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Stress blandt de studerende 

En rundspørge blandt 7.615 studentermedlemmer af Dansk Magisterforening 

Hovedkonklusioner 

 Knap 49 pct. har inden for den seneste måned ret ofte eller meget ofte følt sig nervøse eller stresse-

de. 

 Eksamen er den største stressfaktor. Knap otte ud af 10 svarer, at de har følt sig nervøse eller stres-

sede i forbindelse med eksamen inden for den seneste måned. Det generelle studieliv stresser også, 

her svarer 45 pct., at det fået dem til at føle sig nervøse eller stressede inden for den seneste må-

ned.  

 De kvindelige studerende er mere stressede end de mandlige studerende. Knap en fjerdedel af kvin-

derne er stressede, mens det samme gælder for lidt over hver 10. af mændene.  

 Mens halvdelen af de ensomme studerende er stressede, er det kun hver femte af de ikke ensomme 

studerende. 
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Næsten halvdelen af studerende føler sig stressede 

Dansk Magisterforening har lavet en rundspørge blandt næsten 8.000 medlemmer, der alle er i gang med 

et bachelor- eller kandidatstudie, og spurgt til deres holdning til en række emner i forbindelse med deres 

studieliv. Ud af de 7.615, som har fået undersøgelsen, har 1.092 svaret. 

De studerende føler sig i høj grad nervøse eller ”stressede”. Knap 49 pct. af respondenterne svarer, at de 

ret ofte eller meget ofte inden for den sidste måned har følt sig nervøs eller stressede. 43 pct. oplever på 

samme måde, at de ret ofte eller meget ofte ikke kan overkomme alt, hvad de skal. 29 pct. er inden for den 

seneste måned blevet vred over ting, de ikke har indflydelse på.  

I 2017 har Dansk Magisterforening spurgt til stress på en ny måde for bedre at beskrive de studerendes 

stressniveau i henhold til nyeste forskning og for at kunne sammenligne med tal for den øvrige befolkning. 

Derfor kan en direkte sammenligning med tidligere undersøgelser ikke laves. Det kan dog nævnes, at de 

studerendes oplevelse af stress i henholdsvis 2015 og 2016 har været høj. Her har knap 30 pct. begge år følt 

sig stressede enten hele tiden eller en stor del af tiden af det senest overståede semester.  

Stress-tal fra undersøgelsen i procent  

 
Kilde: Dansk Magisterforening, studiestartsundersøgelse, 2017. 

 

 

Eksamen og studiet stresser 

 

Eksamen er det tidspunkt, hvor flest studerende føler sig stressede, og ca. otte ud af 10 studerende har de 

seneste tre år angivet, at de er stressede i forbindelse med eksamen.  Med forbehold for ændret spørge-

måde, kan vi i figuren nedenfor se, at tallene på flere af parametrene er sammenlignelige med forrige år. 

Studiet generelt ser ud til at have fortsat udviklingen fra 2015-2016, og nu mener 45 pct. af respondenter-

ne, at det gør dem nervøse eller ”stressede” ret ofte eller meget ofte. 
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I hvilken forbindelse føler du dig stresset? 

 

Anm.: Figuren viser besvarelser for studerende, der indikerer, at de har oplevet stress i løbet af det sidste semester for 

2015 og 2016. Tal fra 2017 angiver, i hvilken forbindelse de studerende inden for den seneste måned har følt sig stres-

sede. De studerende har haft mulighed for at angive flere årsager. De studerende har også kunne angive andet som 

årsag.  

Kilde: Dansk Magisterforenings årlige studieundersøgelse 2015, 2016 og 2017  

 
 

De kvindelige studerende er mere stressede end de mandlige studerende 

 

Af besvarelserne kan det også ses, at det i højere grad er de kvindeliges studerende frem 

for de mandlige studerende, der føler sig nervøse og stressede. Knap 11 procent af de 

mandlige studerende svarer, at de ”meget ofte” føler sig nervøse og stressede. Ses der i 

stedet på kvinderne, er tallene noget højere. Her svarer hele 24 procent af de kvindelige 

studerende, at de ”meget ofte” føler sig nervøse og stressede. 

Har du følt dig nervøs og "stresset"? 

 

Kilde: Dansk Magisterforening, studiestartsundersøgelse, 2017. 
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De ensomme studerende er mere stressede 

 

Undersøgelsen viser, at der er en sammenhæng mellem stress og ensomhed blandt de 

studerende. Således er halvdelen af de ensomme studerende stressede, mens det kun er 

hver femte af de ikke-ensomme studerende. Af respondenterne svarer cirka 14 procent, at 

de altid eller ofte føler sig ensomme. Blandt denne gruppe oplever hele 74 procent, at de 

enten ret ofte eller meget ofte føler sig stressede.  

 

Hvor ofte føler du dig ”stresset”? 

 
 
Kilde: Dansk Magisterforening, studiestartsundersøgelse, 2017. 
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I undersøgelsen har Dansk Magisterforening spurgt 7.615 studerende, om de vil deltage. 1.092 har delta-

get i undersøgelsen. De adspurgte har haft mulighed for at svare i perioden 13.06.2017 - 22.06.2017, et 

tidsrum hvor flere studier afholder eksamen.  


