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1 INDLEDNING 
Notatet fremlægger en undersøgelse af trivslen blandt studerende i medie- og kommunikati-

onsbranchen. Resultaterne bygger på en medlemsundersøgelse blandt studerende i Dansk 

Journalistforbund i efteråret 2016. 

Alle resultaterne er i notatet fordelt på hvad de enkelte studerende laver netop nu; om de er 

på studiet eller i praktik.  90% af de studerende var på undersøgelsestidspunktet enten på 

studiet eller i lønnet praktik. Der var der kun få i de to andre typer af praktikforløb. Det bety-

der, at de resultater vi finder for ulønnede og universitetspraktikanter er forbundet med stor 

usikkerhed. Analyserne i notatet vil derfor primært fokusere på: 

 De overordnede tendenser i alle studerendes svar 

 Om de studerende på studiet og i lønnet praktik svarer forskelligt   
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2 HOVEDKONKLUSIONER 
 

2.1 Arbejdstid 

De lønnede praktikanter bruger mere tid i praktikken, end de studerende bruger på studi-

erne, i alt 7,4 timer mere om ugen. Men hvor lønnede praktikanter næsten ingen erhvervsar-

bejde har, arbejder en fjerdedel af de studerende 16 timer eller mere om ugen. De stude-

rende bruger altså en mindre andel af deres samlede arbejdstid på studierne end praktikan-

terne bruger på praktikpladserne, men arbejder alt i alt mere end de lønnede praktikanter.  

Halvdelen af de studerende på studiet arbejder 42 timer eller mere om ugen. Det samme 

gælder for en tredjedel af de lønnede praktikanter. 

 

2.2 Stress, smerter, velbefindende og sociale relationer 

Målt ved Cohens Perceived Stress Scale i to nationale undersøgelser af danskernes sundhed 

ligger 20,8% af befolkningen med højt stressniveau i 2010 og 21,3% med højt stressniveau i 

20131. Højt stressniveu er defineret som den femtedel, der i 2010 havde det højeste stressni-

veau i befolkningsundersøgelsen.2 Kvinder er generelt mere ramt af høj stress end mænd og 

unge kvinder mellem 16-26 år (33%) er mere ramt end kvinder i andre aldersgrænser.  

Tabel 1 viser en særkørsel foretaget af Statens Institut for Folkesundhed, som viser højt 

stressniveau fordelt på køn og udvalgte aldre henholdsvis for alle unge i population og for 

unge under uddannelse. Der er generel ikke stor forskel på andelen som har højt stressni-

veau mellem unge, der er under uddannelse og alle unge. Der er dog en væsentlig forskel for 

kvinder mellem 27-29 år, hvor stressniveauet er væsentligt højere for de der er under uddan-

nelse. 

Undersøgelsen blandt de medie- og kommunikationsstuderende viser, at 35% af har et højt 

stressniveau, lavest i lønnet praktik (30%) og højest blandt de som er på studiet (38%). (figur1) 

Som det er skrevet oven for er der i forvejen en tendens til at unge kvinder på landsplan er 

højt ramt af stress. DJs undersøgelse bekræfter denne tendens og viser, at stressniveauet 

blandt unge kvindelige medie- og kommunikationsstuderende er noget højere end blandt 

landsgennemsnittet. 

 

                                                                 

1 https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed-og-livsstil/~/me-
dia/1529A4BCF9C64905BAC650B6C45B72A5.ashx 

2 På baggrund af den landsdækkende Sundheds- og Sygelighedsundersøgelse fra 2010 er der defi-
neret en standardafgrænsning for højt stressniveau. Andelen med et højt stressniveau er fundet 
ved at tage de 20 %, der scorer højest på skalaen. Dette svarer til en score på 18 eller derover på 
en skala fra 0-40. Grænsen er den samme for mænd og kvinder. Denne metode er tidligere an-
vendt i en undersøgelse om højt stressniveau . (gengivelse af note fra 2013 undersøgelsen side 
25) 
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TABEL 1: COHENS PERCEIVED STRESS SCALE FORDELT PÅ KØN OG ALDER 

DATA FRA DEN NATIONALE SUNDHEDSPROFIL 2013, ALLE UNGE OG UNGE UN-

DER UDDANNELSE 

  Køn Alder Højt stressniveau 

Alle 

Kvinde 

21-22 år 32,4 % 

23-26 år 28,4 % 

27-29 år 24,6 % 

Alle (21-29) 28,2 % 

Mand 

21-22 år 14,7 % 

23-26 år 18,0 % 

27-29 år 18,3 % 

Alle (21-29) 17,3 % 

Under uddan-
nelse 

Kvinde 

21-22 år 29,3 % 

23-26 år 27,6 % 

27-29 år 35,1 % 

Alle (21-29) 28,9 % 

Mand 

21-22 år 11,1 % 

23-26 år 17,4 % 

27-29 år 25,3 % 

Alle (21-29) 15,8 % 

 

 
 

Andelen af studerende der føler sig stressede er højest blandt kvinder, blandt universitets-

studerende som er på studiet og blandt studerende på studiet, der har mere end 15 timers 

erhvervsarbejde om ugen.  

I tabellen neden for fremgår det at kvinder over 27 år i lønnet praktik har den højeste andel 

med højt stressniveau blandt alle, herefter følger kvinder generelt som er på studiet. Mænd 

på 27 og derover og som er på studiet har det højeste niveau blandt mænd. 

38%

30%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

På studiet

I lønnet praktik

Danskernes sundhed 2013

Figur 1: Cohens Perceived Stress Scale (PSS) 'Højt 
stressniveau'
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Både på studie og i lønnet praktik er der omkring halvt så mange mænd som kvinder, der 

rapporterer et højt stressniveau. 

Der er foretaget en estimeret sammenligning med data for studerende i sammenlignelige al-

dre fra den Nationale Sundhedsprofil 2013, som viser: 

 at mænd i lønnet praktik rapporterer stressniveau på landsgennemsnittet 

 at kvinder i lønnet praktik rapporter 8 procentpoint højere stressniveau end forven-

tet ud fra landsgennemsnit – og at det især er de ældste som har en overrapporte-

ring 

 at mænd på studiet rapporterer godt 10 procentpoint højere stressniveau end for-

ventet ud fra landsgennemsnit 

 at kvinder på studiet rapporterer knap 19 procentpoint højere stressniveau end for-

ventet ud fra landsgennemsnit – og markant mest udbredt blandt de yngste. 

 

TABEL 2: COHENS PERCEIVED STRESS SCALE FORDELT PÅ STUDIE/LØNNET PRAKTIK, 

KØN OG ALDER 

 Køn Alder Højt stressniveau Estimeret afvigelse 
fra landsgennem-

snit (*) 

Studie 

Kvinde 

22 og under 48,0 % +18,7% 

23-26 år 48,0 % +20,4% 

27 og over 45,2 % +10,1% 

alle 47,5 % +18,6% 

Mand 

22 og under 26,3 % +15,2% 

23-26 år 20,0 % +2,6% 

27 og over 38,9 % +13,6% 

alle 26,2 % +10,4% 

Lønnet prak-
tik 

Kvinde 

22 og under 32,0 % +2,7% 

23-26 år 34,1 % +6,5% 

27 og over 58,8 % +23,7% 

alle 36,9 % +8,0% 

Mand 

22 og under (-) (-) 

23-26 år 21,6 % +4,2% 

27 og over (-) (-) 

alle 15,7 % -0,1% 

(-) Få respondenter 

(*) Sammenlignet med landsgennemsnit for studerende 

 

Adgangsgivende karaktergennemsnit synes umiddelbart ikke at bidrage så meget til højt 

stressniveau. Mænd med under 7,0 i gennemsnit har dog en større andel med højt stressni-

veau og kvinder med 10,0 og derover et lavere niveau. 
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TABEL 3: COHENS PERCEIVED STRESS SCALE FORDELT PÅ STUDIE/LØNNET PRAKTIK, 

KØN OG ADGANGSGIVENDE KARAKTERGENNEMSNIT 

 Køn Karaktergennemsnit Højt stressniveau 

Studie 

Kvinde 

Under 7.0 50,0 % 

7,0-9,9 46,8 % 

10.0 og over 47,2 % 

alle 47,5 % 

Mand 

Under 7.0 37,1 % 

7,0-9,9 18,2 % 

10.0 og over 25,7 % 

alle 26,2 % 

Lønnet praktik 

Kvinde 

Under 7.0 40,9 % 

7,0-9,9 43,2 % 

10.0 og over 31,3 % 

alle 36,9 % 

Mand 

Under 7.0 (-) 

7,0-9,9 23,8 % 

10.0 og over (-) 

alle 15,7 % 

(-) Få respondenter 

 

Stress er også målt ved et andet ofte anvendt enkeltspørgsmål, hvor 22% svarer, at de virke-

lig meget/ret meget føler denne form for stress for tiden, hvilket er over dobbelt så mange 

som i FTF2011 (9%). Der er en lille men beskeden forskel, der viser at studerende på studiet 

rapporter mere stress end studerende i praktik. 

 

Velbefindende 

Fem spørgsmål om smerter og ubehag viser, at studerende og praktikanter i medie- og kom-

munikationsbranchen rapporterer væsentlig højere på de fem spørgsmål end normalbefolk-

ningen i 2010 (Den Nationale Sundhedsprofil 2010).  

Der er ingen nævneværdig forskel på fordelingen blandt studerende og lønnede praktikan-

ter. 
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Samlet set 18% rapporterer af de medie- og kommunikationsstuderende psykisk dårligt hel-

bred. I to nationale undersøgelser af Danskernes sundhed har 10,0% dårligt mentalt helbred i 

2010 og 10,1% i 20133. Kvinder er generelt mere ramt af dårligt psykisk helbred end mænd og 

unge kvinder mellem 16-26 år (33%) er mere ramt end kvinder i andre aldersgrænser. Der er 

ikke 100 % sammenlignelighed mellem vores opgørelse og den som gjort i Danskernes Sund-

hed, men det tyder på at medie- og kommunikationsstuderende i højere grad rapporterer et 

dårligt psykisk helbred end befolkningen som helhed. 

I tabellen neden for fremgår, at under halvt så mange mænd end kvinder rapporterer dårligt 

psykisk helbred, både når de er på studiet og i lønnet praktik. For kvinder lønnet praktik bety-

der alder, at de rapporterer dårlige psykisk helbred jo ældre de er. 

I en tilnærmet sammenligning med landsgennemsnit er der især for kvinder på studiet en væ-

sentlig højere andel som rapporterer dårligt psykisk helbred.   

 

  

                                                                 

3 https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed-og-livsstil/~/me-
dia/1529A4BCF9C64905BAC650B6C45B72A5.ashx 

36%

12%
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26%
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15%
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10%
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Ængstelse, nervøsitet, uro og angst

Smerter og ubehag 'JA, meget generet'

Den Nationale Sundhedsprofil 2010 I lønnet praktik På studiet
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TABEL 4: DÅRLIGT PSYKISK HELBRED FORDELT PÅ STUDIE/LØNNET PRAKTIK, KØN OG 

ALDER 

 Køn Alder Dårligt psykisk 
helbred 

Estimeret afvigelse 
fra landsgennem-

snit(*) 

Studie 

Kvinde 

22 og under 25,3 % +9,9% 

23-26 år 25,5 % +10,1% 

27 og over 31,0 % +7,0% 

alle 26,5 % +10,4% 

Mand 

22 og under 7,9 % +1,0% 

23-26 år 6,7 % -3,3% 

27 og over 19,4 % +1,1% 

alle 10,1 % +0,5% 

Lønnet prak-
tik 

Kvinde 

22 og under 8,0 % -7,4% 

23-26 år 18,2 % +2,8% 

27 og over 35,3 % +11,3% 

alle 18,5 % +2,4% 

Mand 

22 og under (-) (-) 

23-26 år 10,8 % +0,8% 

27 og over (-) (-) 

alle 7,1 % -2,5% 

(-) Få respondenter 

(*) Sammenlignet med landsgennemsnit for studerende 

 

 

Sociale relationer 

I Den Nationale Sundhedsprofil 2010 svarer 5,6 %, at de ofte er uønsket alene, mens det gæl-

der for 8% af de medie- og kommunikationsstuderende. Især studerende på studiet svarer 

markant over dette tal (9%), mens studerende i lønnet praktik kun svarer lidt over (7%). 

87 % savner ’ofte’/’for det meste’ nogen at tale med hvis de har problemer eller brug for 

støtte. 

Medie og kommunikationsstuderende svarer marginalt dårligere end landsgennemsnittet på 

et spørgsmål om, hvor ofte de inden for den sidste måned har følt sig sikker på sine evner til 

at klare vanskeligheder på studiet/i praktikken. 
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2.3 Studie- og praktikmiljø 

Størstedelen er tilfredse med deres praktik- og studiemiljø. Blandt de lønnede praktikanter 

er andelen, der er tilfredse eller meget tilfredse med deres praktik 80% og lidt lavere blandt 

de studerende (67%). 

Der er flere på studiet, som oplever at arbejdet er ujævnt fordelt, så det hober sig op end 

blandt de, som er i lønnet praktik.  

Blandt alle deltagerne gælder der for 22% at de altid eller ofte ikke når alle de ting de skal nå 

på studiet/i praktikken. Andelen af studerende der altid eller ofte oplever, at de ikke når tin-

gene, er større end blandt de lønnede praktikanter. 

De studerende er spurgt: Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Spørgsmålene er ikke for-

muleret helt ens, men i sammenligning med AH2010 ligner de studerende på studiet lands-

gennemsnittet på arbejdsmarkedet og studerende i lønnet praktik rapporter bedre forhold 

end landsgennemsnittet. 

61% skal altid/ofte overskue mange ting på en gang, 5% svarer sjældent/aldrig og 34% af og til. 

Det er en høj andel som synes at være belastede og studerende på studiet er væsentlig mere 

belastet end studerende i lønnet praktik. 

41% har altid/ofte mulighed for at fokusere på en opgave af gangen, 27% svarer sjældent/al-

drig og 33% af og til. Igen er de studerende på studiet mere belastet end studerende i lønnet 

praktik 

26% føler altid/ofte at studiet/praktikken tager så meget af din energi, at det går ud over pri-

vatlivet, 38% svarer sjældent/aldrig og 36% af og til. De studerende på studiet er kun lidt mere 

belastede end studerende i lønnet praktik. 

Studie- og praktikmiljøs betydning for stress og psykisk helbred 

I lighed med studielivsundersøgelsen fra SDU har vi på baggrund af en række enkeltspørgs-

mål skabt fire indeks for vilkår i studie- og praktiklivet (vi har ikke kunnet generere indeks om 

problemer med at leve op til egne krav). 

 Problemer med tid og planlægning (SDU) 

 Uklare mål (SDU) 

 Mangel på god stemning og fællesskab (SDU) 

 Mangel på anerkendelse og feedback (TeamArbejdsliv) 

Vi har undersøgt sammenhængen mellem de fire indeks og stress ved at korrelere indeks 

med stress et for et. Samme praksis er anvendt for psykisk helbred. 

For stress er der en pæn høj korrelation mellem problemer med tid og planlægning og stress 

– dvs at de som har problemer med tid og planlægning i højere grad oplevere stress end de 

som ikke har problemer. Tendensen gælder både for de som er på studiet og de som er i 

praktik.  

For de andre fakturer gælder det, at man finder de største sammenhænge med stress blandt 

de som er i praktik (hvor stres er lavere end på studiet). 
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Neden for vises resultaterne fra SDU, som generelt viser en endnu højere sammenhæng end 
i denne undersøgelse. Samtidig er det en tendens at rækkefølgende mellem de tre fælles in-
deks er den samme.   

 
 

Sammenhængen mellem psykisk helbred og de fire indeks er stort set den samme som med 

stress. 
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Regressionsanalyse stress og psykisk helbred 

Derudover har vi undersøgt effekten af hver enkelt af de fire indeks for vilkår på studiet/i 

praktikken og hhv. stressniveau og psykisk helbred. Når vi undersøger det med en regressi-

onsmodel kan vi dels se, hvor stor deleffekten af hver enkelt dimension af studie- og praktik-

miljøet er på stress og psykisk helbred er. Vi kan altså kontrollere for den samvariation der er 

mellem de fire indeks. Dels kan vi kontrollere for andre ting (baggrundsfaktorer), som vi ved 

trevejsanalyserne har set har en betydning for hhv. stressniveau og psykisk helbred og som 

kan tænkes at have en indvirkning på hvordan den enkeltes stressniveau bliver påvirket af de 

ovenstående faktorer. Det vil sige at vi kan udtale os om, hvad der har en betydning for 

stress og psykisk helbred, når vi tager højde for de andre ting, som også har betydning. 

Regressionsanalyserne viser, at de tre dimensioner af dårligt studie-/praktikmiljø ’problemer 

med tid og planlægning’, ’mangel på god stemning og fællesskab’ og ’uklare mål’ alle har en høj-

signifikant negativ betydning for stress og psykisk helbred. Det gælder både blandt stude-

rende og praktikanter, og uanset køn, alder, adgangsgivende karaktergennemsnit, antal ti-

mers erhvervsarbejde, samlet antal arbejdstimer, og om man går på DJMX eller universitetet.  

Mangel på anerkendelse og feedback har derimod ikke en selvstændig betydning for hver-

ken stress eller psykisk helbred. Problemer med planlægning og tid er den af de tre dimensio-

ner af studie-/praktikmiljø, der betyder mest. Dernæst kommer mangel på god stemning og 

fællesskab (undtagen for effekten på stress blandt studerende, hvor de resterende to di-

mensioner har lige stor numerisk betydning).  

Derudover har køn og det adgangsgivende karaktergennemsnit en signifikant betydning for 

stress og psykisk helbred for både studerende og praktikanter. Kvinder er alt andet lige mere 

stressede og har et dårligere psykisk helbred. På samme måde har studerende og praktikan-

ter alt andet lige mindre stress og et bedre psykisk helbred jo højere karaktergennemsnit de 

fik ved den adgangsgivende eksamen. Erhvervsarbejde og arbejde i alt har derimod ikke en 

selvstændig betydning. Det samme gælder uddannelsesretning og alder, med enkelte undta-

gelser: Blandt de studerende ser det ud som om de studerende over 27 år alt andet lige har 
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en lille smule mindre stress end studerende op til 26 år. Blandt praktikanter ser det ud til at 

DJMX-erne alt andet lige har en smule mindre stress end dem, som er universitetspraktikan-

ter.  

På baggrund af regressionen kan vi pege på, at problemer med tid og planlægning, uklare mål 

og manglen på at føle sig som en del af et fællesskab har en afgørende betydning for stressni-

veauet og det psykiske helbred blandt både studerende og praktikanter. 

De viste partielle effekter kan anskueliggøres på følgende måde: 

En øgning med 10 procentpoint på skalaen for Problemer med tid og planlægning (skalaen 

går fra 0-100), vil for studerende betyde en negativ øgning på 4,27 procentpoint på psykisk 

helbred (skala 0-100). 4 

En øgning med 10 procentpoint på skalaen for Problemer med tid og planlægning (skalaen 

går fra 0-100), vil for studerende betyde en negativ øgning på 0,82 procentpoint på stressni-

veau (skala 0-40). 5 

 

  
Partiel effekt på stressniveau 

(skala 0-40) 
Partiel effekt på psykisk helbred 

(skala 0-100) 

Indeks Studerende Praktikanter Studerende Praktikanter 
Problemer med tid og plan-
lægning 

0,206 *** 0,144 *** 0,427 *** 0,328 *** 

Mangel på god stemning og 
fællesskab 

0,043 *** 0,114 *** 0,149 *** 0,228 *** 

Mangel på anerkendelse og 
feedback 

-0,007  (insig.) -0,005  (insig.) -0,050  (insig.) -0,027  (insig.) 

Uklare mål ,0048 *** 0,066 *** 0,107 ** 0,146 ** 

Køn: Kvinde 2,137 *** 2,374 ** 5,762 *** 4,884 * 

Karaktergennemsnit -0,373 ** -0,450 ** -0,867 ** -1,189 ** 

Uddannelsesretning: DJMX -0,176  (insig.) 1,641 * -0,988  (insig.) -1,809  (insig.) 

Alder: 23-26 år -1,126  (insig.) -1,374  (insig.) -2,681  (insig.) -0,774  (insig.) 

Alder: 27+ år -1,550 * 0,462  (insig.) -1,905  (insig.) 3,131  (insig.) 

Konstantled 6,531 *** 6,606 *** 80,815 *** 75,116 *** 

Antal 352 161 352 161 

Justeret R2 0,359 0,418 0,339 0,339 

Referencekategorier: Mand (køn), universitet (uddannelsesretning), 22 år eller yngre (alder) . 
Insignifikante variable: Antal timers erhvervsarbejde, antal timers arbejde i alt. 

Signifikansniveau: *=10%, **=5%, ***=1%. 

                                                                 

4 0,427 * 1,0 * 100 = 4,27 procentpoint 

5 0,206 * o,4* 100 = 0,82 procentpoint 



 

Side 16 af 76 TRIVSEL BLANDT STUDERENDE OG PRAKTIKANTER I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN 

De studerendes forhold til uddannelsen 

Knap trefjerdele af alle studerende svarer positivt til en række spørgsmål om at vær stolt af 

at være studerende på uddannelsen, ville anbefale en god ven at søge ind på uddannelsen, 

om uddannelsen har stor personlig betydning for dig og at kunne identificere sig med uddan-

nelsen. Knap en fjerdedel svarer i nogen grad og under to % svarer negativt. De som er på 

studiet svarer generelt lidt mere positivt til de fire spørgsmål end de som er i lønnet praktik. 

Klare mål på studie og i praktik 

Omkring eller lige under halvdelen af alle studerende svarer positivt til, at de kan identificere 

sig med studie eller praktik og om de der er klare mål for studie og praktik. Omkring en tred-

jedel svarer i nogen grad og under en femtedel svarer negativt. De som er på studiet svarer 

generelt lidt mere positivt til de fire spørgsmål end de som er i lønnet praktik. 

Planlægge og prioritere arbejdet 

40% svarer i positivt ift. at det er nemt at planlægge og prioritere deres arbejde i henholdsvis 

studiet og praktikken. 23% svarer enten slet eller i mindre grad og 39% svarer i nogen grad. De 

som er på studiet svarer generelt mindre positivt end de som er i lønnet praktik. 

Social støtte og fællesskab i praktikken 

Der er generelt stor opbakning til at få hjælp og støtte fra kolleger på praktikstedet og at an-

dre på praktikstedet er villige til at lytte til praktikantens problemer mens der er noget min-

dre opbakning til spørgsmålene om at få hjælp og støtte fra medpraktikanter især hjælp og 

støtte fra praktikantvejledere  

Derfor er samtidig interessant at, flest vil henvende sig til praktikantvejleder, hvis de oplever 

problemer og udfordringer i praktikken. Med-praktikanter kommer på anden og tredje plad-

sen. 

God stemning og fællesskab 

Der er meget høj opbakning til at der hvad enten man er på studiet eller i praktik er en god 

stemning ift. medstuderende/andre praktikanter. Der er også høj med lidt lavere opbakning 

til at man føler dig som en del af et fællesskab på studie/praktiksted. 

 

2.4 Arbejdsklima og læring 

Alder har en betydning for de studerendes studiemiljø. De yngre studerende oplever i højere 

grad at have tid til deres arbejdsopgaver og de er mere tilfredse med den feedback de får. De 

er i højere grad en del af det sociale fællesskab og har en tættere kontakt til de andre stude-

rede.  

Læring 

Der er stor opbakning til at man lærer noget nyt gennem sit studie/sin praktik, lidt større op-

bakning ift. praktik end til studie.   

De som er på studiet og vurderer studiet rapporterer meget mere, at arbejdsklimaet er 
konkurrencepræget, end de som er i praktikken og vurderer praktikken. 
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Arbejdsklima 

Der er få der rapporterer, at arbejdsklimaet på henholdsvis studiet og i praktikken er ’rigidt 

og regelbaseret’ og ’præget af mistillid’. Marginalt flere i praktikken afviser udsagnene end 

bland de som er på studiet og vurderer studiet. 

Der er to tredjedele som svarer positivt til at arbejdsklimaet er opmuntrende og støttende 

mens lidt færre bakker op om at det er afslappet og komfortabelt. De som er i praktikken og 

vurderer praktikken svarer lidt mere positivt på de to spørgsmål ende som er på studiet og 

vurderer studiet. 

Der er 35% der vurderer at arbejdsklimaet på studiet i meget høj grad/i høj grad er konkurren-

cepræget, mens det gælder for 13% for de som vurderer praktikken. 

Feedback 

Studerende som er i praktikmodtager væsentlig mere feedback end studerende som er på 

studiet. 

6% af de på studiet får altid/ofte feedback fra undervisere/vejledere, og 28% får altid/ofte 

feedback fra andre studerende.   

27% af de som er i praktik får altid/ofte feedback fra kolleger, 28% får altid/ofte feedback fra 

overordnede, 32% får altid/ofte feedback fra praktikantvejledere og 34% taler altid/ofte med 

andre praktikanter. 

43% svarer positivt til kvaliteten i feedback, 21% svarer negativt og 31% neutralt. De som er i 

lønnet praktik er noget mere positive end de som er på studiet, men forskellen synes ikke 

umiddelbart af afspejlede den forskel der synes at være i at de i praktikken synes af modtage 

mere feedback end de som er på studiet. 

 

Tabel neden for: 

For de som er i lønnet praktik er der flere, der har et højt stressniveau, når hyppigheden af at 

tale med overordnede samt med praktikantvejleder falder. Tendensen findes også i forhold 

til samtale med kolleger, men er er ikke helt konsekvent.  

Hyppigheden af at tale med andre studerende kun har begrænset sammenhæng med stress-

niveau. Hyppigheden af at tale med medstuderende har kun en begrænset sammenhæng 

med højt stressniveau. 

Lav kvalitet i feedback hænger sammen med en høj andel som har højt stressniveau og høj 

kvalitet med en lavere andel, som har højt stressniveau. 

SPØRGSMÅL OM FEEDBACK – KRYDSET MED HØJT STRESSNIVEAU (I PRAKTIK) 

 Svarkategori Højt stressniveau 

Hvor ofte taler din nær-

meste overordnede med 

dig om, hvor godt du ud-

fører dit arbejde? (kun 

praktik) 

Altid/ofte 23,0 % 

Sommetider 22,3 % 

Sjældent/Aldrig/næsten aldrig 42,7 % 

Total 29,9 % 
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SPØRGSMÅL OM FEEDBACK – KRYDSET MED HØJT STRESSNIVEAU (I PRAKTIK) 

Hvor ofte taler din prakti-

kantvejleder på praktik-

stedet med dig om, hvor 

godt du udfører dit ar-

bejde? (kun praktik) 

Altid/ofte 22,4 % 

Sommetider 25,0 % 

Sjældent/Aldrig/næsten aldrig 42,9 % 

Total 30,7 % 

Hvor ofte taler dine kolle-

ger med dig om, hvor 

godt du udfører dit ar-

bejde? (kun praktik) 

Altid/ofte 18,0 % 

Sommetider 43,8 % 

Sjældent/Aldrig/næsten aldrig 30,4 % 

Total 30,4 % 

Hvor ofte taler du med an-

dre praktikanter om, hvor 

godt I udfører jeres ar-

bejde? (kun praktik) 

Altid/ofte 26,6 % 

Sommetider 31,3 % 

Sjældent/Aldrig/næsten aldrig 33,3 % 

Total 30,2 % 

Hvordan vurderer du kva-

liteten i den feedback, 

som du modtager i prak-

tikken? 

Meget høj/høj 20,9 % 

Hverken høj eller lav 37,5 % 

Lav/meget lav 44,1 % 

Total 30,1 % 

 

Tabel neden for: 

For de som er på studiet er der flere der har et højt stressniveau, når hyppigheden af at tale 

med undervisere/vejledere falder, mens hyppigheden af at tale med andre studerende kun 

har begrænset sammenhæng med stressniveau.  

Lav kvalitet i feedback hænger sammen med en høj andel som har højt stressniveau og høj 

kvalitet med en lavere andel, som har højtstressniveau. 

SPØRGSMÅL OM FEEDBACK – KRYDSET MED HØJT STRESSNIVEAU (PÅ STUDIE) 

 Svarkategori Højt stressniveau 

Hvor ofte taler dine un-

dervisere/vejledere med 

dig om, hvor godt du kla-

rer dig på dit studie? (kun 

studie) 

Altid/ofte 25,0 % 

Sommetider 28,6 % 

Sjældent/Aldrig/næsten aldrig 42,0 % 

Total 38,8 % 

Hvor ofte taler du med an-

dre studerende om, hvor 

godt du klarer dig på jeres 

studie? (kun studie) 

Altid/ofte 41,7 % 

Sommetider 34,3 % 

Sjældent/Aldrig/næsten aldrig 41,7 % 
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SPØRGSMÅL OM FEEDBACK – KRYDSET MED HØJT STRESSNIVEAU (PÅ STUDIE) 

Total 38,7 % 

Hvordan vurderer du kva-

liteten i den feedback, 

som du modtager på stu-

diet? 

Meget høj/høj 28,9 % 

Hverken høj eller lav 43,1 % 

Lav/meget lav 46,4 % 

Total 37,9 % 

 

Tabel neden for: 

For de som er i lønnet praktik er der flere, der har et dårligt psykisk helbred, når hyppigheden 

af at tale med overordnede, med praktikantvejleder og med kolleger falder.  

Hyppigheden af at tale med andre studerende kun har begrænset sammenhæng med stress-

niveau. Hyppigheden af at tale med medstuderende har kun en begrænset sammenhæng 

med højt stressniveau. 

Lav kvalitet i feedback hænger sammen med en høj andel som har højt stressniveau og høj 

kvalitet med en lavere andel, som har højt stressniveau. 

SPØRGSMÅL OM FEEDBACK – KRYDSET MED DÅRLIGT PSYKISK HELBRED (I PRAK-

TIK) 

 
Svarkategori 

Dårligt psykisk hel-

bred 

Hvor ofte taler din nær-

meste overordnede med 

dig om, hvor godt du ud-

fører dit arbejde? (kun 

praktik) 

Altid/ofte 13,1 % 

Sommetider 8,6 % 

Sjældent/Aldrig/næsten aldrig 20,7 % 

Total 14,3 % 

Hvor ofte taler din prakti-

kantvejleder på praktik-

stedet med dig om, hvor 

godt du udfører dit ar-

bejde? (kun praktik) 

Altid/ofte 9,0 % 

Sommetider 11,8 % 

Sjældent/Aldrig/næsten aldrig 22,1 % 

Total 14,6 % 

Hvor ofte taler dine kolle-

ger med dig om, hvor 

godt du udfører dit ar-

bejde? (kun praktik) 

Altid/ofte 6,6 % 

Sommetider 12,1 % 

Sjældent/Aldrig/næsten aldrig 25,0 % 

Total 14,3 % 

Hvor ofte taler du med an-

dre praktikanter om, hvor 

godt I udfører jeres ar-

bejde? (kun praktik) 

Altid/ofte 15,6 % 

Sommetider 13,3 % 

Sjældent/Aldrig/næsten aldrig 15,6 % 



 

Side 20 af 76 TRIVSEL BLANDT STUDERENDE OG PRAKTIKANTER I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN 

SPØRGSMÅL OM FEEDBACK – KRYDSET MED DÅRLIGT PSYKISK HELBRED (I PRAK-

TIK) 

Total 14,6 % 

Hvordan vurderer du kva-

liteten i den feedback, 

som du modtager i prak-

tikken? 

Meget høj/høj 10,0 % 

Hverken høj eller lav 16,7 % 

Lav/meget lav 20,6 % 

Total 13,9 % 

 

Tabel neden for: 

For de som er på studiet er der flere der har et dårligt psykisk helbred, når hyppigheden af at 

tale med undervisere/vejledere falder. Hyppigheden af at tale med andre studerende også en 

lignende men lidt mindre sammenhæng med højt stressniveau.  

Lav kvalitet i feedback hænger sammen med en høj andel som har højt stressniveau og høj 

kvalitet med en lavere andel, som har højtstressniveau. Sammenhængen er meget stærk! 

SPØRGSMÅL OM FEEDBACK – KRYDSET MED HØJT STRESSNIVEAU (PÅ STUDIE) 

 Svarkategori Højt stressniveau 

Hvor ofte taler dine un-

dervisere/vejledere med 

dig om, hvor godt du kla-

rer dig på dit studie? (kun 

studie) 

Altid/ofte 10,0 % 

Sommetider 14,3 % 

Sjældent/Aldrig/næsten aldrig 21,6 % 

Total 38,8 % 

Hvor ofte taler du med an-

dre studerende om, hvor 

godt du klarer dig på jeres 

studie? (kun studie) 

Altid/ofte 15,5 % 

Sommetider 19,6 % 

Sjældent/Aldrig/næsten aldrig 23,6 % 

Total 20,1 % 

Hvordan vurderer du kva-

liteten i den feedback, 

som du modtager på stu-

diet? 

Meget høj/høj 8,5 % 

Hverken høj eller lav 21,1 % 

Lav/meget lav 36,9 % 

Total 19,7 % 

 

2.5 Store Matchdag 

På fire spørgsmål om negativ eller positive betydning af Store Matchdag er vurderingen 

langt overvejende af den har haft negativ betydning på grund af ’konkurrence med medstu-

derende om praktikpladser’, for ’deltagelse i studiet op til dagen’, for ’det psykiske velbefin-

dende op til dagen’ og for ’studiemiljøet generelt op til dagen’. Mellem 62 og 79% rapporte-

rer negativ betydning på de fire spørgsmål. De som er i praktik har generelt en mere negativ 
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vurdering af konsekvenserne af Store Matchdag end de som er på studiet (og for hvem der 

er længere tid siden, at de deltog i den). 

Mange udtrykker at de oplevede usikkerhed omkring, hvordan Store Matchdag blev afviklet. 

De yngste studerende bliver i højere grad negativt påvirket af Store Matchdag. 

2.6 Konflikter og chikane (kun praktik) 

Konflikter med kilder rapporteres højt (24%), ude af form på grund af ubehagelige episoder 

sker for 12% og chikane, hetz krænkelser for 9%.  

Vold må i udgangspunktet betragtes for uacceptabelt, men rapporteres af 1 % og trusler om 

vold rapporteres af 6 %. 

Brev, e-mail, sms er den mest anvende kanal fra kilder og interviewpersoner for at chikanere, 

hetze og true., telefon og direkte kontakt, sociale medier følger herefter, omtale i medier fyl-

der mindst.  

Brugere/læsere/lyttere/seere/borgere har generelt lidt mindre betydning end kilder og inter-

viewpersoner i forhold til at chikanere mv.  

14% har oplevet chikane, hetz eller krænkelser fra brugere/læsere/lyttere/seere/borgere, 3% 

udsat for trusler om vold, og 8% fysisk ude af form på grund af ubehagelige episoder. 

Sociale medier og brev er den mest anvendte kanal når der er tale om chikane, hetz eller 

trusler fra brugere/læsere/lyttere/seere/borgere. Telefon, omtale i medier samt direkte kon-

takt følger derefter. 

Blandt de forholdsvis mange som er eksponerede for chikane, hetz eller trusler, fra kilder 

og/eller brugere/læsere/borgere er der kun 7 % (6 ud af 86 respondenter) der svarer, at det 

har været belastende (i stor grad/i meget stor grad). 10% svarer i nogen grad, 37% i nogen 

grad og 45% og overhovedet ikke. 

3% (3 ud af 86 respondenter) af de som har oplevet chikane, hetz eller trusler, fra kilder og/el-

ler brugere/læsere/borgere har været borte fra praktikken af denne årsag.  

13 % rapporterer at de på grund af hetz, chikane og trusler har udøvet selvcensur mindst 1 

gang. 

2.7 Mobning og sexchikane 
4% af deltagerne har oplevet at blive mobbet på studiet eller i praktikken indenfor det 
sidste år. I 2014 svarer 11,6% ja til det tilsvarende spørgsmål i en landsdækkende undersø-
gelse (Arbejde og Helbred). Dvs. andelen som oplever mobning er væsentlig lavere 
blandt medie- og kommunikationsstuderende. 

4% svarende til 28 personer blandt respondenterne har oplevet uønsket seksuel op-
mærksomhed indenfor det sidste år.  I 2014 svarer 3,1% ja til tilsvarende spørgsmål i en 
landsdækkende undersøgelse. Dvs. seksuel chikane ikke ser ud til at være mere udbredt 
blandt medie- og kommunikationsstuderende. 
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3 HVEM HAR BESVARET SPØRGESKEMAET?  

3.1 Køn og alder 
Respondentens køn 

 Kvinde Mand Antal 

På studiet 60% 40% 368 

På udveksling på en anden uddan-
nelse eller i udlandet 

65% 35% 26 

I lønnet praktik 65% 35% 200 

I ulønnet praktik 83% 17% 23 

I projektorienteret forløb (universi-
tetspraktik) 

62% 38% 13 

Total 62% 38% 630 

 

Kvinderne udgør størstedelen af deltagerne (62% i alt). Der er ingen særlig forskel på 
kønsandelen mellem de studerende og de lønnede praktikanter. 

 

Aldersfordeling 

 
22 år eller 

yngre 23-26 år 
27 år eller æl-

dre Antal/Gennemsnit 

På studiet 31% 48% 21% 368 25,1 

På udveksling på en an-
den uddannelse eller i 
udlandet 

4% 73% 23% 26 25,3 

I lønnet praktik 19% 63% 19% 200 24,8 

I ulønnet praktik 22% 43% 35% 23 25,1 

I projektorienteret for-
løb (universitetspraktik) 

23% 62% 15% 13 25,2 

Total 25% 54% 21% 630 25,0 

 

Deltagernes gennemsnitlige alder er 25 år. Ca. halvdelen er 23-26 år, ca. en fjerdedel er 
yngre og en fjerdedel er ældre. De lønnede praktikanters alder er gennemsnitligt lidt la-
vere end de studerendes (0,3 år lavere).  
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3.2 Uddannelsesbaggrund 

 
 

Hvilken uddannelse følger du? 

 Journalist Universitet 

Erhvervsuddan-

nelse Antal 

På studiet 49% 49% 1% 368 

På udveksling på en anden uddan-

nelse eller i udlandet 
84% 16% 0% 25 

I lønnet praktik 50% 36% 15% 200 

I ulønnet praktik 41% 59% 0% 22 

I projektorienteret forløb (univer-

sitetspraktik) 
8% 92% 0% 13 

Total 50% 45% 5% 628 

 
 

Hvor langt er du på studiet? 

 

I gang med 1. 

halvår 

Længere end 1. 

halvår men ikke 

ved at afslutte 

I gang med sidste 

halvår Antal 

På studiet 17% 59% 24% 368 

På udveksling på en anden ud-

dannelse eller i udlandet 
4% 69% 27% 26 

I lønnet praktik 2% 92% 7% 200 

I ulønnet praktik 0% 87% 13% 23 

I projektorienteret forløb (uni-

versitetspraktik) 
8% 92% 0% 13 

Total 11% 71% 18% 630 

 
Hvor deltagerne er i deres studieforløb varierer en del mellem de studerende og de løn-
nede praktikanter. Langt de fleste af deltagerne (71%) er længere end 1. halvår, men ikke i 
ved at afslutte uddannelsen. Blandt de lønnede praktikanter er denne gruppe hele 92%, 
mens det er 59% for de studerende, som pt. er på studiet. 

 

Karaktergennemsnit fra den adgangsgivende gymnasiale uddannelse (minus evt. hur-
tigstartsbonus) 

 
Mindre end 

7,0 7,0-9,9 10,0+ Antal/Gennemsnit 

På studiet 19% 33% 48% 368 8,3 
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På udveksling på en an-
den uddannelse eller i 
udlandet 

4% 42% 54% 26 8,9 

I lønnet praktik 21% 33% 47% 200 8,4 

I ulønnet praktik 17% 39% 43% 23 8,1 

I projektorienteret forløb 
(universitetspraktik) 

0% 31% 69% 13 9,6 

Total 18% 33% 48% 630 8,4 

 

Langt de fleste deltagere har gennemsnitskarakter fra den adgangsgivende gymnasiale 
eksamen på karakteren syv eller derover. Kun ca. en femtedel har en gennemsnitskarak-
ter under syv. Der er ingen store forskelle mellem grupperne. 

 

Hvor længe har du været i praktik? 

 

Mindre end 6 må-

neder 6-12-måneder 

Mere end 12 må-

neder Antal 

I lønnet praktik 45% 31% 25% 200 

I ulønnet praktik 100% 0% 0% 23 

I projektorienteret forløb (uni-

versitetspraktik) 
100% 0% 0% 13 

Total 53% 26% 21% 236 

 
Tabellen viser hvor langt respondenterne er i deres respektive praktikforløb, og bør tol-
kes op mod viden om, hvor lange de tre typer af praktikforløb er. 
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Hvor mange kilometer har du mellem din bopæl og dit uddannelsessted/praktiksted? 

 0-10 km 11-45 km 46+ km Antal/Gennemsnit 

På studiet 51% 25% 24% 368 43,7 

I lønnet praktik 69% 19% 13% 200 23,2 

I ulønnet praktik 83% 9% 9% 23 10,4 

I projektorienteret forløb 
(universitetspraktik) 

69% 31% 0% 13 11,2 

Total 59% 22% 19% 604 34,9 

 

De studerende har gennemsnitligt næsten dobbelt så langt til studiestederne (43,7 km) 
end praktikanterne har til deres praktiksteder (23,2 km). 59% af alle deltagerne har 10 km 
transport eller mindre, hvorimod 19% har en transport på mere end 45 km hver vej. 

 

3.3 Praktikstedernes størrelse og placering 
Hvor mange ansatte er der i den virksomhed, hvor du er i praktik (alle ansatte på den fysiske 

adresse)? 

 1-4 5-9 10-19 20-34 35-49 50-99 100+ 
Antal/Gennem-

snit 

I lønnet praktik 4% 7% 7% 7% 6% 26% 45% 200 5,6 

I ulønnet praktik 9% 9% 26% 17% 0% 9% 30% 23 4,4 

I projektorienteret 
forløb (universi-
tetspraktik) 

8% 0% 8% 15% 8% 15% 46% 13 5,5 

Total 5% 6% 8% 8% 6% 24% 43% 236 5,5 

 

To tredjedele af de deltagende praktikanter er i praktik i virksomheder med 50 eller flere 
ansatte. B20% er i praktik i virksomheder på mellem 10-49 ansatte. Blot 11% er i praktik i 
små virksomheder med 9 eller færre ansatte. 

 

 

I hvilken region er din praktikvirksomhed placeret (den fysiske adresse, hvor du er i praktik)? 

 

Region 

Nordjylland 

Region 

Midtjylland 

Region Syd-

danmark 

Region Ho-

vedstaden 

Region Sjæl-

land Antal 

I lønnet praktik 5% 15% 12% 63% 7% 200 

I ulønnet praktik 0% 26% 4% 70% 0% 23 
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I projektorienteret 

forløb (universitets-

praktik) 

8% 8% 8% 77% 0% 13 

Total 4% 15% 11% 64% 6% 236 

 
64% af praktikvirksomhederne ligger i Region Hovedstaden. De resterende regioner hu-
ser hver 5-15% af de lønnede praktikanter. 

 

3.4 Studie, praktik og erhvervsarbejde 
 

Hvor mange timer arbejder du cirka i din praktik/på dit studie (inkl. forberedelse) i en gennem-
snitlig uge? 

 

Hvor mange timer arbejder du cirka på dit studie/din praktik i en gen-
nemsnitlig uge? 

0-25 ti-
mer 

26-36 ti-
mer 37 timer 

38-41 ti-
mer 

42+ ti-
mer Antal/Gennemsnit 

På studiet 28% 34% 8% 17% 13% 367 32,3 

I lønnet praktik 0% 3% 32% 45% 20% 194 39,7 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

17% 17% 67% 0% 0% 12 32,3 

Total 18% 23% 18% 26% 15% 573 34,8 

 

Deltagerne arbejder gennemsnitligt 34,8 timer om ugen på studiet/praktikken. Det er et 
gennemsnit, der dækker over store variationer: De lønnede praktikanter arbejder gen-
nemsnitligt 39,7 timer om ugen, hvilket er 7,4 timer mere end de studerende. Blandt de 
ulønnede praktikanter er der 65%, der er i praktikken mere end 37 timer om ugen i prak-
tikken. Det tilsvarende tal blandt de studerende er 30%.  

 

Hvor mange timer arbejder du med erhvervsarbejde ud over dit studie/din praktik i en 
gennemsnitlig uge? 

 0-5 timer 6-15 timer 16+ timer Antal/Gennemsnit 

På studiet 39% 43% 18% 365 9,5 

I lønnet praktik 93% 6% 1% 199 1,4 

I ulønnet praktik 61% 35% 4% 23 6,3 
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I projektorienteret forløb 
(universitetspraktik) 

54% 31% 15% 13 6,4 

Total 58% 30% 12% 600 6,6 

 

De studerende langt mere erhvervsarbejde end de ulønnede praktikanter. De stude-
rende arbejder i gennemsnit 9,5 timer om ugen og 18% af dem arbejder 16 timer eller 
mere om ugen. Til sammenligning har de lønnede praktikanter kun 1,4 ugentlige timers 
erhvervsarbejde og kun 1% arbejder mere end 16 timer om ugen.  

For de lønnede praktikanter udgør praktikken altså langt størstedelen af den samlede 
ugentlige arbejdstid. De studerende bruger en mindre andel af deres samlede arbejdstid på 
studierne end praktikanterne bruger på praktikpladserne, men arbejder alt i alt mere end de 
lønnede praktikanter, viser tabellen nedenfor: 

Antal ugentlige arbejdstimer i alt (studie/praktik og erhvervsarbejde) 

 0-36 timer 37 timer 38-41 timer 42+ timer Antal/Gennemsnit 

På studiet 30% 3% 17% 50% 367 41,7 

I lønnet praktik 5% 26% 36% 34% 200 39,9 

I projektorienteret for-
løb (universitetspraktik) 

23% 31% 8% 38% 13 36,2 

Total 21% 11% 23% 44% 580 41,0 

 

Når timerne på studiet, i praktikken og erhvervsarbejdet tælles sammen arbejder delta-
gerne i alt gennemsnitligt 41 timer om ugen.  Af de studerende der deltog i undersøgelsen 
arbejder halvdelen 42 timer eller mere om ugen. Det samme gælder for en tredjedel af de 
lønnede praktikanter.  
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3.5 Sociale medier 
Hvor mange timer bruger du alt i alt på sociale medier i gennemsnit pr. uge? 

 0 timer 1-5 timer 
6-10 ti-

mer 11-15 timer 
16+ ti-
mer Antal/Gennemsnit 

På studiet 0% 19% 30% 18% 33% 365 16,5 

I lønnet praktik 1% 19% 38% 15% 28% 197 13,6 

I ulønnet praktik 10% 24% 14% 24% 29% 21 12,0 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

8% 8% 31% 0% 54% 13 16,2 

Total 1% 19% 32% 17% 32% 596 15,4 

 

Der er ingen nævneværdig forskel i det samlede tidsforbrug på de sociale medier blandt 
de studerende og de lønnede praktikanter. 

 

Hvor mange af disse timer vil du anslå er private? 

 0 timer 1-5 timer 
6-10 ti-

mer 11-15 timer 
16+ ti-
mer Antal/Gennemsnit 

På studiet 1% 32% 34% 14% 20% 349 26,9 

I lønnet praktik 2% 38% 38% 11% 11% 187 8,8 

I ulønnet praktik 11% 42% 42% 5% 0% 19 5,8 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

8% 33% 25% 8% 25% 12 10,8 

Total 2% 34% 35% 13% 16% 567 19,9 

 

De studerende bruger flere timer på de sociale medier som de betegner som private end 
de lønnede praktikanter.  
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Hvor mange af disse timer vil du anslå, du bruger som professionel? 

 
0 ti-
mer 

1-5 ti-
mer 

6-10 ti-
mer 

11-15 ti-
mer 

16+ ti-
mer Antal/Gennemsnit 

På studiet 12% 66% 14% 5% 3% 349 4,4 

I lønnet praktik 10% 63% 16% 5% 5% 184 5,3 

I ulønnet praktik 15% 45% 25% 5% 10% 20 6,1 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

17% 67% 8% 0% 8% 12 4,7 

Total 12% 64% 15% 5% 4% 565 4,8 

 

Brugen af sociale medier i professionel henseende er lige udbredt blandt studerende og 
ulønnede praktikanter. 88-90% af de studerende og ulønnede praktikanter bruger de so-
ciale medier i professionel henseende hver uge. 

 

Og hvor mange af de timer, som du bruger som professionel, foregår, når du har fri? 

 0 timer 1-5 timer 
6-10 ti-

mer 11-15 timer 
16+ ti-
mer Antal/Gennemsnit 

På studiet 25% 59% 11% 2% 3% 331 3,2 

I lønnet praktik 43% 50% 6% 1% 1% 180 2,0 

I ulønnet praktik 30% 50% 10% 10% 0% 20 3,4 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

42% 50% 8% 0% 0% 12 2,3 

Total 32% 55% 9% 2% 2% 543 2,8 

 

Der er flere ulønnede praktikanter end studerende der slet ikke bruger de sociale medier 
i professionel henseende, når de har fri. 75% af de studerende og 57% af de lønnede prak-
tikanter bruger hver uge mindst en time på de sociale medier som professionel, når de 
har fri. 
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4 STRESS, SMERTER OG UBEHAG 

4.1 Cohens Perceived Stress Scale 
Stress måles i denne undersøgelse blandt andet ved Cohens Perceived Stress Scale (PSS), 
som er en valideret stressskala (3). Den måler svarpersonens oplevelse af stress inden for 
den seneste måned ved hjælp af ti spørgsmål, der handler om, i hvilket omfang svarpersonen 
oplever sit liv som uforudsigeligt, ukontrollerbart og belastende, og om han eller hun føler 
sig nervøs eller stresset. Højt stressniveau defineres som en score på over 18 på en skala, 
som går fra 0-40. 

I to nationale undersøgelser af danskernes sundhed ligger 20,8% med højt stressniveau i 2010 
og 21,3% med højt stressniveau i 20136. Kvinder er generelt mere ramt af høj stress end mænd 
og unge kvinder mellem 16-26 år (33%) er mere ramt end kvinder i andre aldersgrænser. 

Undersøgelsen viser at 36% har et højt stressniveau, lavest i lønnet praktik og højest på stu-
diet (resultaterne for de to andre grupper er ikke statistisk sikre).  

Det gennemsnitlige niveau må betragtes som væsentlig højere end landsgennemsnittet også 
selvom der er mange unge kvinder med i undersøgelsen.  

Stressniveau -  Cohens Perceived Stress Scale (PSS) 

 Ikke højt stressniveau Højt stressniveau' Antal 

På studiet 61% 39% 368 

I lønnet praktik 71% 30% 200 

I ulønnet praktik 65% 35% 23 

I projektorienteret forløb (universitetspraktik) 54% 46% 13 

Total 64% 36% 604 

 
 

De følgende ti spørgsmål er de spørgsmål, som indgår i Cohens Perceived Stress Scale. Ge-
nerelt er der ikke de store forskelle mellem de enkelte respondentgrupper. Tabellerne er 
ikke kommenteret yderlige da de indgår i ovenstående samlede stressmål. 

 

  

                                                                 

6 https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed-og-livsstil/~/me-
dia/1529A4BCF9C64905BAC650B6C45B72A5.ashx 
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Hvor ofte inden for de seneste 4 uger er du blevet oprevet over noget, der skete uventet? 

 Aldrig 
Næsten al-

drig 
En gang 
imellem Ofte 

Meget 
ofte 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 18% 31% 38% 10% 3% 368 2,5 

I lønnet praktik 19% 30% 39% 8% 6% 200 2,5 

I ulønnet praktik 22% 13% 43% 17% 4% 23 2,7 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

23% 15% 23% 38% 0% 13 2,8 

Total 18% 30% 38% 10% 4% 604 2,5 

Hvor ofte inden for de seneste 4 uger har du følt, at du ikke kunne kontrollere de betydnings-
fulde ting i dit liv? 

 Aldrig 
Næsten al-

drig 
En gang 
imellem Ofte 

Meget 
ofte 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 17% 24% 34% 18% 7% 368 2,7 

I lønnet praktik 18% 30% 30% 17% 6% 200 2,6 

I ulønnet praktik 4% 48% 30% 13% 4% 23 2,7 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

15% 31% 38% 15% 0% 13 2,5 

Total 17% 27% 33% 18% 6% 604 2,7 

 

Hvor ofte inden for de seneste 4 uger har du følt dig nervøs og "stresset"? 

 Aldrig 
Næsten al-

drig 
En gang 
imellem Ofte 

Meget 
ofte 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 8% 16% 34% 28% 13% 368 3,2 

I lønnet praktik 7% 25% 40% 21% 9% 200 3,0 

I ulønnet praktik 0% 22% 30% 43% 4% 23 3,3 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

8% 8% 54% 23% 8% 13 3,2 

Total 7% 19% 36% 26% 11% 604 3,1 
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Hvor ofte inden for de seneste 4 uger har du følt dig sikker på din evne til at klare dine person-
lige problemer? 

 Aldrig 
Næsten al-

drig 
En gang 
imellem Ofte 

Meget 
ofte 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 1% 11% 24% 43% 20% 368 3,7 

I lønnet praktik 2% 10% 22% 45% 23% 200 3,8 

I ulønnet praktik 0% 9% 30% 39% 22% 23 3,7 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

0% 23% 38% 23% 15% 13 3,3 

Total 1% 11% 24% 43% 21% 604 3,7 

 

Hvor ofte inden for de seneste 4 uger har du følt, at tingene gik, som du gerne ville have dem? 

 Aldrig 
Næsten al-

drig 
En gang 
imellem Ofte 

Meget 
ofte 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 1% 10% 35% 46% 8% 368 3,5 

I lønnet praktik 0% 9% 30% 47% 14% 200 3,7 

I ulønnet praktik 0% 4% 26% 57% 13% 23 3,8 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

0% 8% 23% 54% 15% 13 3,8 

Total 1% 10% 33% 47% 10% 604 3,6 

 

Hvor ofte inden for de seneste 4 uger har du følt, at du ikke kunne overkomme alle de ting, du 
skulle? 

 Aldrig 
Næsten al-

drig 
En gang 
imellem Ofte 

Meget 
ofte 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 7% 18% 34% 31% 9% 368 3,2 

I lønnet praktik 7% 29% 37% 21% 7% 200 2,9 

I ulønnet praktik 0% 9% 52% 35% 4% 23 3,3 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

8% 31% 31% 31% 0% 13 2,8 

Total 7% 22% 36% 28% 8% 604 3,1 
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Hvor ofte inden for de seneste 4 uger har du været i stand til at håndtere dagligdags irritati-
onsmomenter? 

 Aldrig 
Næsten al-

drig 
En gang 
imellem Ofte 

Meget 
ofte 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 1% 6% 21% 48% 24% 368 3,9 

I lønnet praktik 1% 4% 22% 51% 23% 200 3,9 

I ulønnet praktik 0% 0% 30% 48% 22% 23 3,9 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

0% 0% 23% 62% 15% 13 3,9 

Total 1% 5% 22% 49% 23% 604 3,9 

 

 

Hvor ofte inden for de seneste 4 uger har du følt, at du havde styr på tingene? 

 Aldrig 
Næsten al-

drig 
En gang 
imellem Ofte 

Meget 
ofte 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 1% 11% 35% 41% 12% 368 3,5 

I lønnet praktik 1% 10% 27% 48% 15% 200 3,7 

I ulønnet praktik 4% 0% 30% 52% 13% 23 3,7 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

0% 0% 46% 46% 8% 13 3,6 

Total 1% 10% 32% 44% 13% 604 3,6 

 

Hvor ofte inden for de seneste 4 uger er du blevet vred over ting, som du ikke havde indfly-
delse på? 

 Aldrig 
Næsten al-

drig 
En gang 
imellem Ofte 

Meget 
ofte 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 11% 31% 33% 18% 7% 368 2,8 

I lønnet praktik 13% 29% 43% 12% 4% 200 2,6 

I ulønnet praktik 9% 22% 43% 22% 4% 23 2,9 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

15% 15% 31% 31% 8% 13 3,0 

Total 12% 30% 37% 16% 6% 604 2,7 
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Hvor ofte indenfor de seneste 4 uger har du følt, at dine problemer hobede sig så meget op, at 
du ikke kunne klare dem? 

 Aldrig 
Næsten al-

drig 
En gang 
imellem Ofte 

Meget 
ofte 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 26% 32% 24% 13% 5% 368 2,4 

I lønnet praktik 28% 40% 20% 8% 5% 200 2,2 

I ulønnet praktik 17% 30% 43% 0% 9% 23 2,5 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

38% 31% 15% 8% 8% 13 2,2 

Total 26% 34% 24% 11% 5% 604 2,3 

 

 

4.2 Selvrapporteret stress 
Stress er også målt ved et andet ofte anvendt enkeltspørgsmål. I en undersøgelse blandt 
15.000 medlemmer af FTF fra 20117 svarer 2% virkelig meget, 7% ret meget, 18% noget, 36% 
kun lidt og 36% slet ikke. Det vil sige at 9% svarer virkelig meget/ret meget. 

I tabellen neden for svarer 22% virkelig meget/ret meget, hvilket er over dobbelt så 
mange som i FTF2011.    

Begge stressmål viser således at studerende og praktikanter i medie- og kommunikati-
onsbranchen rapportere væsentlig højere stress end normalbefolkningen. 

Der er en lille men beskeden forskel, der viser at studerende på studiet rapporter mere 
stress end studerende i praktik. 

Føler du denne form for stress for tiden? 

 
Slet 
ikke Kun lidt Noget 

Ret me-
get 

Virkelig me-
get 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 21% 35% 21% 16% 7% 368 2,5 

I lønnet praktik 26% 42% 15% 12% 6% 200 2,3 

I ulønnet praktik 13% 39% 22% 17% 9% 23 2,7 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

15% 46% 8% 23% 8% 13 2,6 

Total 22% 37% 19% 15% 7% 604 2,5 

                                                                 

7 http://teamarbejdsliv.dk/wp-content/uploads/FTFpsykAMoghelbred.pdf 



 

Side 36 af 76 TRIVSEL BLANDT STUDERENDE OG PRAKTIKANTER I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN 

 

4.3 Smerter og ubehag 

 

Den Nationale Sundhedsprofil 2010 

 Ja, meget generet Ja, lidt generet Nej 

Træthed 15,1 47,9 37 

Hovedpine 6,6 27,9 65,5 

Søvnbesvær, søvn-
problemer 

10,2 28,6 61,2 

Nedtrykthed, depri-
meret, ulykkelig 

5,6 23,1 71,3 

Ængstelse, nervøsi-
tet, uro og angst 

4,7 20,7 74,6 

http://www.si-folkesundhed.dk/upload/susy_2010_3_3_smerter_eller_ubehag.pdf 

 

De næste fem spørgsmål viser, at studerende og praktikanter i medie- og kommunikati-
onsbranchen rapporterer væsentlig højere på de fem spørgsmål end normalbefolknin-
gen i 2010. 

Der er generelt ingen nævneværdig forskel på fordelingen blandt studerende og løn-
nede praktikanter. 

 

Har du inden for de seneste 14 dage været generet af nogle af de her nævnte former for 
smerter og ubehag? Træthed 

 
Ja, meget ge-

neret 
Ja, lidt gene-

ret Nej Antal 

På studiet 36% 49% 15% 368  

I lønnet praktik 25% 60% 16% 200  

I ulønnet praktik 48% 43% 9% 23  

I projektorienteret for-
løb (universitetspraktik) 

8% 54% 38% 13  

Total 32% 52% 16% 604  
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Har du inden for de seneste 14 dage været generet af nogle af de her nævnte former for 
smerter og ubehag? Hovedpine 

 
Ja, meget ge-

neret 
Ja, lidt gene-

ret Nej Antal/Gennemsnit 

På studiet 12% 37% 51% 368 2,4 

I lønnet praktik 9% 39% 53% 200 2,4 

I ulønnet praktik 9% 48% 43% 23 2,3 

I projektorienteret for-
løb (universitetspraktik) 

0% 38% 62% 13 2,6 

Total 10% 38% 52% 604 2,4 
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Har du inden for de seneste 14 dage været generet af nogle af de her nævnte former for 
smerter og ubehag? Søvnbesvær, søvnproblemer 

 
Ja, meget ge-

neret 
Ja, lidt gene-

ret Nej Antal/Gennemsnit 

På studiet 16% 38% 46% 368 2,3 

I lønnet praktik 11% 37% 52% 200 2,4 

I ulønnet praktik 4% 43% 52% 23 2,5 

I projektorienteret for-
løb (universitetspraktik) 

8% 54% 38% 13 2,3 

Total 14% 38% 48% 604 2,3 

 

Har du inden for de seneste 14 dage været generet af nogle af de her nævnte former for 
smerter og ubehag? Nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig 

 
Ja, meget ge-

neret 
Ja, lidt gene-

ret Nej Antal/Gennemsnit 

På studiet 12% 37% 51% 368 2,4 

I lønnet praktik 12% 34% 54% 200 2,4 

I ulønnet praktik 13% 30% 57% 23 2,4 

I projektorienteret for-
løb (universitetspraktik) 

23% 23% 54% 13 2,3 

Total 12% 35% 52% 604 2,4 

 

Har du inden for de seneste 14 dage været generet af nogle af de her nævnte former for 
smerter og ubehag? Ængstelse, nervøsitet, uro og angst 

 
Ja, meget ge-

neret 
Ja, lidt gene-

ret Nej Antal/Gennemsnit 

På studiet 14% 38% 48% 368 2,3 

I lønnet praktik 12% 33% 56% 200 2,4 

I ulønnet praktik 13% 39% 48% 23 2,3 

I projektorienteret for-
løb (universitetspraktik) 

15% 38% 46% 13 2,3 

Total 13% 36% 51% 604 2,4 
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4.4 Psykisk velbefindende 
I to nationale undersøgelser af danskernes sundhed har 10,0% dårligt mentalt helbred i 2010 
og 10,1% i 20138. Kvinder er generelt mere ramt af høj stress end mænd og unge kvinder mel-
lem 16-26 år (33%) er mere ramt end kvinder i andre aldersgrænser. 

Især unge Kvinder (14-24 år, 15,8%) er generelt mere ramte af dårligt mentalt helbred end 

mænd. 

18% af de medie- og kommunikationsstuderende rapporterer psykisk dårligt helbred. 

Der er ikke helt overensstemmelse mellem opgørelsen i Den Nationale Sundhedsprofil (der 

indgår også et fjerde spørgsmål) og opgørelsen der vises neden for. Man kan dog sige, at 

scoren på et fjerde spørgsmål skal være meget lav for at bringe det gennemsnitlige tal på 18% 

ned i nærheden af de 10 %, som gælder for hele befolkningen, hvilket indikerer at responden-

terne i denne undersøgelse i højere grad rapporterer et dårligt psykisk helbred. 

Det synes at skabe et dårlige psykisk helbred at være på studie end at være i lønnet praktik. 

Psykisk helbred 

 

Dårligt psykisk hel-

bred Ikke dårligt psykisk helbred Antal 

På studiet 20% 80% 368 

I lønnet praktik 15% 86% 200 

I ulønnet praktik 4% 96% 23 

I projektorienteret forløb (universitetspraktik) 23% 77% 13 

Total 18% 82% 604 

 
Neden for vises de tre spørgsmål som indgår i skalaen for mentalt helbred. 

Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger har du følt dig rolig og afslappet? 

 
Hele ti-

den 
Det meste 

af tiden 
Noget af 

tiden 
Lidt af ti-

den 
På intet 

tidspunkt 
Antal/Gennem-

snit 

På studiet 1% 38% 35% 22% 4% 368 2,9 

I lønnet praktik 1% 42% 40% 17% 2% 200 2,8 

I ulønnet praktik 0% 22% 61% 17% 0% 23 3,0 

I projektorienteret 
forløb (universi-
tetspraktik) 

0% 15% 38% 46% 0% 13 3,3 

Total 1% 38% 37% 21% 3% 604 2,9 

 

  

                                                                 

8 https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed-og-livsstil/~/me-
dia/1529A4BCF9C64905BAC650B6C45B72A5.ashx 
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Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger har du været fuld af energi? 

 
Hele ti-

den 
Det meste 

af tiden 
Noget af 

tiden 
Lidt af ti-

den 
På intet 

tidspunkt 
Antal/Gennem-

snit 

På studiet 3% 25% 37% 27% 8% 368 3,1 

I lønnet praktik 2% 27% 39% 27% 6% 200 3,1 

I ulønnet praktik 0% 22% 57% 17% 4% 23 3,0 

I projektorienteret 
forløb (universi-
tetspraktik) 

8% 23% 54% 8% 8% 13 2,8 

Total 2% 26% 39% 26% 7% 604 3,1 

 

Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger har du følt dig trist til mode? 

 
Hele ti-

den 
Det meste 

af tiden 
Noget af 

tiden 
Lidt af ti-

den 
På intet 

tidspunkt 
Antal/Gennem-

snit 

På studiet 1% 8% 24% 48% 18% 368 3,7 

I lønnet praktik 0% 10% 24% 45% 22% 200 3,8 

I ulønnet praktik 0% 9% 43% 35% 13% 23 3,5 

I projektorienteret 
forløb (universi-
tetspraktik) 

0% 8% 46% 38% 8% 13 3,5 

Total 1% 9% 25% 47% 19% 604 3,7 
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4.5 Sociale relationer 
I Den Nationale Sundhedsprofil 2010 svarer 5,6 %, at de ofte er uønsket alene, mens det gæl-
der for 8% af de medie- og kommunikationsstuderende. Især studerende på studiet svarer 
markant over dette tal (9%), mens studerende i lønnet praktik kun svarer lidt over(7%).  

Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du mest har lyst til at være sammen med andre? 

 Ja, ofte 
Ja, en gang 

imellem 
Ja, men sjæl-

dent Nej Antal/Gennemsnit 

På studiet 9% 26% 37% 29% 368 2,8 

I lønnet praktik 7% 27% 36% 32% 200 2,9 

I ulønnet praktik 9% 35% 43% 13% 23 2,6 

I projektorienteret for-
løb (universitetsprak-
tik) 

0% 54% 23% 23% 13 2,7 

Total 8% 27% 36% 29% 604 2,9 

 

3% har aldrig eller næsten aldrig nogen at tale med hvis de har problemer eller brug for 
støtte, 11% svarer nogen gange og 87 % svarer ofte/for det meste. Der er ingen nævne-
værdig forskel på fordelingen blandt studerende og lønnede praktikanter. 

 

Har du nogen at tale med, hvis du har problemer eller brug for støtte? 

 Ja, ofte 
Ja, for det 

meste 
Ja, nogen 

gange 

Nej, aldrig 
eller næsten 

aldrig Antal/Gennemsnit 

På studiet 63% 23% 12% 3% 368 1,6 

I lønnet praktik 67% 22% 9% 3% 200 1,5 

I ulønnet praktik 61% 26% 9% 4% 23 1,6 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

46% 38% 15% 0% 13 1,7 

Total 64% 23% 11% 3% 604 1,5 

 

Der er ingen nævneværdig forskel på fordelingen blandt studerende og lønnede prakti-
kanter. 
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Arbejdsmiljø og helbred 2014. Hvor ofte har du inden for den sidste måned følt dig sikker på 

dine evner til at klare vanskeligheder på arbejdet? 

Altid: 21,7, Ofte: 47,6, Sommetider: 18,7, Sjældent 8,1, Aldrig: 4,0, Gennemsnit 2,25 

Medie og kommunikationsstuderende svarer marginalt dårligere end landsgennemsnittet på 

spørgsmålet. Der er ingen nævneværdig forskel på fordelingen blandt studerende og løn-
nede praktikanter. 

 

Hvor ofte har du inden for den sidste måned følt dig sikker på dine evner til at klare vanske-
ligheder på studiet/i praktikken? 

 Altid Ofte 
Sommeti-

der 
Sjæl-
dent 

Aldrig / næ-
sten aldrig 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 15% 45% 29% 9% 2% 358 2,4 

I lønnet praktik 14% 49% 26% 8% 2% 192 2,3 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

17% 67% 17% 0% 0% 12 2,0 

Total 15% 47% 28% 8% 2% 562 2,4 
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5 STUDIE- OG PRAKTIKMILJØ 
Generelt er størstedelen tilfredse med deres praktik- og studiemiljø. Blandt de lønnede 
praktikanter, der deltog i undersøgelsen, er andelen, der er tilfredse eller meget tilfredse 
med deres praktik 80%. Andelen er lidt lavere blandt de studerende (67%). 

Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø/praktik som helhed? 

 
Meget til-

freds Tilfreds 

Hverken til-
freds eller 
utilfreds 

Util-
freds 

Meget util-
freds 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 17% 49% 23% 8% 3% 358 2,3 

I lønnet praktik 39% 41% 13% 7% 2% 192 1,9 

I ulønnet praktik 29% 48% 10% 14% 0% 21 2,1 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

67% 25% 8% 0% 0% 12 1,4 

Total 26% 46% 19% 8% 2% 583 2,2 

 

 

5.1 Arbejdsbelastning 

Der er flere på studiet, som oplever at arbejdet er ujævnt fordelt, så det hober sig op end 

blandt de, som er i lønnet praktik.  

Samlet set svarer 26% altid eller ofte, hvilket er en pænt stor andel. 

Er arbejdet på studiet/i praktikken ujævnt fordelt, så det hober sig op? 

 Altid Ofte Af og til Sjældent Aldrig Antal/Gennemsnit 

På studiet 5% 27% 47% 18% 3% 358 2,9 

I lønnet praktik 2% 15% 47% 29% 7% 192 3,2 

I ulønnet praktik 5% 19% 33% 43% 0% 21 3,1 

I projektorienteret for-
løb (universitetsprak-
tik) 

0% 0% 50% 33% 17% 12 3,7 

Total 4% 22% 47% 23% 4% 583 3,0 

 

Blandt alle deltagerne gælder der for 22% at de altid eller ofte ikke når alle de ting de skal 
nå på studiet/i praktikken. Andelen af studerende der altid eller ofte oplever, at de ikke 
når tingene, er større end blandt de lønnede praktikanter. Andelen af lønnede praktikan-
ter der sjældent eller aldrig oplever, at de ikke når de ting de skal er markant højere, end 
blandt de studerende.   
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Hvor ofte sker det, at du ikke når alle de ting, du skal nå på studiet/i praktikken? 

 Altid Ofte Af og til Sjældent Aldrig Antal/Gennemsnit 

På studiet 7% 25% 34% 28% 6% 358 3,0 

I lønnet praktik 1% 5% 22% 48% 23% 192 3,9 

I ulønnet praktik 5% 10% 24% 33% 29% 21 3,7 

I projektorienteret for-
løb (universitetsprak-
tik) 

0% 0% 25% 42% 33% 12 4,1 

Total 5% 17% 30% 35% 13% 583 3,3 

 

Spørgsmålene er ikke formuleret helt ens, men i sammenligning med AH2010 ligner de 
studerende på studiet landsgennemsnittet på arbejdsmarkedet og studerende i lønnet 
praktik rapporter bedre forhold end landsgennemsnittet. 

AH 2010 

Hvor ofte oplever du, at du har nok 
tid til dine arbejdsopgaver? 

 Code % of valid 

Altid 1 9,6 

Ofte 2 39,5 

Sommetider 3 32,6 

Sjældent 4 15,9 

Aldrig 5 2,4 

Gennemsnit  2,6 

   
 

Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 

 
Al-
tid Ofte 

Af og 
til 

Sjæl-
dent 

Al-
drig 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 8% 44% 32% 14% 1% 358 2,6 

I lønnet praktik 19% 54% 18% 9% 1% 192 2,2 

I ulønnet praktik 19% 48% 29% 5% 0% 21 2,2 

I projektorienteret forløb (univer-
sitetspraktik) 

42% 42% 17% 0% 0% 12 1,8 

Total 13% 47% 27% 12% 1% 583 2,4 

 

61% skal altid/ofte overskue mange ting på en gang, 5% svarer sjældent/aldrig og 34% af 
og til. Det er en høj andel som synes at være belastede og studerende på studiet er væ-
sentlig mere belastet end studerende i lønnet praktik. 
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Skal du overskue mange ting på én gang? 

 Altid Ofte Af og til Sjældent Aldrig Antal/Gennemsnit 

På studiet 26% 39% 31% 3% 0% 358 2,1 

I lønnet praktik 20% 35% 39% 6% 0% 192 2,3 

I ulønnet praktik 19% 38% 38% 5% 0% 21 2,3 

I projektorienteret for-
løb (universitetsprak-
tik) 

0% 42% 42% 17% 0% 12 2,8 

Total 23% 38% 34% 5% 0% 583 2,2 

 

41% har altid/ofte mulighed for at fokusere på en opgave af gangen, 27% svarer sjæl-
dent/aldrig og 33% af og til. Igen er de studerende på studiet mere belastet end stude-
rende i lønnet praktik. Generelt er besvarelsen mere positiv end på det foregående 
spørgsmål. 

Har du mulighed for at fokusere på en opgave ad gangen? 

 Altid Ofte Af og til Sjældent Aldrig Antal/Gennemsnit 

På studiet 4% 30% 34% 26% 7% 358 3,0 

I lønnet praktik 6% 46% 30% 15% 3% 192 2,6 

I ulønnet prak-
tik 

5% 38% 19% 33% 5% 21 3,0 

Total 5% 36% 32% 22% 5% 571 2,9 

 

26% føler altid/ofte at studiet/praktikken tager så meget af din energi, at det går ud over 
privatlivet, 38% svarer sjældent/aldrig og 36% af og til. De studerende på studiet er kun 
lidt mere belastede end studerende i lønnet praktik. 

Føler du, at studiet/praktikken tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? 

 Altid Ofte Af og til Sjældent Aldrig Antal/Gennemsnit 

På studiet 10% 19% 37% 28% 7% 358 3,0 

I lønnet praktik 9% 16% 35% 34% 6% 192 3,1 

I ulønnet praktik 10% 14% 24% 43% 10% 21 3,3 

I projektorienteret for-
løb (universitetsprak-
tik) 

0% 0% 33% 42% 25% 12 3,9 

Total 9% 17% 36% 31% 7% 583 3,1 
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5.2 De studerendes forhold til uddannelsen 

75% svarer i positivt ift. at stolt af at være studerende på den uddannelse de følger. Kun 4% er 

enten slet ikke stolt eller i mindre grad stolt af at være studerende på den uddannelse de føl-

ger. 20% svarer i nogen grad.  

De som er på studiet er generelt mere stolte end de som er i lønnet praktik. 

Er du stolt af at være studerende på uddannelsen? 

 
I meget høj 

grad 
I høj 
grad 

I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet 
ikke 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 42% 39% 15% 2% 2% 358 1,8 

I lønnet praktik 32% 37% 28% 2% 2% 192 2,1 

I ulønnet praktik 19% 38% 33% 5% 5% 21 2,4 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

33% 33% 25% 8% 0% 12 2,1 

Total 37% 38% 20% 2% 2% 583 1,9 

 

66% svarer i positivt ift. at anbefale en god ven at søge ind på uddannelsen. 11% kan enten slet 

ikke anbefale eller i mindre grad anbefale uddannelsen. 23% svarer i nogen grad. Opbaknin-

gen til at anbefale en god ven at søge ind er således lidt lavere end andelen som er stolte af 

at gå på uddannelsen. 

De som er på studiet kan generelt i højere grad anbefale end de som er i lønnet praktik. 

 

Ville du anbefale en god ven at søge ind på uddannelsen? 

 
I meget høj 

grad 
I høj 
grad 

I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet 
ikke 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 35% 34% 20% 9% 2% 358 2,1 

I lønnet praktik 21% 40% 29% 6% 4% 192 2,3 

I ulønnet praktik 14% 43% 29% 5% 10% 21 2,5 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

33% 8% 33% 25% 0% 12 2,5 

Total 30% 36% 23% 8% 3% 583 2,2 

 

 

70% svarer i positivt ift. at uddannelsen har stor personlig betydning for dem. 9% svarer enten 

slet eller i mindre grad og 20% svarer i nogen grad. Andelen som svarer at uddannelsen har 
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stor personlig betydning er således lidt lavere end andelen som er stolte af at gå på uddan-

nelsen men højere end andelen som kan anbefale uddannelsen til en god ven. 

De som er på studiet svarer generelt mere positivt end de som er i lønnet praktik. 

Har uddannelsen stor personlig betydning for dig? 

 
I meget høj 

grad 
I høj 
grad 

I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet 
ikke 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 41% 33% 18% 7% 1% 358 2,0 

I lønnet praktik 29% 37% 23% 10% 1% 192 2,2 

I ulønnet praktik 19% 38% 29% 10% 5% 21 2,4 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

50% 42% 0% 0% 8% 12 1,8 

Total 36% 34% 20% 8% 1% 583 2,0 

 

66% svarer i positivt ift. at kunne identificere sig med uddannelsen. 9% svarer enten slet eller i 

mindre grad og 25% svarer i nogen grad. Besvarelsen ligger på niveau med spørgsmålet om at 

kunne anbefale uddannelsen til en god ven.  

De som er på studiet kan generelt i højere grad identificere sig med uddannelsen end de som 

er i lønnet praktik. 

Kan du identificere dig med uddannelsen? 

 
I meget høj 

grad 
I høj 
grad 

I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet 
ikke 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 33% 39% 21% 7% 1% 358 2,1 

I lønnet praktik 24% 35% 31% 9% 2% 192 2,3 

I ulønnet praktik 5% 48% 33% 5% 10% 21 2,7 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

33% 25% 33% 8% 0% 12 2,2 

Total 29% 37% 25% 7% 2% 583 2,2 

 

47% svarer positivt ift. at der er klare mål for dit arbejde på studiet. 16% svarer enten slet eller 

i mindre grad og 37% svarer i nogen grad. Den andel som svarer positiv ligge betydeligt under 

besvarelsen af de rækken af spørgsmål om betydning, identifikation og at anbefale. 

De som er på studiet svarer generelt mere positivt end de som er i lønnet praktik. 
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Er der klare mål for dit arbejde på uddannelsen? 

 
I meget høj 

grad 
I høj 
grad 

I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet 
ikke 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 18% 36% 34% 11% 2% 358 2,4 

I lønnet praktik 8% 31% 42% 17% 3% 192 2,8 

I ulønnet praktik 5% 14% 43% 33% 5% 21 3,2 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

0% 8% 33% 42% 17% 12 3,7 

Total 14% 33% 37% 14% 2% 583 2,6 

 

51% svarer i positivt ift. at der er klare mål for dit arbejde i praktikken. 21% svarer enten slet 

eller i mindre grad og 28% svarer i nogen grad. Besvarelse er dermed en smule mere polarise-

ret end på spørgsmålet om at kunne identificere sig med uddannelsen. 

De som er på studiet svarer generelt mere positivt end de som er i lønnet praktik. 

Er der klare mål for dit arbejde i praktikken? 

 
I meget høj 

grad 
I høj 
grad 

I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet 
ikke 

Antal/Gennem-
snit 

I lønnet praktik 9% 43% 28% 14% 5% 192 2,6 

I ulønnet praktik 10% 33% 38% 19% 0% 21 2,7 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

25% 25% 0% 33% 17% 12 2,9 

Total 10% 41% 28% 16% 5% 225 2,6 
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43% af de som er på studiet svarer positivt ift. at der er klare mål for dit arbejde i praktikken. 

17% svarer enten slet eller i mindre grad og 40% svarer i nogen grad.  

 

Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig, når du er på studiet? 

 
I meget høj 

grad 
I høj 
grad 

I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet 
ikke 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 11% 36% 37% 13% 2% 358 2,6 

I lønnet praktik 6% 31% 44% 15% 4% 192 2,8 

I ulønnet praktik 5% 19% 62% 14% 0% 21 2,9 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

0% 25% 42% 25% 8% 12 3,2 

Total 9% 34% 40% 14% 3% 583 2,7 

 

52% af de som er i praktik svarer i positivt ift. at der er klare mål for dit arbejde i praktikken. 

19% svarer enten slet eller i mindre grad og 29% svarer i nogen grad.  

 

Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig, når du er i praktikken? 

 
I meget høj 

grad 
I høj 
grad 

I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet 
ikke 

Antal/Gennem-
snit 

I lønnet praktik 12% 40% 29% 16% 4% 192 2,6 

I ulønnet praktik 5% 52% 29% 14% 0% 21 2,5 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

25% 25% 33% 17% 0% 12 2,4 

Total 12% 40% 29% 16% 3% 225 2,6 

 

  



 

Side 50 af 76 TRIVSEL BLANDT STUDERENDE OG PRAKTIKANTER I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN 

40% svarer i positivt ift. at det er nemt at planlægge og prioritere deres arbejde i henholdsvis 

studiet og praktikken. 23% svarer enten slet eller i mindre grad og 39% svarer i nogen grad.  

De som er på studiet svarer generelt mindre positivt end de som er i lønnet praktik. 

Er det nemt at planlægge og prioritere dit arbejde på studiet/i praktikken? 

 
I meget høj 

grad 
I høj 
grad 

I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet 
ikke 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 4% 27% 44% 22% 4% 358 3,0 

I lønnet praktik 7% 40% 33% 14% 5% 192 2,7 

I ulønnet praktik 10% 43% 29% 19% 0% 21 2,6 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

33% 42% 8% 0% 17% 12 2,3 

Total 6% 32% 39% 19% 4% 583 2,8 

 

 

Får du feedback fra undervisere, som du kan bruge til at forbedre dig på studiet? 

 

I meget høj 

grad 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Antal/Gennem-

snit 

På stu-

diet 
16% 24% 34% 20% 6% 358 2,7 

 
 

Får du anerkendelse fra undervisere for dit arbejde på studiet? 

 

I meget høj 

grad 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet 

ikke 

Antal/Gennem-

snit 

På stu-

diet 
10% 20% 35% 25% 10% 358 3,1 
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5.3 Social støtte og fællesskab 
 

Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine studiekammerater? 

 Altid Ofte 

Sommeti-

der 

Sjæl-

dent 

Aldrig / næ-

sten aldrig Antal/Gennemsnit 

På stu-

diet 
20% 42% 25% 9% 4% 358 2,4 

 

Hvor ofte er dine studiekammerater villige til at lytte til dine problemer med studiet? 

 Altid Ofte 

Sommeti-

der 

Sjæl-

dent 

Aldrig / næ-

sten aldrig Antal/Gennemsnit 

På stu-

diet 
31% 42% 20% 5% 2% 358 2,1 

 
69% svarer positivt, 9% negativt og 22% svarer somme tider.  

Hvor ofte får du hjælp og støtte fra kolleger på praktikstedet? 

 Altid Ofte 
Sommeti-

der 
Sjæl-
dent 

Aldrig / næ-
sten aldrig 

Antal/Gennem-
snit 

I lønnet praktik 19% 50% 23% 5% 3% 189 2,2 

I ulønnet praktik 14% 48% 19% 19% 0% 21 2,4 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

33% 50% 17% 0% 0% 12 1,8 

Total 19% 50% 22% 6% 3% 222 2,2 

 

55% svarer positivt, 20% negativt og 25% svarer somme tider.  

Hvor ofte får du hjælp og støtte fra medpraktikanter på praktikstedet? 

 Altid Ofte 
Sommeti-

der 
Sjæl-
dent 

Aldrig / næ-
sten aldrig 

Antal/Gennem-
snit 

I lønnet praktik 19% 37% 24% 11% 9% 152 2,5 

I ulønnet praktik 25% 25% 31% 6% 13% 16 2,6 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

0% 44% 22% 22% 11% 9 3,0 

Total 19% 36% 25% 11% 9% 177 2,6 
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43% svarer positivt, 29% negativt og 27% svarer somme tider.  

Hvor ofte får du hjælp og støtte fra praktikantvejledere på praktikstedet? 

 Altid Ofte 
Sommeti-

der 
Sjæl-
dent 

Aldrig / næ-
sten aldrig 

Antal/Gennem-
snit 

I lønnet praktik 15% 30% 27% 14% 14% 181 2,8 

I ulønnet praktik 0% 24% 29% 18% 29% 17 3,5 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

0% 40% 40% 0% 20% 10 3,0 

Total 13% 30% 27% 14% 15% 208 2,9 

 

69% svarer positivt, 8% negativt og 22% svarer sommetider.  

Hvor ofte er andre på praktikstedet villige til at lytte til dine problemer med praktikken? 

 Altid Ofte 
Sommeti-

der 
Sjæl-
dent 

Aldrig / næ-
sten aldrig 

Antal/Gennem-
snit 

I lønnet praktik 26% 43% 24% 6% 2% 161 2,1 

I ulønnet praktik 26% 42% 11% 5% 16% 19 2,4 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

30% 50% 20% 0% 0% 10 1,9 

Total 26% 43% 22% 5% 3% 190 2,2 

 

 

Hvis du oplever problemer og udfordringer i praktikken: Hvem vil du oftest gå til? 

 

T
illid

s- e
lle

r arb
e

jd
s-

m
iljø

re
p

ræ
sen

tan
t 

E
n

 ko
lle

g
a 

P
raktikan

tve
jle

d
e

r 

p
å p

raktiksted
e

t 

P
raktikan

tve
jle

d
e

r 

p
å stu

d
ie

t 

M
e

d
-p

raktikan
t 

Le
d

e
r/n

æ
rm
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 le

-
d

e
r/ch

e
f 

In
g

e
n

 

Ikke
 re

le
van

t (o
p

le
-

ve
r ikke

 p
ro

b
le

m
e

r) 

A
n

tal/G
e

n
n

e
m

sn
it 

I lønnet prak-
tik 

2% 17% 35% 2% 29% 7% 2% 7% 192 4,0 

I ulønnet 
praktik 

0% 5% 24% 0% 29% 29% 14% 0% 21 5,0 
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I projektori-
enteret for-
løb (universi-
tetspraktik) 

0% 33% 33% 0% 0% 25% 0% 8% 12 3,8 

Total 1% 16% 34% 1% 27% 10% 3% 7% 225 4,1 
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89% svarer positivt ift. at der er en god stemning ift. andre studerende. 3% svarer negativt og 

8% svarer sommetider.  

Der er ikke forskel på om man aktuelt er på studiet eller om man er i lønnet praktik. 

 
Er der en god stemning mellem dig og dine studiekammerater/de andre på praktikstedet? 

 Altid Ofte 
Sommeti-

der 
Sjæl-
dent 

Aldrig / næ-
sten aldrig 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 44% 43% 8% 4% 1% 358 1,7 

I lønnet praktik 46% 45% 8% 2% 0% 192 1,7 

I ulønnet praktik 57% 33% 10% 0% 0% 21 1,5 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

67% 33% 0% 0% 0% 12 1,3 

Total 46% 43% 8% 3% 0% 583 1,7 

 

72% svarer positivt ift. at de føler sig som en del af et fællesskab på studie/praktiksted, 13% 

svarer negativt og 16% svarer sommetider.  

Der er ikke forskel på om man aktuelt er på studiet eller om man er i lønnet praktik. 

 

Føler du dig som en del af et fællesskab på dit studie/praktiksted? 

 Altid Ofte 
Sommeti-

der 
Sjæl-
dent 

Aldrig / næ-
sten aldrig 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 35% 32% 18% 11% 4% 358 2,2 

I lønnet praktik 39% 40% 13% 8% 1% 192 1,9 

I ulønnet praktik 57% 29% 5% 10% 0% 21 1,7 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

42% 50% 8% 0% 0% 12 1,7 

Total 37% 35% 16% 10% 3% 583 2,1 
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5.4 Arbejdsklima, læring og feedback 

 

78% svarer positivt ift. at de lærer noget nyt gennem deres studie/praktik, 4% svarer negativt 

og 18% svarer i nogen grad. De som er i lønnet praktik er lidt mere positive ift. deres læring i 

praktikken end de på studiet, som vurderer deres læring på studiet. 

I hvor høj grad lærer du noget nyt gennem dit studie/din praktik? 

 
I meget 
høj grad 

I høj 
grad 

I nogen 
grad 

I ringe 
grad 

I meget 
ringe grad 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 33% 44% 19% 2% 2% 358 2,0 

I lønnet praktik 42% 36% 17% 4% 1% 192 1,8 

I projektorienteret 
forløb (universi-
tetspraktik) 

58% 33% 8% 0% 0% 12 1,5 

Total 37% 41% 18% 3% 1% 562 1,9 

 

26% svarer positivt til at arbejdsklimaet er konkurrencepræget, 38% er overvejende afvi-
sende og 35% svarer i nogen grad.  

De som er på studiet og vurderer studiet rapporterer meget mere at arbejdsklimaet er 
konkurrencepræget end de som er i praktikken og vurderer praktikken. 

Hvordan er arbejdsklimaet på studiet/i praktikken? Konkurrencepræget 

 
I meget høj 

grad 
I høj 
grad 

 I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet 
ikke 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 15% 20% 39% 21% 5% 358 2,8 

I lønnet praktik 4% 9% 29% 41% 17% 192 3,6 

I ulønnet praktik 0% 5% 19% 38% 38% 21 4,1 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

0% 17% 25% 33% 25% 12 3,7 

Total 10% 16% 35% 28% 10% 583 3,1 
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64% svarer positivt til at arbejdsklimaet er opmuntrende og støttende, 9% er overvejende 
afvisende og 27% svarer i nogen grad.  

De som er på studiet og vurderer studiet rapporterer i lidt mindre grad at arbejdsklimaet 
er opmuntrende og støttende end de som er i praktikken og vurderer praktikken. 

 

Hvordan er arbejdsklimaet på studiet/i praktikken? Opmuntrende og støttende 

 
I meget høj 

grad 
I høj 
grad 

 I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet 
ikke 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 11% 47% 30% 10% 1% 358 2,4 

I lønnet praktik 21% 49% 23% 4% 2% 192 2,2 

I ulønnet praktik 24% 48% 24% 5% 0% 21 2,1 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

50% 42% 8% 0% 0% 12 1,6 

Total 16% 48% 27% 8% 1% 583 2,3 

 

2% svarer positivt til at arbejdsklimaet er præget af mistillid, 85% er overvejende afvi-
sende og 13% svarer i nogen grad.  

De som er de som er i praktikken og vurderer praktikken rapporterer afviser i lidt større 
omfang at arbejdsklimaet er præget af mistillid end de som er på studiet og vurderer stu-
diet. 

Hvordan er arbejdsklimaet på studiet/i praktikken? Præget af mistillid 

 
I meget høj 

grad 
I høj 
grad 

 I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet 
ikke 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 1% 1% 15% 41% 42% 358 4,2 

I lønnet praktik 1% 3% 11% 28% 57% 192 4,4 

I ulønnet praktik 0% 0% 10% 52% 38% 21 4,3 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

0% 0% 8% 8% 83% 12 4,8 

Total 1% 2% 13% 37% 48% 583 4,3 
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57% svarer positivt til at arbejdsklimaet er afslappet og komfortabelt, 13% er overvejende 
afvisende og 31% svarer i nogen grad.  

De som er på studiet og vurderer studiet rapporterer i lidt mindre grad at arbejdsklimaet 
er afslappet og komfortabelt end de som er i praktikken og vurderer praktikken. 

Hvordan er arbejdsklimaet på studiet/i praktikken? Afslappet og komfortabelt 

 
I meget høj 

grad 
I høj 
grad 

 I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet 
ikke 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 13% 40% 33% 11% 3% 358 2,5 

I lønnet praktik 17% 43% 30% 8% 2% 192 2,3 

I ulønnet praktik 24% 52% 19% 5% 0% 21 2,0 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

33% 42% 25% 0% 0% 12 1,9 

Total 15% 42% 31% 10% 3% 583 2,4 

 

12% svarer positivt til at arbejdsklimaet er rigidt og regelbaseret, 61% er overvejende afvi-
sende og 27% svarer i nogen grad.  

De som er de som er i praktikken og vurderer praktikken rapporterer afviser i lidt større 
omfang at arbejdsklimaet er rigidt og regelbaseret end de som er på studiet og vurderer 
studiet. 

Hvordan er arbejdsklimaet på studiet/i praktikken? Rigidt og regelbaseret 

 
I meget høj 

grad 
I høj 
grad 

 I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet 
ikke 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 3% 9% 30% 42% 16% 358 3,6 

I lønnet praktik 3% 10% 23% 34% 29% 192 3,8 

I ulønnet praktik 0% 5% 10% 43% 43% 21 4,2 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

0% 0% 17% 42% 42% 12 4,3 

Total 3% 9% 27% 39% 22% 583 3,7 
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5.5 Feedback 

 

Hvor ofte taler dine undervisere/vejledere med dig om, hvor godt du klarer dig på dit studie? 

 Altid Ofte Sommetider Sjældent 
Aldrig/ næ-
sten aldrig Antal/Gennemsnit 

På studiet 1% 5% 16% 30% 48% 340 4,2 

Total 1% 5% 16% 30% 48% 340 4,2 

 

Hvor ofte taler du med andre studerende om, hvor godt du klarer dig på jeres studie? 

 Altid Ofte Sommetider Sjældent 
Aldrig/ næ-
sten aldrig Antal/Gennemsnit 

På studiet 2% 22% 40% 23% 12% 354 3,2 

Total 2% 22% 40% 23% 12% 354 3,2 

 

Hvor ofte taler dine kolleger med dig om, hvor godt du udfører dit arbejde? 

 Altid Ofte 
Sommeti-

der 
Sjæl-
dent 

Aldrig/ næ-
sten aldrig 

Antal/Gennem-
snit 

I lønnet praktik 3% 23% 45% 19% 10% 191 3,1 

I ulønnet praktik 0% 29% 38% 19% 14% 21 3,2 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

0% 50% 42% 8% 0% 12 2,6 

Total 2% 25% 44% 19% 10% 224 3,1 

 

Hvor ofte taler din nærmeste overordnede med dig om, hvor godt du udfører dit arbejde? 

 Altid Ofte 
Sommeti-

der 
Sjæl-
dent 

Aldrig/ næ-
sten aldrig 

Antal/Gennem-
snit 

I lønnet praktik 3% 24% 34% 22% 17% 191 3,3 

I ulønnet praktik 0% 24% 43% 10% 24% 21 3,3 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

0% 33% 58% 8% 0% 12 2,7 

Total 3% 25% 36% 20% 17% 224 3,2 
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Hvor ofte taler din praktikantvejleder på praktikstedet med dig om, hvor godt du udfører dit 
arbejde? 

 Altid Ofte 
Sommeti-

der 
Sjæl-
dent 

Aldrig/ næ-
sten aldrig 

Antal/Gennem-
snit 

I lønnet praktik 4% 28% 32% 20% 16% 183 3,2 

I ulønnet praktik 0% 22% 28% 17% 33% 18 3,6 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

9% 36% 36% 9% 9% 11 2,7 

Total 4% 28% 32% 19% 17% 212 3,2 

 

Hvor ofte taler du med andre praktikanter om, hvor godt I udfører jeres arbejde? 

 Altid Ofte 
Sommeti-

der 
Sjæl-
dent 

Aldrig/ næ-
sten aldrig 

Antal/Gennem-
snit 

I lønnet praktik 5% 31% 43% 16% 5% 166 2,8 

I ulønnet praktik 6% 12% 53% 24% 6% 17 3,1 

I projektorienteret 
forløb (universitets-
praktik) 

11% 0% 33% 33% 22% 9 3,6 

Total 6% 28% 43% 18% 6% 192 2,9 

 

43% svarer positivt til kvaliteten i feedback, 21% svarer negativt og 31% neutralt. 

De som er i lønnet praktik er noget mere positive end de som er på studiet. 

Hvordan vurderer du kvaliteten i den feedback, som du modtager på studiet/i praktikken? 

 
Meget 

høj Høj 

Hverken 
høj eller 

lav Lav 
Meget 

lav 

Ikke rele-
vant 

(modta-
ger ikke 

feedback) 
Antal/Gennem-

snit 

På studiet 5% 35% 30% 16% 7% 6% 358 3,1 

I lønnet praktik 12% 39% 32% 9% 5% 3% 192 2,7 

I ulønnet praktik 10% 10% 43% 14% 19% 5% 21 3,4 

I projektorienteret 
forløb (universi-
tetspraktik) 

33% 33% 17% 0% 0% 17% 12 2,5 
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Total 8% 35% 31% 14% 7% 5% 583 2,9 

6 STORE MATCHDAG 
 

Har du deltaget i Store Matchdag? 

 Ja Nej Antal 

På studiet 24% 76% 358 

På udveksling på en an-
den uddannelse eller i 
udlandet 

73% 27% 26 

I lønnet praktik 72% 28% 192 

I ulønnet praktik 5% 95% 21 

I projektorienteret for-
løb (universitetspraktik) 

0% 100% 12 

Total 40% 60% 609 

 

69% rapporterer negativ betydning, 4% positiv betydning, 26% ingen betydning. De som 
aktuelt er i praktik rapporterer mere negativt end de som er på studiet. 

Hvilken betydning havde det at skulle konkurrere med medstuderende om praktikpladser? 

 

Meget ne-
gativ be-
tydning 

Negativ 
betydning 

Ingen be-
tydning 

Positiv be-
tydning 

Meget po-
sitiv be-
tydning 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 24% 35% 35% 5% 1% 86 2,2 

På udveksling på 
en anden uddan-
nelse eller i udlan-
det 

16% 58% 16% 11% 0% 19 2,2 

I lønnet praktik 33% 43% 22% 3% 0% 138 1,9 

Total 28% 41% 26% 4% 0% 243 2,1 
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62% rapporterer negativ betydning, 7% positiv betydning, 31% ingen betydning. De som 
aktuelt er i praktik rapporterer mere negativt end de som er på studiet. 

Hvilken betydning havde Store Matchdag for din deltagelse i studiet op til dagen? 

 

Meget ne-
gativ be-
tydning 

Negativ 
betydning 

Ingen be-
tydning 

Positiv be-
tydning 

Meget po-
sitiv be-
tydning 

Antal 

/Gennemsnit 

På studiet 19% 34% 36% 12% 0% 86 2,4 

På udveksling på 
en anden uddan-
nelse eller i udlan-
det 

11% 37% 37% 16% 0% 19 2,6 

I lønnet praktik 28% 42% 28% 3% 0% 138 2,1 

Total 23% 39% 31% 7% 0% 243 2,2 

 

 

79% rapporterer negativ betydning, 2% positiv betydning, 19% ingen betydning. De som 
aktuelt er i praktik rapporterer mere negativt end de som er på studiet. 

 

Hvilken betydning havde Store Matchdag for dit psykiske velbefindende i perioden op til da-
gen? 

 

Meget ne-
gativ be-
tydning 

Negativ 
betydning 

Ingen be-
tydning 

Positiv be-
tydning 

Meget po-
sitiv be-
tydning 

Antal 

/Gennemsnit 

På studiet 30% 40% 26% 2% 2% 86 2,1 

På udveksling på 
en anden uddan-
nelse eller i udlan-
det 

37% 37% 21% 5% 0% 19 1,9 

I lønnet praktik 50% 35% 15% 0% 0% 138 1,7 

Total 42% 37% 19% 1% 1% 243 1,8 
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69% rapporterer negativ betydning, 9% positiv betydning, 22% ingen betydning. De som 
aktuelt er i praktik rapporterer mere negativt end de som er på studiet. 

 

Hvilken betydning havde Store Matchdag for studiemiljøet generelt i perioden op til dagen? 

 

Meget ne-
gativ be-
tydning 

Negativ 
betydning 

Ingen be-
tydning 

Positiv be-
tydning 

Meget po-
sitiv be-
tydning 

Antal/Gennem-
snit 

På studiet 23% 59% 12% 5% 1% 86 2,0 

På udveksling på 
en anden uddan-
nelse eller i udlan-
det 

37% 42% 11% 11% 0% 19 1,9 

I lønnet praktik 36% 54% 8% 2% 0% 138 1,8 

Total 32% 55% 9% 4% 0% 243 1,9 

 

Der er pænt stor opbakning til at der var usikkerhed omkring, hvordan Store Matchdag 
blev afviklet. 

Oplevede du, at der var usikkerhed omkring, hvordan Store Matchdag blev afviklet? 

 
Ja, i høj 

grad 
Ja, i nogen 

grad 
Nej, kun 

lidt 
Nej, slet 

ikke Antal/Gennemsnit 

På studiet 28% 28% 31% 13% 86 2,3 

På udveksling på en 
anden uddannelse el-
ler i udlandet 

16% 26% 42% 16% 19 2,6 

I lønnet praktik 61% 20% 13% 6% 138 1,6 

Total 46% 23% 22% 9% 243 1,9 
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7 KONFLIKTER OG CHIKANE (KUN PRAKTIK) 
Konflikter med kilder rapporteres højt (24%), ude af form på grund af ubehagelige episo-
der sker for 12% og chikane, hetz krænkelser for 9%.  

Vold må i udgangspunktet betragtes for uacceptabelt, men rapporteres af 1 % og trusler 
om vold rapporteres af 6 %. 

 

Hvor mange gange i løbet af din praktik er det sket, at du har ...? 

 

Ingen/Ikke re-

levant 1-2 gange 3-5 gange 6-10 gange 

Flere end 10 

gange Total 

      

haft en alvorlig konflikt 

med én eller flere af dine 

kilder eller interviewper-

soner? 

76% 21% 3% 0% 0% 100% 

været udsat for chikane, 

hetz eller krænkelser fra 

kilder eller interviewper-

soner? 

91% 8% 1% 0% 0% 100% 

været udsat for trusler 

fra kilder eller interview-

personer? 

94% 5% 0% 0% 0% 100% 

været udsat for vold fra 

kilder eller interviewper-

soner? 

99% 1% 0% 0% 0% 100% 

været fysisk eller psykisk 

ude af form på grund af 

ubehagelige episoder 

med kilder eller inter-

viewpersoner? 

88% 10% 1% 0% 0% 100% 

 
 
 

Brev, e-mail, sms er den mest anvende kanal for at chikanere, hetze og true., telefon og 
direkte kontakt, sociale medier følger herefter, omtale i medier fylder mindst.  
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Gennem hvilke kanaler blev du chikaneret, hetzet, eller truet af kilder eller interview-

personer? 

 
Nej 1-2 gange 3-5 gange 6-10 gange 

Flere end 10 

gange Total 

      

I direkte kontakt, ansigt til 

ansigt? 

80% 17% 3% 0% 0% 100% 

Pr. telefon? 71% 29% 0% 0% 0% 100% 

Pr brev, e-mail eller sms? 60% 34% 4% 0% 1% 100% 

Gennem omtale i medier? 94% 6% 0% 0% 0% 100% 

Via sociale medier? 84% 11% 4% 0% 0% 100% 

 
 

Brugere/læsere/lyttere/seere/borgere har generelt lidt mindre betydning end kilder og 
interviewpersoner i forhold til at chikanere mv.  

14% har oplevet chikane, hetz eller krænkelser fra brugere/læsere/lyttere/seere/borgere, 
3% har været udsat for trusler om vold, og 8% fysisk ude af form på grund af ubehagelige 
episoder. Ingen har været udsat for vold. 

Hvor mange gange i løbet af din praktik er det sket, at du har ...? 

 

Ingen/ikke re-

levant 1-2 gange 3-5 gange 6-10 gange 

Flere end 10 

gange Total 

      

været udsat for chikane, 

hetz eller krænkelser fra 

brugere/læsere/lyt-

tere/seere/borgere? 

86% 11% 4% 0% 0% 100% 

været udsat for trusler 

fra brugere/læsere/lyt-

tere/seere/borgere? 

97% 3% 0% 0% 0% 100% 

været udsat for vold fra 

brugere/læsere/lyt-

tere/seere/borgere? 

100% 0% 0% 0% 0% 100% 

været fysisk eller psykisk 

ude af form på grund af 

ubehagelige episoder fra 

brugere/læsere/lyt-

tere/seere/borgere? 

92% 8% 0% 0% 0% 100% 

 

 



 

TRIVSEL BLANDT STUDERENDE OG PRAKTIKANTER I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN Side 65 af 76 

Sociale medier og brev er den mest anvendte kanal når der er tale om chikane, hetz eller 
trusler fra brugere/læsere/lyttere/seere/borgere. Telefon, omtale i medier samt direkte 
kontakt følger derefter. 
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Gennem hvilke kanaler blev du chikaneret, hetzet, eller truet af brugere/læsere/lyt-

tere/seere/borgere? 

 
Nej 1-2 gange 3-5 gange 6-10 gange 

Flere end 10 

gange Total 

      

I direkte kontakt, ansigt til 

ansigt? 

90% 10% 0% 0% 0% 100% 

Pr. telefon? 74% 26% 0% 0% 0% 100% 

Pr brev, e-mail eller sms? 45% 43% 10% 2% 0% 100% 

Gennem omtale i medier? 88% 12% 0% 0% 0% 100% 

Via sociale medier? 52% 43% 5% 0% 0% 100% 

 

86 studerende har enten oplevet chikane i forhold til kilder og eller i forhold til brugere.  

7% (6 ud af 86) af de som har oplevet chikane, hetz eller trusler, fra kilder og/eller bru-
gere/læsere/borgere svarer, at det har været belastende (i stor grad/i meget stor grad). 
10% svarer i nogen grad, 37 % i nogen grad og 45% og overhovedet ikke. 

 

I hvilken grad oplevede du chikanen, hetzen eller truslerne, som du har svaret på i de 

forrige spørgsmål, som belastende? 

 Antal % 

Overhovedet ikke 39 45% 

I mindre grad 32 37% 

I nogen grad 9 10% 

I stor grad 5 6% 

I meget stor grad 1 1% 

Total 86 100% 

 
3% (3 ud af 86) af de som har oplevet chikane, hetz eller trusler, fra kilder og/eller bru-
gere/læsere/borgere har været borte fra praktikken af denne årsag.  

Har du været borte fra din praktik på grund af chikane, hetz eller trusler? 

 Antal % 

Nej 83 97% 

Ja, selvvalgt sygefravær 2 2% 

Ja, lægeordineret sygefravær 0 0% 

Ja, både selvvalgt og lægeordineret sygefravær 1 1% 

Total 86 100% 

13 % rapporterer at de på grund af hetz, chikane og trusler har udøvet selvcensur mindst 
1 gang. 

 

Hvor ofte har du på grund af chikanen, hetzen eller truslerne, som du nævnte oven 

for, udøvet selvcensur? 
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 Antal % 

Aldrig 75 87% 

1-2 gange 9 10% 

3-5 gange 2 2% 

6-10 gange 0 0% 

Flere end 10 gange 0 0% 

Total 86 100% 
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8 MOBNING OG UØNSKET SEKSUEL OPMÆRKSOMHED 
4% af deltagerne har oplevet at blive mobbet på studiet eller i praktikken indenfor det 
sidste år. I 2014 svarer 11,6% ja til det tilsvarende spørgsmål i en landsdækkende undersø-
gelse (Arbejde og Helbred). Dvs andelen som oplever mobning er væsentlig lavere 
blandt medie- og kommunikationsstuderende. 

Der er ikke forskel på de som er på studiet og de som er i lønnet praktik. 

 

Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning på dit studie/prak-

tik? 

 Nej Ja, af og til Ja, månedligt Ja, ugentligt Ja, dagligt Antal 

På studiet 96% 4% 0% 0% 1% 358 

I lønnet praktik 95% 4% 1% 1% 1% 191 

I ulønnet praktik 100% 0% 0% 0% 0% 21 

I projektorienteret forløb 

(universitetspraktik) 

91% 9% 0% 0% 0% 11 

Total 96% 4% 0% 0% 1% 581 

 
Der er både andre på studiet, undervisere, kollegaer og ledere blandt mobberne. 

 

Udsat for mobning fra.. 

 Andre på studiet Undervisere Kolleger Ledere 

På studiet 53% 13% 27% 7% 

I lønnet praktik 0% 0% 60% 50% 

I projektorienteret forløb (uni-

versitetspraktik) 

0% 0% 100% 0% 

Total 31% 8% 42% 23% 

 
4% svarende til 28 personer blandt respondenterne har oplevet uønsket seksuel op-
mærksomhed indenfor det sidste år.  I 2014 svarer 3,1% ja til tilsvarende spørgsmål i en 
landsdækkende undersøgelse. Dvs seksuel chikane er lidt mere udbredt blandt medie- 
og kommunikationsstuderende. 

 
 

Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksom-

hed på dit studie/praktiksted? 

 Nej Ja, af og til Ja, månedligt Ja, ugentligt Antal 

På studiet 96% 3% 0% 0% 358 

I lønnet praktik 94% 5% 1% 0% 191 

I ulønnet praktik 86% 14% 0% 0% 21 

I projektorienteret forløb (uni-

versitetspraktik) 

91% 9% 0% 0% 11 
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Total 95% 4% 0% 0% 581 

 
 

Det er andre på studiet, kollegaer og ledere der har udsat dem for det. 

Uønsket seksuel opmærksomhed fra... 

 Andre på studiet Kolleger Ledere Antal 

På studiet 77% 23% 15% 100% 

I lønnet praktik 0% 82% 36% 100% 

I ulønnet praktik 0% 100% 33% 100% 

I projektorienteret forløb (uni-

versitetspraktik) 

100% 0% 0% 100% 

Total 39% 54% 25% 100% 
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9 HVAD PÅVIRKER DE STUDERENDES TRIVSEL? 

Hidtil har vi set på sammenhængen mellem de studerendes trivsel om de er på studiet eller i 

praktik. Neden for opsummerer vi de vigtigste sammenhænge mellem udvalgte baggrunds-

faktorer og de studerendes trivsel, psykiske arbejdsmiljø og feedbackkultur.  Krydstabellerne 

som ligger til grund for analysen findes i separate dokumenter. 

9.1 Alder 

 Generelt ser det ud til at alder har en betydning for psykisk helbred, oplevelse af stu-

diemiljø og studiefællesskab og Store Matchdag. Men alder ser ikke ud til at påvirke 

de studerendes stressniveau. 

 Blandt dem på studiet er der en sammenhæng mellem alder og karaktergennemsnit 

fra gymnasiet; jo yngre, des højere karaktergennemsnit. Der er ikke samme tendens 

blandt praktikanter. 

 Der er ingen sammenhæng mellem alder og ugentlig arbejdstid, med undtagelse af 

erhvervsarbejde blandt dem på studiet. Her har de 23-26-årige lidt mere erhvervsar-

bejde end deres studiekammerater. 

 De ældste studerendes psykiske helbred er lidt dårligere end de øvrige.  

 Blandt dem på studiet er tilfredsheden med studiemiljøet som helhed større, jo 

yngre de studerende er. Samme tendens gør sig ikke gældende for praktikanter. 

 De yngste studerende og praktikanter oplever i mindre grad at arbejdet hober sig op 

og i højere grad at de har tid nok til deres arbejdsopgaver og har lettere ved at plan-

lægge og prioritere arbejdet. De har generelt et bedre indtryk af mængden og ind-

holdet af den feedback de får, de har en klarere ide om, hvad der forventes af dem 

og de oplever i højere grad at de lærer noget nyt – tendenserne gør sig særligt gæl-

dende blandt dem på studiet. 

 De yngste har generelt et bedre indtryk af deres arbejdsklima. 

 De yngste studerende og praktikanter oplever i højere grad at være en del af et soci-

alt fællesskab på studiet/i praktikken og de får mere hjælp og støtte mm. fra deres 

studiekammerater. 

 Blandt dem på studiet har uddannelsen har en større identitetsmæssig betydning for 

de yngste. 

 De ældre oplever i mindre grad at deres psykiske velbefindende og studiemiljø blev 

påvirket af Store Matchdag. 

9.2 Køn 

 Køn har generelt en betydning for stress, psykisk helbred og oplevelsen af stu-

diemiljøet. 

 Kvinderne har højere karakterer med sig fra gymnasiet. 

 Køn har ikke en betydning for ugentlig arbejdstid i praktikken. 

 Køn har en betydning for den samlede arbejdstid på studie/i praktik og på er-

hvervsarbejde. I praktikperioden arbejder mændene i undersøgelsen ca. 2,4 ti-

mer mere om ugen end kvinder. I studieperioden arbejder kvinder omvendt ca. 

1,5 timer mere end mænd.  
 Andelen der har et højt stressniveau og et dårligt psykisk helbred er markant højere 

blandt kvinderne end blandt mændene. Det gælder for både studerende og prakti-

kanter.  

 Kvinderne oplever i lidt mindre grad at få feedback og anerkendelse fra undervi-

sere på studiet. I praktikken er kønsforskellen i oplevelsen af hjælp og vejledning 

mindre. 
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 Kvinderne oplever i lidt højere grad at arbejdsklimaet er konkurrencepræget 

mens mændene i lidt højere grad oplever arbejdsklimaet som rigidt og regelbase-

ret.  

 Kvinderne oplever i lidt højere grad at studierne/praktikken går ud over privatli-

vet. Derudover er der ikke væsentlige kønsforskelle i opfattelsen af studie- og 

praktikmiljøet. 

 Andelen der oplever, at det havde en negativ/meget negativ betydning at skulle 

konkurrere med medstuderende om praktikpladser og at Store Matchdag havde 

en negativ betydning for det psykiske velbefindende op til dagen er større hos 

kvinder end mænd. Tendensen er større blandt praktikanter end dem på studiet.  

9.3 Uddannelsestype 
 Uddannelsesretning har overordnet set en betydning for stressniveau og psykisk hel-

bred. 

 Andelen med et sammenlagt højt stressniveau er forskelligt for de to uddannelses-

grupper. Andelen af studerende på DJMX, der har et højt stressniveau ligger stabilt 

på 34-36% både på studiet og i praktikken. På universitetsuddannelserne svinger 

stressniveauet derimod meget. De universitetsstuderende, som er på studiet, er 

mere stressede end DJMX’erne på studiet (42% har et højt stressniveau), mens der i 

praktikken er markant færre med højt stressniveau (24%). Den selvrapporterede 

stress og det samlede mål for psykisk helbred viser samme tendens. 

 DJMX’ernes gymnasiekarakterer er en smulehøjere end de universitetsstuderendes. 

 Studerende på DJMX bruger 4 timer mere om ugen på studiet end universitetsstude-

rende. Blandt praktikanterne er der derimod ingen forskel. 

 De universitetsstuderende arbejder 2 timer mere om ugen på deres erhvervsarbejde 

end DJMX’erne. Blandt de to grupper af praktikanter er der ingen forskel. 

 Både i praktikken og på studiet bruger DJMX’erne mere tid på de sociale medier end 

de universitetsstuderende. Det er dog kun den private brug af sociale medier der er 

større. Den tid de bruger som professionel og som professionel i fritiden er ens 

blandt studerende på de to uddannelsesretninger. 

 De universitetsstuderende oplever i højere grad at der er klare mål for deres arbejde 

på studiet og i praktikken og at det er klart, hvad der forventes af dem og at de lærer 

noget i praktikken og på studiet 

 I praktikken taler de universitetsstuderende i højere grad med kollegaer og ordnede 

om, hvordan de klarer deres arbejde. Til gengæld oplever DJMX’erne i højere grad at 

få feedback fra deres undervisere på studiet. 

 DJMX’ernes vurdering af kvaliteten af den feedback de får er ens på studie og i prak-

tik. De universitetsstuderende oplever derimod at kvaliteten af feedbacken er dårli-

gere end DJMX’ernes, når de er på studiet, men bedre end DJMX’ernes når de er i 

praktikken. 

 Store Matchdag ser generelt ud til at påvirke de to uddannelsesretninger lige meget. 
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9.4 Gymnasiekarakterer 
 De studerendes gennemsnitlige karakter fra gymnasiet er stort set ens på DJMX- og 

universitetsuddannelserne. 

 Gymnasiekarakteren ser ikke ud til at have en betydning for hvor i landet de stude-

rende er i praktik. 

 Det ser ud til at de studerende med de højeste gymnasiekarakterer har mere er-

hvervsarbejde end de studerende med lavest gymnasiekarakterer. Det er en tendens 

der både gør sig gældende blandt studerende og praktikanter. 

 Andelen med højt stressniveau, selvvurderet stress og dårligt psykisk helbred er hø-

jere hos de studerende, der har et karaktergennemsnit på mindre end 7 og mere end 

10. Tendensen er tydeligst blandt praktikanter. 

9.5 Erhvervsarbejde 
 Generelt er andelen med et højt stressniveau og et dårligt psykisk helbred er større 

blandt studerende med 16 timers erhvervsarbejde eller mere. 

 Langt de fleste i lønnet praktik har 0-5 timers erhvervsarbejde, så her er det ikke mu-

ligt at lave en lignende sammenligning. De følgende resultater er derfor primært for 

dem på studiet. 

 Omfanget af erhvervsarbejde en stor betydning for hvor mange timer de studerende 

bruger på studiet.  De studerende der har 0-5 timers erhvervsarbejde studerer gen-

nemsnitligt 6,7 timer mere end de studerende der har mere end 16 timers erhvervs-

arbejde om ugen.  

 Omfanget af erhvervsarbejde har også en betydning for den samlede studie- og ar-

bejdstid. Den gennemsnitlige studie- og arbejdsuge er 36 timer for studerende med 

0-5 timers erhvervsarbejde, 43 timer for studerende med 6-15 timers erhvervsarbejde 

og  hele 51,5 timer for studerende med 16 timers erhvervsarbejde eller mere.   

 Studerende med 16 timers erhvervsarbejde eller mere er markant mere stressede 

end resten. 50% af denne gruppe har et højt stressniveau, hvilket er ca. 15 procentpo-

int højere end hos de andre studerende. 

 Samme tendens gør sig gældende (men er ikke så stærk) i det psykiske helbred. 

 

9.6 Samlet ugentlig arbejdstid 
 Andelen der har et højt stressniveau er højest blandt de studerende, der samlet set 

arbejder 42 eller mere om ugen. Stressniveauet er lavest blandt de studerende der 

angiver, at de arbejder præcis 37 timer i alt. 

 De som arbejder 42 timer eller mere angiver dog ikke i samme grad selv, at de føler 

sig stressede. De udviser altså tegn på stress uden at opfatte si g selv som stressede. 

På linje hermed angiver de studerende, som arbejder 37 timer i højere grad at de selv 

føler sig stressede, end det kommer til udtryk i det samlede stressmål.  

 Andelen der har et dårligt psykisk helbred er størst blandt de, som har den største 

og mindste samlede arbejdstid.  
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9.7 Praktikstedets størrelse 

 Praktikvirksomhedens størrelse påvirker ikke praktikanternes ugentlige arbejds-
tid. 

 Der er ingen sammenhæng mellem praktikanternes gymnasiekarakterer og stør-
relsen af de virksomheder, som der er i praktik i. 

 Praktikanter i virksomheder med 35-99 ansatte er generelt mere tilfreds med 
praktikken som helhed, oplever i højere grad at der er klare mål for praktikken 
og at de får hjælp fra kollegaer. 

 Praktikanter i virksomheder med 1-34 ansatte oplever i større grad, at deres ar-
bejde er ujævnt fordelt, at de ikke har tid nok og at det er svært at planlægge og 
prioritere deres arbejdsopgaver. De har i mindre grad kontakt til praktikantvejle-
deren på praktikstedet, får mindre feedback af lavere kvalitet og oplever i min-
dre grad at de lærer noget nyt. 

 Praktikanterne i virksomhederne med mere end 100 ansatte er mindre påvirkede 
af Store Matchdag.  

 

9.8 Praktikstedets geografiske placering 

 Praktikstedets geografiske placering har overordnet set ikke ret stor betydning for 

de studerendes trivsel. 

 Der er ingen sammenhæng mellem praktikanternes gymnasiekarakterer og om 
praktikvirksomheden er placeret i Region Hovedstaden. 

 Der er ingen sammenhæng mellem praktikanternes arbejdstid og praktikvirk-
somhedens placering 

 Der er generelt ingen sammenhæng mellem om praktikstedet er placeret i ho-
vedstaden og 1) praktikanternes gymnasiekarakterer, 2) arbejdstid, 3) generelle 
trivsel og 4) stress og vurdering af det psykiske arbejdsmiljø. 

 Der er nogle undtagelser, særligt hvad angår tid til arbejdsopgaver, feedback og 
uddannelsens personlige betydning for de studerende.  

 Praktikanterne i Region Hovedstaden oplever sjældnere, at de ikke kan nå deres 
arbejdsopgaver og de er mere tilfreds med kvaliteten af den feedback de får.  

 Praktikanterne i Region Hovedstaden oplever i mindre grad at der er klart, hvad 
der forventes af dem og hvad målet med praktikken er. De oplever mindre støtte 
fra medpraktikanter og uddannelsen har mindre personlig betydning for dem. 
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10 OM UNDERSØGELSEN 

Metoden i undersøgelsen bygger på en kvantitativ dataindsamling via et elektronisk spørge-

skema udsendt til 2.700 studerende i medie- og kommunikationsbranchen.  

Spørgeskemaet er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Journalistforbund og TeamAr-

bejdsliv med inspiration fra Danskernessundhed – Den nationale Sundhedsprofil 2013, Ar-

bejde og Helbred, Nationalt forskningscenter for Arbejdsmiljø og Syddansk Universitet (SDU) 

”Stress blandt de journaliststuderende – resultater fra en spørgeskemaundersøgelse” 

10.1 Respondenter 

Undersøgelsen er udsendt alle, der er registreret som studerende i Dansk Journalistforbunds 

medlemsdatabase. Eneste mulige skævhed i udvalget er, at spørgeskemaet udelukkende er 

sendt til medlemmer, som står opført med en e-mail i medlemsdatabasen.  

Skemaet er udsendt til de ca. 2.700 medlemmer af Dansk Journalistforbund, der er stude-

rende. 

TeamArbejdsliv har ikke data om antal uanbringelige e-mails. 

Svar%en er endt på 24,7%, hvilket er klart i underkanten af det ønskelige. Når kun en fjerdedel 

har svaret, vil det kunne have en betydning for resultatet, hvis de tre fjerdedele som ikke sva-

rer enten har et bedre eller dårligere studiemiljø og trivsel. At der er 671 besvarelser er dog 

rent antalsmæssigt med til at styrke validiteten.  

BORTFALD OG SVAR% 

Korrigeret 

antal ud-

sendte 

Besvaret 

hele spørge-

skema 

Besvaret 

største de-

len 

Medtaget i 

analysen Svar% 

2.714 623 48 671 24,7% 

 

16 af respondenterne er færdiguddannet/orlov/sygemeldt og har derfor ikke besvaret spør-

geskemaet.  

26 studerende, som er på udveksling på en anden uddannelse eller i udlandet er kun blevet 

stillet meget få spørgsmål ud fra en vurdering af at deres studieforhold kan være væsentlig 

anderledes end blandt medie- og kommunikationsuddannelserne i Danmark og de er derfor 

kun sporadisk med i analysen. 

STATUS OG ANTAL 

Status Antal 

På studiet 368 

På udveksling på en anden uddannelse eller i udlandet 26 

I lønnet praktik 200 

I ulønnet praktik 23 

I projektorienteret forløb (universitetspraktik) 13 

Færdiguddannet/orlov/sygemeldt 16 

På studiet 646 
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FORLØB DATAINDSAMLING 

 22-09-2016: Spørgeskema udsendes pr. mail. (DJ) 

 Påmindelse udsendes pr. mail 

 Påmindelse udsendes pr. mal og med sms 

 Indsamlingen af data indstilles med en svar% på 24,7%. 

  

10.2 Analyse og fremstilling 

Undersøgelsens resultater fremstilles på følgende niveauer: 

Det samlede resultat for medlemmerne 

Alle frekvenser er vist for de 630 aktive studerende, undtagen spørgsmålet om man er aktiv 

studerende, der er vist for alle besvarede og spørgsmålet om hvad man er, når man ikke er 

aktiv studerende, der er vist for de 16 ikke aktive.  

Svarkategorien ikke relevant er sorteret fra med mindre det var meningsgivende at lade dem 

være i tabellen (som regel hvis det er specificeret hvad ikke relevant kategorien dækker 

over).  

Opdelt på hvad de studerende laver lige nu 

Variablen har fem udfald: 

 På studiet 

 På udveksling på en anden uddannelse eller i udlandet 

 I lønnet praktik 

 I ulønnet praktik 

 I projektorienteret forløb (universitetspraktik) 

De studerende der er på udveksling har kun svaret på spørgsmål om baggrundsforhold og 

Store Matchdag.  

90% af de studerende, der har deltaget, var på undersøgelsestidspunktet enten på studiet 

eller i lønnet praktik. 

I alt er der kun 26 respondenter på udveksling, 23 i ulønnet praktik og 13 i projektorienteret 

forløb, der har deltaget i undersøgelsen. Det er en meget lille antal besvarelser. Det betyder, 

at de fordelinger vi finder i disse grupper er forbundet med stor usikkerhed.  

Alle aktive studerende en medatget: max 630 respondenter 

Krydskørsler af det samlede resultat med forskellige baggrundsparametre: 

 Køn 

 Alder  

 Karaktergennemsnit  

 Uddannelsestype  

 Antal timers erhvervsarbejde 

 Samlet ugentlig arbejdstid på studie/i praktik og erhvervsarbejde 
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 Praktikstedets geografiske placering (kun praktikanter) 

 Praktikstedets størrelse (kun praktikanter) 

Her er kun respondenter på studie og i lønnet praktik med: max 568 studerende. 


