
 

 
 
 

 
 

 
Skönsång eller skivstång 

– en studie av musikstudenters upplevda hälsa och 
fysiska aktivitetsvanor, samt en jämförelse med 

idrottsstudenter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lars Johansson 
Marcus Lorentzson 

 
 

                    
 

 
GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 

Examensarbete 24:2007 
Hälsopedagogprogrammet: 2004-2007 

Handledare: Lina Wahlgren 

  



Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar: 

Studiens övergripande syfte var att undersöka hälsan hos musikstuderande. Ytterligare ett 

syfte var att jämföra musik- med idrottsstuderandes hälsa. Fokus var att undersöka och 

jämföra hälsan med avseende på upplevd hälsa och fysiska aktivitetsvanor.  

För att kunna undersöka och beskriva KMH studenternas hälsa ställdes följande 

frågeställningar:  

 Hur ser musikstudenternas upplevda hälsa ut? 

 Hur ser musikstudenternas fysiska aktivitetsvanor ut? 

För att uppnå studiens jämförande syfte ställdes följande frågeställningar: 

 Föreligger det någon eller några skillnader mellan grupperna gällande upplevd hälsa? 

 Föreligger det någon eller några skillnader mellan grupperna gällande fysiska 

aktivitetsvanor? 

Metod: För att uppnå syftet genomfördes en kvantitativ undersökning. Studien var avgränsad 

till att innefatta studenter från Kungliga Musikhögskolan (KMH) och Gymnastik och 

idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Dessutom var studiens mätinstrument avgränsat till att 

gälla GIH:s hälsotests frågeformulär. Frågeformuläret delades ut i fem klasser på KTH varav 

96 st. enkäter samlades in. Information från GIH-studenterna fanns tillgänglig sedan en 

tidigare studie genomförts, då hälsan hos 145st studenter undersöktes. 
Resultat: KMH-Studenternas upplevda kroppsliga och själsliga hälsa ligger över 

svarsalternativet ganska tillfredställande. Resultaten visar att KMH-studenterna är personer 

som rör sig en hel del och blir svettiga och andfådda någon gång ibland. De är fysiskt aktiva 

2-3 dagar/vecka då gränsen för fysisk aktivitet sätts till 30 minuter sammanlagd tid under ett 

dygn. De signifikanta skillnader som framkom är att GIH-studenterna skattar sin fysiska 

hälsa, psykiska hälsa på privatliv och tid man kopplar av, högre än vad KMH-studenterna gör. 

Det föreligger även signifikanta skillnader på fyra av frågorna gällande studentgruppernas 

fysiska aktivitetsvanor, där GIH-studenterna är de som är mest fysiskt aktiva.  
Slutsats: KMH-studenterna upplever ganska ofta hopp, glädje, meningsfullhet etc. i sitt 

privat- och arbetsliv. De når inte upp till de rekommenderade nivåerna för fysisk aktivitet, 

varför inaktivitet är en riskfaktor för deras hälsa. Jämförelsen mellan grupperna visade att 

GIH-studenterna och KMH-studenterna skattar sin psykiska hälsa lika högt. När det gäller 

deras fysiska aktivitetsvanor så är GIH-studenterna mer aktiva. 
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1 Inledning 
 

Ordet hälsa betyder troligtvis inte en och samma sak för olika människor. Vad är hälsa 

egentligen och vad är det som påverkar den? Såväl som det finns faktorer som påverkar 

hälsan negativt, finns det även faktorer som främjar hälsan, så kallade friskfaktorer. Enligt 

WHO:s definition av hälsa kan dessa faktorer vara av såväl fysisk, psykisk som social 

karaktär. Detta medför att friskfaktorer kan se väldigt olika ut. Det vanligaste är troligen att 

det finns en någorlunda jämn fördelning mellan friskfaktorer från dessa tre karaktärer hos 

varje individ. Vi tycker att det skulle vara intressant att se hur hälsan ser ut hos en grupp med 

väldigt stor inverkan från en specifik friskfaktor.     

 

Begreppet hälsa är som sagt svårt att definiera och det är inte helt givet hur den mäts på bästa 

sätt. Utan ett bra mätinstrument kan det vara svårt att göra värderingar och mätningar på en 

utvald grupp. Ett mätinstrument vi har kommit i kontakt med under hälsopedagogprogrammet 

på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), som mäter hälsa, är GIH:s hälsotest.  

 

Vi tyckte att det skulle vara intressant att undersöka hälsan hos studenter vid Kungliga 

musikhögskolan (KMH) då de sysslar mycket med musik, vilket är en friskfaktor. Vi vill även 

passa på att jämföra hälsan hos KMH studenter med hälsan hos en grupp GIH studenter, vilka 

förmodligen har en hög grad av fysisk aktivitet. Vi tror oss se möjligheter till spännande 

jämförelser mellan de två friskfaktorerna fysisk aktivitet och kultur (i detta fall musik). 

Genom vår utbildning har fokus lagts på fysisk aktivitet och dess fördelar. Vissa av studiens 

frågeställningar berör därför just fysisk aktivitet.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Vad är hälsa? 

 

Genom historiens gång har definitionen av hälsa ändrats och det har funnits många olika 

förklaringar till varför vissa människor drabbades av ohälsa och varför andra förblev friska. 

För länge sedan trodde människor att det var gudar, häxor och onda andar som såg till att 

människor blev sjuka eller behöll hälsan.1 

                                                 
1 Anders Hanson, Hälsopromotion i arbetslivet (Malmö: Studentlitteratur, 2004), s. 56. 
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Det tidigare synsättet på hälsa i Sverige var att så länge individen inte hade någon sjukdom, så 

var personen frisk. Detta är nu ett föråldrat sätt att tänka på när det talas om hälsodefinitioner. 

Ett sätt att beskriva hälsotillståndet hos en människa är utifrån ett kontinuum. Med detta 

menas att man hela tiden rör sig på en tänkt linje mellan sjuk och frisk, och inte är antingen 

eller som förut. Detta gör det möjligt att vara mer eller mindre sjuk vilket man inte kunde med 

den gamla synen. Då fick man stämpeln som sjuk om endast en liten förkylning drabbat en.2 3 

 

Det finns också en balansteori angående hälsa. Denna teori kring hälsa är väldigt gammal men 

trots det lever den kvar i vissa kulturer. Den mest kända är Kinesernas tro på balansen mellan 

yin och yang.4 Synsättet på hälsa där sjukdom och friskhet skulle vara beroende av fler 

dimensioner än den fysiska statusen på en individ, etablerade sig efter andra världskriget. Vid 

denna tidpunkt bildades World Health Organization (WHO) som skrev i sitt grunddokument 

1948: "health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity".5 6 Med denna syn på hälsa skulle det på många platser i 

världen vara omöjligt att uppnå hälsa. Definitionen har ändrats en aning efterhand då den fick 

kritik för att vara för utopisk. År 1986 på en konferens i Ottawa utvecklades den ursprungliga 

definitionen så att människans hälsa sågs som en resurs i det dagliga livet. Från och med 

konferensen i Ottawa fastslog WHO att de skulle arbeta med en mer främjande inriktning på 

hälsoarbetet. Att arbeta främjande är att ha ett salutogent förhållningssätt, det vill säga se till 

faktorer som främjar hälsa. 7 

 

1.1.1.1  Frisk- och riskfaktorer  

 

Under större delen av 1900-talet har forskare inom hälsoområdet inriktat sig på och fokuserat 

på människors brister. Exempelvis har det inom sjukvården till stor del handlat om att bota 

och förebygga sjukdomar. Här har fokus legat på vilka riskfaktorer som skapar ohälsa, som 

till exempel rökning, inaktivitet och tunga lyft. På senare år har intresset för främjandet av 

hälsa ökat. Här ligger fokus på individers styrkor och de faktorer som gör att en människa mår 
                                                 
2 Hanson, s. 61. 
3 Clas Malmström, Medical Link, Vad är hälsa? 2001-01-15 
<http://www.medicallink.se/news/printNews.cfm?newsID=1617> (Acc. 2007-03-09). 
4 Tomas Faresjö, Ingemar Åkerlind, Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan? (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 
50. 
5 Hanson, s. 40. 
6 World Health Organization <http://www.who.int/about/en/> (Acc. 2007-03-09). 
7 Hanson, s. 58-93. 
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bra, så kallade friskfaktorer. Exempel på friskfaktorer är fysisk aktivitet, bra kosthållning och 

stort socialt nätverk. Synen på hälsa, där fokus ligger på främjande och friskfaktorer kallas för 

salutogen. Ursprunget till denna syn kommer från den forskning som Aaron Antonovsky 

bedrev. Hans forskning innefattade människor som varit med om traumatiska upplevelser. 

Frågor, som varför vissa människor klarat av att bibehålla hälsan och leva ett lyckligt liv trots 

hemska upplevelser, medan andra inte klarar av det, var något som Antonovsky ställde sig. 8 

Hans slutsats blev efter flera års forskning att det är vår känsla av sammanhang (KASAM)9 i 

tillvaron som gör det möjligt. KASAM:s grundpelare är Begriplighet, Hanterbarhet och 

Meningsfullhet. Hälsan avgörs utifrån i vilken utsträckning dessa begrepp upplevs i vår 

tillvaro.10 Med WHO:s definition, påverkas hälsan av tre dimensioner: den fysiska, psykiska 

och sociala statusen. I alla tre finns friskfaktorer som skapar hälsa. 

 

1.1.2 Kultur och hälsa 

 

Sambandet mellan kultur och hälsa, där kultur ses som hälsofrämjande, är något som politiker 

i regeringen 2002 hade tagit till sig. I regeringens proposition Mål för folkhälsan 

(2002/03:35), som utgår från elva övergripande målområden, berör målområde ett 

”delaktighet och inflytande”. I detta målområde påvisar regeringen kulturens betydelse för 

hälsan och skriver bland annat: ”För att nå det övergripande folkhälsomålet skall särskild vikt 

läggas vid att stärka förmågan och möjligheten till social och kulturell delaktighet för 

ekonomiskt och socialt utsatta personer”.11 Även i målområde tre; ”trygga och goda 

uppväxtvillkor” skrivs det om kultur och hälsa. I en kommentar skriver regeringen: 

 

”Att göra kulturen tillgänglig för så många människor som möjligt är ett viktigt 

mål för kulturpolitiken. Att ge barn och ungdomar möjlighet att på jämställda och 

jämlika villkor delta i kulturlivet och få ett eget utrymme för kreativitet och eget 

skapande i olika verksamheter är också viktigt för att skapa trygga och goda 

uppväxtvillkor. Målen för kulturpolitiken är därför viktiga och ändamålsenliga 

även ur ett folkhälsoperspektiv.”12 

                                                 
8 Hanson, s. 35-52, 58-97, 109-110. 
9 Aaron Antonovsky, Hälsans mysterium (Stockholm: Natur och Kultur, 1991), s. 37-38. 
10 Bosse Angelöv, Friskare arbetsplatser (Lund: Studentlitteratur, 2002), s. 18-20. 
11 Folkhälsoinstitutet <http://www.fhi.se/templates/Page____1255.aspx> (Acc. 2007-03-16). 
12 Regina Winzer, Folkhälsoinstitutet, Kultur, 2005-12-29 <http://www.fhi.se/templates/Page____1255.aspx> 
(Acc. 2007-03-20). 
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Det var den nationella folkhälsokommittén som gav upphov till detta målområde då de 

påvisade kulturens betydelse för hälsan i sitt slutbetänkande13. Begreppet kultur avgränsades 

till dans, musik, skrivande, tecknande och drama, där såväl passiva (läsa, lyssna, titta på) som 

aktiva (eget utövande eller tolkning av dans, musik etc.) former avses. Anledningen till att 

dessa former valdes var att kommittén hittat stöd i forskning.14 

 

”När nu anden från Gud kom över Saul, tog David harpan och spelade; då kände Saul 

lindring, och det blev bättre med honom, och den onde anden vek ifrån honom.”15 Detta är ett, 

inom musikterapikretsar klassiskt citat ur gamla testamentet,16 vilket påvisar att kulturen, i det 

här fallet i form av musik, är något som tidigt började användas inom hälsoområdet. I många 

kulturer har just musiken haft en given plats, bland annat inom läkekonsten.17 

 

1.1.2.1 Forskning om kultur och hälsa 

 

Mellan år 1982 och 1983 intervjuades drygt 12000 svenskar i åldern 16-74 år angående sitt 

deltagande i kulturlivet. De personer som intervjuats följdes med avseende på överlevnad 

fram till 1991. När uppföljningen genomfördes hade 847 av 12 675 personer avlidit. 

Resultaten visade, efter att ha kontrollerat för de åtta kontrollvariablerna (kön, ålder, 

utbildning, inkomst, långtidssjukdom, socialt nätverk, rökning och fysisk aktivitet), att det 

förelåg ett samband mellan deltagande i kulturella aktiviteter och en lägre dödlighet i alla 

åldrar. Den förhöjda risken för de som sällan deltog i kulturella aktiviteter var 57 % jämfört 

med de som ofta deltog.18 

 

I en studie där den självrapporterade hälsan mättes vid två tillfällen, med åtta års mellanrum, 

(82-83 och 90-91) ville forskarna ta reda på om förändringar i kulturvanor kan förutsäga den 

självrapporterade hälsan. Som referensgrupp användes de som var kulturellt aktiva vid båda 

tillfällena. Resultaten visade att de som var kulturellt inaktiva vid bägge tillfällena samt de 
                                                 
13 SOU 2000:91 <http://www.regeringen.se/content/1/c4/28/22/f8487356.pdf> (Acc. 2007-03-16). 
14 Winzer, 2005-12-29 <http://www.fhi.se/templates/Page____1255.aspx> (Acc. 2007-03-20). 
15 Gamla testamentet, Första Samuelsboken, 16:23 
16 Even Ruud, Vad är musikterapi? (Stockholm: P A Norstedt & Söners Förlag 1980), s. 7. 
17 Töres Theorell, Kristoffer Konarski, Robert Engström, Ann Mari Lagercrantz, Judith Teszáry, Karin Thulin, 
När orden inte räcker (Stockholm: Natur och Kultur, 1998), s. 28. 
18 LO Bygren, N Bjory, G, Karlsson, BB Konlaan, LG Weissglas, M Widmark, Attendance at cultural events 
and physical exercise and health: a randomized controlled study. Sep; 114(5), (Public Health. 2000), s. 316-319. 
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som minskade sin kulturella konsumtion från det första till det andra hade en överrisk för 

sämre hälsa på 65 %. Detta jämfört med referensgruppen, men även jämfört med de som 

ökade sin konsumtion från det första till det andra tillfället. Med detta i åtanke antyder 

forskarna att kulturell aktivitet är en färskvara ur hälsosynpunkt och att det därför både är 

viktigt att fler människor blir kulturellt aktiva samt att de som redan är det bibehåller sin 

aktivitet.19 

 

1.1.2.2 Riskfaktorer inom musiken 

 

Riskfaktorer, faktorer som kan påverka hälsan negativt, finns att hitta hos både aktiva musiker 

samt personer som har ett musikintresse utan att aktivt delta, exempelvis publik. En risk med 

ett aktivt musicerande är den dagliga ljudexponeringen som kan leda till hörselproblem som 

t.ex. tinnitus.20 Hos framförallt instrumentspelande musiker har studier visat att många lider 

av överbelastningsbesvär i rygg, nacke och axlar,21 på grund av bland annat arbetsställningen. 

Därför kan arbetsställningen ses som en riskfaktor för vissa musiker. 

 

1.1.3 Fysisk aktivitet och hälsa 

 

Att det finns en koppling mellan fysisk aktivitet och hälsa är något människan länge trott på. 

Fynd i Kina har visat på att det förekom organiserad träning i hälsofrämjande syfte redan 

2500 år före Kristus. Traditionen att bibehålla bra hälsa genom att äta rätt och träna 

regelbundet startades av grekiska läkare och vetenskapsmän ca 400 före Kristus. Hippokrates 

var en av dessa och han kallas även för medicinens fader.22 Genom historien har fysisk 

aktivitet varit ett naturligt inslag, till exempel i lekar, social sammanhållning men även i 

arbetet med den dagliga kampen om överlevnad.23 Människoarten är cirka 200 000 år 

gammal. På den tiden krävdes det timmar av fysisk aktivitet för att skaffa mat och på så vis 

                                                 
19 LO Bygren, SE Johansson, BB Konlaan, Sustaining habits of attending cultural events and maintenance of 
health: a longitudinal study Sep;16(3), (Health Promot Int. 2001), s. 229-234.  
20 Stig-Magnus Thorsén, Musik – skaderisk eller karriär: Hur mår studenterna på en musikhögskola? 28(4), 
(Audionytt: 2001), s. 6-9. 
21 Ann-Cristine Fjellman-Wiklund, Gunnevi Sundelin, Musculoskeletal Discomfort of Music teachers 
(International Journal of Occupational and Environmental Health, 1998;4), s. 89  
22 Adrieanne E Hardman, David J Stensel, Physical activity and health: The evidence explained (London: 
Routledge, 2003), s.3. 
23 Vårt behov av rörelse (Stockholm: Gothia AB, 1996), s. 32, 41. 
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överleva. Det finns beräkningar som visar på att en människa kunde göra av med 7000-8000 

kcal per dygn, vilket motsvarar vad en elitcyklist har i energiförbrukning under en dag med 

tuffa tävlingsetapper.24 Det var först för ca 10 000 år sedan som människan skaffade boskap 

och började använda jorden för odling. Detta gjorde att maten blev mer lättillgänglig för 

människorna och dess population kunde då lättare växa i antal. Det senaste seklets utveckling 

har gått väldigt fort om man jämför med människans genetiska förändring. Människan kan 

snabbt anpassa sig till en ny livsstil men för dess genetiska och molekylära kropp går det 

långsammare. Mycket tyder på att det inte finns några varningssignaler för konsekvenser av 

alkohol, fysisk inaktivitet och felaktiga kostvanor eftersom det aldrig behövts i historien. 

Dagens samhälle kräver inte att människor är lika fysiskt aktiva som förut och nu när detta är 

en verklighet kan det förklara en stor del av dagens sjukdomsbild som uppstått till följd av 

dessa levnadsvanor. 25 26 

 

1.1.3.1 Forskning om fysisk aktivitet och hälsa 

 

Den moderna forskningen om kopplingar mellan fysisk aktivitet och hälsa, började efter andra 

världskrigets slut då det fanns stort intresse och vilja att förbättra världen. Samhällets syn på 

hälsa ändrades under denna tid, från en kollektiv till en mer individuell syn. Fokus flyttades 

från gruppen till hur en individ lever och uppför sig. Det började bland annat bedrivas 

forskning kring rökningens påverkan på hälsan. Annan forskning som nu bedrevs var inriktad 

på hjärt- och kärlsjukdomar.27 Forskarna upptäckte att det förekom mindre hjärtinfarkter 

bland arbetare med ett fysiskt krävande arbete, än hos de med mer stillasittande. Detta följdes 

senare upp av ytterligare rapporter vilka bekräftade de tidigare resultaten.28 29 Det har länge 

funnits skilda meningar huruvida fysisk aktivitet är bra för hälsan eller ej. Sambanden är 

komplicerade och därmed svåra att bevisa, vilket förr skapade två forskarläger, de som trodde 

på ett samband och de som tvivlade.30 I dagsläget är det dock få som tvivlar och 

samstämmigheten är nästan total bland forskarna om att fysisk aktivitet är en viktig 

                                                 
24 Lillemor Abrahamsson, Agneta Andersson, mfl, Näringslära (Stockholm: Lieber AB, 2006), s. 396. 
25 Björn Ekblom, Johnny Nilsson, Aktivt liv (Malmö: SISU Idrottsböcker, 2000), s. 23. 
26 Örjan Ekblom, Physical fitness and overweight in swedish youths (Stockholm: © Örjan Ekblom, 2005), s. 8. 
27 Physical activity and health: a report of the surgeon general, (Atlanta: U.S. Department of health and human 
serv, 1996), s. 92. 
28 Hardman, Stensel, s. 4. 
29 Physical activity and health: a report of the surgeon general, s. 94. 
30 Per-Olof Åstrand, Idrott och hälsa (Örebro: Idrottsmedicin, 1989), s. 4. 
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friskfaktor.31 En stöttepelare som ligger till grund för denna vetenskapssyn är den 

sammanställning av då tidigare forskning, som gjordes i USA på 1990-talet.32 Några 

slutsatser som drogs i rapporten var bland annat. 

                                                

• Regelbunden motion kan ge hälsovinster hos alla människor, oavsett ålder och kön.     

• Signifikanta hälsovinster kan erhållas med en 30 minuters rask promenad om dagen. 

• Motionerar man utöver rekommenderade 30 minuter per dag kan ytterligare 

hälsovinster uppnås. 

Det finns en mängd forskning kring fysisk aktivitet. De positiva effekter som regelbunden 

fysisk aktivitet ger är många. Nedan följer en del av dem:  33 34 35 36 

• Ökar hjärtats maximala minutvolym och slagvolym 

• Förbättrar balansen 

• Ökar hälsan och livslängden 

• Minskar fettvävsmassan och bukfettsmassan 

• Förebygger högt blodtryck 

• Ökar smidighet och rörlighet  

• Ökar uthålligheten 

• Förbättrar energibalansen 

• Ökar känslan av välbefinnande 

• Förbättrar återhämtningen från stress 

• Ökar muskelstyrkan  

• Förbättrar kroppens insulinkänslighet 

 
31 Vårt behov av rörelse, s. 42. 
32 Physical activity and health: a report of the surgeon general, s. Preword. 
33 Claude Bouchard, Roy J. Shephard, Thomas Stephens, Physical activity, fittness, and health: International 
Proceedings and consensus Statement (Toronto: Human Kinetics Publishers, 1994), s. 130. 
34 Ibid., s. 81. 
35 Åstrand, 1989, s. 14. 
36 Ekblom, Nilsson, 2000, s. 39. 
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• Förbättrar glukostolerans 

• Ökar självförtroende, självkänsla samt sociala kontakter 

 

1.1.3.2 Riskfaktorer inom fysisk aktivitet 

 

Att vara fysisk aktiv medför inte bara hälsovinster, det kan även öka risken för skador. Av alla 

människor som söker sjukhusvård akut, beror 10-15 % på skador uppkomna vid fysisk 

aktivitet. Skaderisken är dock högre vid högintensiv träning än vid lågintensiv motion. Men 

oavsett motionsgrad exponerar sig den aktive ofta för trafik och väderförhållanden som kan 

orsaka skador, till exempel i form av påkörningar och halka. De vanligaste skadorna av fysisk 

aktivitet är belastningsskador och ortopediska ”olycksfall”. Mer ovanligt men dock 

förekommande är att den fysiskt aktive drabbas av skador på hjärt- och kärlsystemet, såsom 

slaganfall och akut hjärtinfarkt.37 38 Denna risk är väldigt liten vid fysisk aktivitet och endast 

tillfällig. Det är dock mer troligt att drabbas av plötslig död under hård träning än vid mer 

stillsamma aktiviteter.39 

 

1.1.4  Mätningar av hälsa 

 

För att få ett underlag att jobba utifrån vid arbete med förbättring av exempelvis folkhälsan 

(främst den livsstilsrelaterade), finns behov av verktyg som människor kan använda till 

mätningar och bedömningar inom området hälsa. Dessa bedömningar kan bland annat 

innefatta kartläggningar, lägesbeskrivningar och jämförande undersökningar, på både individ- 

och gruppnivå. Genom att bilden av hälsoläget förhoppningsvis tydlig- och åskådliggörs med 

hjälp av dessa bedömningar kan det bidra till ett underlag för interventionsinsatser inom 

hälsoarbetet.40 

 

                                                 
37 Hardman, Stensel, s. 225. 
38 Ekblom, Nilsson, 2000, s. 103. 
39 Per-Olof Åstrand, Why exercise? (Medicin and science in sports and exercise, 1992), s. 153. 
40 Lina Wahlgren, Ingemar Wedman, Va´då en fyra på vardagsmotion? (Svensk Idrottsforskning, Under tryck 
2007) 
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Det finns olika sätt att mäta hälsa på, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att ”hälsa” 

är ett vitt begrepp. Enligt WHO definieras hälsa som såväl fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande. Det finns idag ingen direkt metod för att exempelvis mäta en persons upplevda 

psykiska välbefinnande, vilket det gör vid vissa fysiska mätningar, av t.ex. viloblodtrycket41 

och midjemått.42 Om psykiska parametrar skall mätas, för att de ses som mått på hälsa, 

används istället indirekta instrument som baseras på självskattad hälsa. Vid mätningar där 

personer skall skatta exempelvis sin upplevda psykiska hälsa kan detta ske med 

alternativfrågor där svarsskalorna kan sträcka sig från ytterligheterna ”Mycket 

tillfredsställande” till ”Mycket otillfredsställande”, med några mindre extrema alternativ där 

emellan. En sådan skala kallas ordinalskala. Forskning visar att man trots att det handlar om 

subjektiva skattningar bör ta människors självskattade hälsa på allvar.43  

 

1.1.4.1 Hälsotester på marknaden 

 

När en sökning genomfördes, på sökmotorn Google44 den 8 mars 2007, gav ordet ”hälsotest” 

15 700 träffar. Det bevisar ingenting, men det ger en fingervisning om att hälsotest är 

någonting som används frekvent. På den första sökresultatsidan (10 svar/sida) finns några av 

alla de företag som erbjuder hälsotester av varierande karaktär, exempelvis Vita viva, Pauluns 

näringscenter, m.fl. 45 46 47 48 49     

                                                

 

Ett av de första hälsotesten som växte fram i Sverige på 1980-talet är Hälsoprofilbedömning 

(HPB). Detta är idag ett av de mest beprövade och använda hälsotesterna i Sverige.50  

Upplägget vid en HPB är enligt följande: HPB:n börjar med ett samtal som baseras på ett 

frågeformulär där ett antal hälsoområden behandlas, följt av fysiologiska och medicinska 

mätningar samt en avslutande diskussion.51 

 
41 Gene M Adams, Exercise physiology: Laboratory manual (New York: McGraw-Hill, 2002), s. 219-229. 
42 Ibid., s. 326-336. 
43 Faresjö, Åkerlind, s. 90-97. 
44 <www.google.com> (Acc. 2007-03-08). 
45 Vitaviva <Http://www.vitaviva.com/sv/Health/Health_Check.aspx> (Acc. 2007-03-08). 
46 <http://www.in-action.se/tv3/services/bmi_wrapp_tv3.asp> (Acc. 2007-03-08). 
47 Paulúns Näringscenter <http://www.pnc.nu/pnc.asp?idCategory=420> (Acc. 2007-03-08). 
48 Träning & Hälsa, 2006-04-20 <http://home.swipnet.se/karamani/halsotester.htm> (Acc. 2007-03-08). 
49 <http://www.alivo.se/provapa/halsoteststart.asp> (Acc. 2007-03-08) 
50 Lars-Göran Rydqvist, Jan Winroth, Idrott, friskvård, hälsa & hälsopromotion (SISU, Farsta, 2002), s. 24. 
51 Hälsoprofilinstitutet <http://www.hpb.net/hos/hos.cgi?action=open_page&page_id=3_1> (Acc. 2007-03-19). 

http://www.pnc.nu/pnc.asp?idCategory=420
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När det gäller individuell rådgivning med syfte att påbörja attityd- och beteendeförändringar 

anses HPB:n vara ett bra verktyg/instrument.52 På GIH har studenterna tidigare blivit 

utbildade i detta test, men de senaste åren har forskare på skolan utvecklat ett eget hälsotest 

som studenterna får utbildning i att använda. 

 

1.1.4.2 GIH:s hälsotest 

 

Instrumentet GIH:s hälsotest har arbetats fram av en grupp specialister på GIH. Gruppen 

bestod av naturvetare och beteendevetare i form av psykologer, pedagoger (inklusive 

hälsopedagoger) och humanbiologer, vilket innebär att utvecklingen (vilken fortfarande pågår 

i skrivandets stund) skett (och sker) i en grupp med bred kompetens.53 54  

 

I utvecklingsarbetet av testet kom gruppen fram till att det var viktigt att skapa ett test med så 

hög validitet och reliabilitet som möjligt, för att kunna tolka resultaten på säkrast möjliga vis. 

En anledning till detta var att de vid genomgång av befintliga hälsotest på marknaden fick 

känslan att detta saknas i flera av instrumenten. Av den orsaken ingår psykometriska analyser 

kontinuerligt av de data som samlas in, i skrivandets stund är det från två 

utprövningsgrupper.55 Under testets utveckling har resultaten från dessa två gruppers 

frågeformulär utvärderats i form av två studier.56 57 Dessa studier ligger till grund för testets 

fortsatta utveckling och har hittills bland annat gett upphov till två nya frågor i formuläret.  

 

GIH:s hälsotest är framarbetat utifrån ett salutogent tänkande och en del av frågorna grundar 

sig på KASAM (se 1.1.1.1).58 Testet har ett fokus på fysisk aktivitet som utöver 

frågeformuläret även innefattar fysiska tester (exempelvis blodtryck i vila, vilopuls, längd, 

vikt, BMI, kondition –Åstrands cykelergometertest, balans, midja-stuss kvot, bellyback och 

handgripstyrka), samt ett samtal med vägledning utifrån resultatet på formuläret, vilket sker 

med någon som genomgått utbildning för detta ändamål vid GIH.59 Antalet frågor i testet är 

                                                 
52 Ekblom, Nilsson, s. 86-87. 
53 Följande personer har medverkat i arbetet: Eva Andersson; Gi Broman; Kristjan Oddson; Leif Strand; Britta 
Thedin-Jakobsson; Lina Wahlgren och Ingemar Wedman 
54 Leif Strand, Lina Wahlgren, Ingemar Wedman, En källa till hälsa: Bedömning av hälsa och välbefinnande via 
självskattning, sepember 2005 (SVEBI:s årsbok, 2005) 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Eva Andersson, Hedvig Ohlin, Lina Wahlgren, Ingemar Wedman, Hälsa i relation till fysisk aktivitet, vikt och 
ålder (Svebis årsbok, 2006) 
58 Antonovsky, s. 37-38. 
59 Strand, Wahlgren, Wedman, 2005. 
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44 och de är indelade i följande kategorier: Upplevd hälsa (6 frågor), Fysisk aktivitet (9 

frågor), Kost (9 frågor varav 4 om alkohol- och tobaksvanor), Medicinsk status (16 frågor) 

och Framtid (4 frågor).  

 

1.1.5 Studenter och hälsa 

 

Antalet studerande vid högskola eller universitet var Ht 2005 drygt 330 000 i Sverige.60 Alla 

som studerar vid högskola eller universitet, gör förmodligen inte det enbart för att de tycker 

att det är roligt och att det kommer att leda till ett jobb som de kommer att trivas med. Den 

fria konkurrensen på arbetsmarknaden, som leder till högre krav på utbildning och kompetens 

kan säkerligen också vara en bidragande orsak till att människor läser vidare på högskola.61 

 

När det gäller riskfaktorer som leder till ohälsa hos studenter nämns i en sammanställning av 

tidigare forskning bland annat otillräcklig handledning, koncentrationssvårigheter och dålig 

ekonomi som några faktorer.62  

 

År 2003 gjordes en enkätstudie med syftet ”att undersöka studenters självskattade hälsa i 

relation till hälsovanor, motivation att leva hälsosamt och personlighetsvariabler.”63 I den 

studien var de vanligaste symptomen hos studenterna stress (60 %), trötthet (57 %), 

huvudvärk (52 %) samt ont i rygg och nacke (51 %). Övervikt var vanligare hos de manliga 

studenterna där 30 % var överviktiga eller feta, jämfört med 13 % hos kvinnorna. När det 

gäller studenternas fysiska aktivitetsvanor så var det nästan 80 % som uppgav att de var 

regelbundet fysiskt aktiva minst 1 gång/vecka.64 65 

                                                 
60Högskoleverkets årsrapport 2006 
<http://www.hogskoleverket.se/download/18.539a949110f3d5914ec800078400/0626R.pdf> (Acc. 2007-03-11). 
61 Högskoleverket 
<http://www.hogskoleverket.se/download/18.539a949110f3d5914ec800094244/paper_2000_vaez.pdf> (Acc. 
2007-03-11). 
62 Ibid. 
63 Margareta von Bothmer, Studenters hälsovanor – hur ser de ut? Är studenter motiverade att leva hälsosamt? 
(Socialmedicinsk tidsskrift 4/2004), s. 319. 
64 Ibid., s. 322-327. 
65 Bodil Eriksson, Tor Larsson, Hur mår studenten? Hälsa, problemfaktorer och kritiska händelser, 
projektrapport 1986:2 (Stockholm: UHÄ, Fou, 1986), s. 196. 
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1.1.6  Kungliga Musikhögskolan (KMH) 

 

Kungliga Musikhögskolan grundades år 1771 och finns på Valhallavägen i Stockholm. 

Skolan har i dagsläget cirka 800 studenter, varav 600 är helårsstudenter. Hit söker sig den som 

är intresserad av musik och vill utveckla sin musikaliska talang. Då antagningsprov gäller till 

de flesta utbildningsprogrammen krävs det väldigt goda förkunskaper inom musikområdet.66 

Skolan erbjuder grundutbildningar med antingen konstnärlig kandidatexamen eller 

lärarexamen med inriktning musik.67 De program och inriktningar som finns att välja på är 

följande: Musikerprogram (klassisk musik, jazz/afroamerikansk tradition, 

folkmusik/konstmusik från andra kulturer, tidig musik, tematiska studier vid Edsbergs slott, 

musik- och medieteknik, svensk folkmusik), Kompositionsprogram (västerländsk konstmusik, 

jazz/afroamerikansk tradition, elektroakustisk musik), Dirigeringsprogram (orkester, kör, 

storband), Individuellt program, Kyrkomusikerprogram, Lärarprogram (grundskola och 

gymnasium, rytmik, instrument/sång och ensemble: klassisk musik, instrument/sång och 

ensemble: jazz/afroamerikansk tradition, instrument/sång och ensemble: svensk folkmusik, 

instrument/sång och ensemble: folkmusik/konstmusik från andra kulturer, lärare i musik och 

ett annat ämne, kör, musikteori). 

 

Utöver dessa grundutbildningar erbjuder KMH även fristående kurser, 

påbyggnadsutbildningar, musikpedagogiskt program för musiker samt en 

pianostämmarutbildning.  

 

1.1.7 Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) 

 

År 1813 tog Pehr Henrik Ling initiativ till grundandet av Gymnastiska Centralinstitutet (GCI), 

som 1966 bytte namn till Gymnastik- och idrottshögskolan. GIH anses idag vara världens 

äldsta existerande idrottshögskola och är belägen i Stockholm, granne med Stockholm 

Stadion.68  

 

                                                 
66 Utbildningskatalog 2007-2008 (Kungliga musik högskolan), s. 4, 51-52. 
67 Kungliga musikhögskolan, <http://www.kmh.se/visasida_sv.php?p=G&t=edu> (Acc. 2007-03-09). 
68 Leif Yttergren, GIH, Historik <http://www.gih.se/templates/ihsNormalPage.aspx?id=407> (Acc. 2007-03-11). 

http://www.kmh.se/visasida_sv.php?p=3&t=program
http://www.kmh.se/visasida_sv.php?p=5&t=program
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GIH hade 524 studenter fördelade på fyra program år 2005: Lärarprogrammet med inriktning 

Idrott och hälsa, Hälsopedagogprogrammet, Tränarprogrammet och Sport 

Managementprogrammet. Sport Managementprogrammet är dock avvecklat vid GIH varför 

det i dagsläget finns tre program på skolan.69 Eftersom de utbildningar som finns på skolan är 

inriktade mot fysisk aktivitet, idrott och hälsa, lockas förmodligen personer med dessa 

intressen till skolan.  

 

Utöver den undervisning som sker på skolan bedrivs även forskning inom bland annat 

fysiologi, rörelselära, pedagogik, idrottshistoria och idrottspsykologi.70 

 

1.1.8 Tidigare forskning 

 

När tidigare forskning och litteratur söktes inom ämnesområdet för uppsatsen hittades väldigt 

få studier. Däremot hittades litteratur och flera artiklar som är inne och vidrör vid 

ämnesområdet. Denna litteratur tar upp olika kulturformer som terapeutisk behandling vilket 

kan bidra till bättre hälsa.71 72 73 74 Då det inte är relevant för uppsatsen, men samtidigt ett för 

litteraturtätt ämne för att helt bortses från, nämns bara att det finns. 

 

En studie gällande musikstudenters hälsa genomfördes vid Musikhögskolan i Göteborg med 

början läsåret 1995/96. Anledningen till att studien genomfördes var bland annat att det 

förelåg oacceptabelt höga skadefrekvenser och studieuppehåll för många studenter, orsakade 

av ljudöverkänslighet och tinnitus. Många drabbade uttryckte även en växande oro inför en 

karriär inom musiken med en begynnande tinnitus. Studien bestod av intervjuer och enkäter 

med både nuvarande och tidigare studenter, samt lärare. Resultaten från denna studie visade 

dock inte på ovanligt höga skadefrekvenser. Vad som däremot framkom i intervjuer med 

tinnitusdrabbade var att kunskapen kring hörsel i samband med musik var förvånansvärt liten, 

                                                 
69 GIH <http://www.gih.se/templates/ihsNormalPage.aspx?id=581> (Acc. 2007-03-11). 
70 GIH <http://www.gih.se/templates/ihsNormalPage.aspx?id=385> (Acc. 2007-03-11). 
71 Even, Ruud, Varma ögonblick (Bo Ejeby förlag, Södertälje 2002) 
72 Erna Grönlund, Annika Alm, Ingrid Hammarlund, Konstnärliga terapier (Natur och Kultur, Stockholm, 1999) 
73 Even Ruud, Music Therapy and its relationship to Current Treatment Theories (Magnamusic-Baton, St. Louis, 
1980) 
74 Robert Engström, Livet summan av våra rytmer (Svensk Rehabilitering 1/2004), s. 17-19. 
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vilket gällde såväl elever som lärare. Av de som hade besvarat enkäterna hade drygt hälften 

aldrig insett sambandet mellan musik och hörselskador.75 

 

När det gäller omgivande faktorer som kan ha varit bidragande till utlösandet av skadan, 

alternativt som en förstärkning av den, var stress den faktor som många drabbade talade om. 

På den punkten tyckte författaren till artikeln att skolan bör försöka hjälpa eleverna att minska 

stresspåslaget genom bland annat att undervisningen sker på ett mer avstressat sätt. 

Författaren föreslår dessutom att inslag som avspänningsövningar och mental träning kanske 

borde utvecklas mer inom utbildningen.76 

 

Tidigare forskning som jämför musik- och idrottsstudenter eller jämförelser mellan kultur och 

idrott hittades inte. En studie som jämför idrottsstudenters fysiska aktivitetsvanor med andra 

studentgrupper var den forskning som hittades, vilken mest liknade denna studie. Denna 

studie, som genomfördes både nationellt och internationellt visade på skillnader mellan 

grupperna. Idrottsstudenterna var enligt denna studie mer fysiskt aktiva än övriga 

studentgrupper.77 

 

1.2 Syfte 

 

Studiens övergripande syfte är att undersöka hälsan hos musikstuderande. Ytterligare ett syfte 

är att jämföra musik- med idrottsstuderandes hälsa. Fokus är att undersöka och jämföra hälsan 

med avseende på upplevd hälsa och fysiska aktivitetsvanor.  

 

1.3 Frågeställningar 

 

För att kunna undersöka och beskriva KMH studenternas hälsa har följande frågeställningar 

vuxit fram:  

 Hur ser musikstudenternas upplevda hälsa ut? 

                                                 
75 Stig-Magnus Thorsén, ”Musik – skaderisk eller karriär: Hur mår studenterna på en musikhögskola?”, 
Audionytt, 28 (2001:4), s. 6-9. 
76 Thorsén, s. 6-9. 
77 Kent Löfgren, Studenters fritids- och motionsvanor i Umeå och Madison 
<http://www.umu.se/edmeas/dokument/kentsavh.pdf> s. 176, 193. (Acc. 2007-03-17). 



 Hur ser musikstudenternas fysiska aktivitetsvanor ut? 

För att uppnå studiens jämförande syfte har följande frågeställningar vuxit fram: 

 Föreligger det någon eller några skillnader mellan grupperna gällande upplevd hälsa? 

 Föreligger det någon eller några skillnader mellan grupperna gällande fysiska 

aktivitetsvanor?  

 

1.4 Avgränsningar 

 

Studien är avgränsad till att innefatta studenter från Kungliga Musikhögskolan och Gymnastik 

och idrottshögskolan i Stockholm. Dessutom är studiens mätinstrument avgränsat till att gälla 

GIH:s hälsotests frågeformulär. 
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2  Metod 

2.1 Målgrupp 

Avgränsningen i syftet och det faktum att det redan fanns data sedan tidigare på GIH-

studenternas hälsa, gjorde att det enbart delades ut enkäter till KMH-studenter. Den tidigare 

undersökningen som gjorts på GIH-studenter innehöll 145 personer och instrumentet som 

användes var GIH:s hälsotests enkätdel. Dessa studenter var blivande hälsopedagoger och 

lärarstudenter som läste folkhälsovetenskap, inriktning fysisk aktivitet. Vid denna 

undersökning delades frågeformuläret ut vid slutet av ett antal lektioner. De som var 

närvarande på varje lektion blev då målgrupp.  

 

Vid denna undersökning lämnades frågeformuläret ut vid fem olika lektioner. Målgruppen 

blev de som befann sig i klassrummet den dagen som enkäterna delades ut. Bortfallet 

utgjordes av de individer som inte hade möjlighet att stanna kvar. I dessa fem klasser 

samlades 96 st. enkäter in. Bortfallet blev 18 st. Detta ger en svarsfrekvens på 84 %. De fem 

klasserna representerade tre av utbildningarna inom KMH (lärarprogrammet, 

musikerprogrammet och kompositionsprogrammet). De lektioner som besöktes hade valts ut 

efter rekommendationer och godkännande av kontaktpersoner på KMH. Målgruppen beskrivs 

mer noggrant i resultatdelen (se 3.2).  

 

2.2 Metodbeskrivning 

2.2.1 Kvantitativ studie 

 

För att uppnå syftet har en kvantitativ undersökning genomförts. ”Kvantitativt inriktade 

forskare samlar in fakta och studerar relationer mellan olika uppsättningar av fakta”.78 Det är 

viktigt att undersökningen får hög standardisering eftersom syftet bland annat är att jämföra 

olika grupper. Detta gör att en enkätundersökning som är helt standardiserad passar bra i vårt 

fall.79 En enkätstudie är också bra då det är ett snabbt och smidigt sätt att få in mycket 

information om många personer.  

 
                                                 
78 Judith Bell, Introduktion till forskningsmetodik, (Lund: Studentlitteratur 1999), s. 13.  
79 Bo Davidson, Runa Patel, Forskningsmetodikens grunder (Lund: Studentlitteratur, 1994), s. 61. 
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2.2.2      Mätinstrument 

 

Det mätinstrument som arbetet avgränsar sig till är GIH:s hälsotests enkätdel. För att kunna 

svara på frågeställningarna kommer frågorna under kategorierna upplevd hälsa, fysisk aktivitet 

och medicinsk status att användas (se bilaga). Frågorna är främst av typen alternativfrågor där 

respondenterna får välja mellan olika svarsalternativ. En fråga är av öppen karaktär utan fasta 

svarsalternativ. Efter vissa frågor finns det plats åt respondentens egna noteringar. Frågorna är 

gjorda med hög grad av strukturering vilket gör det lättare att hantera informationen.80 Då det 

rör sig om uppemot 100 enkäter med 44 frågor i varje kan detta var av godo.  

 

2.3 Tillvägagångssätt 

 
 
Kontakt togs med KMH genom en lärare som arbetar på båda högskolorna. Genom denna 

kontaktperson erhölls namn på personer på KMH som kunde hjälpa oss med undersökningen. 

Med hänsyn till arbetets storlek och tidsbegränsning var ett rimligt mål att få in omkring 100 

st. ifyllda enkäter. Med de kontakter som knutits på KMH diskuterades på vilket sätt man 

lättast kunde komma i kontakt med de studerande. Slutsatsen blev att dela ut enkäterna under 

lektionstillfällen med musikhistoria och musikarrangemang. Dessa lektioner undervisas i stora 

klasser, vilket gör det möjligt att träffa många studenter på samma gång. Det var viktigt att få 

dela ut och samla in enkäten vid samma tillfälle, då detta även var tillvägagångssättet vid 

insamlingen av GIH-studenternas hälsotester. 

 

Då vissa av lektionerna där hälsotestet delades ut pågick parallellt fick studiens ansvariga 

närvara vid olika utdelningsplatser. För att personerna i undersökningen skulle få så liknande 

information som möjligt, gjordes en genomgång mellan studiens författare om vad som skulle 

meddelas till studenterna innan de fick fylla i frågeformuläret. En kort presentation om 

undersökningens författare följdes av uppsatsens syfte och att det uppskattningsvis skulle ta 

ca 10-15 min att fylla i enkäten. Slutligen meddelades studenterna även att testet var helt 

anonymt och att det var frivilligt att delta. För att inte KMH-studenternas svar skulle riskera 

att påverkas, fick de ingen vetskap om att en jämförelse skulle göras mellan dem och GIH-

                                                 
80 Davidson, Patel, s. 60-64. 
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studenterna. Vid ett utav lektionstillfällena övertog läraren en del av presentationen för att lite 

senare lämna över ordet till en av författarna av detta arbete. 

 

2.4 Validitet och reliabilitet 

 

”Det är forskarens etiska ansvar att så långt det är möjligt verifiera den kunskap han förmedlar 

i sina rapporter”.81 För att stärka undersökningens reliabilitet, lades en klar struktur upp i hur 

presentationen av studien skulle hållas för studenterna. Alla utdelningstillfällen ägde rum i 

slutskedet av respektive föreläsning. Detta gjordes för att respondenternas koncentrationsnivå 

skulle vara så lika som möjligt. Den höga svarsfrekvensen på 84 % stärker resultatets 

validitet.82  

 

Syftet var bland annat att jämföra de två studentgrupperna, vilket gjorde att proceduren vid 

informationsinsamlingen genomfördes på liknande sätt för båda grupperna. Efterforskning 

gjordes i hur informationsinsamlingen behandlats, då GIH-studenterna fyllde i 

frågeformuläret. Anledningen till det var att informationsinsamlingen för den andra gruppen 

skulle bli så lik som möjligt, vilket stärker reliabiliteten.  

 

Ett syfte med GIH:s hälsotest är att utveckla ett mätinstrument med god kvalitet, vari 

validitets- och reliabilitetsprövningar ingår. Testet är dock under ständig utveckling. Då 

undersökningens mätinstrument är utarbetat för att ha hög reliabilitet och validitet stärks även 

densamma i denna undersökning (se stycke 1.1.4.2). Uppsatsens författare har genomgått en 

utbildning i att använda instrumentet, vilket stärker reliabiliteten och validiteten. 

 

2.5 Resultatbehandling 

 

Alla svar lades in i statistikprogrammet Statistical Package for Social Sciences (SPSS) för att 

möjliggöra uträkningar och beräkningar. En tidigare databank med alla uppgifter från 

undersökningen av GIH-studenterna fanns tillgänglig. Informationen från KMH-studenternas 

enkäter lades även de in i denna databank. Varje insamlad enkät fick ett löpnummer vilket är 

                                                 
81 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1994), s. 105. 
82 Jan Trost, Enkätboken, 2:a uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2001), s. 113. 
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bra att ha vid eventuell rättning av inläsningsfel.83 Svaren utgör variabler i databanken och 

varje frågas svarsalternativ kodas om till siffror. Denna sifferkodning av svarsalternativen gör 

det möjligt att, som i denna undersökning, redovisa de svarandes resultat i medelvärden.84 För 

att underlätta redovisningen av frågorna två och tre under kategorin upplevd hälsa har index 

utarbetats. Dessa frågor kan tillsammans i de index som skapats ge ett tydligare svar än vad 

varje fråga hade gjort för sig. På dessa frågor har ett reliabilitetstest gjort (se 

resultatpresentation 3.1) vilket visar om frågorna är av samma karaktär och därmed möjliggör 

ett index.85  

 

Efter varje resultat anges standardavvikelsen, vilket visar spridningen hos 

undersökningsgruppens svar.86  Då det sker en jämförelse mellan olika grupper har ett t-test 

gjorts. T-testet används för att kunna urskilja vilka jämförelser i resultatet som är signifikanta 

eller inte. Inom vetenskapen brukar man tala om konfidensintervall vilket är en statistisk term. 

Det är den vanligaste formen av osäkerhetsintervall. Värden som brukar användas i detta 

intervall är 95 % och 99 %.87 De signifikansnivåer som används i detta arbete är p<0.05. För 

att besvara syftet har frågor från kategorierna Upplevd hälsa, Fysisk aktivitet och Medicinsk 

status redovisats i resultatet. Dessa frågor anses vara de som bäst besvarar arbetets syfte då 

arbetets storlek och därmed tidsomfång är begränsat. Den enda öppna frågan i 

frågeformuläret, den under ”fysisk aktivitet” har därför inte redovisats.  

 

En formel som används i resultatberäkningar är vikten (kg)/längden² (m). Denna formel anger 

en persons Body Mass Index (BMI).88 BMI anger om en person har övervikt, normalvikt eller 

undervikt. Enligt WHO:s definitioner är en person underviktig vid ett BMI under 18,5, har 

normalvikt vid ett BMI mellan18,5-25 och överviktig vid ett BMI över 25.89 

                                                 
83 Trost, s. 106-107. 
84 Ibid., s. 130. 
85 Ibid., s. 129. 
86 Källa Nationalencyklopedin <http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=314047> (Acc. 2007-03-16). 
87 Daniel Thorburn, Nationalencyklopedin 
<http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=228678&i_word=konfidensintervall> (Acc. 2007-03-15).  
88 Adams, s. 319-320. 
89 WHO <http://www.euro.who.int/nutrition/20030507_1> (Acc. 2007-03-20). 



3 Resultat 

3.1 Resultatpresentation 

 

I Resultatet kommer vissa svarsfrågor redovisas i förkortad version. Över varje tabell kommer 

svarsalternativens ytterligheter att förklaras. Studentgrupperna förkortas med KMH (Kungliga 

Musik Högskolan) och GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan).  

 

Resultaten presenteras i skalor där gruppernas medelvärde visas med en decimals 

noggrannhet. Fullständiga frågor och svarsalternativ finns i bilaga 1. I beskrivningen av 

studiens målgrupper anges resultaten främst i form av respondenternas svarsfrekvens. När 

frågorna angående medicinsk status sammanställts har svarsalternativ 3 (vet ej) räknats som 

bortfall. Två frågor under kategorin fysisk aktivitet i enkäten är endast ifyllda av KMH 

studenterna, då testet förnyats sedan GIH studenterna genomförde undersökningen. Dessa 

frågor och svar utelämnas vid jämförelsen. Vid jämförelse mellan grupperna markeras p<0,05 

signifikans med * och p<0,01 med **. 

 

Frågorna under upplevd hälsa 2 och 3 (arbetsliv och privatliv) har i resultatet slagits samman 

till index. Ett reliabilitetstest har gjorts på frågorna och ger en hög reliabilitet (Cronbach 

Alpha .85 respektive .88). Då standardavvikelsen var så pass låg gjordes en analys av 

spridningen av svaren på dessa frågor. Vid nio av tio frågor hade inte det lägsta 

svarsalternativet används och vid fem av dessa hade inte heller det näst lägsta fyllts i av 

någon. 

3.2 Beskrivning av studiens målgrupper 
 
Tabell 1 Beskrivning av målgrupper: 
 GIH (145 

st.) 
Std. 
avv 

Int. 
Bortfall 

KMH (96 st.) Std. 
avv 

Int. 
bortfall 

Män 25,5 %   46,9 %   
Kvinnor 68,3 %   

6,2 %  
46,9 %   

6,3 %  

Med. Ålder 25,4 år 4,5 4,8 % 23,1 år 3,5 3,1 % 
Med. Vikt 68,8 kg 10,1 10,3 % 66,3 kg 11,9 4,2 % 
Med. Längd 172,6 cm 8,0 6,8 % 173,5 cm 8,4 3,1 % 
Överviktiga enl. BMI 15,4 %  12,0 %  
Underviktiga enl. BMI 1,5 %  

10,3 % 
7,6 %  

4,2 % 
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Tabell 2 Medicinsk status hos målgrupper: 
Medicinsk åkomma GIH (145 st.) Int. bortfall KMH (96 st.) Int. bortfall 
Ofta förkyln. Ont i hals o dyl. 19,3 % 1,4 % 19,8 % 5,2 % 
Astma och/eller allergiska besv. 23,4 % 0,7 % 22,9 % 0 % 
Diabetes 1,4 % 0,7 % 2,1 % 0 % 
Lungsjukdom 2,8 % 0,7 % 1,0 % 1 % 
Hjärt- och/eller kärlsjukdom 0,7 % 0,7 % 1,0 % 0 % 
Högt blodtryck 0,7 % 2,8 % 4,2 % 4,2 % 
Magsår, mag- och/eller tarmkatarr 13,1 % 4,1 % 10,4 % 7,9 % 
Led- och/eller muskelsjukdom 3,4 % 0,7 % 5,2 % 3,1 % 
Besv. i rygg, axlar och/eller nacke 28,3 % 1,4 % 53,1 % 3,1 % 
Ofta långvarig huvudvärk 9,7 % 1,4 % 9,4 % 2,1 % 
Annan sjukdom och/eller besvär 11,7 % 1,4 % 15,6 % 3,1 % 
Medicin för långtidsbr. sen. året 20,0 % 0,7 % 18,8 % 0 % 
Sömnmedel idag/senaste året 4,1 % 0,7 % 8,3 % 0 % 
Legat på sjukhus senaste tre åren 20,7 % 0,7 % 11,5 % 0 % 
Operation senaste tre åren 20,7 % 0,7 % 8,3 % 0 % 
Besökt läkare senaste året 66,2 % 1,4 % 67,7 % 0 % 
 
 

3.3 Hur ser KMH studenternas upplevda hälsa ut? 
 
Tabell 3 KMH:s upplevda fysiska och psykiska hälsa: 
Svarsalternativ 6-1 (Mkt tillfredställande – Mkt otillfredsställande)  
Hur upplever du 
din… 

Studenter N Medelvärde Std. avv 

…kroppsliga hälsa? KMH 95 4,3 1,0 
…själsliga hälsa? KMH 93 4,6 1,1 
 
 
Tabell 4 KMH:s Index för upplevd hälsa i arbets- respektive privatliv:  
Svarsalternativ 7-1 (Alltid – Aldrig). Detta ger i indexet ett max på 35 och ett min på 5 
 Studenter N Medelvärde Std. avv 
Upplevd hälsa i arbetslivet 
(student) 

KMH 92 25,9 4,4 

Upplevd hälsa i ditt privatliv KMH 94 27,4 4,0 
 
 
Tabell 5 KMH:s upplevd hälsa av vaknar utvilad, sömn, avkoppling, reflektion: 
Svarsalternativ 7-1 (Alltid – Aldrig) 
Hur ofta upplever du… Student N Medelvärde Std. avv 
…att du vaknar utvilad? KMH 96 4,2 1,4 
…en god nattsömn? KMH 95 4,8 1,4 
…att du tar dig tid att koppla av? KMH 96 4,2 1,3 
…att du tar dig tid att reflektera? KMH 96 4,4 1,4 
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Tabell 6 Målgruppens sociala och kulturella vanor: 
Svarsalternativ 3-1 (Ja – Ja ganska - Nej)  
Jag upplever att jag…/Jag tar mig tid att… Studenter N Medelvärde Std. avv 
… har ett bra socialt nätverk? KMH 96 2,6 0,6 

    … läsa böcker/lyssna på musik o/el gå på bio,  
teater, konserter, utställningar eller liknande? KMH 95 2,4 0,6 
*p< 0.05  **p< 0.01 
 
KMH-Studenternas upplevda kroppsliga (4,3) och själsliga (4,6) hälsa ligger över 
svarsalternativet ganska tillfredställande (4,0) (max 6,0). Deras upplevda psykiska hälsa i 
arbetet och privatliv är 25,9 resp. 27,4. Detta att jämföra med svarsalternativ ganska ofta (25). 
Deras upplevelser av att vakna utvilade, har en god nattsömn, att ta sig tid för reflektion och 
avkoppling ligger alla över 4,0 (då och då). Högst är en god nattsömn på 4,8. (Max 6,0). 
 
 

3.4 Hur ser KMH studenternas fysiska aktivitetsvanor ut? 
 
Tabell 7 KMH:s personliga egenskaper gällande fysisk aktivitet:                     
Svarsalternativ 5-1 (Jag rör mig så jag blir svettig/andfådd varje dag – Jag rör mig ganska lite) 
Vilket alternativ överensstämmer bäst 
med… 

Studenter N Medelvärde Std. avv 

…dig som person? KMH 96 3,3 1,0 
 
 
Tabell 8 KMH:s fysiska aktivitets frekvens: 
Svarsalternativ 5-1 (6-7dagar/vecka – 0dagar/vecka) 
Hur många dagar/vecka är du vanligtvis 
fysiskt aktiv minst… 

Studenter N Medelvärde Std. avv 

…30 minuter sammanlagd tid? KMH 91 3,0 1,0 
…60 minuter sammanlagd tid? KMH 92 2,3 1,1 
 
 
Tabell 9 KMH:s tillfredsställelse av motion: 
Svarsalternativ 4-1 (Helt och hållet – Inte alls) 
Tillfredställer den motion du får 
idag… 

Studenter N Medelvärde Std. avv 

…ditt behov av att röra på dig? KMH 95 2,6 0,9 
 
 
Tabell 10 KMH:s förändringar i motionsvanor: 
 Svarsalternativ 5-1 (Ökat mycket – Minskat mycket) 
Har du under de senaste sex månaderna 
förändrat… 

Studenter N Medelvärde Std. avv 

…dina motionsvanor? KMH 96 3,0 1,1 
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Tabell 11 KMH:s kroppsliga ansträngning: 
Svarsalternativ 4-1 (Mycket ansträngande – Ej ansträngande) 
Hur kroppsligt ansträngande är ditt… Studenter N Medelvärde Std avv 
…kroppsliga arbete (eller motsvarande)? KMH 94 1,5 0,6 
 
 
Tabell 12 KMH:s färdvanor: 
 Svarsalternativ 4-1 (Över 60min – Mindre än 10min) 
Hur lång sammanlagd tid färdas du dagligen 
mellan två platser… 

Studenter N Medelvärde Std avv 

…till fots och/eller på cykel? KMH 95 2,3 0,8 
 
 
Tabell 13 KMH:s stillasittande: 
Svarsalternativ 4-1 (0-2 timmar – 8 timmar eller mer) 
Hur mycket stillasittande är du vanligtvis 
under… 

Studenter N Medelvärde Std avv 

…din vakna tid? KMH 91 2,0 0,8 
 
Medelvärdena tyder på att KMH-studenterna motsvarar personer som rör sig en hel del och 
blir svettiga och andfådda någon gång ibland. De är fysiskt aktiva 2-3 dagar/vecka då gränsen 
för fysisk aktivitet sätts till 30 minuter sammanlagd tid under ett dygn. När gränsen höjs till 
60 min är aktivitetsgraden cirka 1 dag/veckan. KMH-studenternas behov av att röra sig 
tillfredsställs delvis-ganska dåligt och deras motionsvanor har inte förändrats det senaste 
halvåret.   
 

3.5 Föreligger det någon eller några skillnader mellan grupperna 
gällande upplevd hälsa? 
 
Tabell 14 Studenternas upplevda fysiska och psykiska hälsa: 
Svarsalternativ 6-1 (Mkt tillfredställande – Mkt otillfredsställande) 
Hur upplever du din… Studenter N Medelvärde Std. avv 
…kroppsliga hälsa? KMH 95 4,3 1,0 
 GIH 145      4,9 ** 0,8  
…själsliga hälsa? KMH 93 4,6 1,1 
 GIH 142 4,7 0,9 
*p< 0.05  **p< 0.01 
 
 
Tabell 15 Studenternas Index för upplevd hälsa i arbets- respektive privatliv: 
Svarsalternativ 7-1 (Alltid – Aldrig) Detta ger i indexet ett max på 35 och ett min på 5 
 Studenter N Medelvärde Std. avv 
Upplevd hälsa i arbetslivet (student) KMH 92 25,9 4,4 
 GIH 144 26,3 3,6  
Upplevd hälsa i ditt privatliv KMH 94 27,4 4,0       
 GIH 144    28,7 * 3,3 
*p< 0.05  **p< 0.01 
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Tabell 16 Studenternas upplevda hälsa av utvilad, sömn, avkoppling, reflektion: 
Svarsalternativ 7-1 (Alltid – Aldrig) 
Hur ofta upplever du… Studenter N Medelvärde Std. avv 
…att du vaknar utvilad? KMH 96 4,2 1,4 
 GIH 145 4,5 1,4 
…en god nattsömn? KMH 95 4,8 1,4 
 GIH 144 5,1 1,3 
…att du tar dig tid att koppla av? KMH 96 4,2 1,3 
 GIH 145      4,8 ** 1,2 
…att du tar dig tid att reflektera? KMH 96 4,4 1,4 
 GIH 144 4,6 1,4 
*p< 0.05  **p< 0.01 
 
Tabell 17 Studenternas sociala och kulturella vanor: 
Svarsalternativ 3-1 (Ja – Ja ganska - Nej)  
Jag upplever att jag…/Jag tar mig tid att… Studenter N Medelvärde Std. avv 
… har ett bra socialt nätverk? GIH 145 2,6 0,5 
 KMH 96 2,6 0,6 
… läsa böcker/lyssna på musik o/el gå på bio,  GIH 145 2,4 0,6 
teater, konserter, utställningar eller liknande? KMH 95 2,4 0,6 
*p< 0.05  **p< 0.01 
 
GIH studenterna upplever sin fysiska hälsa bättre än KMH:s, 4,9 mot 4,3 (4,0 motsvarar 
ganska tillfredställande). Studenternas upplevda psykiska hälsa på privatliv visar att GIH 
studenterna anger en signifikant högre tillfredsställelse än KMH studenterna 28,7 mot 27,4 
där 25 motsvarar ganska ofta i svarsalternativ. Frågan om man tar sig tid att koppla av visas 
det också på en signifikant skillnad till GIH studenternas fördel 4,8 (GIH) mot 4,2 (KMH).  
 

3.6 Föreligger det någon/några skillnader mellan grupperna gällande 
fysiska aktivitetsvanor? 
 
Tabell 18 Studenternas personliga egenskaper gällande fysisk aktivitet:  
Svarsalternativ 5-1 (Jag rör mig så jag blir svettig/andfådd varje dag – Jag rör mig ganska lite) 
Vilket alternativ 
överensstämmer bäst med… 

Studenter N Medelvärde Std. avv 

…dig som person? KMH 96 3,3 1,0 
 GIH 145      4,3 ** 0,6 
*p< 0.05  **p< 0.01 
 
 
Tabell 19 Studenternas fysiska aktivitets frekvens: 
Svarsalternativ 5-1 (6-7 dagar/vecka – 0 dagar/vecka) 
Hur många dagar/vecka är du 
vanligtvis fysiskt aktiv minst… 

Studenter N Medelvärde Std. avv 

...30 minuter sammanlagd tid? KMH 91 3,0 1,0 
 GIH 145      4,4 ** 0,8 
...60 minuter sammanlagd tid? KMH 92 2,3 1,1 
 GIH 144      3,8 ** 0,9 
*p< 0.05  **p< 0.01 
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Tabell 20 Studenternas kroppsliga ansträngning: 
Svarsalternativ 4-1 (Mycket ansträngande – Ej ansträngande) 
Hur kroppsligt ansträngande är ditt… Studenter N Medelvärde Std. avv 
…kroppsliga arbete (eller 
motsvarande)? 

KMH 94 1,5 0,6 

 GIH 143 1,4 0,6 
*p< 0.05  **p< 0.01 
 
 
Tabell 21 Studenternas resevanor: 
Svarsalternativ 4-1 (Över 60 min – Mindre än 10 min) 
Hur lång sammanlagd tid färdas 
du dagligen mellan två platser… 

Studenter N Medelvärde Std. avv 

…till fots och eller på cykel? KMH 95 2,3 0,8 
 GIH 144      2,6 ** 0,8 
*p< 0.05  **p< 0.01 
 
 
Tabell 22 Studenternas stillasittande: 
Svarsalternativ 4-1 (0-2 timmar – 8 timmar eller mer) 
Fråga Hur mycket stillasittande är 
du vanligtvis under… 

Studenter N Medelvärde Std. avv 

Din vakna tid? KMH 91 2,0 0,8 
 GIH 143 2,0 0,6 
*p< 0.05  **p< 0.01 
 
Det föreligger en signifikant skillnad på fyra av frågorna gällande studentgruppernas fysiska 
aktivitetsvanor. Störst skillnad är det på frågan: Hur många dagar/vecka är du vanligtvis 
fysiskt aktiv minst 60 min sammanlagd tid? Här var resultaten 3.8 för GIH respektive 2,3 för 
KMH. De två frågor som berör hur fysisk krävande gruppernas arbete eller dylikt är, samt hur 
stillasittande de är under en dag visar inte på någon skillnad.  
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4 Diskussion 

4.1 Värdering av det egna arbetet 

 

Trots att det genomförs noggranna förberedelser i planering och upplägg, dyker det nästan 

alltid upp något i ett arbete som man inte tänkt på eller missat av annan anledning. När vi ser 

tillbaka på arbetets genomförande har det uppenbarat sig flera lärdomar och insikter i hur 

vissa moment hade kunnat göras annorlunda, för att få ett ännu mera tillförlitligt resultat.  

 

Det som slog oss på ett tydligt sätt var hur informationsinsamlingen i den sista klassen av de 

fem vi besökte gick. Vid detta tillfälle övertog läraren en del av presentationen av 

undersökningen, i stället för att delegera över ansvaret åt oss som tidigare lärare gjort. Vi hade 

lagt upp en struktur för hur vår presentation till studenterna skulle gå till, samt vilken 

information som skulle ingå i den. Detta gjordes för att stärka undersökningens reliabilitet. 

Däremot ingick inte någon information till läraren om hur denna skulle agera. Om 

informationen från vår sida varit tydligare till lärarna angående vikten av att presentationen 

utfördes av oss, hade möjligheten till mer standardiserade utdelningstillfällen givits. Om detta 

hade genomförts är vår känsla att bortfallet vid det sista tillfället inte blivit så pass stort som 

det blev. Bortfallet vid detta tillfälle var 15 av 33, att jämföra med de övriga fyra tillfällena då 

det totala bortfallet var 3 av 81. Vår känsla och uppfattning angående bortfallsgruppen vid det 

sista lektionstillfället är, att dessa inte avstod för att det rörde sig om just en hälsoenkät. 

Snarare tror vi att det beror på att en stor tonvikt i presentationen las vid frivilligheten och att 

många av eleverna avstod av den anledningen. Därför tror vi inte att resultatet påverkats av 

detta bortfall. Trots att bortfallet vid det sista utdelningstillfället var stort jämfört med de 

tidigare, blev den totala svarsfrekvensen ändå relativt hög. Vid enkätstudier får man räkna 

med en svarsfrekvens på mellan 50- och 75 %,90 varför 84 % kan ses som bra och att valet av 

informationsinsamlingsförfarande var lyckad ur den aspekten. Den höga svarsfrekvensen ökar 

resultatets tillförlitlighet.  

  

 
 

                                                 
90 Trost, s. 113. 



4.2 Diskussion kring metoden  

 

En avgränsning i studien gjorde att GIH-testets frågeformulär användes som mätinstrument. 

Då ett syfte med arbetet var att jämföra KMH-studenternas hälsa med redan befintlig 

datainformation från GIH-studenter kändes denna mätmetod som nödvändig. Det finns 

säkerligen andra metoder som hade kunnat användas men då hade inte rättvisa jämförelser 

mellan grupperna åstadkommits.  

 

Undersökningen av GIH studenternas hälsa hade vi inte möjlighet att påverka då den inte 

utfördes av oss. Vi läste och tog del av rapporter ifrån denna undersökning, samt talade med 

ansvarig person från den samma. På så sätt skapades ett underlag för hur vår undersökning 

skulle bedrivas. Eftersom testet har en inriktning mot fysisk aktivitet och inte någon speciell 

inriktning mot musik och kultur finns det en risk att resultaten kan bli något missvisande då 

den ena målgruppen (GIH) har en idrotts- och fysisk aktivitetsinriktning medan KMH 

studenterna som sagt har en kulturell inriktning. Möjligen, med detta i åtanke, kan bilden av 

GIH studenternas hälsa bli något tydligare än hälsobilden av KMH studenterna. Ytterligare en 

aspekt som kan stärka denna fundering är att flera av de GIH studenter som fick fylla i 

hälsotestet varit i kontakt med området tidigare, genom sin utbildning. På så vis kan deras 

svar tänkas vara mer genomtänkta och på så sätt återspegla bilden av dem mer sanningsenligt. 

Då två av frågeställningarna rör fysisk aktivitet kan den fysiska inriktningen på enkäten 

däremot ses som en styrka och ge ett mer trovärdigt resultat.  

 

Studiens externa bortfallsgrupp valdes att gälla dem som befann sig i klassrummet när vi kom 

dit, men som sedan av någon anledning inte fyllde i enkäten. Vi bortsåg därmed från de 

studenter som skulle ha medverkat vid undervisningen, men var frånvarande. Hur stor denna 

grupp var och dess individers orsaker till frånvaro känner vi inte till. Det skulle kunna vara så 

att många ur denna grupp uteblev av samma orsak, exempelvis att de ofta är sjuka. Om detta 

skulle vara fallet hade deras medverkande möjligtvis kunnat påverka resultatet. 

 

Då urvalet av målgrupper ej skedde slumpmässigt och inte heller representerar alla 

utbildningar på respektive högskola, kan inte resultaten generaliseras utan gäller endast de 

undersökta grupperna. Utdelningen gjordes i slutet av februari. Den tidigare undersökningen 

på GIH studenterna gjordes både på hösten, vintern och i slutet av februari. Då inte alla 
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enkäter delades ut vid samma tidpunkt på året kan det tänkas att sinnesstämningen hos 

respondenterna skilt sig något åt på grund av detta. En följd av det blir att reliabiliteten 

minskar något.  

 

4.3 Diskussion kring resultatet 

 

Under beskrivningen av studiens undersökningsgrupp kan man se att det rör sig om unga 

människor, som enligt deras ålder inte borde ha alltför mycket ”krämpor”. Man kan se att var 

femte har allergi- eller astmatiska besvär. Detta är en siffra som kan tyckas stor, men då andra 

undersökningar visat att hälften av alla tonåringar och unga vuxna själv anser att de har 

allergiska besvär91, så blir denna siffra istället låg. Resultatet kan tänkas blivit högre om 

undersökningen gjort på våren eller sommaren då pollensäsongen är aktuell.  

 

Ytterligare en anmärkningsvärd siffra under medicinsk status är att över hälften av de 

musikstuderande på KMH ofta har problem med rygg, axlar och/eller nacke. Hela 53,1 % 

angav att detta var ett problem. En undersökning92 på musiklärare och deras muskelbesvär 

visade att cirka hälften även här hade problem med nacke, axlar och rygg. Medelåldern i den 

studien var dock högre (33,4 år för kvinnorna och 41,3 år för männen) vilket är ganska 

skrämmande då yngre personer borde vara friskare. En studie93, angående studenters 

hälsovanor visar även den att cirka hälften av de undersökta har ont i rygg och nacke. Detta 

gör att ingen slutsats kan dras till att musikspelande leder till rygg, axlar och nackbesvär. Det 

är ändå anmärkningsvärt att mer än hälften behöver ha besvär. Denna fråga visade på 

betydligt lägre rygg- och nackbesvär hos GIH-studenterna, vilket kan ha ett samband med att 

de är mer fysiskt aktiva94 än KMH-studenterna. Med tanke på att GIH:s studenter är mer 

fysiskt aktiva än KMH:s kan deras högre andel av övervikt ses som ologisk. Antingen 

stämmer resultatet, eller så kan det tänkas bero på att BMI ger ett högt värde åt hårt tränande 

personer med stor andel muskler. Detta då muskler väger mer än fett.  

                                                 
91Statens folkhälsoinstitut, 
<http://www.fhi.se/templates/Page____145.aspx?&MSHiC=65001&L=9&W=allergi+'&Pre=%3CFONT+STYL
E%3D%22color%3A+%23000000%3B+background%2Dcolor%3A+%23FFFF00%22%3E&Post=%3C%2FFO
NT%3E> (Acc. 2007-03-19). 
92 Fjellman-Wiklund, Sundelin, s. 92. 
93 Bothmer, s. 323. 
94 Johan Faskunger, Liselotte Schäfer Elinder, 
<http://www.fhi.se/upload/ar2006/Rapporter/R200613_Fysisk_aktivitet_0701.pdf> (Acc. 2007-03-19).  
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På frågan Har du under de senaste tre åren genomgått någon operation? föreligger det en 

klar skillnad mellan grupperna. Hos GIH-studenterna är det 20,7 % som svarat ja jämfört med 

8,3 % hos KMH-studenterna. Detta resultat skulle kunna bero på den högre grad av fysisk 

aktivitet hos GIH-studenterna, vilka på så vis utsätts för den förhöjda skaderisk som fysisk 

aktivitet medför.95 96 

4.3.1 KMH studenternas upplevda hälsa 

 

Resultaten från KMH studenternas uppskattade hälsa är 4,6 för den själsliga hälsan och 4,3 

för den kroppsliga hälsan. Detta är ett resultat över svarsalternativet 4,0 (ganska 

tillfredsställande), viket skulle kunna ses som positivt, då detta svarsalternativ befinner sig på 

den övre halvan av svarsskalan. En iakttagelse är att den själsliga hälsan inte skiljer sig 

nämnvärt från den fysiska. Det hade kunnat tänkas att skillnaden mellan den själsliga och 

fysiska hälsan vore större i denna grupp. Detta då de genom musiken troligtvis är i kontakt 

med själsliga och mentala friskfaktorer97 oftare än de är med fysiska.  

 

På frågor som berör upplevd psykisk hälsa i arbets- och privatliv visar studenternas 

medelresultat på höga resultat (25,9 och 27,4 av max. 35). Spridningen av svaren täcker inte 

hela svarsskalan. Vid nio av tio frågor har inte det lägsta svarsalternativet används och vid 

fem av dessa hade inte heller det näst lägsta används. Detta kan bero på att studenternas hälsa 

är så bra som resultaten visar. Det kan även tyda på att svarsalternativens utformning kan 

behöva justeras.  

 

KMH-studenternas upplevelser av att vakna utvilade, har en god nattsömn samt att de tar sig 

tid för reflektion och avkoppling ligger alla en bit över 4,0 (då och då). Om gränsen för 

sömnsvårigheter utifrån GIH:s frågeformulär sätts vid 3,0 (ganska sällan) på frågorna vaknar 

du utvilad? och har du en god nattsömn? (se bilaga) kan detta jämföras med tidigare 

forskning som visar på liknande resultat. 98  

                                                 
95 Hardman, Stensel, s. 225. 
96 Ekblom, Nilsson, 2000, s. 103. 
97 Folkhälsoinstitutet <http://www.fhi.se/templates/Page____1255.aspx> (Acc. 2007-03-16). 
98 Bothmer, s. 323. 
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4.3.2 KMH studenternas fysiska aktivitetsvanor 

 

KMH studenternas medelvärde på frågan: Hur många dagar per vecka är du vanligtvis fysiskt 

aktiv minst 30 min sammanlagt tid? motsvarar 2-3 dagar/vecka. Då rekommendationerna 

säger att man helst bör vara fysiskt aktiv 30min totalt/dag,99 befinner sig majoriteten i denna 

grupp långt under rekommendationerna. Resultaten från övriga frågor gällande fysisk aktivitet 

visar tendenser till att den ovannämnda aktivitetsgraden stämmer. En anledning till att KMH-

studenterna inte når upp till rekommendationerna kan vara att det underskattar sin egen 

aktivitetsnivå. Den eventuella vardagsmotion de kommer i kontakt med, som till exempel 

städning, kanske denna grupp inte ser som fysisk aktivitet. Det kan även tänkas att deras 

aktivitetsvanor inte är högre än vad resultaten visar.  

 

4.3.3 Jämförelser mellan KMH-studenterna och GIH-studenterna gällande 
upplevd hälsa 

 

Enligt våra resultat skattar GIH-studenterna sin fysiska hälsa bättre än vad KMH-studenterna 

gör. Denna skillnad är signifikant och en starkt bidragande orsak till detta kan vara att GIH-

studenterna enligt resultaten är mer fysiskt aktiva.  

 

På den frågan som handlar om den psykiska hälsan föreligger det ingen signifikant skillnad 

mellan de bägge grupperna. Alltså kan det antas att grupperna upplever den psykiska hälsan 

som lika hög. Båda grupperna är studenter vilket medför att deras dagliga psykiska 

påfrestningar kan tänkas likna varandra.  

 

I resultaten för de övriga frågorna under upplevd hälsa visar två frågor på signifikanta 

skillnader mellan grupperna. Dels indexet för frågorna angående studenternas upplevda hälsa 

på privatliv, som visar att GIH-studenterna anger en högre tillfredsställelse än KMH-

studenterna. Även under frågan om man tar sig tid att koppla av visas det på en signifikant 

skillnad. Dessa skillnader kan tänkas ha ett samband då det troligen är lättare att koppla av om 

man upplever hopp, glädje, meningsfullhet etc. i sitt privatliv. Att GIH-studenterna här visar 

                                                 
99 Fyss, <http://www.fyss.se/>, s. 68. 
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på en högre tillfredsställelse, kan tänkas ha ett samband med att de även upplever sin fysiska 

hälsa bättre än KMH-studenterna, då fysisk aktivitet påverka den psykiska hälsan positivt.100  

 

Trots att GIH-studenterna visat på större kontakt med friskfaktorer i resultat är den skattade 

psykiska hälsan lika stor hos bägge grupperna. Då friskfaktorer troligtvis samverkar och 

påverkar en individs hälsa tillsammans, kan det tänkas att summan av alla friskfaktorer en 

person utsätts för, leder fram till dennes upplevda själsliga hälsa. Med detta resonemang samt 

förutsättningen att gruppernas svar stämmer med verkligheten, borde GIH-studenterna skatta 

en högre psykisk hälsa än KMH-studenterna, då de enligt resultaten har en högre grad av till 

exempel fysisk aktivitet, vilket är en friskfaktor. Vi bör i sådana fall följaktligen ha missat 

någon eller några faktorer som i högre utsträckning främjar KMH-studenternas psykiska hälsa 

jämfört med GIH-studenternas. Antingen skulle detta kunna finnas i de delar av 

frågeformuläret som inte behandlats i denna studie, eller så ligger dessa eventuella skillnader i 

någon faktor som inte nåtts med hjälp av använt mätinstrument. 

 

Musiken skulle kunna vara den friskfaktor som är högre hos denna grupp. Detta resonemang 

faller dock om gruppernas kulturella vanor jämförs med den frågan som berör detta i testet, då 

de var lika mellan grupperna. Vi tror dock att den frågan som behandlar kulturella vanor inte 

är tillräcklig för att få till en rättvisande jämförelse gällande kultur- och musikvanor mellan 

dessa grupper. Detta med tanke på att KMH-studenterna har musik som inriktning i sin 

utbildning och att GIH-studenterna troligtvis inte sysslar med kultur i samma utsträckning.  

 

Övriga frågor under kategorin upplevd hälsa skiljer sig inte nämnvärt. Detta tyder på att 

grupperna trots vissa skillnader, på många sätt har samma eller liknande förutsättningar i sin 

vardag.  

 

4.3.4 Jämförelser mellan gruppernas fysiska aktivitetsvanor  

 

GIH-studenterna är betydligt mer fysiskt aktiva än KMH-studenterna enligt resultaten under 

kategorin fysiska aktivitetsvanor. Skillnaden mellan grupperna är påtaglig för merparten av 

frågorna. Dessa resultat känns rimliga, då GIH:s utbildningar är inriktade mot fysisk aktivitet 

och därför troligtvis attraherar många med detta intresse. Tidigare forskning av jämförelser 
                                                 
100 Ekblom, Nilsson, s. 39. 
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mellan idrottsstuderande och andra studentgruppers fysiska aktivitetsvanor som genomförts, 

såväl nationellt som internationellt,101 visar samma tendenser.  

 

På frågan Hur lång sammanlagd tid färdas du dagligen mellan två platser till fots eller på 

cykel? Föreligger det en signifikant skillnad mellan grupperna, där GIH-studenterna är de som 

använder dessa transportsätt mest. Detta svar kan bero på att fysisk aktivitet är en stor del av 

deras livsstil, vilket leder till att det blir mer naturligt för dem att transportera sig på detta sätt.  

 

En tänkbar möjlighet till att skillnaderna är så pass stora som de är inom området fysisk 

aktivitet kan vara att KMH-studenterna underskattar sin fysiska aktivitetsgrad, alternativt att 

GIH-studenterna överskattar sin.    

 

4.4    Slutord 

 
KMH-studenterna skattar sin psykiska hälsa till lite bättre än ganska tillfredsställande och 

upplever ganska ofta hopp, glädje, meningsfullhet etc. i sitt privat- och arbetsliv. De når inte 

upp till de rekommenderade nivåerna för fysisk aktivitet, varför inaktivitet är en riskfaktor för 

deras hälsa. Jämförelsen mellan grupperna visade att GIH-studenterna och KMH-studenterna 

skattar sin psykiska hälsa lika högt. När det gäller deras fysiska aktivitetsvanor så är GIH-

studenterna mer aktiva. Cirka 15 % fler KMH-studenter har problem med nacke och rygg 

jämfört med GIH-studenterna. När det gäller operationer så är det cirka 21 % av GIH-

studenterna jämfört med cirka 8 % av KMH-studenterna som genomgått detta någon gång 

under de senaste tre åren. Då flera av våra resultat stämmer överens med tidigare forskning 

anser vi att de mycket väl kan stämma överrens med verkligheten     

4.4.1 Framtida forskning 
 

Under arbetets genomförande har det uppkommit tankar och frågor angående det använda 

mätinstrumentets del i och eventuella inverkan på vissa resultat. Som tidigare prövningar av 

GIH:s hälsotest visat och vi även har nämnt i diskussionen skulle mätinstrumentet kanske ge 

ännu tydligare hälsobild om det anpassas efter olika grupper. Vi håller därför med GIH:s 

hälsotestgrupp om att vidare forskning och utveckling av testet är av intresse. När det gäller 

                                                 
101 Löfgren, s. 176, 193. (Acc. 2007-03-17).  



framtida forskning inom hälsoläget hos musikstuderande, kan det vara intressant att utföra 

djupare och ännu mer ingående forskning gällande kulturens inverkan i deras liv, både som 

studenter och privatpersoner.  
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Bilaga 2 
Frågeställningar: 

• Hur ser musikstudenternas upplevda hälsa ut? 

• Hur ser musikstudenternas fysiska aktivitetsvanor ut? 

Vid jämförelsen mellan studentgrupperna (musik och idrott) har följande frågeställningar 

använts: 

• Föreligger det någon/några skillnader mellan grupperna gällande upplevd hälsa? 

• Föreligger det någon/några skillnader mellan grupperna gällande fysiska 

aktivitetsvanor?  

 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Hälsa, kultur, hälsotester, studenter, idrott, 
musikstudenter, idrottsstudenter 

Mår, health, musik, music, culture, cultural 
events, fysisk aktivitet, physical activity, elever, , 
elev, student, longitudinal study, friskfaktorer 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Vid våran sökning använde vi oss främst av ämnesorden, med undantag för sökande på PubMed, där 
de engelska orden användes. Anledningen till att just dessa ämnesord valdes var att hitta relevant 
tidigare forskning i relation till vårt syfte samt frågeställningar.  

 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

SveMed+ 
PubMed 
SveMed+ 
Libris 
Libris 
 

Musik och studenter 
Longitudinal study AND health AND music 
Studenter$ häls$ 
Fysisk aktivitet OCH hälsa 
Friskfaktorer 

1 
35 
7 
64 
12 

1 
1 
1 
3 
1 

 
KOMMENTARER:  
SveMed+ var nog den datatbas som var bäst för oss att söka i, eftersom den är på svenska och 
innehåller ämnesområdena medicin, hälsa och fysilogi. När det gällde litteratur angående fysisk 
aktivitet, så visste vi på förhand att det fanns mycket sådan på GIH:s idrottsbibliotek. Litteratur om 
tidigare forskning hittades även via sökande på Högskoleverkets hemsida. Det var dock svårt att hitta 
tidigare forskning angående våra frågeställningar, endast en artikel som vi hittade handlade om 
musikstudenter och hälsa (Stig-Magnus Thorsén, Musik – skaderisk eller karriär Hur mår studenter på 
en musikhögskola, (Audionytt, 2001;28(4):6-9))     
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Hälsotest

Detta frågeformulär behandlar hälsa. Svaren på frågorna ger en bild av ditt välbefinnande och din hälsa 
både kroppsligt och själsligt. Frågorna besvaras via kryssrutor och i vissa fall ges även möjlighet till egna 
kommentarer. 

Sist i formuläret finner du fysiska tester och information angående dessa. Testvärderna fylls i av en särskild 
testledare i anslutning till utvalda fysiska mätningar. För att få så rättvisande testvärden som möjligt är det 
emellertid viktigt att du tar del av den information som ges innan du kommer till ”fystestet”.

I många sammanhang ska informationen från detta formulär vara konfidentiellt. I dessa fall ska du inte 
fylla i de uppgifter i bakgrundsdelen som är markerade med en stjärna (*). Din testledare ger dig informa-
tion om vilka omständigheter som gäller för dig.

Svaren på frågorna i frågeformuläret och de fysiska testvärderna utgör en bra grund för att utveckla och 
stärka hälsa och välbefinnande. Informationen från detta formulär ska alltid följas av ett personligt samtal 
angående hälsa och utveckling mellan dig och särskilt utsedd person.

För att stärka underlaget för att bedöma hälsa och utveckling nu och i framtiden är avsikten att informa-
tionen i detta formulär ska användas för sammanställningar av olika slag. I dessa sammanhang kan aldrig 
den enskilde personen identifieras.

GIH-hälsotestet bearbetas och utprövas fortlöpande i utbildningen samt i forsknings- och utvecklingsarbe-
tet vid GIH.

GIH:s hälsotestgrupp består 2006 av Andersson E., Broman G., Hultgren S., Oddsson K., Strand L., Thedin 
Jakobsson B., Wahlgren L., Wedman I.

Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm och GIH hälsotestgrupp ©
Första versionen, 2006



Bakgrund

*Namn:        Datum:

*Adress:       

        *Telefon: 

*E-post:

Härmed samtycker jag till att mina uppgifter från enkät och tester får användas anonymt för sammanställning:

Datum:     Underskrift:

Ålder:   år          

Kön:   Man   Kvinna    

Civilstånd:   Gift/sambo Särbo        Singel

Antal hemmaboende barn:  

Sysselsättning/yrke/befattning:

Längd:  cm

Vikt:   kg



Upplevd hälsa

1. Hur upplever du din…                    (Efter ”Livstillfredsställelse”)

Mycket 
tillfredsställande

  Tillfredsställande Ganska 
tillfredsställande

Ganska 
otillfredsställande

Otillfredsställande Mycket 
otillfredsställande

...kroppsliga (fysiska) hälsa?

...själsliga (psykiska) hälsa?

2. Hur ofta upplever du i ditt arbetsliv (eller motsvarande så som student, arbetssökande eller pensionär)…

Alltid Ofta Ganska ofta Då och då Ganska sällan Sällan Aldrig

...hopp och/eller optimism?

...glädje och/eller lycka?

...lugn, harmoni och/eller balans?

...egen kontroll över din arbetssituation (eller motsvarande)? 

...meningsfullhet?

3. Hur ofta upplever du i ditt privatliv (under den fria tiden)…

Alltid Ofta Ganska ofta Då och då Ganska sällan Sällan Aldrig

...hopp och/eller optimism?

...glädje och/eller lycka?

...lugn, harmoni och/eller balans?

...egen kontroll över din vardag? 

...meningsfullhet?

4. Hur ofta upplever du…

Alltid Ofta Ganska ofta Då och då Ganska sällan Sällan Aldrig

...att du vaknar utvilad?

...en god nattsömn?

...att du tar dig tid att koppla av?

...att du tar dig tid att reflektera?* 

*Tid då du medvetet reflekterar över ditt liv, din situation eller liknande.

5. Jag upplever att jag har ett bra socialt nätverk?   Ja  Ja, ganska Nej

6. Tar du dig tid att läsa böcker, lyssna på musik och/eller  
 gå på bio, teater, konserter, utställningar eller liknande?   Ja Ja, ibland Nej

  Egna noteringar - Upplevd hälsa (frivilligt)



Fysisk aktivitet

1. Vilket alternativ överensstämmer bäst med dig som person?      (Efter ”Skolprojektet”)

 Jag rör mig så att jag blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag 

 Jag rör mig så att jag blir svettig och andfådd flera gånger i veckan

 Jag rör mig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland

 Jag rör mig en hel del men aldrig så att jag blir andfådd och svettig

 Jag rör mig ganska lite

2. Hur många dagar per vecka är du vanligtvis fysiskt aktivt minst 30 minuter sammanlagt tid?                  (Efter ”Skolprojektet”)

    (minst snabb promenadtakt)     

 6–7 dagar/vecka 4–5 dagar/vecka 2–3 dagar/vecka 1 dag/vecka 0 dag/vecka  

3. Hur många dagar per vecka är du vanligtvis fysiskt aktivt minst 60 minuter sammanlagt tid?   (Efter ”Skolprojektet”)

    (minst snabb promenadtakt)  

 6–7 dagar/vecka 4–5 dagar/vecka 2–3 dagar/vecka 1 dag/vecka 0 dag/vecka 

4. Tillfredställer den motion du får idag ditt behov av att röra på dig?                            (Efter ”VHU”)

 

 Helt och hållet Delvis Ganska dåligt Inte alls

5. Har du under de senaste sex månaderna förändrat dina motionsvanor?                                           (Efter ”VHU”)

 Ökat mycket Ökat något Som tidigare Minskat något Minskat mycket

6. Ange dina vanligaste fysiska aktiviteter (högst tre):

7. Hur kroppsligt ansträngande är ditt dagliga arbete (eller motsvarande)?   (Efter ”LIV 2000”)

 Mycket ansträngande (tungt kroppsarbete) 

 Ansträngande (går mycket och lyfter dessutom ganska mycket)

 Ganska ansträngande (går ganska mycket)

 Ej ansträngande (övervägande stillasittande arbete)

   

8. Hur lång sammanlagd tid färdas du dagligen mellan platser till fots (promenad)  (Efter ”IPAQ” och ”HPB”)

 och/eller på cykel? 
 

 Över 60 min  Mellan 31-60 min  Mellan 10-30 min  Mindre än 10 min 

9. Hur mycket stillasittande är du dagligen under din vakna tid?     (Efter ”IPAQ”) 

    (Både arbetstid eller motsvarande, och fritid. Räkna även med om du färdas stillasittande mellan platser.) 

 0–2 timmar  3–4 timmar   5–7 timmar   8 timmar eller mer 



Kost                                                                                                       
                             

1. Äter du vanligtvis följande måltider under en normal vecka, måndag-fredag?   (Efter ”Östgötens hälsa och miljö”)

  Frukost?   Ja   Nej

  Lunch?   Ja   Nej

  Middag/kvällsmål?  Ja   Nej

2. Äter du vanligtvis fettsnålt (väljer magra mejerivaror och undviker feta charkuterier, (Efter”Spinalis Hälsonavigator”) 

 stekt mat och fet snabbmat)? 

  Ja  Ja, oftast   Ja, ibland   Nej

3. Hur ofta äter du…

3 ggr/dag eller 
mer

1-2 ggr/dag 4-6 ggr/vecka 1-3 ggr/vecka Mindre än  
1 g/vecka

...frukt och/eller bär?

...grönsaker och/eller rotfrukter?

...fiberrik gröt, müsli, grovt bröd eller liknande?

4. Hur ofta äter och/eller dricker du…      (Efter ”Stockholms läns landsting”)

Aldrig 1-3 ggr/månad 
eller mindre

1-2 ggr/vecka 3-6 ggr/vecka 1-2 ggr/dag eller 
mer

...chips, jordnötter eller liknande?

...choklad och/eller godis?

...kaffebröd?

...glass?

...läsk och/eller saft? 

5. Hur ofta dricker du…

Aldrig 1-2 ggr/vecka eller 
mer sällan

3-6 ggr/vecka 1-3 ggr/dag 4 ggr/dag eller mer

...kaffe?

...te?

6. Hur ofta dricker du…

Aldrig 1-3 ggr/mån eller 
mer sällan

1-2 ggr/vecka 3-6 ggr/vecka 7 ggr/vecka  
eller mer

...lättöl och/eller folköl?

...starköl och/eller vin?

...starkvin och/eller sprit?

7. När du dricker alkohol hur många glas* dricker du då vanligtvis?    (Efter ”Östgötens hälsa och miljö”)

 *Med ett glas menas: 45 cl folköl/33 cl starköl/1 glas vin/1 litet glas starkvin/4 cl sprit 

 Dricker ej alkohol 1-2 glas 3-4 glas 5-6 glas 7-9 glas 10 eller fler glas 

8. Röker du?  Nej   Ja, men sällan  Ja  
 

 Om ja, uppskatta ungefär hur mycket:

9. Snusar du?  Nej  Ja, men sällan  Ja 

 

 Om ja, uppskatta ungefär hur mycket:



Medicinsk status

Förekommer det eller har det hos dig förekommit följande sjukdomar eller besvär?

1. Ofta förekommande förkylningar, ont i halsen, 

 halsfluss och/eller halsmandelinflammation?    Nej Ja  Vet ej 

2. Astma och/eller allergiska besvär?     Nej Ja  Vet ej 

3. Diabetes?       Nej Ja  Vet ej 

4. Lungsjukdom?       Nej Ja  Vet ej 

5. Hjärt- och/eller kärlsjukdom?     Nej Ja  Vet ej 

6. Högt blodtryck?       Nej Ja  Vet ej 

7. Magsår, mag- och/eller tarmkatarr?     Nej Ja  Vet ej 

8. Led- och/eller muskelsjukdom?      Nej Ja  Vet ej 

9. Ofta förekommande besvär i rygg, axlar  

 och/eller nacke?       Nej Ja  Vet ej 

10. Ofta förekommande, långvarig huvudvärk?    Nej Ja  Vet ej 

11. Annan sjukdom och/eller besvär?     Nej Ja  Vet ej 

12. Intar du idag och/eller har du under det senaste året intagit 

 medicin/mediciner som ordinerats för långtidsbruk?    Nej Ja

 

13. Intar du idag eller har du under det senaste året intagit   

 sömn- eller lugnande medel?      Nej Ja

14. Har du under de tre senaste åren legat på sjukhus?    Nej Ja 

 Om ja, varför?

15. Har du under de senaste tre åren genomgått någon operation?   Nej Ja

 Om ja, för vad?

16. Har du under det senaste året besökt läkare?     Nej Ja

 Om ja varför?

    

  

 
  

 Egna noteringar - Medicinsk status (frivilligt)



Framtid

Om fem år är…

...min fysiska status      Bättre   Oförändrad  Sämre

...mitt allmänna välbefinnande (upplevda hälsa)  Bättre   Oförändrad  Sämre 

...mina kostvanor      Bättre   Oförändrad  Sämre

...min vikt      Lägre   Oförändrad  Högre  

Egna noteringar - framtid (frivilligt)



Fysiska tester

Obs!
För att få så rättvisande testvärden som möjligt är det vikigt att du kommer till ”fystestet” (någol-
unda) utvilad samt att du undviker hård fysisk träning samma dag som ”fystestet” genomförs. Dess-
utom är det viktigt att du en timme innan ”fystestet” undviker rökning, snusning, kaffe, te och mat. 
Om du har feber eller infektion i kroppen ska du boka om din testtid. Tänk även på att bära lätta och 
smidiga kläder vid ”fystestet”.

Ditt deltagande ska vara helt frivilligt och du kan avbryta ”fystestet” när helst du vill. Upplever du 
några symptom som yrsel, smärta i bröstet eller liknade ska du avbryta ”fystestet”.

Härmed har jag tagit del av personinformationen. Jag deltar på egen risk, vilket innebär att GIH inte 
har någon olycksfallsförsäkring som täcker eventuell skada som uppstår i samband med aktivite-
terna.

Datum:   Underskrift:

Fylls i av din testledare

Känner du dig för närvarande fullt frisk?  Ja   Nej   

 Om nej, varför? 

Bastester

1. Blodtryck i vila

2. Vilopuls

3. Längd

4. Vikt

5. BMI

6. Kondition – Åstrandtest – Cykelergometer

Ytterligare tester

7. Styrka

8. Balans

9. Rörlighet

10.
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