deltog, er 461 kvinder, 83 mænd og 4 personer, som betegner sig selv som
”andet” under køn. Den aldersmæssige fordeling ses i Tabel 1.
Tabel 1: Aldersmæssig fordeling

N

548

Median

24.00

Gennem-

Standard-

snit

afvigelse

25.70

5.63

Minimum

Maksimum

18

56

Statistiske analyser
Trivsel
De psykologistuderendes trivsel er målt ved WHO-5 trivselsindeks. Dette indeks er ligeledes blevet anvendt til at undersøge trivslen blandt den danske befolkning [32]. Da der ikke er fundet nogen køns- eller
aldersmæssige forskelle i forhold til trivsel blandt de psykologistuderende 2 eller blandt befolkningen [32]
sammenlignes de psykologistuderendes gennemsnit på trivselsskalaen med befolkningens.
For at undersøge, hvorvidt gennemsnittet blandt de psykologistuderende i nærværende undersøgelse
(M=55.6, SD = 17.45) er signifikant forskelligt fra gennemsnittet i befolkningen (populationen) (M = 68.7,
SD = 19) [32] er en single sample t-test blevet udført. Der viste sig en signifikant forskel t (547) = - 17.58,

2

Se næste afsnit ”Betydning af køn og alder i forhold til trivsel” s. 20
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p < .001. Effektstørrelsen af denne forskel var moderat d = 0.34. Det betyder, at de psykologistuderende i
gennemsnit trives signifikant mindre end befolkningen som helhed.

Betydning af køn og alder i forhold til trivsel
Det er blevet undersøgt, hvorvidt køn og alder har betydning for i hvilken grad, man som psykologistuderende trives. En multiple lineær regressionsanalyse er blevet udført for at undersøge, hvorvidt køn og alder
forudsiger graden af trivsel målt ved WHO-5 skalaen. Resultaterne viste, at hverken køn eller alder signifikant forudsiger graden af trivsel F(2, 541) = 1.84, p > .05, R 2 = .01. I Tabel 2 ses relevante supplerende
informationer om hhv. køn og alder.
Tabel 2: tabel over prediktor-variablene (køn og alder) i modellen (Trivsel WHO-5); beta-værdier m. konfidensintervaller (B), standardafvigelse (SE B), standardiseret beta-værdi (β) og signifikansniveau (p)

Konstant
Køn
Alder

B

SE B

64.48
(53.67, 75.30)
-1.27
(-5.63, 2.83)
-.25
(-.51, .01)

5.50

β

p
.000

2.10

-.03

.544

.13

-.08

.061

Stress
De psykologistuderendes stress-niveau er målt ved PSS-10, som også er blevet anvendt til at måle stressniveauet blandt den danske befolkning, senest i Den Nationale Sundhedsprofil fra 2017 [33]. Der ikke
fundet alders- og traditionelle kønsmæssige forskelle i forhold til stress-niveau blandt de psykologistuderende i nærværende undersøgelse3. Der er dog fundet køns– og aldersmæssige forskelle i befolkningen
[33]. Derfor er data fra nærværende undersøgelse blevet inddelt i køns- og aldersgrupper, som svarer til
de aldersgrupper, der er anvendt i Den Nationale Sundhedsprofil 4 [33].
Ved hjælp af den statistiske metode Chi-kvadrattest er det blevet undersøgt, hvorvidt andelen med et højt
stress-niveau blandt de psykologistuderende i de forskellige grupper er signifikant højere eller lavere sammenlignet med andelen med et højt stress-niveau i de tilsvarende køns- og aldersgrupper i befolkningen.
Der er kun udført chi-kvadrat-test på aldersgrupperne 16-24 år samt 25-34 år, da antallet af psykologistuderende over 35 år i nærværende undersøgelse er for lavt til at indgå i en chi-kvadrattest. Derudover
indgår kun kategorierne ”mand” og ”kvinde” ift. køn, da kategorien ”andet” ikke indgår som en mulighed
i Den Nationale Sundhedsprofil, ligesom antallet af personer (n=4), som har angivet ”andet” i nærværende

3

Se næste afsnit ”Betydning af køn og alder i forhold til stress-niveau” s. 21

4

Data fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017 kan findes på http://www.danskernessundhed.dk/

20

undersøgelse er for lavt til at indgå i en chi-kvadrattest. I det følgende vil resultaterne blive præsenteret
for henholdsvis mænd og kvinder.
I forhold til mænd i aldersgruppen 16-24 år viste der sig en signifikant sammenhæng mellem, hvorvidt
man er studerende eller ej, og hvorvidt man er stresset χ2 (1) = 5.26, p = .022. Baseret på Odds ratio er der
2.24 større sandsynlighed for, at man er stresset, hvis man er mandlig psykologistuderende i aldersgruppen 16-24 år i forhold til, hvis man er mand i samme aldersgruppe i befolkningen. I aldersgruppen 25-34
år viste der sig ikke en signifikant sammenhæng mellem, hvorvidt man er mand og studerende eller ej, og
hvorvidt man er stresset χ2 (1) = 3.66, p = .056.
I forhold til kvinder i aldersgruppen 16-24 år viste der sig ikke en signifikant sammenhæng mellem, hvorvidt man er studerende eller ej, og hvorvidt man er stresset χ2 (1) = .461, p = .497. I aldersgruppen 25-34
år viste der sig heller ikke en signifikant sammenhæng mellem, hvorvidt man er studerende eller ej, og
hvorvidt man er stresset χ2 (1) = 2,46, p = .117. Det vil sige, at der ikke er større sandsynlighed for, at man
er stresset, hvis man er kvindelig psykologistuderende i aldersgrupperne 16-24 år og 25-34 år i forhold til
kvinder i samme aldersgrupper i befolkningen.

Betydning af køn og alder i forhold til stress-niveau
Det er blevet undersøgt, hvorvidt køn og alder har betydning for psykologistuderendes stress-niveau. En
multiple lineær regressionsanalyse er blevet udført for at undersøge, hvorvidt køn og alder forudsiger
graden af stress målt ved Cohens Percieved Stress Scale. Resultaterne viste, at hverken køn eller alder
signifikant forudsiger graden af stress F(2,541) = 0.52, p > .05, R2 = .01. I Tabel 3 ses relevante supplerende
informationer om hhv. køn og alder.
Tabel 3: tabel over prediktor-variablene (køn og alder) i modellen (Stress PSS); beta-værdier m. konfidensintervaller (B), standardafvigelse (SE B), standardiseret beta-værdi (β) og signifikansniveau (p)

Konstant
Køn
Alder

B

SE B

16.58
(12.64, 20.53)
.36
(-1.14, 1.85)
-.041
(-.14, .05)

2.01

β

p
.000

.76

.02

.640

.05

-.04

.398

Sammenhængen mellem stress og trivsel
Det er som beskrevet fundet relevant at undersøge, hvorvidt der er sammenhæng mellem i hvilken grad
de psykologistuderende trives, og i hvilken grad de er stressede. Da både trivsels- og stressvariablen har
vist sig at være normalfordelt er den parametriske Pearsons korrelationstest blevet anvendt til at
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undersøge sammenhængen herimellem. Der viste sig en signifikant og negativ, stærk sammenhæng mellem de studerendes trivsel og stress-niveau, r = -.71, p < .001 (to-halet), R2 = .51. Effektstørrelsen er .71,
hvilket angiver en stærk korrelation. Det vil sige, jo mere stressede de psykologistuderende er, jo mindre
trives de – og omvendt.

Sammenhængen mellem faktorer i studielivet og trivsel samt stress
Sammenhængen mellem en række faktorer i studielivet og de psykologistuderendes trivsel og stress-niveau er blevet undersøgt. Hvor likert-skalaen er anvendt, er svarene på de forskellige spørgsmål vendt
således at ”aldrig” eller ”slet ikke” svarer til 0 point og ”altid” eller ”i meget høj grad” svarer til 5 point etc.

Baggrundsfaktorer og levevilkår
Det er blevet undersøgt, hvorvidt en række baggrundsfaktorer og levevilkår blandt psykologistuderende
har betydning for deres trivsel samt stress-niveau. Betydningen køn og alder er som beskrevet blevet
undersøgt ved hjælp af multiple regressionsanalyser. Hvorvidt civilstand, etnicitet og om man har børn
eller ej, har betydning for stress-niveau og trivsel er blevet undersøgt ved hjælp af t-tests. En variansanalyse (ANOVA) er anvendt til at undersøge betydningen af forældres uddannelsesniveau. En Spearmans
korrelationsanalyse er anvendt til at undersøge betydningen af økonomiske bekymringer samt stabiliteten
af de studerendes boligsituation. Analyserne har vist, at to af disse baggrundsfaktorer og levevilkår kan
have betydning for de studerendes stress-niveau og trivsel; i hvilket grad de har økonomiske bekymringer
samt i hvilken grad deres boligsituation er stabil.

Spearmans
rho

Tabel 4: Sammenhængen mellem ens boligsituation og trivsel samt stress

1. Er din boligsituation stabil?

1

Trivsel
WHO-5

Stress
PSS-10

R

1

.060

-.111**

Sig.

.

.000

.000

**. Korrelationen er signifikant på 0.01 niveauet (to-halet).

Som det ses i tabel 4, er der fundet en signifikant og svag negativ sammenhæng mellem en stabil boligsituation og stress, dvs. jo mere man oplever at ens boligsituation er stabil, jo mindre stresset er man.

Spearmans
rho

Tabel 5: Sammenhængen mellem økonomiske bekymringer og trivsel samt stress

1. Oplever du bekymring
omkring at få din økonomi til
at hænge sammen?

1

Trivsel
WHO-5

Stress
PSS-10

R

1

-.300**

.389**

Sig.

.

.000

.000

**. Korrelationen er signifikant på 0.01 niveauet (to-halet).
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Som det ses i tabel 5, er der fundet en signifikant og moderat positiv sammenhæng mellem økonomiske
bekymringer og stress og en signifikant og moderat negativ sammenhæng med trivsel. Det vil sige, jo
oftere man har økonomiske bekymringer, jo mere stresset er man og jo mindre trives man.

Krav og kontrol
Det er blevet undersøgt, hvorvidt der er en sammenhæng mellem de psykologistuderendes oplevelse af
krav og kontrol, udtrykt som oplevet arbejdsbyrde, og deres trivsel samt stress-niveau.

Spearmans rho

Tabel 6: Sammenhængen mellem arbejdsbyrde og trivsel samt stress

1. Hvor ofte føler du, at du er
bagud med studiearbejdet?

1

Trivsel
WHO-5

Stress
PSS-10

R

1

-.360**

.388**

Sig.

.

.000

.000

**. Korrelationen er signifikant på 0.01 niveauet (to-halet).

Som det ses i Tabel 6, er der fundet en signifikant og moderat, positiv sammenhæng mellem de studerendes oplevelse af krav og kontrol og stress-niveau samt en signifikant og moderat negativ sammenhæng
med trivsel.

Konkurrence og præstationspres
Det er blevet undersøgt, hvorvidt der er en sammenhæng mellem de psykologistuderendes oplevelse af
præstationspres samt konkurrence på deres studie og deres trivsel samt stress-niveau.
Tabel 7: Sammenhængen mellem konkurrence og præstationspres og trivsel samt stress

1. Føler du, at der er konkurrence på studiet om at få de
bedste karakterer?

R

1.

2.

3.

4.

Trivsel
WHO-5

Stress
PSS-10

1

.223**

.452**

.210**

-.163**

.220**

.000

.000

.000

.000

.000

1

.183**

.396**

-.138**

.178**

.

.000

.000

.001

.000

Spearmans rho

Sig.
2. Føler du et stort pres fra dig
selv i forhold til at få gode
karakterer?

R
Sig.

**. Korrelationen er signifikant på 0.01 niveauet (to-halet).
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1.
3. Føler du, at der er konkurrence på studiet om at få de
rette erfaringer og kompetencer
på CV-et?

2.

R
Sig.

4. Føler du et stort pres fra dig
selv i forhold til at få de rette
erfaringer og kompetencer på
CV-et?

R
Sig.

3.

4.

Trivsel
WHO-5

Stress
PSS-10

1

.465**

-.175**

.258**

.

.000

.000

.000

1

-.136**

.228**

.

.001

.000

**. Korrelationen er signifikant på 0.01 niveauet (to-halet).

Som det ses i Tabel 7, er der fundet en signifikant og svag positiv sammenhæng mellem alle fire spørgsmål
omhandlende oplevelsen af konkurrence og præstationspres i forhold til karakterer samt CV, og stress.
Dertil er der fundet en signifikant og svag negativ sammenhæng mellem alle items og trivsel.

Social støtte
Det er blevet undersøgt, hvorvidt der er en sammenhæng mellem de psykologistuderendes oplevelse af
social støtte og fællesskab på deres studie og deres trivsel samt stress-niveau.
Tabel 8: Sammenhængen mellem social støtte og trivsel samt stress

Spearmans rho

1. Hvor ofte føler du dig
som en del af et socialt
fællesskab på dit
studie?
2. Hvor ofte føler du, at
du kan få hjælp og støtte fra dine medstuderende?

1

2

Trivsel WHO-5

Stress PSS-10

1

.655**

.338**

-.319**

Sig

.000

.000

.000

R

1

.321**

-.325**

Sig

.

.000

.000

R

**. Korrelationen er signifikant på 0.01 niveauet (to-halet).

Som det ses i Tabel 8, er der fundet en signifikant og moderat, positiv sammenhæng mellem oplevelsen
af at tilhøre et socialt fællesskab (1) samt oplevelsen af at kunne få hjælp og støtte af medstuderende (2)
og trivsel, samt en signifikant, moderat og negativ sammenhæng med stress.

Balance mellem studie og fritid
Det er blevet undersøgt, hvorvidt der er en sammenhæng mellem de psykologistuderendes oplevelse af
balance mellem studie og fritid og de psykologistuderendes trivsel samt stress-niveau.
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Spearmans rho

Tabel 9: Sammenhængen mellem balance mellem studie/fritid og trivsel samt stress

1. Føler du, at du har
mulighed for at stoppe op og
tage det roligt, når du har
brug for det i forhold til
studiet?
2. Føler du, at du uden dårlig
samvittighed kan lægge
studiearbejdet på hylden,
når du har fri?

1.

2.

Trivsel
WHO-5

Stress
PSS-10

R

1

-.409**

.400**

-.413**

Sig

.

.000

.000

.000

R

1

.368**

-.332**

Sig

.

.000

.000

**. Korrelationen er signifikant på 0.01 niveauet (to-halet).

Som det ses i Tabel 9, er der fundet en signifikant og moderat, positiv sammenhæng mellem følelsen af,
at ”kunne stoppe op i sit studieliv og tage det roligt” (1) samt at ”kunne lægge studiearbejdet på hylden
ude dårlig samvittighed” (2) og trivsel samt en moderat negativ sammenhæng med stress.

Krydspres mellem forskellige arenaer
Det er blevet undersøgt, hvorvidt der er en sammenhæng mellem de psykologistuderendes oplevelse af
krydspres mellem forskellige arenaer og deres trivsel samt stress-niveau.
Tabel 10: Sammenhængen mellem krydspres (studie/privatliv) og trivsel samt stress

Spearmans rho

1. Hvor ofte føler du, at dit
studie tager så meget af din
energi, at det går ud over dit
privatliv på en negativ
måde?
2. Hvor ofte føler du, at dit
privatliv tager så meget af
din energi, at det går ud over
dit studie på en negativ
måde?

1.

2.

Trivsel
WHO-5

Stress
PSS-10

R

1

.163**

-.428**

.505**

Sig

.

.000

.000

.000

R

1

-.254**

.291**

Sig

.

.000

.000

**. Korrelationen er signifikant på 0.01 niveauet (to-halet).

Som det ses i Tabel 10 er der fundet en signifikant og positiv, stærk sammenhæng mellem følelsen af, at

studiet går ud over privatlivet (1) og stress, og en moderat, negativ sammenhæng med trivsel. Derudover
blev der fundet en signifikant og positiv, svag sammenhæng mellem følelsen af, at privatlivet går ud over

studiet (2) og stress, og en negativ svag sammenhæng med trivsel.
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Tabel 11: Sammenhængen mellem krydspres (studiejob/frivilligt arbejde/studie) og trivsel samt stress

Spearmans rho

3. Hvor ofte føler du, at dit
studiejob og/eller frivillige
arbejde tager så meget af din
energi, at det går ud over dit
studie på en negativ måde?
4. Hvor ofte føler du, at dit studie
tager så meget af din energi, at
det går ud over dit studiejob og/
eller frivillige arbejde på en
negativ måde?

3.

4.

Trivsel
WHO-5

Stress
PSS-10

R

1

.304**

-.035

.112*

Sig

.

.000

.457

.016

R

1

-.183**

.250**

Sig

.

.000

.000

*. Korrelationen er signifikant på 0.05 niveauet (to-halet). **. Korrelationen er signifikant på 0.01 niveauet (to-halet).

Tabel 12: Sammenhængen mellem krydspres (studiejob/frivilligt arbejde/privatliv) og trivsel samt stress

Spearmans rho

5. Hvor ofte føler du, at dit
studiejob og/eller frivillige
arbejde tager så meget af din
energi, at det går ud over dit
privatliv på en negativ måde?
6. Hvor ofte føler du, at dit
privatliv tager så meget af din
energi, at det går ud over dit
studiejob og/eller frivillige
arbejde på en negativ måde?

5.

6.

Trivsel
WHO-5

Stress
PSS-10

R

1

.274**

-.168**

.236**

Sig

.

.000

.000

.000

R

1

-.181**

.284**

Sig

.

.000

.000

**. Korrelationen er signifikant på 0.01 niveauet (to-halet).

Som det ses i Tabel 11 og 12 er der fundet signifikante og svage til moderate positive sammenhænge
mellem følelsen af krydspres mellem de forskellige arenaer og stress. Derudover er der fundet signifikante
og svage negative sammenhænge mellem følelsen af krydspres og trivsel, med den undtagelse, at der ikke
blev fundet nogen signifikant sammenhæng mellem følelsen af, at ”ens studiejob og/eller frivillige arbejde
går ud over ens studie” (3) og trivsel.
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