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Sammendrag 

Tittel 

Stemmevansker hos folkesangere 

- En deskriptiv studie om norske folkesangeres utdanning, stemmebelastning, stemmehygiene 

og stemmevansker. 

Bakgrunn og formål  

Lange dager med øving, mange konserter i rom med varierende akustikk og et behov for at 

stemmen skal bære over store avstander er med på å gi sangere økt stemmebelastning og gjør 

sangere spesielt utsatt for å utvikle stemmevansker. Vokal folkemusikk har opprinnelig vært 

musikk forbundet med daglige gjøremål på gården eller seteren, men er nå i større grad flyttet 

fra hjemmet til scenen. Siden vokal folkemusikk i dag i stor grad blir fremført på scenen er 

det nærliggende å anta at folkesangere utsettes for stemmebelastning i likhet med andre 

sangere og er i faresonen for å utvikle stemmevansker. 

Formålet med studien er å bidra med informasjon som grunnlag til videre forskning og 

tydeliggjøre folkesangere som sangergruppe slik at utdanningsinstitusjoner, logopeder og 

pedagoger som arbeider innen stemmefeltet kan tilrettelegge for denne gruppen med best 

mulig tiltak.  

Problemstilling 

Denne studien er en deskriptiv undersøkelse hvor det har vært ønskelig å kartlegge norske 

folkesangeres utdanning, stemmebelastning, stemmehygiene og stemmevansker. Det er 

utarbeidet et underliggende forskningsspørsmål for hver av temaene: 

Utdanning 

- Hvilken utdanning har norske folkesangere innen vokal folkemusikk? 

 

Stemmebelastning 

- Hvilke ulike belastninger tilknyttet stemmebruk er norske folkesangere utsatt for i 

forbindelse med yrket, eller hobbyen, som folkesanger og har folkesangere som 

arbeider deltid et stemmekrevende yrke ved siden av? 
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Stemmehygiene 

- Hvilke typer strategier eller øvelser har norske folkesangere lært for å ta vare på 

stemmen sin? 

 

Stemmevansker 

- I hvilken grad opplever norske folkesangere stemmevansker, og har eventuelle 

problemer med stemmen ført til avlysning av konserter eller sykemelding? 

 

Metode og analyse 

Utvalget i undersøkelsen består av 25 yrkesutøvende folkesangere og 16 hobby-folkesangere, 

som til sammen utgjør totalt 41 norske folkesangere.  

Studien er blitt utført som en deskriptiv studie med en kvantitativ tilnærming og systematisk 

innhenting av informasjon ved bruk av survey og spørreskjema som metode. Kommentarene 

som ble avgitt av informantene i undersøkelsen ble sortert og kodet ved hjelp av NVivo Pro 

11, mens resten av datamaterialet ble analysert i programvaren SPSS 25. Det er benyttet ikke-

parametriske tester for å teste statistisk signifikans der det har vært relevant. 

Resultater og konklusjoner 

Studien viser at flertallet av folkesangerne i denne undersøkelsen har utdanning og opplæring 

via mesterlære, høyere utdanning eller er selvlært. 52 prosent av folkesangerne i studien har et 

stemmekrevende yrke ved siden av arbeidet, eller hobbyen, som folkesanger. Resultatene 

indikerer at folkesangerne i denne undersøkelsen er utsatt for stemmebelastninger i 

forbindelse med konserter i lokaler med variabel akustikk, utførelse av krevende repertoar, 

synging uten mikrofon, øving og arbeid i stemmekrevende yrker ved siden av virket som 

folkesanger. Et høyt antall av folkesangerne i studien har lært strategier for stemmehygiene og 

har lært dette blant annet hos sanglærer, i kor, via andre sangere eller som selvlært. Ulike 

strategier for stemmehygiene som folkesangerne har lært og benytter omfatter indirekte og 

direkte stemmebehandling med øvelser fra logopedien og andre sjangere. I løpet av karrieren 

har 37 prosent av folkesangerne i studien som konserterer vært nødt til å avlyse konserter og 8 

prosent har vært nødt til å sykemelde seg på grunn av stemmevansker, men de fleste oppgir at 

dette har skjedd sjelden. Resultatene fra VHI-10 og SVHI-10 indikerer at folkesangerne i 

denne studien samlet sett er stemmefriske og opplever liten grad av stemmevansker. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og formål 

Lange dager med øving, mange konserter i rom med varierende akustikk og et behov for at 

stemmen skal bære over store avstander er med på å gi sangere stor stemmebelastning og gjør 

sangere spesielt utsatt for å utvikle stemmevansker (Colton, Casper & Leonard, 2011, s. 220).  

Vokal folkemusikk har opprinnelig vært musikk forbundet med daglige gjøremål på gården 

eller seteren, men er nå i større grad flyttet fra hjemmet til scenen (Wickström, 2003, s. 83-

89). Siden vokal folkemusikk i dag i stor grad blir fremført på scenen er det nærliggende å 

anta at folkesangere utsettes for stemmebelastning i likhet med andre sangere og er i 

faresonen for å utvikle stemmevansker.  

En meta-analyse av Pestana, Vaz-Freitas og Manso publisert i 2017 (Pestana et al., 2017), om 

forekomsten av stemmevansker hos sangere i ulike sjangere, avslører at såkalte «tradisjonelle 

sangere» er en av sangergruppene som viser høyest forekomst av selvrapporterte 

stemmevansker. Pestana et al. (2017, s. 724) foreslår at årsaken til at tradisjonelle sangere 

rapporterer større grad av stemmevansker sammenlignet andre sangere er på grunn av mangel 

på formell sangopplæring og sangteknikk. 

De klanglige idealene i den norske vokale folkemusikken skiller seg stort fra den klassiske 

sangen og mitt inntrykk er at mange folkesangere kvier seg for å lære seg sangteknikk da de 

mener dette fører til et klanglig ideal nærmere den klassiske sangen og at folkemusikkens 

særpreg blir borte. Det er mitt inntrykk at det innenfor utdanningsinstitusjoner på 

høgskolenivå er blitt vanligere å inkorporere stemmehygiene og sangteknikk i 

vokalundervisningen, men folkemusikk er en relativt ny fordypning innen høyere 

musikkutdanning og det er mulig at institusjonene praktiserer dette ulikt. 

Det finnes lite forskning på norske folkesangere som gruppe. Selv om det kunne være 

interessant å sammenligne folkesangere med sangere fra andre sjangere, har jeg sett det som 

mest hensiktsmessig å utføre grunnforskning i form av en deskriptiv studie med formål om å 

bidra med informasjon om norske folkesangere slik at dette kan danne grunnlag for videre 

forskning. Ønsket er at denne studien om norske folkesangere bidrar til at 
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utdanningsinstitusjoner, logopeder og pedagoger som arbeider innen stemmefeltet kan 

tilrettelegge for best mulig tiltak for denne sangergruppen.  

1.2 Problemstilling 

Denne studien er en deskriptiv undersøkelse hvor det har vært ønskelig å kartlegge norske 

folkesangeres utdanning, stemmebelastning, stemmehygiene og stemmevansker. Det er 

utarbeidet et underliggende forskningsspørsmål for hver av temaene: 

Utdanning 

- Hvilken utdanning har norske folkesangere innen vokal folkemusikk? 

 

Stemmebelastning 

- Hvilke ulike belastninger tilknyttet stemmebruk er norske folkesangere utsatt for i 

forbindelse med yrket, eller hobbyen, som folkesanger og har folkesangere som 

arbeider deltid et stemmekrevende yrke ved siden av? 

 

Stemmehygiene 

- Hvilke typer strategier eller øvelser har norske folkesangere lært for å ta vare på 

stemmen sin? 

 

Stemmevansker 

- I hvilken grad opplever norske folkesangere stemmevansker, og har eventuelle 

problemer med stemmen ført til avlysning av konserter eller sykemelding? 

1.3 Begrepsbruk 

Norske folkesangere blir i teksten referert til som folkesangere, informanter og deltakere, i 

tillegg blir en nærmere redegjørelse for begrep knyttet til folkesangere presentert i kapittel 

2.1.1. Selve studien blir i teksten omtalt som studien, surveyundersøkelsen eller oppgaven. 

Skjemaet som ble fylt ut av informantene i forbindelse med studien er referert til som 

spørreskjema, spørreundersøkelsen, undersøkelsen eller nettskjema og må ikke forveksles 

med selvevalueringsskjema som utgjør en liten del av spørreskjemaet. Ved stemmekrevende 

yrke menes et yrke hvor man har en stor stemmebelastning i en kombinasjon av langvarig 

stemmebruk og andre belastende faktorer som for eksempel bakgrunnsstøy, akustikk og 

luftkvalitet (Vilkman, 2004, s. 220). I spørreundersøkelsen ble yrker som krever stemmebruk 
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mer enn fire timer om dagen kvalifisert som stemmekrevende. Andre sentrale begrep blir gjort 

rede for underveis i oppgaven i den rekkefølgen de blir presentert i kapittel 2 om teori. 

1.4 Innhold og oppbygging av oppgaven 

Oppgaven er inndelt i seks hoveddeler; innledning, teori, metode, resultater, drøfting av 

resultater og oppsummering.  

Teori vil bli gjort rede for i kapittel 2 og vil inneholde teori om vokal folkemusikk, 

stemmevansker, stemmehygiene og selvevalueringsskjema. Teori om stemmebelastning vil 

bli presentert i tilknytning til teori om den vokale folkemusikken. Valg av teori er gjort med 

grunnlag i oppgavens problemstilling og med hensikten om å gi lesere som ikke har stor 

kunnskap om stemmevansker og vokal folkemusikk de beste forutsetningene for å lese 

oppgaven. Jeg har valgt å ikke bruke tid på å forklare de fysiologiske aspektene ved 

stemmedannelse, siden kunnskap om dette ikke er nødvendig for at leseren skal forstå 

innholdet i denne oppgaven.   

Kapittel 3 omhandler metodiske valg som har dannet grunnlaget for denne oppgaven og jeg 

vil i dette kapittelet gjøre rede for studiens design, utvalgsprosedyre, utformingen av 

spørreskjema, selve gjennomføringen av undersøkelsen, samt databearbeiding og analyse. Til 

sist i kapittel 3 vil jeg gjøre rede for validitet og reliabilitet før jeg diskuterer etiske 

utfordringer spesielt tilknyttet denne studien. 

Resultatene i studien blir presentert i kapittel 4. Resultatene er gruppert i samsvar med 

temaene i problemstillingen; utdanning, stemmebelastning, stemmehygiene og 

stemmevansker. Drøfting av resultater forekommer i kapittel 5 før oppgaven avslutter med en 

oppsummering i kapittel 6. Siden dette er en undersøkende studie vil fremkomst av ny 

kunnskap medføre nye kilder i drøftingen. 

Vedlegg som er lagt ved oppgaven er svarbrevet fra NSD, informasjonsbrevet til deltakerne 

og selve spørreundersøkelsen. 
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2 Teori 

I dette kapittelet vil teorigrunnlaget for oppgaven bli presentert. Først vil jeg redegjøre for 

teori tilknyttet vokal folkemusikk med fokus på begrepsavklaring. Teori om utdanning innen 

folkemusikk og stemmebelastning vil presenteres som en del av teorien om vokal 

folkemusikk. Videre følger en kort redegjørelse av stemmevansker, før jeg gjør rede for 

stemmehygiene og presenterer teori om selvevalueringsskjemaene som blir benyttet i 

undersøkelsen. 

2.1 Vokal folkemusikk 

Mye av den vokale folkemusikken var opprinnelig bruksmusikk tilknyttet daglige gjøremål og 

arbeidsoppgaver på gården og seteren, man lokket dyrene hjem på kvelden, huvet eller lalet 

for å kommunisere over store avstander og sullet barna i søvn (Løkken, 1998, s. 102-109). 

Ballader, stev, viser, religiøse folketoner, bånsuller, arbeidssanger og setermelodier er alle 

ulike sjangere i den vokale folkemusikken (Stubseid, 1998b, s. 203). Form, innhold og alder 

avgjør hva som er ballader, stev og religiøse folketoner, mens bånsuller, arbeidssanger og 

setermelodier defineres av bruksområdet; et stev kan derfor også være en bånsull om stevet 

blir brukt til å synge et barn i søvn (Stubseid, 1998b, s. 203). 

2.1.1 Kveding, folkesang eller vokal folkemusikk? 

«Kveding» eller «å kvede» er et uttrykk som blir brukt i norsk folkemusikk i stedet for ordet 

«synge» (Stubseid, 1998b, s. 200-201). Opprinnelsen til ordet «kveding» er norrønt hvor det 

«å kvede» betyr å proklamere et dikt på en rytmisk måte (Stubseid, 1998b, s. 201). «Kveding» 

blir i dag brukt om den folkemusikalske måten å synge på og en person som fremfører 

tradisjonell folkesang kalles «en kveder» (Stubseid, 1998b, s. 201). «Kveding» er ikke et 

begrep som dekker alle de ulike sjangrene innen den vokale folkemusikken; man sier gjerne 

«å synge» når det skal fremføres salmer og religiøse folketoner, «tralle» eller «tulle» når man 

fremfører en slått som vanligvis blir spilt på et instrument og «kvede» når det skal fremføre ei 

vise eller stev (Stubseid, 1998b, s. 200; Berge referert i Stubseid, 1998b, s. 201; Løkken, 

1998, s. 101). Stubseid (1998b, s. 200) skriver at det tidligere var mest vanlig å bruke ordet 

«kveding» i Telemark og Setesdal, men at begrepet også ble brukt i Valdres og Hallingdal. 
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Selv om «kveding» og «kveder» er begrep som ofte blir brukt tilknyttet den tradisjonelle 

vokale folkemusikken i Norge, er det i tillegg vanlig å benytte begrepet «folkesanger» når det 

henvises til en person som synger norsk folkemusikk (Løkken, 1998, s. 101). Norges 

musikkhøgskole benytter på sine emnesider begrepene «vokal folkemusikk», «folkesang» og 

kveding» (Norges Musikkhøgskole, 2017) og man kan finne disse tre begrepene brukt om 

hverandre i faglitteraturen.  

I spørreskjemaet som ble benyttet i denne studien brukte jeg begrepene «folkesanger» og 

«kveder» for at deltakerne skulle føle seg inkludert uavhengig dialekt og uttrykk. I mitt 

informasjonsbrev til deltakerne i studien åpnet jeg med frasen «Kjære, Kveder» for å virke 

minst mulig formell i håp om at dette ville føre til at flere ønsket å lese videre. 

Videre i denne oppgaven vil jeg hovedsakelig benytte meg av «vokal folkemusikk» som 

begrep for musikksjangeren og «folkesanger» som begrep for en person som synger norsk 

folkemusikk. Jeg må presisere at denne oppgaven kun vil fokusere på vokal folkemusikk fra 

Norge og norske folkesangere, selv om stil og syngemåte har likhetstrekk med vokal 

folkemusikk fra andre land i Skandinavia. 

2.1.2 Opplæring og utdanning innen folkemusikk 

Folkemusikken har sin egen opplæringstradisjon hvor eleven oppsøker en læremester for å få 

kunnskap om musikken og tradisjonen (Aksdal, 1998, s. 34). «Mesterlære» innebærer å lære 

ved observasjon og imitasjon (Nielsen & Kvale, 1999, s. 19) og det har vært vanlig innen 

folkemusikken å lære melodiene og sangene ved å først lytte til læremesteren for å deretter 

etterape (Stubseid, 1998a, s. 253). Det å videreføre tradisjonsmusikken via observasjon og 

imitasjon kalles ofte «tradering» eller «muntlig tradering», siden sangene ofte ble overlevert 

muntlig, uten bruk av noter (Stubseid, 1998a, s. 253-254). Etter hvert har 

folkemusikkopplæring fått plass i flere kommuners opplæringstilbud i kulturskoler, det er blitt 

musikklinjer ved videregående skoler hvor elevene fordyper seg i folkemusikk og det er 

mulig å utdanne seg som folkemusiker og - sanger ved flere høgskoler og universitet i Norge 

(Aksdal, 1998, s. 34-36). Selv om det i dag undervises i folkemusikk ved skoler og 

utdanningsinstitusjoner blir fortsatt «mesterlæremetodikken» benyttet i undervisning, men 

noter blir også brukt som hjelpemiddel og muligheten for å bevare tradisjonsmusikk på 
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lydbånd har gjort at mange folkemusikere og -sangere kan lære musikk fra opptak (Stubseid, 

1998a, s. 254-255).  

I studien har jeg ønsket å kartlegge hva slags type utdanning folkesangere har og i 

spørreskjemaet kunne informantene krysse av på alternativene «Kulturskole», «Mesterlære 

(gått i lære hos sanger privat)», «Videregående skole (musikklinje)», «Selvlært», «Høyere 

musikkutdanning (Bachelor, Master, Ph.d.)» og «Annet». Informantene hadde muligheten til 

å krysse av for flere av alternativene for utdanning, siden det ikke er utenkelig at man kan ha 

lært vokal folkemusikk på ulike opplæringsarenaer. Kategorien «Mesterlære» ble spesifisert 

med betydningen «gått i lære hos sanger privat», for å dekke den tradisjonelle måten å bli 

undervist i folkemusikk utenfor utdanningsinstitusjoner. Det kan argumenteres for at 

«mesterlæremetodikken» ikke kun blir brukt i undervisning hos private aktører, men også i 

kulturskole, videregående skole og høyere musikkutdanning da dette dreier seg mer om en 

innlæringsmetode som er sterkt knyttet til sjangeren folkemusikk og ikke utdanningssted. 

Folkesangere som er utdannet ved kulturskole, videregående skole og høyere 

musikkutdanning kan, i likhet med de som har gått i privat lære, si at de har gått i lære hos en 

læremester, men i behovet for å lage en egen kategori for privatundervisning innen vokal 

folkemusikk i spørreundersøkelsen valgte jeg å navngi denne kategorien som «Mesterlære».  

2.1.3 Sangteknikk 

Løkken (1998, s. 101) beskriver teknikken i den vokale folkemusikken som preget av en litt 

presset sang fra halsen med nasalitet og brystklang. Jeg antar at Løkken (1998) henviser til 

den klassiske sangtradisjonen når han skriver at den vokale folkemusikken ikke har de samme 

idealene som den «skolerte sangen», hvor utøveren gjerne vil ha vibrato og fyldig klang med 

runde vokaler (Løkken, 1998, s.101). Ifølge Løkken (1998, s. 101) kan den vokale 

folkemusikken variere i klangfarge, det kan synges på både vokaler og konsonanter, musikken 

har tonetrinn som hverken tilhører dur eller moll og teksten fremføres på en talenær måte. I 

forbindelse med analyser av opptak med vokal folkemusikk gjort av Ruth Anne Moen (1990, 

s. 45) beskriver Moen stemmeplasseringen til folkesangeren Berta Rafdal som annerledes enn 

klangidealene til den «skolerte sangen», hvor sangstilen til Rafdal er preget av forslag, 

forsiringer, gjennomgangstoner, «skeive toner» og med et nært forhold mellom tekst og 

melodirytme. Bruk av ornamentikk og melismer er et virkemiddel som ofte blir benyttet av 

folkesangere i ulik grad og er med på å gi den vokale folkesangen sitt særpreg (Løkken, 1998, 
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s. 102; Ofsdal, 2001, s. 25). Melismer kan forklares med at flere toner blir sunget på samme 

tekststavelse (Løkken, 1998, s. 102), mens ornamentikk utsmykker melodien med triller, også 

kalt «kruller» (Ofsdal, 2001, s. 25). På grunn av de særegne stiltrekkene i tonaliteten og 

rytmikken til den vokale folkemusikken kan det være utfordrende å synge med 

akkompagnement og tidligere var det mest vanlig at folkesangere sang a cappella (Løkken, 

1998, s. 102), men det er mitt inntrykk at det i dag er like vanlig blant folkesangere å synge 

med instrumentalister som å synge helt alene. 

Siden de ulike sjangrene i den vokale folkemusikken ofte er knyttet til bruksområde, vil også 

sangstilen til folkesangeren endre seg etter hvilken sjanger som fremføres (Løkken, 1998, s. 

102). Setermelodier som lokk ble opprinnelig brukt utendørs og det var viktig at den måtte 

bære langt, noe som gav en sangstil med høye rop, koloraturlignende melismer og 

talelignende sang i et høyt toneleie (Løkken, 1998, s. 102; Stubseid, 1998b, 203). Bånsuller 

ble brukt for å få barnet til å sove og disse melodiene kjennetegnes av enkle melodier med 

flere repetisjoner, ensformig rytmikk og et lite melodisk omfang (Løkken, 1998, s. 108; 

Stubseid, 1998b, s. 206). Siden det finnes få opptak hvor bånsuller faktisk synges til barnet er 

det vanskelig å vite helt sikkert hvordan disse ble fremført (Stubseid, 1998b, s. 207), men det 

kan være nærliggende å tenke at de ble sunget med et mer dempet volum enn andre sanger 

siden formålet var å få barnet til å roe seg ned og sovne. Volum og tonehøyde ble i lokk 

justert etter hvor langt unna dyrene befant seg (Løkken, 1998, s. 103) og det kan tenkes at det 

samme ble gjort når man sang for barnet. 

Ragnhild Furholt (2012, s. 22) skriver at «sangteknikk» er noe som sjelden omtales i 

sammenheng med den vokale folkemusikken, antageligvis fordi eldre utøvere ikke hadde 

egne begrep for måten de sang på. Det har vokst frem egne begrep tilknyttet sangstil og ideal i 

den vokale folkemusikken i forbindelse med kursvirksomhet og utdanning, men det finnes 

ingen egen «folkesangteknikk» (Furholt, 2012, s. 22). Idealet er å synge med sin egen 

stemme, på en naturlig måte og med stiltrekk som tilhører den vokale folkemusikken (Furholt, 

2012, s. 22), som for eksempel bruk av ornamentikk og melismer (Løkken, 1998, s. 102; 

Ofsdal, 2001, s. 25). Folkesangere som opplever problemer med stemmen kan få generelle råd 

av sine lærere om sangteknikk som kan gjelde flere musikalske stilarter, men det blir ofte 

påpekt at man ikke skal benytte seg av den «klassiske sangteknikken» (Furholt, 2012, s. 22).   
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2.1.4 Bruksendring 

På 1970-tallet arrangert folkesangerne Agnes Buen Garnås, Dagne Groven Myhren og Maria 

Høgetveit Berg kurs i vokal folkemusikk på klubben «Club 7» i Oslo, noe som førte til en 

økende popularitet for den vokale folkemusikk og at lignende kurs ble arrangert over hele 

Norge (Wickström, 2003, s. 79-83). Den vokale folkemusikken som tidligere var til privat 

bruk i arbeid på gården og seteren eller i hjemmet og kirken, ble nå flyttet ut av sin 

tradisjonelle kontekst og fremført på scenen for et publikum (Wickström, 2003, s. 83-89).  

Selv om noen fortsatt bruker den vokale folkemusikken til dens opprinnelige bruk, som å 

lokke på kyr eller synge bånsull for barnet som skal sove (Wickström, 2003, s. 83), er det i 

tillegg blitt en profesjonalisering av den vokale folkemusikken (Espeland, 2003, s. 1-10). 

Profesjonaliseringen av den vokale folkemusikken kan forklares som en «presentativ» sang 

som skal fremføres for et publikum som en vare hvor sangeren får betaling (Espeland, 2003, 

s. 2). Den «presentative-sangen» skiller seg fra hverdagssangen, som også kan kalles 

«introvert», fordi det synges kun for egen glede, gjerne uten lyttere, mens man holder på med 

huslige syssler (Espeland, 2003, s. 2-4). Moen (1990, s. 53) skriver at hverdagsmusikk som 

for eksempel bånsullen, har fått en bruksendring ved å bli fremført for et publikum fra en 

scene.  

2.1.5 Stemmebelastning 

En profesjonalisering av den vokale folkemusikken innebærer at folkesangeren skal ha sangen 

som levevei og tjene penger på denne (Espeland, 2003, s. 2), og det blir derfor nærliggende å 

tenke seg at en profesjonell folkesanger må ha et høyt antall konserter i året for å tjene til 

livets opphold. Sangere, og folkesangere, kan møte ulike utfordringer med tanke på 

stemmebelastning, som å måtte synge i store lokaler uten forsterkning, synge i røykfylte 

lokaler, ha lange dager med øving før konsertfremføring på kvelden og være nødt til å synge 

sterkt nok til å høres over et fullt band (Colton et al., 2011, s. 220). En yrkesutøvende 

folkesanger er avhengig av stemmen for å utøve sitt yrke og kan derfor regnes som en 

profesjonell stemmebruker, en gruppe mennesker som kan være spesielt utsatt for å få 

stemmevansker (Colton et al., 2011, s. 220). Eksempler på profesjonelle stemmebrukere er 

lærere, skuespillere, prester, advokater og sangere (Colton et al., 2011, s. 220), disse yrkene 

kan føre til stor stemmebelastning og er å regne for stemmekrevende yrker (Vilkman, 2004, s. 
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220). Arbeidshverdagen til sangere og folkesangere kan føre til stor stemmebelasting og man 

kan derfor omtale yrket som folkesanger som et stemmekrevende yrke (Vilkman, 2004, s. 

220)  

Behov for å heve stemmen over bakgrunnsstøy, dårlig akustikk og luftkvalitet i rommet, samt 

lang avstand mellom sanger og publikum er alle risikoelementer for overbelastning av 

stemmen hos profesjonelle stemmebrukere (Vilkman, 2004, s. 245). Andre elementer 

profesjonelle stemmebrukere kan utsettes for som utgjør en risiko for overbelastning av 

stemmen er gjentakende bevegelser i stemmebåndene, stress, dårlig holdning, minimal tilgang 

til hjelpemidler og infeksjoner som ikke blir behandlet på et tidlig stadium (Vilkman, 2004, s. 

245). Ved minimal tilgang til hjelpemidler, kan det tenkes at det i tilfelle folkesangere kan 

dreie seg om tilgang på forsterkning av stemmen via mikrofon og høyttalere. Mange konserter 

i scenerom av ulike størrelser gir grunnlag for å tenke at yrkesutøvende folkesangere i dag 

utsettes for større stemmebelasting enn folkesangere som brukte sangene i sin opprinnelige 

kontekst og en mulig konsekvens av forflyttingen av den vokale folkemusikken fra hjemmet 

til scenen er kraftigere stemmebruk med flere nyanser grunnet sangerens behov for å nå ut til 

et større publikum (Moen, 1990, s. 53).  

I tillegg til stemmebelastningen yrkesutøvende folkesangere kan få i sitt musikalske virke, 

finnes det situasjoner som kan belaste stemmen i hverdagen som for eksempel snakking over 

høy musikk på fest og undervisning om personen i tillegg arbeider som lærer (Colton et al., 

2011, s. 220). Selv om mange sangere er opplært i stemmebruk og benytter seg av dette under 

sang, er ikke nødvendigvis alle sangere like flinke til å overføre dette til talestemmen og 

situasjoner som oppstår utenfor jobb, og høylytt snakking på fest etter konsert eller 

undervisning av elever på dagtid kan føre til mulig overbelastning av stemmen. (Colton et al., 

2011, s.220). De hverdagslige situasjonene som belaster stemmen er også relevante årsaker til 

at personer som har vokal folkemusikk som hobby kan oppleve stemmevansker. Spesielt 

lærere er en utsatt gruppe for stemmevansker siden det ofte er mye snakking i løpet av en 

arbeidsdag i klasserom som kan være preget av dårlig luftkvalitet og akustikk (Colton et al., 

2011, s. 220).  

Fordi ulike situasjoner er med på å belaste stemmen vil en del av denne studien dreie seg om å 

kartlegge om informantene har et annet yrke ved siden av det å være folkesanger, samt hvilke 

yrker de i så fall har og om disse er stemmekrevende. Jeg er også interessert i å finne ut hva 

slags type lokaler folkesangere oftest synger i, i hvilken grad de opplever akustikken i disse 
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lokalene som krevende, om folkesangerne benytter seg av mikrofon på konsert, hvor mange 

timer i uken som brukes på å synge, samt hvor mange konserter de har gjort det siste året. 

2.1.6 Utvalg 

Utvalget i studien er folkesangere rekruttert fra Norsk Kvedarforum og medlemmer som er 

registrert som yrkesutøvende folkesangere i FolkOrg. Mitt ønske med studien har vært å 

kartlegge arbeidsmengde og stemmebelasting, bruk av stemmehygiene og opplevelse av 

stemmevansker hos folkesangere som har den vokale folkemusikken som levebrød, samt 

folkesangere som har den vokale folkemusikken kun som hobby.  

FolkOrg er en organisasjon for folkemusikk og folkedans hvor man ved innmelding, i tillegg 

til å registrere seg som ordinært medlem, kan velge å registrere seg som yrkesutøver innen et 

eller flere av alternativene: «instrumentalist», «songar», «dansar», «pedagog» og 

«instrumentmakar» (FolkOrg, 2018). Siden FolkOrg benytter seg av begrepet «yrkesutøver» 

(FolkOrg, 2018), vil jeg videre i oppgaven omtale personer som tjener penger på å synge 

vokal folkemusikk som «yrkesutøvende folkesangere». Spørreundersøkelsen ble via FolkOrg 

sendt ut til medlemmer som på tidspunktet var registrert som yrkesutøvende folkesangere. 

Norsk Kvedarforum ble grunnlagt av Agnes Buen Garnås i 2002 (Wickström, 2003, s. 81) og 

er en organisasjon for folkesangere som arrangerer kurs og samlinger med hovedfokus på å 

bevare, formidle og videreføre tradisjoner innen den norske vokale folkemusikken (Norsk 

Kvedarforum, 2018). Ved innmelding i Norsk Kvedarforum finnes det ingen spesifisering på 

om man anser seg selv som yrkesutøvende eller ikke, derfor kan medlemmene i Norsk 

Kvedarforum bestå av både yrkesutøvende folkesangere og personer som kun har folkesang 

som hobby eller interessefelt. 

I forbindelse med studien ble det i spørreskjemaet spurt om informantene var medlemmer av 

Norsk Kvedarforum og FolkOrg, samt om de anså seg selv som yrkesutøvende folkesangere 

eller kun hobby-folkesangere. Utvalget består av 41 folkesangere hvorav 25 er yrkesutøvende 

og 16 er hobby-sangere. Utvalgs- og rekrutteringsprosessen vil bli gjort nærmere rede for 

under metodedelen i denne oppgaven. 
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2.2 Stemmevansker 

Begrepene «stemmevansker» og «stemmeproblem» er ord som ofte brukes om hverandre, 

men Shewell (2009, s. 5) skiller de to begrepene ved å forklare at «stemmeproblem» er et 

utrykk brukt av allmenheten for å utrykke misnøye med stemmen, mens klinikere benytter 

ordet «stemmevanske» for en vanske som trenger behandling av spesialist (Boone, 1991, 

referert i Shewell, 2009, s. 5). Generelle kjennetegn på stemmevansker er bruk av stemmen i 

et toneleie eller med en styrke som er mot normalen og at stemmen innehar egenskaper som 

gjør at det er vanskelig å kommunisere muntlig (Ramig, 1998, referert i Ruotsalainen, 

Sellman, Lehto, Jauhiainen og Verbeek, 2007, s. 2.). Det kan være vanskelig å definere hva 

som er en «normal» stemme siden stemmen til en person forandrer seg igjennom et livsløp i 

påvirkning av ulike følelser, situasjoner og personens helse (Colton et al., 2011, s. 313). Noe 

lettere enn å definere en «normal» stemme, kan være å avgjøre hvilke stemmer som er 

«unormale» da disse stemmene ofte påvirker forståeligheten av det som blir sagt (Colton et al, 

2011, s. 314). Videre i oppgaven vil jeg ved noen tilfeller benytte meg av begrepene 

«normalt» og «unormalt» begrunnet av at mine skriftlige kilder benytter seg av disse 

begrepene, selv om jeg er klar over at begrepene er problematiske. 

Stemmen skal innfri behovene en person har i det daglige, både sosialt og i 

arbeidssammenheng (Aronson, 1985; Sataloff, 2000; Stemple, 1995, referert i Ruotsalainen et 

al., 2007, s. 2). Om en person ikke kan utøve yrket sitt optimalt på grunn av stemmen, vil 

vanskene være alvorlige nok til å kunne defineres som en stemmevanske (Vilkman, 2004, s. 

234). Om en folkesanger ikke kan synge konserter på grunn av problemer med stemmen så 

kvalifiseres det som en stemmevanske. Sammenlignet med den generelle befolkning er 

profesjonelle stemmebrukere, som for eksempel sangere og lærere, spesielt utsatt for å utvikle 

stemmevansker (Russel, 1998; Smith, 1997, referert i Ruotsalainen et al., 2007, s. 3).  I 

behandling av stemmevansker er det oppfattelsen og meningene til personen som har oppsøkt 

hjelp som skal legges til grunn for i hvilken grad stemmen til vedkommende har et problem, 

selv om kliniker kan være uenig (Colton et al. 2011, s. 314).  

Stemmevansker er tradisjonelt delt inn i to grupperinger, organiske stemmevansker og 

funksjonelle stemmevansker (Fawcus, 1986; Oates, 2004, Titze, 1994, referert i Ruotsalainen 

et al., 2007, s. 2). Organiske stemmevansker er forårsaket av synlige endringer på 

stemmebåndene eller i strupen som følge av for eksempel sykdom, skade eller overbelastning 

(Statped, 2016b). Funksjonelle stemmevansker har ingen synlige avvik eller skader i strupen 
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eller på stemmebåndene, men kjennetegnes av unormale kvaliteter i stemmen som enten er 

forårsaket av ugunstig stemmebruk eller har ukjent opphav (Titze, 1994, referert i 

Ruotsalainen et al., 2007, s. 2). Å kategorisere stemmevansker inn i to hovedgrupper kan være 

problematisk og veldig forenklet (Ruotsalainen et al., 2007, s. 3) fordi stemmevansker hos en 

person kan ha flere årsaker; en funksjonell stemmevanske som har oppstått på grunn av 

overbelastning av stemmen kan over tid utvikle synlige tegn på skade og dermed bli en 

organisk stemmevanske, men på grunn av opphavet til vansken vil den omtales som en 

funksjonell stemmevanske av mange klinikere (Boone, 1987, referert i Ruotsalainen et al., 

2007, s. 3).  Antakeligvis fordi hovedgrupperingene av organiske og funksjonelle 

stemmevansker er veldig forenklet er det gjort flere forsøk på å gruppere ulike typer 

stemmevansker; som for eksempel «nevrologisk stemmevansker» (Colton et al., 2011, s. 118), 

«nevrologisk betingede stemmevansker» (Lindestad, 2008, s. 327), «nevrogen 

stemmevanske» (Shewell, 2009, 435) og «funksjonelt organiske stemmevansker» (Lindestad 

& Sødersten, 2008, s. 287). Siden denne oppgaven omhandler i hvilken grad informantene 

opplever stemmevansker og ikke hvilken type stemmevansker de innehar, har jeg valgt å ikke 

gå nærmere inn på ulike typer stemmevansker i denne oppgaven. 

2.3 Stemmehygiene 

I spørreundersøkelsen har jeg definert begrepet «stemmehygiene» som ulike øvelser eller 

strategier for å ta vare på stemmen. Klinikere bruker av og til begrepet «stemmehygiene» for 

å beskrive tiltak som skal beskytte eller forbedre de fysiske strukturene som er involvert i å 

produsere stemme (Shewell, 2009, s. 239). Colton et al. (2011, s. 342) beskriver 

stemmehygiene som teknikker som bør inkorporeres som en del av, eller utgjøre hele 

stemmerehabiliteringsprogram, i tillegg til at disse teknikkene skal fungere forebyggende mot 

stemmevansker etter at stemmen er rehabilitert. Wickström (2003, s. 88-89) skriver at det å 

synge fra en scene krever at folkesangere har en høyere bevissthet rundt behovet for 

sangteknikk og opptrening av stemmen, noe som kan føre til at folkesangere tilegner seg en 

mer «klassisk klang» fordi sangteknikk delvis stammer fra den klassiske sangtradisjonen. 

Wickströms (2003) inntrykk av bruken av sangteknikk i vokal folkemusikk står i motsetning 

til Furholts (2012, s. 22) som skriver at folkesangere blir oppfordret til å unngå den klassiske 

sangteknikken. Siden det forekommer uenigheter om hvordan folkesangere forholder seg til 
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sangteknikk og stemmehygiene har jeg i denne studien ønsket å se nærmere på hva slags 

øvelser og rutiner folkesangere har lært for å ta vare på stemmen sin.  

I dette kapittelet vil jeg kort gjøre rede for noen tiltak brukt i møte med stemmevansker i 

norsk logopedpraksis med utgangspunkt i pensum fra logopedistudiet ved UiO og mine egne 

erfaringer fra praksis hos stemmelogopeder. Stemmehygieneøvelser som folkesangere har 

lært og som de bruker selv, vil bli presentert i kapittel 4 om resultater. Jeg kommer til å 

forklare øvelsene på et generelt grunnlag, hvordan man utfører øvelsene og hva det er bra for. 

2.3.1 Indirekte behandling 

Indirekte stemmebehandling tar utgangspunkt i at stemmevanskene har oppstått på grunn av 

medvirkende faktorer, som for eksempel stor stemmebelastning, feil bruk av stemmen, angst 

eller mangel på kunnskap om hvordan man produserer stemme på en sunn måte (Carding, 

Horsley, & Docherty, 1998, s. 311). Målet ved indirekte stemmebehandling er å tilbakeføre 

stemmen til det normale (Carding et al., 1998, s. 311), eller forebygge fremtidige 

stemmevansker (Colton et al., 2011, s. 342), ved å gi rådgivning og opplæring i stemmebruk, 

auditiv trening, generell avslapping, samt å eliminere feil bruk av stemmen (Carding et al., 

1998, s. 311). Andre indirekte tiltak for å ta vare på stemmen kan være å tilpasse miljøet rundt 

personen med stemmevansker slik at forholdene blir mer optimale for vedkommendes 

stemmebruk, for eksempel ved bruk av luftfukter i rom eller forsterkning ved bruk av 

mikrofon, eller lignende, om det er behov for et høyt volum på stemmen eller at stemmen skal 

bære langt (Colton et al., 2011, s. 343).  Shewell (2009, s. 242- 245) anbefaler sangere å 

drikke mye vann, benytte seg av dampinhalasjon og luftfuktere for å holde slimhinnene i hals 

og strupe fuktig, varme opp stemmen før konserter og inkludere en «ned-syngings»-rutine 

etter konsert for å kvitte seg med spenninger som kan ha oppstått i stemmemuskulaturen 

under fremførelsen.  
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2.3.2 Direkte behandling 

Direkte stemmebehandling legger til grunn at personen med stemmevansker bruker stemmen 

på en feilaktig måte som er potensielt skadelig, hvor målet er at stemmen tilbakeføres til det 

normale ved å modifisere de allerede etablerte vanene (Carding et al., 1998, s. 311). Mens 

indirekte behandling fokuserer på medvirkende faktorer til stemmevansker, som for eksempel 

psykososiale aspekter, fokuserer direkte stemmebehandling på mer konkrete utøvelser av 

mekaniske og fysiske metoder (Ruotsalainen et al., 2007, s. 3). Eksempler på direkte 

behandlingsmetoder kan være øvelser for pust, koordinasjon mellom pust og stemme, 

eliminere harde glottis-ansatser, spesifikke avspenningsøvelser for strupemuskulatur (Carding 

et al., 1998, s. 311) eller massasje (Colton et al., 2011, s. 334). Når det gjelder pust så kan 

man ikke lage lyd med stemmen uten en luftstrøm fra lungene og et subglottalt lufttrykk, og 

derfor er pusten en forutsetning for stemmedannelse (Iwarsson, 2008, s. 265). Hvis pusten er 

plassert høyt i brystkassen kan dette føre til spenninger i musklene i hals, nakke og skuldre, 

derfor er en abdominal pust å foretrekke fordi bukmuskulaturen regulerer det subglottale 

trykket ved stemmedannelse, noe som avlaster halsmuskulaturen (Iwarsson, 2008, s. 265). 

Opplæring i hvordan pustemønsteret påvirker spenninger i muskulatur er en del av indirekte 

behandling, mens direkte behandling omfatter mer praktiske øvelser og ofte vil en 

kombinasjon av indirekte og direkte stemmebehandling være å foretrekke (Ruotsalainen et al., 

2007, s. 10). 

Jeg har valgt å beskrive noen av de direkte stemmebehandlingsmetodene jeg møtte i praksis i 

løpet av min tid som logopedstudent, noen av disse metodene blir også nevnt av 

folkesangerne i studien og jeg har tatt med en beskrivelse for å gi leseren litt mer innblikk i 

hva øvelsene dreier seg om. 

Blokking 

Antti Sovijärvi er inspirasjonen bak «blokking» som er en øvelse hvor hovedfunksjonen er å 

løsne spenninger i muskulaturen til leppe, kjeve, ytre hals og strupe, i tillegg til svelgsnørerne 

som igjen kan føre til bedre klang i stemmen (Ericson et al., 2017, s. 51). Øvelsen utføres ved 

å lukke munnen, lage en forlenget stemt /b/, /d/ eller /g/-lyd med leppene lukket som vil føre 

til at kinnene blåses opp og strupen senkes før luften slippes ut igjennom munnen (Ericson et 

al., 2017, s. 51). 
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Tyggeøvelse 

I 1952 beskrev Froechels tygging som en øvelse innen stemmebehandling som har som 

formål å frigjøre overflødig spenning i strupen, åpne munnen, samt redusere kjevespenninger 

slik at det blir enklere å produsere stemme (Colton et al., 2011, s.331-332). Tyggeøvelsen går 

ut på å lage overdrevne tyggebevegelser med munnen slik at munnen åpner seg, for å gradvis 

introdusere stemme, vilkårlige lyder, ord og fraser over tid (Colton et al., 2011, s. 331-332). I 

tyggeøvelsen er det viktig å bevege tungen kontinuerlig, noe som i starten kan føre til utydelig 

artikulasjon, men det vil være til hjelp å begynne med å uttale ord som starter med vokal 

(Colton et al., 2011, s. 331). Etter hvert som tyggeøvelsen mestres og frasene og setningene 

som snakkes blir lengre, skal tyggebevegelsene gradvis blir mindre til de fases helt ut (Colton 

et al., 2011, s. 331). 

Halvlukket vokaltrakt 

Noe stemmebehandling involverer øvelser med halvlukket vokaltrakt, også kalt «semi-

occluded vocal tract» på engelsk, dette er øvelser mye brukt av sanglærere og inkluderer 

leppe- og tungetriller, nynning, bruk av frikativer og fonasjon i rør eller sugerør (Titze, 2006, 

s. 448). Disse øvelsene fokuserer på koordinering av pust og fonasjon (Colton et al., 2011, s. 

333) og sies, veldig forenklet, å ha en støtdempende effekt når stemmeleppene møtes under 

vibrasjon (Laukannen, Titze, Hoffman & Finnegan, 2008, referert i Colton et al., 2011, s. 

333). Jeg har valgt å gjøre kort rede for noen av øvelsene som inkluderer halvlukket 

vokaltrakt; tunge- og leppetrille, friksjonsøvelser og fonasjon i rør. 

Tungetrille og leppetrille 

Denne øvelsen er velbrukt blant sangere for å varme opp stemmen og kan utføres ved å lage 

en rullende /r/-lyd med tungen eller ved å bruke leppene, først på én tone for å deretter utvide 

omfanget ved å gli opp og ned igjennom ulike tonehøyder (Colton et al., 2011, s. 329). For at 

øvelsen skal ha effekt må trillen lages med fonasjon og (Colton et al., 2011, s. 329). Trillen 

setter i gang vibrasjonene i stemmeleppene, aktiviserer pustemuskulaturen, forbedrer 

koordinasjon mellom pust, fonasjon, samt artikulasjon og ved bruk i et stort register kan 

stemmeleppene strekkes til maksimum lengde (Colton et al., 2011, s. 329-334).  
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Accentmetoden/Friksjonsøvelser 

Accentmetoden er en metode brukt for å forbedre språk og tale som inneholder rytmiske 

øvelser hvor fokus er aktive sammentrekninger av abdominale muskler og med aksentuert og 

ikke-aksentuert stemmebruk (Smith & Thyme, 1976, s. 98). Målet med accentmetoden er å 

introdusere elastisitet inn i talefunksjonen (Smith & Thyme, 1976, s. 98).  

Det er min erfaring at man i mange tilfeller i stemmelogopediskpraksis i Norge snakker om 

såkalte «friksjonsøvelser» og disse øvelsene bygger på den nevnte accentmetoden (Ericson et 

al., 2017, s. 55). I friksjonsøvelser brukes stemte lyder som /s/, /z/, /sj/, /v/ og trange vokaler 

/o/, /u/, /y/, /i/ slik at luften strømmer igjennom en innsnevring ved leppene og det skapes 

friksjon (Ericson et al., 2017, s. 55- 56). Første trinn i friksjonsøvelser er å si en forlenget 

stemt lyd, hvor magen beveger seg innover på utpust og når spenningen i magen slippes vil 

innpusten skje automatisk (Ericson et al., 2017, s. 56). For å utvide friksjonsøvelsene kan man 

gå fra ubetont til betont fonasjon og etter hvert sette inn en åpen vokal mellom 

friksjonslydene (Ericson et al., 2017, s. 56). Formålet med friksjonsøvelser er å trene indre 

strupemuskulatur slik at lukket mellom stemmeleppene bedres og utøve abdominal pust, noe 

som vil føre til en forbedring av styrken og klangen, samt øke omfanget til stemmen (Erikson 

et al., 2017, s. 55-56).  

Fonasjon i rør 

«Fonasjon i rør» er en metode opprinnelig fra Finland og ble introdusert av Antti Sovijärvi på 

1960-tallet (Simberg & Laine, 2007, s. 165). Fonasjon i rør-metoden benytter såkalte 

«resonansrør» laget av glass hvor den ene enden av røret holdes mellom leppene eller tennene 

og den frie enden føres ned i et lite kar med vann (Simberg & Laine, 2007, s. 165). Øvelsen 

går så ut på at personen med stemmevansker fonerer inn i glassrøret slik at det skapes bobler 

nede i vannet, man starter gjerne ved å fonere på en tone et komfortabelt leie, gjerne samme 

toneleie som talestemmen, etter hvert utvides øvelsen til å inkludere flere toner ved å benytte 

glissando i ulike tonehøyder (Simberg & Laine, 2007, s. 165- 167). Fokuset i fonasjon i rør-

metoden ligger på fonasjon, pust og holdning og er en metode som kan passe til ulike typer 

stemmevansker (Simberg & Laine, 2007, s. 166).  

Et viktig element ved fonasjon i rør-metoden er at øvelsen ikke vil fungere om man kun blåser 

i røret uten å lage stemme, i tillegg kan det være skadelig for stemmen å føre resonansrøret for 

langt under vannoverflaten, da dette fører til for stor motstand og dermed presset fonasjon 
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(Simberg & Laine, 2007, s. 167). Andre elementer som kan føre til økt motstand og fare for 

skade på stemmen ved bruk av fonasjon i rør-metoden, er om resonansrøret er ekstremt langt 

eller smalt (Bele, 2005, referert i Simeberg & Laine, 2007, s. 169) eller om røret har en veldig 

bred diameter (Simberg & Laine, 2007, s. 169). 

2.4 Selvevalueringsskjema 

Det har blitt mer vanlig de senere år å fokusere på pasientens egen vurdering av 

stemmevansker, samt hvordan vansken påvirker vedkommendes liv og det er blir utviklet 

flere typer selvevalueringsskjemaer til klinisk bruk (Colton et al., 2011, s. 264-265). Som 

tidligere nevnt i kapittel 2.2 om stemmevansker er det oppfattelsene og meningene til 

personen som har oppsøkt hjelp for stemmevanskene som skal veie tyngst når det gjelder å 

avgjøre i hvilken grad personen har en vanske (Colton et al, 2011, s. 314) og bruk av et 

selvevalueringsskjema gir et øyeblikkelig bilde av hva en person føler for stemmen sin 

(Shewell, 2009, s. 52).  

2.4.1 The Voice Handicap Index 

En svekkelse som fører til en sosial, økonomisk eller miljømessig ulempe er, ifølge Verdens 

Helseorganisasjon, et handicap (Word Health Organization, 1980, referert i Rosen, Lee, 

Osborne, Zullo, Murry, 2004, s. 1549). Fordi et handicap omfatter miljøet rundt personen, i 

tillegg til personens økonomi og sosiale liv er man avhengig av at målingen av 

stemmevansker tar hensyn til dette og for eksempel til hvorvidt personen kan utøve yrket sitt 

(Rosen et al., 2004, s. 1550). «The Voice Handicap Index», heretter kalt VHI, er at av de 

første selvevalueringsskjemaene utviklet for stemmevansker og er muligens det mest bruke 

(Colton et al., 2011, s. 264). VHI ble foreslått om et måleinstrument av Barbara H. Jacobson, 

Alex Johnson, Cynthia Grywalski, Alice Silbergleit, Gary Jaconsen, Michael S. Benninger i 

1997 og selvevalueringsskjemaet inneholder 30 påstander som er delt inn i tre kategorier; 

funksjonelle, fysiske og emosjonelle aspekter (Rosen et al., 2004, 1550). Påstandene på VHI 

er presentert i førsteperson og pasienten besvarer ved å krysse av på en fempunkts Likert-type 

skala fra 0, tilsvarende «aldri», til 4, som tilsvarer «alltid» (Karlsen, Grieg, Heimdal, Aarstad, 

2012, s. 235). Totalskåren av VHI kan variere fra 0- 120, hvor 120 er maksimal skår og 

representerer det høyeste nivået av selvopplevd stemmevanske (Karlsen et al., 2012, s. 235). I 

2002 møtte VHI kriteriene til «Agency for Health Care Research and Quality» for reliabilitet, 
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validitet og tilgjengelighet av normative data (Agency for Healthcare Research and Quality, 

2002, referert i Rosen et al., 2004, s. 1551).  

VHI ble oversatt til norsk og tilpasset norske forhold av Karlsen et al. i 2012 og de 

konkluderte med at den norske versjonen av VHI hadde god reliabilitet og validitet både ved 

testing av stemmefriske og personer med stemmevansker (Karlsen et al., 2012, s. 239). 

VHI ble laget for å vurdere alle typer stemmevansker (Rosen at al., 2004, s. 1550-1551). I en 

studie av Rosen og Murry (2000, s. 370) ble VHI-skåren for sangere og ikke-sangere 

sammenlignet og de fant at profesjonelle sangere rapporterte mindre alvorlige stemmevansker 

enn ikke-sangere. Påstandene i VHI er hovedsakelig rettet mot problemer tilknyttet 

talestemmen, ikke sangstemmen, derfor foreslår Rosen og Murry (2000, s. 373) at årsaken til 

at sangere skårer lavere enn ikke-sangere på VHI i deres undersøkelse, er fordi VHI ikke 

inneholder nok påstander rettet direkte mot unike problemer som kan oppstå med 

sangstemmen.  

2.4.2 The Voice Handicap Index-10 

I 2004 utviklet Rosen et al. (2004, s. 1549) en forkortet versjon av VHI hvor de 10 mest 

robuste påstandene fra VHI ble valgt ut for å danne «The Voice Handicap Index-10», heretter 

kalt VHI-10. VHI-10 tar mindre tid å gjennomføre for pasienten enn VHI uten at validiteten 

reduseres, noe som gjør at VHI-10 kan erstatte den originale VHI som et måleinstrument for 

personers selvoppfattelse av stemmevansker (Rosen et al., 2004, s. 1549).  

Arffa, Krishna, Gartner-Schmidt og Rosen publiserte i 2012 en studie hvor målet var å finne 

normative verdier for skår på VHI-10 og de fant at en skår større enn 11 bør anses som 

unormalt (Arffa et al., 2012, s. 462). 

Det finnes ingen forkortet utgave av VHI, tilsvarende VHI-10, på norsk.  

2.4.3 The Singing Voice Handicap Index 

Sangere har risiko for å utvikle stemmevansker som trenger medisinsk behandling fordi de 

har et yrke som krever mye av stemmen (Cohen et al., 2007, s. 405). Som tidligere nevnt, kan 

sangere ha andre problemer med stemmen enn det ikke-sangere har, som for eksempel 

problemer med å synge lyse toner, eller synge svakt (Rosen & Murry, 2000, s. 370-371). 
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Siden VHI ikke dekker begrensningene som kan oppstå ved vansker med sangstemmen, kan 

det være at mulige stemmevansker hos sangere ikke blir avdekket ved bruk av VHI (Cohen et 

al., 2007, s. 405). 

Med grunnlag i at det ikke fantes nok selvevalueringsskjemaer med tilstrekkelig fokus på 

stemmeproblemene som kan oppstå hos sangere, utviklet og validerte Cohen et al. (2007, s. 

402) et nytt måleinstrument rettet spesifikt for bruk av sangere med stemmevansker og kalte 

dette selvevalueringsskjemaet «The Singing Voice Handicap Index», heretter referert til som 

SVHI. SVHI har 36 påstander rettet mot sangerstemmen og selvevalueringsskjemaet fylles ut 

på samme måte som VHI og VHI-10, ved å krysse av på en fempunkts Likert-skala fra 0, 

«aldri», til 4, «alltid», hvor øye skår indikerer større handicap (Cohen et al., 2007, s. 403).  

Det finnes ikke, etter min kunnskap, noe eget selvevalueringsskjema utarbeidet for 

stemmevansker spesifikt rettet mot sangere i Norge.  

2.4.4 The Singing Voice Handicap Index-10 

En forkortet og validert versjon av SVHI ble presentert i 2009 av Cohen, Statham, Rosen og 

Zullo hvor de opprinnelige 36 påstandene ble redusert til 10 og skjemaet ble kalt «The 

Singing Voice Handicap Index-10», heretter kalt SVHI-10 (Cohen, Statham, Rosen & Zullo, 

2009, s. 1864). SVHI-10 skåres på samme måte som de tidligere nevnte 

selevalueringsskjemaene, på en skala fra 0- 4, som representerer «aldri» til «alltid», hvor høy 

skår indikerer høy grad av selvopplevd stemmevanske (Cohen et al., 2009, s. 1865). SVHI-10 

korrelerer med VHI-10 noe som styrker validiteten for skjemaets oppbygging, i tillegg ble 

SVHI-10 validert av sangere i ulike stilarter og med ulike former for stemmevansker og kan 

dermed brukes av ulike typer sangergrupper (Cohen et al., 2009, s. 1867-1868). SVHI-10 er et 

viktig verktøy for å måle selvopplevde stemmevansker hos sangere og, som en forkortet 

versjon av SVHI, kan skjemaet være med på å lette byrden for pasienter som i behandling er 

nødt til å fylle ut flere evalueringsskjema (Cohen et al., 2009, s. 1864-1868).   
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3 Metode 

I dette kapittelet vil jeg beskrive metodiske valg og vurderinger som er gjort i utarbeidelsen 

og gjennomføringen av studien. Først i kapittelet presenteres en redegjørelse av studiens 

design og utvalgsprosedyre, med en beskrivelse av det endelige utvalget. Fordi jeg i denne 

studien utarbeidet et eget spørreskjema til innsamling av data vil jeg gjøre rede for denne 

prosessen før jeg beskriver selve gjennomføringen av studien og utfordringer i forbindelse 

med dette. Videre i kapittelet vil jeg beskrive databearbeiding og analyse. Til sist i kapittelet 

vil jeg gjøre rede for og drøfte studiens validitet og reliabilitet, samt etiske utfordringer 

tilknyttet studien. 

3.1 Studiens design 

Studien er blitt utført som en deskriptiv studie med en kvantitativ tilnærming og systematisk 

innhentning av informasjon ved bruk av survey og spørreskjema som metode. Et deskriptivt 

studiedesign beskriver karakteristikkene til en spesifikk gruppe individer på et spesifikt 

tidspunkt (Gall, Gall & Borg, 2007, s. 298) noe som i forbindelse med dette studiet vil 

innebære å kartlegge folkesangernes utdanning, stemmebelastning, stemmehygiene og 

stemmevansker på det tidspunktet spørreundersøkelsen ble besvart. Deskriptive studier 

fokuserer på å forklare hvordan ulike fenomener opptrer uten å fokusere på årsaken og kan 

utgjøre basis for kunnskap og videre forskning (de Vaus, 2014, s. 18). Siden folkesangere er 

en sangergruppe det er forsket lite på, kan en deskriptiv studie bidra med informasjon for 

videre forskning på denne gruppen.  

Kvantitativ metode kjennetegnes av å måle og telle innsamlet data (Crotty, 1998, s.15) i 

tillegg til å ha som mål å generalisere funnene i studien fra et utvalg til hele populasjonen 

(Gall et al., 2007, s. 230). Fordi resultatene i en deskriptiv studie beskrives ved hjelp av 

numeriske opplysninger som gjennomsnitt, median og typetall (Gall et al., 2007, s. 301) og 

fordi jeg ønsket å kartlegge karakteristikkene til populasjonen folkesangere fra et objektivt 

synspunkt, samt generere numeriske data for å presentere resultatene ble en kvantitativ 

tilnærming ansett som passende for denne studien. 

Survey er en metode for å samle inn og organisere datamateriale, for å deretter analysere ved 

å beskrive karakteristikkene til et datasett (de Vaus, 2014, s. 3-6). Siden jeg har valgt en 
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deskriptiv studie, hvor målet er å beskrive funnene mine på en systematisk måte med en 

kvantitativ tilnærming, ser jeg survey som en hensiktsmessig metode i denne studien. 

Innsamling av data kan skje på ulike måter om man har survey som metode (de Vaus, 2014, s. 

4) og jeg har valgt å samle inn datamaterialet ved å bruke spørreskjema.  

3.2 Utvalgsprosedyre 

Populasjonen i denne studien består av norske folkesangere. Utvalget ble utført som et ikke-

sannsynlighets utvalg, hvor informantene ble rekruttert fra to organisasjoner for folkesangere, 

FolkOrg og Norsk Kvedarforum. I et ikke-sannsynlighetsutvalg er ikke informantene valgt ut 

tilfeldig, men ved hjelp av andre kriterier og det gjør at det er vanskelig å trekke valide 

slutninger fra resultatene på spørreundersøkelsen (Gall et al., 2007, s. 174). Fordelen ved 

ikke-sannsynlighetsutvalg er at det kan være enklere og billigere å gjennomføre studier på 

denne måten (Gall et al, 2007, s. 175; de Vaus, 2014, s. 88). Et bekvemmelighetsutvalg er et 

ikke-sannsynlighetsutvalg som blir gjort av forskeren fordi det dekker noen behov satt av 

studien og som er beleilige (Gall et al., 2007, s. 175) og i denne studien kan man kalle 

utvalget for et bekvemmelighetsutvalg, siden jeg innhentet informanter fra to organisasjoner 

hvor jeg visste det ville være registrert mange folkesangere.  

Opprinnelig skulle studien omhandle kun yrkesutøvende folkesangere, men det ble i løpet av 

rekrutteringsprosessen besluttet, i samarbeid med veileder, å utvide populasjonen til å 

inkludere hobby-folkesangere for å øke svarprosenten. Jeg vil gjøre nærmere rede for 

rekrutteringsprosessen i kapittel 3.4 om gjennomføring. 

3.2.1 Det endelige utvalget 

Totalt 42 personer besvarte spørreundersøkelsen. En person som besvarte undersøkelsen 

møtte ikke kriteriet om å være folkesanger, siden vedkommende var sanger i en annen 

sjanger, og besvarelsen ble eliminert fra studien.  

Det endelige utvalget i studien består av 41 norske folkesangere, 8 menn og 33 kvinner, hvor 

25 personer anser seg selv som yrkesutøvende folkesangere og 16 personer anser seg selv som 

hobby-folkesangere. 
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3.3 Utforming av spørreskjema 

Spørreskjemaet ble utformet ved hjelp av UiOs nettskjema-tjeneste (UiO, 2018).  

Spørsmålene på spørreskjemaet omhandlet generell informasjon om informanten, som alder, 

kjønn, om vedkommende anså seg selv som yrkesutøvende folkesanger eller hobby-

folkesanger, samt spørsmål relatert til utdannelse, stemmebelastning, stemmehygiene og 

stemmevansker. Første del av spørreskjemaet konstruerte jeg selv, mens siste del bestod av 

selvevalueringsskjemaene VHI-10 og SVHI-10. Spørreskjemaet ble utformet med dynamisk 

visning, slik at informantene kun ble presentert spørsmål som var relevant for dem og på den 

måten øke sannsynligheten for at alle informantene fullførte skjemaet (de Vaus, 2014, s. 108-

109).  

Et godt utformet spørreskjema har god flyt i rekkefølgen på spørsmålene og et tiltak for å få 

dette til er å starte med spørsmål som er enkle å besvare før man går over til de mer 

vanskelige spørsmålene og gruppere spørsmålene i seksjoner (de Vas, 2014, s. 110-111). For 

å skape god flyt i rekkefølgen i spørreskjemaet valgte jeg å starte med spørsmål som 

informantene lett kunne svare på; om kjønn, alder, yrke og utdanning. Jeg ønsket å skape en 

så naturlig overgang som mulig mellom de ulike spørsmålene og etter informantene fikk 

spørsmål om sin utdanning ble de spurt om hvilke strategier de har lært for å ta vare på 

stemmen i utdanningen eller utenfor. Omtrent midt i spørreskjemaet fikk informantene et 

spørsmål om de noen ganger synger konserter som folkesanger, hvor de informantene som 

svarte «ja» fikk en rekke spørsmål som var knyttet til konsertvirksomhet og de informantene 

som svarte «nei» ble sendt utenom disse spørsmålene takket være dynamisk visning. Mot 

slutten av spørreskjemaet ble informantene stilt spørsmål av mer sensitiv art, om sykemelding 

og behandling av stemmevansker. Helt til slutt i spørreskjemaet valgte jeg å inkludere de to 

selvevalueringsskjemaene for stemmevansker, VHI-10 og SVHI-10, før informantene fikk 

muligheten til å avgi kommentar i et kommentarfelt om det var informasjon de ønsket å 

tilføye.  

Spørsmålene i spørreskjemaet fikk ulik utforming avhengig av hva jeg ønsket svar på. Alle de 

obligatoriske spørsmålene i spørreundersøkelsen var lukkede spørsmål hvor informantene 

skulle velge svar blant allerede formulerte svaralternativer (de Vaus, 2014, s. 99). En fare med 

lukkede spørsmål er at man kan risikere at svaralternativene ikke dekker det svaret 

informanten ønsker å gi (de Vaus, s. 99). I tilfelle svaralternativene til de lukkede 

spørsmålene ikke ville være tilstrekkelige for informantene, ble deltakerne ved flere 
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anledninger gitt muligheten til å utdype besvarelsene sine i et åpent kommentarfelt. I de 

tilfellene hvor «annet» var et svaralternativ, fikk informantene som krysset av på dette et 

åpent oppfølgingsspørsmål som var obligatorisk å besvare for å sørge for å innhente viktige 

opplysninger til studien.  

Ved flere av spørsmålene ønsket jeg å måle holdninger og meninger og da er en Likert-skala 

en passende tilnærming (de Vaus, 2014, s. 101). Der informantene ble spurt om i hvilken grad 

de synes akustikken er krevende i visse rom, ble svaralternativene presentert som en 

firepunkts Likert-skala fra «krevende» til «ikke krevende». I tillegg til å benytte meg av 

Likert-skala for å kartlegge holdninger utformet jeg svaralternativer på samme måte på 

spørsmål hvor jeg ønsket å vite hvor ofte informanten gjorde noe, for eksempel varme opp 

stemmen, og rangerte svaralternativene på en fempunkts Likert-skala fra «aldri» til «alltid». 

Noen spørsmål hadde kun to svaralternativer, «ja», eller «nei», og var spørsmål som 

omhandlet avlysning av konserter og kirurgisk operasjon; alle spørsmål som etter min 

vurdering ville være såpass viktige hendelser i karrieren til informantene at det ikke ville være 

nødvendig med kategorier som «vet ikke» eller «husker ikke». De fleste spørsmålene hadde 

mulighet for kun én besvarelse, men noen spørsmål åpnet for muligheten til å avgi flere svar, 

disse spørsmålene ble merket med teksten «flere svar mulig» for å gjøre informantene 

oppmerksomme på dette.  

For å forhindre misforståelse ved bruk av fagbegreper, ble flere spørsmålsformuleringer 

utdypet med en ekstra forklaring eller eksemplifisering. Stemmehygiene ble blant annet 

omtalt som «strategier for å ta vare på stemmen» og ble eksemplifisert med teksten «f.eks 

ulike øvelser som oppvarming».  

Før et spørreskjema blir tatt i bruk bør alle spørsmålene inkludert og spørreskjemaet i sin 

helhet evalueres i en pre-test (de Vaus, 2014, s. 114). Aller helst skal en pre-test av 

spørreundersøkelse gjøres på personer som ligner på det utvalget man har tenkt å teste (de 

Vaus, 2014, s. 116). Selv om det ville vært optimalt å gjøre en pre-test av 

spørreundersøkelsen på en gruppe folkesangere, hadde jeg ikke muligheten til å gjøre dette og 

pre-testen ble isteden gjort på en gruppe logopedstudenter hvor flertallet hadde bakgrunn som 

sangere i ulike sjangere. Formålet med pre-testen var å få en tilbakemelding på 

formuleringene av spørsmålene i skjemaet, om det var elementer som kunne føre til 

misforståelse, oppfattes krenkende, i tillegg til å få tilbakemelding på flyten i spørreskjemaet 

og om undersøkelsen tok for lang tid. Jeg fikk gode tilbakemeldinger etter pre-testen, men ble 
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anbefalt å legge til svaralternativet «husker ikke» på to spørsmål som omhandlet sykemelding 

og medisinsk behandling, noe jeg gjorde. En spørsmålsformulering som ikke ble fanget opp 

av pre-testen var et spørsmål hvor informantene ble spurt om de har oppsøkt noen av de 

nevnte profesjonene for hjelp; lege, sangpedagog, logoped eller annet, hvor det manglet et 

svaralternativ for «nei». Jeg ble gjort oppmerksom på at det manglet et svaralternativ for 

«nei» ved at noen av de første informantene som besvarte spørreundersøkelsen informerte om 

dette i kommentarfeltet til tilhørende spørsmål og jeg redigerte med en gang skjemaet for å 

inkludere dette. 

3.3.1 VHI-10 

Som tidligere beskrevet i teori-delen er Voice Handicap Index et selvevalueringsskjema for 

stemmevansker oversatt til norsk og validert for norske forhold (Karlsen et al., 2012), men det 

finnes ingen forkortet versjon av dette skjemaet, tilsvarende VHI-10, på norsk. Jeg ønsket 

opprinnelig å benytte meg av et selvevalueringsskjema tilpasset for sangere, men siden det 

ikke finnes på norsk valgte jeg å ta utgangspunkt i den allerede validerte Voice Handicap 

Index og forkorte denne for at spørsmålsmengden ikke skulle bli for stod for informantene.  

Jeg tok kontakt med Tom Karlsen som har vært med og utarbeidet den norske versjonen av 

VHI (Karlsen et al., 2012) via e-post for å spørre om han visste om noen norsk versjon av 

VHI-10. Karlsen kjente ikke til noen forkortet versjon av VHI, ei hverken et tilsvarende 

skjema tilpasset sangere, slik som SVHI og SVHI-10 (personlig kommunikasjon). Karlsen 

fortalte meg at den norske oversettelsen av VHI viste høy Cronbach alpha og at man i praksis 

kan plukke vilkårlig 10 spørsmål av de opprinnelige 30 og få jevngode resultater som 

totalskåren på originalen (personlig kommunikasjon). I utarbeidelsen av den originale VHI-10 

ble kun de 10 mest robuste påstandene valgt ut i den forkortede versjonen av Voice Handicap 

Index (Rosen et al., 2014. s. 1549). Fordi mitt prosjekt ikke inneholdt tid nok til å formelt 

undersøke hvilke 10 påstander i den norske versjonen av VHI som var mest robuste, valgte 

jeg å lage en norsk versjon av VHI-10 ved å bruke den norske oversettelsen av spørsmålene 

valgt til VHI-10 av Rosen et al. (2014, s. 1554).  

I mitt arbeid med utarbeidelsen av VHI-10 oppdaget jeg at det ene påstanden i den norske 

oversettelsen av VHI (Karlsen et al., 2012; Statped, 2016a) var blitt oversatt fra den engelske 

ordlyden; «I feel as though I have to strain to produce voice» til «Jeg anstrenger meg ganske 
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mye for å snakke». I mine øyne er «produce voice» mer nøytralt enn «å snakke», hvor 

sistnevnte men en gang ber informanten om å svare på påstanden relatert til talestemmen. Min 

tanke var at spørsmålet ville være mindre sensitivt for stemmevansker hos sangere, om 

sangeren som besvarte testen selv ikke mente at vedkommende slet med talestemmen og jeg 

la derfor til en alternativ oversettelse i min spørreundersøkelse for å se om informantene 

besvarte dette spørsmålet annerledes enn den opprinnelige oversettelsen. Den alternative 

oversettelsen av den ene påstanden i den norske VHI blir diskutert nærmere i kapittel 3.6 om 

validitet og reliabilitet. 

3.3.2 Oversettelse av SVHI-10 

Som tidligere beskrevet i teoridelen er SVHI-10 er selvevalueringsskjema ment for 

stemmeproblemer relatert til sangstemmen (Cohen et al., 2009). Det finnes ingen norsk 

oversettelse av SVHI-10, men jeg hadde et ønske om å inkludere et selvevalueringsskjema 

som var tilpasset problemer som kan oppstå med sangstemmen for å se om dette skjemaet gav 

høyere totalskår enn VHI-10. Valget stod mellom å lage et selvevalueringsskjema for 

stemmevansker relatert til sangstemmen helt fra bunnen av eller å ta utgangspunkt i et skjema 

som allerede er etablert. På grunn av tidsrammen til oppgaven ville jeg ikke hatt kapasitet til å 

gjøre tester for å sørge for å formelt validere et selvevalueringsskjema før bruk, hverken 

egenkomponert eller en ny oversettelse, derfor valgte jeg å oversette det allerede etablerte 

SVHI-10 til norsk fordi dette har vist god validitet på andre språk. Tillatelse til å oversette 

SVHI-10 ble innhentet fra Seth Cohen (personlig kommunikasjon) som er hovedforfatter på 

artikkelen «Development and Creation of the Singing Voice Handicap Index-10» (Cohen et 

al., 2009). Oversettelsen ble gjort ved hjelp av en «fram-tilbake»- oversettelse, hvor jeg først 

oversatte til norsk for å så la min oversettelse bli oversatt tilbake av en person med engelsk 

som morsmål. Etter jeg hadde mottatt den engelske tilbake-oversettelsen justerte jeg den 

norske versjonen og rådførte meg med den engelsk språklige personen om mulige 

formuleringer.  

3.4 Gjennomføring 

Opprinnelig var tanken at studien skulle involvere yrkesutøvende folkesangere som var 

registrert som medlemmer i FolkOrg. Antall medlemmer som var registrert som 

yrkesutøvende folkesangere i FolkOrg på tidspunktet da spørreundersøkelsen fant sted var 42 
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stykker. På grunn av personvern kunne ikke FolkOrg gi meg kontaktinformasjonen til 

medlemmene sine, men organisasjonen var behjelpelige med å distribuere 

spørreundersøkelsen til alle registrerte yrkesutøvende folkesangere via e-post. Omtrent en uke 

etter at spørreundersøkelsen ble sendt ut til FolkOrgs medlemmer via e-post, publiserte jeg en 

link til den nettbaserte spørreundersøkelsen på den lukkede Facebooksiden til «Yrkesutøvere 

FolkOrg». Utsendelsen av spørreskjemaet via e-post og som link på Facebook genererte 

dessverre ikke flere enn 13 besvarelser.  

Få respondenter av yrkesutøvende folkesangere kan ha årsak i at e-postadressene på 

medlemslistene til FolkOrg ikke var oppdaterte og at noen dermed ikke mottok linken, noe 

som kan bekreftes ved at et par medlemmer som hadde hørt om studien fra andre oppsøkte 

meg for å informere om at de ikke hadde mottatt spørreundersøkelsen.  

Etter en samtale med veiledere valgte jeg å utvide populasjonen i spørreundersøkelsen fra 

yrkesutøvende folkesangere registrert i FolkOrg, til å inkludere hobby-folkesangere. Jeg tok 

kontakt med Norsk Kvedarforum som har en medlemsbase bestående av både yrkesutøvende 

folkesangere og hobby-folkesangere. Norsk Kvedarforum hadde registrert 118 

enkeltmedlemmer på det tidspunktet jeg tok kontakt med dem og spørreundersøkelsen ble 

distribuert av Norsk Kvedarforum via e-post til deres medlemmer. Etter omtrent en uke etter 

spørreundersøkelsen ble sendt ut via e-post til medlemmen publiserte jeg en link til 

undersøkelsen på den åpne Facebooksiden «Norsk Kvedarforum». Siden medlemmene i 

Norsk Kvedarforum kunne inkludere både yrkesutøvende og hobby-folkesangere, ble det 

opprettet et eget spørsmål i spørreskjemaet hvor informantene krysset av om de anså seg selv 

som yrkesutøvende folkesanger eller hobby-folkesanger. I et forsøk på å rekruttere flere 

informanter til studien tok jeg med meg noen fysiske eksemplarer av spørreskjemaet på en 

kurshelg i regi av Norsk Kvedarforum, dette genererte få besvarelser da det virket som om 

kursdeltakerne hadde et for stramt program til å finne tid for å besvare skjemaet. 

Fordi utvalget i studien ble endret midt i innsamlingsprosessen til å inkludere hobby-

folkesangere i tillegg til yrkesutøvende folkesangere, fikk jeg ikke tid til å gjøre en pre-test av 

spørreskjemaet med endringene og dette førte til at den dynamiske visningen hoppet over ett 

spørsmål som egentlig hobby-folkesangerne skulle svare på. Feilen ble oppdaget og rettet opp 

i etter at tre hobby-folkesangere hadde besvart undersøkelsen. Noen informanter fikk 

muligheten til å besvare spørreundersøkelsen på papir, noe som førte til at noen obligatoriske 

spørsmål ikke ble besvart. 



27 

 

3.4.1 Kritikk til gjennomføring 

Siden jeg ikke hadde muligheten til å purre på enkeltpersoner, måtte jeg sende påminnelser til 

alle samtidig via organisasjonene og Facebook, noe som utgjorde en risiko for at personer 

som allerede hadde besvart undersøkelsen ville oppleve purringene som plagsomme. Det 

kunne vært en fordel å ha muligheten til å kontakte medlemmene direkte, slik at jeg kunne 

sende ut påminnelse til de personene som ikke besvarte spørreundersøkelsen. Jeg gjorde en 

etisk vurdering om å ikke utsette informantene for større belastning enn nødvendig og purret 

kun to ganger på informantene, dette vil bli utdypet i kapittel 3.7 om etikk. 

Om jeg hadde hatt tilgang til kontaktinformasjonen til medlemmene i FolkOrg og Norsk 

Kvedarforum ville det vært enklere å se det faktiske antall som undersøkelsen ble sendt ut til. 

Nå er det vanskelig å vite det faktiske antallet på personer som spørreundersøkelsen ble sendt 

ut til, fordi det er mulig for folkesangere å være medlem i både FolkOrg og Norsk 

Kvedarforum. Siden jeg også publiserte en link til undersøkelsen på Facebook, er det mulig at 

noen som ikke stod på medlemslistene til FolkOrg og Norsk Kvedarforum besvarte 

undersøkelsen. Årsaken til at jeg valgte å sende ut undersøkelsen via organisasjonene var for 

å spare tid. Om jeg skulle kontaktet informantene direkte via e-post, måtte organisasjonene 

først innhentet tillatelse fra samtlige medlemmer og jeg vurderte dette til uhensiktsmessig 

med tanke på tiden jeg hadde disponibel på denne oppgaven.  

Det å utvide populasjonen til å inkludere både yrkesutøvende folkesangere og hobby-

folkesangere skapte en del utfordringer med tanke på endring av spørreskjemaet som allerede 

var blitt besvart av 13 informanter registrert i FolkOrg. Ved å la noen informanter besvare 

spørreundersøkelsen på papir oppstod det situasjoner hvor noen informanter hoppet over 

spørsmål og gav utfyllende kommentarer på spørsmål som opprinnelig ikke hadde 

kommentarfelt.  

Det faktum at det er vanskelig å vite sikkert hvor mange som mottok spørreundersøkelsen er 

et element som påvirker validiteten til studien og vil bli diskutert nærmere i kapittel 3.6. 
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3.5 Databearbeiding og analyse 

3.5.1 Koding av data 

Studien var i utgangspunktet tenkt som en ren kvantitativ deskriptiv studie, men i løpet av 

prosessen med å utarbeide spørreskjemaet ble det lagt til kommentarfelt ved noen av 

spørsmålene for å gi informantene mulighet til å utdype eller klargjøre sine svar. 

Kommentarfeltene var opprinnelig ment for å gi litt tilleggsinformasjon i tilfelle informantene 

skulle ha noen raske kommentarer, men min opplevelse var at mange hadde mye på hjertet og 

brukte kommentarfeltet til å formidle dette. Noen av informantene som fikk mulighet til å 

besvare spørreundersøkelsen på papir skrev kommentarer i margen eller på baksiden av arket 

som svar på spørsmål som opprinnelig ikke hadde kommentarfelt og disse kommentarene ble 

ved analyse av datamaterialet overført til i undersøkelsens siste kommentarfelt fordi dette var 

et felt beregnet for tilleggsinformasjon. 

Siden tilnærmingen til bearbeiding og analysen av data i denne studien er kvantitativ valgte 

jeg også kode kommentarene kvantitativt der det var mulig. Kommentarene ble sortert og 

kodet ved hjelp av NVivo Pro 11, mens resten av datamaterialet ble analysert i programvaren 

SPSS 25. Spesielt spørsmålene om hvilke strategier folkesangerne hadde lært for å ta vare på 

stemmen sin genererte mange svar og besvarelsene på disse to spørsmålene ble kategorisert 

etter ord og uttrykk brukt av informantene selv og deretter sortert kvantitativt. Resten av 

kommentarene var ikke like lette å kategorisere, men jeg har valgt å presentere noen av dem 

under de aktuelle hovedkategoriene tilknyttet resultater i kapittel 4 fordi jeg mener de er med 

på å gi en verdifull innsikt i datamaterialet. Som et tiltak for å bevare anonymiteten til 

informantene er alle kommentarer gjengitt på bokmål, selv om noen informanter besvarte på 

nynorsk. 

Svaralternativene til kategoriske variabler, både ordinale og nominelle, ble i kodeboken tildelt 

hver sin tallverdi for å kvantifisere resultatene før analyse i SPSS. Ufullstendige besvarelser 

ble inkludert i studien, men ubesvarte spørsmål ble kodet som «missing» og utelatt fra 

beregningene og analysene. Ett spørsmål manglet svaralternativ «nei» de første minuttene 

spørreundersøkelsen lå ute på nett og de informantene som svarte «annet» på dette 

spørsmålet, men opplyste i kommentardelen at de egentlig ønsket å svare nei, ble kodet om til 

«nei» i etterkant. Fordi spørreundersøkelsen ble laget med dynamisk visning, slik at det ble 
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mulig for informantene å hoppe over spørsmål som ikke var relevante, vil antall besvarelser 

per spørsmål variere. 

3.5.2 Deskriptiv statistikk 

Denne studien er en deskriptiv studie med et ikke-sannsynlighetsutvalg. For å beskrive funn i 

en deskriptiv studie benyttes mål for sentraltendens, som gjennomsnitt, median og typetall og 

ulike mål for variabilitet (Gall et al., 2007, s. 301). I denne oppgaven har jeg valgt å 

presentere dataene i frekvenstabeller og figurer for å tydeliggjøre resultatene.  

Slutningsstatistikk avhenger av at det er gjort en randomisering av utvalget fra populasjonen 

(Gall et al., 2007, s. 176), noe som ikke er gjort i denne studien. Bruk av slutningsstatistikk i 

analyse av resultater i studier som ikke er randomiserte er omdiskutert, men noen forskere 

argumenterer for å benytte dette i tilfeller hvor de mener at utvalget er representativt for 

populasjonen (Gall et al., 2007, s. 176). Denne studien er gjort ved hjelp av et ikke-

sannsynlighetsutvalg og det er derfor vanskelig å si om dette utvalget er representativ for alle 

folkesangere i Norge. Når en studie blir utført ved hjelp at et ikke-sannsynlighetsutvalg kan 

forskeren hjelpe slutningsprosessen ved å angi nøye beskrivelser av utvalget slik at leseren av 

rapporten kan vurdere selv hvorvidt funnene er gjeldene for målpopulasjonen (Gall et al., 

2007, s.175.) Fordi det er vanskelig å avgjøre om denne studiens utvalg av folkesangere er 

representativt for alle folkesangere i Norge, har jeg forsøkt å beskrive utvalget så godt som 

mulig i kapittel 4 slik at leseren kan avgjøre selv hvorvidt resultatene kan generaliseres til 

populasjonen. Siden denne studien er en deskriptiv studie, er ikke formålet å finne 

årsaksforklaringer, men kun å beskrive fenomener og jeg har derfor valgt å benytte 

slutningsstatistikk kun for å se på forskjellene mellom selvevalueringstestene VHI-10 og 

SVHI-10 og vil forklare nærmere om dette i 3.6.3 om statistisk validitet. 

3.6 Validitet og reliabilitet 

Validitet i forskning innebærer å måle det man har tenkt å måle og det er validiteten til bruken 

av måleverktøyene som vurderes, ikke måleverktøyet i seg selv (de Vaus, 2014, s. 51). 

Validitetssystemet til Cook og Campbell er utviklet for kausal forskning, hvor man er ute etter 

å forklare årsaken til at fenomener oppstår, men deler av systemet kan også være relevant for 

deskriptiv forskning som ikke ønsker å studere kausale forhold (Lund, 2017a, s. 330). De 



30 

 

ulike typene av validitet i Cook og Campbells validitetssystem består av «statistisk validitet», 

«indre validitet», «begrepsvaliditet» og «ytre validitet» (Lund, 2017b, s. 105). Indre validitet 

er ikke et krav til kvaliteten i en deskriptiv studie (Lund, 2017a., s. 330) fordi indre validitet 

omfatter studier av kausale forhold (Lund, 2017b, s. 106), noe deskriptive studier ikke gjør. 

Fordi dette er en deskriptiv studie kommer jeg til å gjøre rede for statistisk validitet, 

begrepsvaliditet og ytre validitet sett i relasjon til dette. 

I studier som benytter seg av datainnsamling via spørreskjema, har forskere en tendens til å 

akseptere et lavere nivå av validitet og reliabilitet hvis studiens mål er å analysere dataene på 

et gruppenivå og ikke enkeltvis (Gall et al., 2007, s. 229). Studier basert på spørreskjema er 

nøye strukturerte og inneholder spørsmål, om for eksempel alder eller antall år med 

utdanning, som har en høy sannsynlighet for å være nøyaktige, derfor blir ikke validitet og 

reliabilitet i praksis vektlagt i like stor grad i spørreundersøkelser som ved andre studier (Gall 

et al., 2006, s. 229). Selv om validitet og reliabilitet i praksis ikke blir vektlagt i stor grad ved 

studier som er basert på spørreskjema, har jeg gjort mitt beste for å sørge for at validiteten og 

reliabiliteten er så god som mulig innen den tidsrammen jeg ble gitt. 

3.6.1 Begrepsvaliditet 

Innen pedagogisk forskning benyttes av og til abstrakte begrep som i prinsippet ikke er 

målbare (Kleven, 2017, s. 142). For å måle begrep som i utgangspunktet ikke er målbare 

velges det ut forhold ved begrepet som er observerbare og begrepet blir på den måten 

operasjonalisert (Kleven, 2017, s. 144- 145). Begrepsvaliditet er graden av sammenheng 

mellom operasjonaliseringen av begrepet og den teoretiske definisjonen av begrepet (Kleven, 

2017, s. 172).   

I denne studien er det noen begrep som er vanskelige å måle, som for eksempel 

«stemmehygiene», «stemmebelastning», «stemmevanske», «yrkesutøvende folkesanger» og 

«hobby-folkesanger». I en spørreundersøkelse er det viktig å velge hvilke ut hvilke 

observerbare forhold som skal brukes som indikatorer ved begrepene vi ønsker å måle 

(Kleven, 2017, s. 144). Som indikatorer for «stemmehygiene» har jeg valgt å ta med spørsmål 

om informantene har lært strategier for å ta vare på stemmen, om de varmer opp før konsert 

og om de synger ned etter en konsert. Indikatorer for å måle «stemmebelastning» inkluderer 

spørsmål om hvor mange timer i uka informantene synger, hvor mange konserter de gjør i 
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året, om de synger med eller uten mikrofon, i tillegg til spørsmål om hvilke typer rom de 

holder konsert i og hvordan akustikken oppfattes i disse rommene. For å måle 

«stemmevanske» ble skjemaene VHI-10 og SVHI-10 benyttet, i tillegg til et mer direkte 

spørsmål hvor informantene skulle svare om de følte de var plaget med stemmevansker i det 

spørreundersøkelsen ble utført. Andre indikatorer for «stemmevanske» inkluderer spørsmål 

om informantene hadde mottatt hjelp eller vært sykemeldt på grunn av problemer med 

stemmen. For å avgjøre hvorvidt informantene var yrkesutøvende folkesangere eller hobby-

folkesangere, ble informantene stilt et spørsmål om hva de anså seg selv som og det var 

informantenes svar som ble gjeldende.  

Deskriptiv forskning bør ha god begrepsvaliditet, noe som innebærer at de operasjonelle 

variablene i spørreundersøkelsen måler de begrepene som er aktuelle i studien på best mulig 

måte (Lund, 2017a, s. 331). Det er umulig å sikre perfekt begrepsvaliditet og noen trusler mot 

begrepsvaliditet er tilfeldige målingsfeil og systematiske målingsfeil (Kleven, 2017, s. 150-

151). Systematiske målingsfeil innebærer at målingen får en varig skjevhet ved at de ulike 

operasjonaliseringene av et begrep kun måler deler ved begrepet eller får med seg noe som 

ikke er relevant (Kleven, 2017, s. 172), noe som kan være tilfelle i denne studien. Tilfeldige 

målingsfeil kan oppstå ved at målingene har lite reliabilitet (Kleven, 2017, s. 154). 

Reliabiliteten til den indre konsistensen ved VHI-10 og SVHI-10 viste seg å være god, noe 

som blir nærmere gjort rede for i kapittel 3.6.4 om reliabilitet, og utgjør derfor ingen trussel 

mot begrepsvaliditeten i denne studien.  

En annen trussel mot begrepsvaliditeten i denne studien er at jeg hadde ikke mulighet til å 

gjøre «test-retest» på spørreskjemaet for å undersøke stabilitetsaspektet ved reliabiliteten av 

skjemaet (Kleven, 2017, s. 159). Et tiltak for å øke begrepsvaliditeten er å bruke flere 

operasjonaliseringer på samme begrep (Kleven, 2017, s. 180), noe jeg forsøkte å gjøre ved å 

gi en utdypende forklaring på spørsmål hvor begrepene kunne misforstås, i tillegg til å ha 

flere ulike spørsmål per begrep. Spørsmålene som skulle måle stemmehygiene ble utdypet 

med en forklaring om at det var ønsket at informantene skulle beskrive noen «øvelser» eller 

«strategier» for å ta vare på stemmen og det ble tydelig i analysene av datamaterialet at disse 

to begrepene hadde ulike betydninger for informantene, noe som viser en svakhet i 

begrepsvaliditeten.  
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3.6.2 Ytre validitet 

Ytre validitet omhandler i hvilken grad funnene i en studie kan gjelde personer som ikke 

deltok i studien (Gall et al., 2007, s. 388) og i dette tilfellet vil det omhandle i hvilken grad 

resultatene i denne studien kan gjelde for alle folkesangere i Norge.  

Utvalget i denne studien er gjort som et ikke-sannsynlighetsutvalg, noe som gjør det vanskelig 

å trekke gyldige slutninger om populasjonen og man bør være forsiktig med å generalisere 

funn, spesielt om grunnlaget er kun én studie (Gall et al., 2007, s. 174). 

For surveyundersøkelser anbefales minimum 100 deltakere med minimum 20- 50 personer i 

undergrupper for at funnene skal være representative for hele populasjonen (Sudman, 1976, 

referert i Gall et al., 2007, s. 176). I denne surveyundersøkelsen deltok 41 informanter, hvorav 

25 yrkesutøvende folkesangere og 16 hobby-folkesangere, noe som etter anbefalingene er alt 

for få deltakere til å kunne generalisere funnene fra denne studien til hele populasjonen 

folkesangere.  

Utfordringen med å forske på folkesangere er at dette ikke er en stor populasjon i 

utgangspunktet, så et krav om å inkludere minimum 100 deltakere kan føre til at man må 

invitere nesten hele populasjonen for å få et statistisk representativt utvalg. Siden det er 

vanskelig å kunne avgjøre hvor stor den faktiske populasjonen av norske folkesangere er og 

fordi utvalget mitt i statistisk sammenheng er svært lite, vil jeg være forsiktig med å 

generalisere funnene til alle folkesangere i Norge og heller beskrive funnene som kjennetegn 

for den gruppen folkesangere som besvarte spørreundersøkelsen. 

Ytre validitet er ansett for å være mer avgjørende i anvendt forskning enn i grunnforskning 

(Lund, 2017b, s. 109) og denne studien kan anses som grunnforskning fordi det er en 

deskriptiv studie hvor jeg ønsker å kartlegge folkesangeres karakteristikker på det tidspunktet 

spørreundersøkelsen ble besvart, uten noen spesiell anvendelse annet enn å skaffe kunnskap. 

3.6.3 Statistisk validitet 

Statistisk validitet er knyttet til hvorvidt resultatene i en studie er statistisk signifikante (Lund, 

2017b, s. 105). Jeg har allerede gjort rede for at slutningsstatistikk i deskriptive studier er 

omdiskutert, samt at den ytre validiteten er svekket på grunn av ikke-sannsynlighetsutvalg og 

liten utvalgsstørrelse. Formålet med denne studien er kun å beskrive, ikke å finne 
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årsaksforklaringer, men jeg har valgt å inkludere slutningsstatistikk i forbindelse med 

resultatene på de to selvevalueringstestene, VHI-10 og SVHI-10, for å se om det finnes noen 

indikasjoner på funn som kan være interessante å utforske videre i senere forskning. 

For å teste statistisk signifikans kan man benytte parametriske eller ikke-parametriske tester 

(Gall et al., 2007, s. 325). Ikke-parametriske tester er ideelle når man har nominelle eller 

ordinale data, i tillegg til at de er nyttige når det er små utvalg (Pallant, 2001, s. 235). Siden 

jeg har et relativ lite utvalg på til sammen 41 informanter og både VHI-10 og SVHI-10 er 

utformet ved bruk av Likert-skala, som gir ordinale variabler, har jeg sett det som mest 

hensiktsmessig å bruke ikke-parametriske tester for å teste statistisk signifikans. Ved å 

benytte meg av ikke-parametriske tester unngår jeg forutsetningene som må være på plass for 

å gjøre parametriske tester, som for eksempel normalfordeling og lik varians i datasettet (Gall 

et al., 2007, s. 325).  

For å indikere signifikante forskjeller mellom de to ulike gruppene folkesangere og total skår 

på skjemaene VHI-10 og SVHI-10 valgte jeg å bruke Mann- Whitney U-test og Wilconxon 

Signed Ranked- test. Mann-Whitney U-test brukes for å teste forskjellen mellom to 

uavhengige grupper og er det ikke-parametriske alternativet til «independent t-test» (Pallant, 

2001, s. 260). Jeg har brukt Mann-Whitney U-testen for å se om resultatene på VHI-10 og 

SVHI-10 viser noen signifikant forskjell mellom yrkesutøvende og hobby-folkesangeres skår. 

Wilcoxon Signed Rank-test er det ikke-parametriske alternativet til «paired sample t-test» 

som brukes for å måle resultater hos en gruppe under to ulike forutsetninger (Pallant, 2001, s. 

261) og jeg har benyttet denne testen for å se om det er noen signifikant forskjell mellom 

folkesangernes totalskår på de to selvevalueringsskjemaene VHI-10 og SVHI-10. For å se 

korrelasjonen mellom VHI-10 og SVHI-10 benyttet jeg meg av Spearman Rank Order- 

korrelasjon, som også er en ikke-parametrisk test (Pallant, 2001, s. 266). Det var en sterk 

korrelasjon mellom VHI-10 og SVHI-10 (Spearman korrelasjon =0.68, P < 0.0005), noe som 

viser at høy skår på det ene skjemaet vil gi høy skår på det andre og at begge skjemaene 

dermed måler stemmevansker. 

Statistisk styrke reduseres om test- eller målingsreliabiliteten er dårlig (Lund, 2017b, s. 115). I 

denne studien viser både VHI-10 og SVHI-10 god reliabilitet ved indre konsistens. 
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3.6.4 Reliabilitet 

Når et spørsmål oppnår samme resultat ved flere anledninger, kan man kalle spørsmålet 

reliabelt (de Vaus, 2014, s. 48) og tilfeldige målingsfeil vil ikke oppstå i datasettet (Kleven 

2017, s. 154). For å øke reliabiliteten til spørsmål i en spørreundersøkelse kan man gjøre ulike 

grep; som å formulere spørsmålene nøye, slik at de ikke kan tolkes ulikt av informantene som 

besvarer undersøkelsen, samt å unngå å stille spørsmål som informantene har lite kunnskap 

om (de Vaus, 2014, s. 49-51). For å unngå at informantene tolket spørsmålene ulikt, ble de 

fleste spørsmålene i denne spørreundersøkelsen eksemplifisert. For eksempel i relasjon til 

spørsmålet «Har du vært sykemeldt pga. problemer med stemmen?» ble spørsmålet utdypet 

med «problemer med stemmen» utdypet med kommentaren «f.eks. stemmevansker, heshet, 

tap av stemme og lignende».  

Den beste metoden for å undersøke reliabiliteten til enkeltspørsmål er «test-retest»-metoden 

hvor man stiller de samme spørsmålene til samme gruppe personer i et tidsrom på to til fire 

uker for å så kalkulere korrelasjonen mellom de to besvarelsene (de Vaus, 2014, s. 49). På 

grunn av tidsperspektivet til denne oppgaven, lot ikke en «test-retest» seg gjøre. Det kan 

tenkes at en «test-retest» på selvevalueringsskjemaene VHI-10 og SVHI-10 ville vist lav 

reliabilitet siden spørsmålene på disse to skjemaene er ute etter å måle grad av selvopplevde 

stemmevansker i det øyeblikket testen blir tatt og vil mest sannsynlig variere om de blir 

besvart ved et annet tidspunkt.  

En annen metode for å undersøke reliabiliteten til en test er å finne ut i hvilken grad 

spørsmålene i et skjema måler den samme underliggende egenskapen, dette kalles «intern 

konsistens» (Pallant, 2001, s. 6). I denne studien er det relevant å måle den interne 

konsistensen til de to selvevalueringsskjemaene VHI-10 og SVHI-10, siden dette er to 

skjemaer som inneholder flere påstander som skal måle den samme egenskapen; VHI-10 

måler stemmevansker og SVHI-10 måler stemmevansker relatert til sangstemmen. For å måle 

den interne konsistensen hos skjemaer som har minst ti påstander er det vanlig å bruke 

Cronbach’s koeffisient alpha, som indikerer korrelasjonen mellom alle påstandene i skjemaet 

som en verdi mellom null til en (Pallant, 2001, s. 6). Det anbefales et minimumsnivå på 0.7 i 

Cronbach’s alpha for å kalle den interne konsistensen av et skjema som reliabelt (Nunnally, 

1978, referert i Pallant, 2001, s. 6). 
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VHI-10 

Det ville vært å foretrekke om jeg i mitt arbeid med de norske versjonene av VHI-10 og 

SVHI-10 målte indre konsistens før jeg plukket ut hvilke påstander jeg inkluderte i de to 

skjemaene; dette ville involvert å teste selvevalueringsskjemaene på en gruppe mennesker før 

jeg kunne gå i gang med selve spørreundersøkelsen, noe som ikke var mulig på grunn av 

tidsrammen til denne oppgaven. Jeg benyttet meg av Cronbach’s alpha for å se etter intern 

konsistens i VHI-10 og SVHI-10 etter dataene var samlet inn. Når det gjald VHI-10 

rapporterte Cronbach’s alpha koeffisient 0.71, noe som gir god indre konsistens ifølge 

Nunnally (1978, refert i Pallant, 2001, s. 6). Ved en nærmere kikk på VHI-10s Corrected 

Item-Total korrelasjon viste resultatene at fire påstander hadde lavere verdi enn 0.3, noe som 

indikerer at disse påstandene måler noe annet enn skjemaet i sin helhet (Pallant, 2001, s. 87). 

Kun påstanden «Jeg føler jeg blir holdt utenfor pga. stemmen min» ville gitt en noe høyere 

indre konsistens, Cronbach’s alpha 0.715, om dette spørsmålet ble utelatt fra skjemaet. I den 

norske versjonen av VHI som inneholder 30 spørsmål lå Cronbach’s alpha koeffisient mellom 

0.77 til 0.94, avhengig av hvilket underdomene påstandene tilhørte (Karlsen et al., 2012, s. 

238).  

Som tidligere nevnt oppdaget jeg at et spørsmål i den norske oversettelsen av VHI var blitt 

oversatt fra den engelske ordlyden; «I feel as though I have to strain to produce voice» til 

«Jeg anstrenger meg ganske mye for å snakke» og jeg la derfor til en alternativ oversettelse i 

mitt spørreskjema. Ordlyden på min alternative oversettelse var; «Jeg anstrenger meg ganske 

mye for å produsere stemme». For å se om min alternative oversettelse kunne utgjøre noe 

forskjell i reliabiliteten i den indre konsistensen til VHI-10 lot jeg Cronbach’s alpha 

rapportere resultatet for VHI-10 hvor den opprinnelige påstanden «I feel as though I have to 

strain to produce voice» var erstattet med min alternative oversettelse. Når VHI-10 inkluderte 

min alternative oversettelse viste VHI-10 en litt forøket indre konsistens ved Cronbach’s 

alpha koeffisient 0.75.  

VHI-10 viser totalt sett god reliabilitet, men siden utelatelse eller erstatning av noen påstander 

ville øket den indre konsistensen synes jeg ikke skjemaet viser optimal reliabilitet. Til 

fremtidig bruk vil det være en fordel å se på Corrected Item-Total korrelasjon i sammenheng 

med Cronbach’s alpha for samtlige 30 spørsmål i VHI og velge ut de 10 mest reliable 

påstandene derfra for å danne VHI-10. 
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SVHI-10 

Den originale SVHI-10 viste god intern konsistens med en Cronbach’s alpha koeffisient på 

0.94 (Cohen et al., 2009, s. 1864). Ved utregning av indre konsistens på min norske 

oversettelse av SVHI-10 viste utregningene god indre konsistens med Cronbach’s alpha 

koeffisient 0.92. Det var ingen av påstandene som viste verdier under 0.3 i forbindelse med 

Corrected Item-Total korrelasjon og ingen av påstandene ville gitt høyere reliabilitet hvis de 

ble utelatt, noe som viser at alle påstandene i den norske SVHI-10 måler det samme. 

3.7 Etiske utfordringer 

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har 

laget et sett med etiske retningslinjer for å veilede forskere til å løse etiske dilemma og bidra 

til god vitenskapelig praksis (De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2016). I dette 

kapittelet vil jeg ta utgangspunkt i de etiske retningslinjene formulert av NESH (De nasjonale 

forskningsetiske komiteene, 2016) og knytte disse til etiske aspekter som er særlig relevant 

for denne oppgaven.  

3.7.1 Personopplysninger 

Forskeren skal behandle personopplysninger på en ansvarlig måte og må være spesielt varsom 

i situasjoner der det er mulig å identifisere personene som har besvart studien, enten direkte 

eller indirekte (De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2016). Personopplysninger er 

informasjon som brukes til å identifisere enkeltindivider (NSD-Norsk senter for 

forskningsdata, 2018) og i denne studien kan en kombinasjon av opplysninger om alder, 

kjønn og yrke være med på å identifisere personer indirekte. Denne studien samlet inn 

sensitive opplysninger om helse og var derfor meldepliktig til Norsk senter for 

forskningsdata- personvernombudet, heretter NSD (Hellevig, 2015). Prosjektet ble meldt inn 

til og godkjent av NSD før jeg tok kontakt med informantene (Vedlegg 1).  

Denne studien er hovedsakelig kvantitativ, en metode som sjelden har problemer med å 

bevare informantenes anonymitet fordi resultatene blir presentert i tabeller hvor det er umulig 

å skille ut enkeltpersoner (Hellevik, 2015). En utfordring ved å bevare informantenes 

anonymitet i denne studien er knyttet til de åpne spørsmålene, hvor informantene kunne avgi 
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kommentarer. Informantene som besvarte spørreundersøkelsen hadde ulike skriftspråk og 

kommentarene ble avgitt både på bokmål og nynorsk. For å forhindre indirekte identifikasjon 

av informantene i studien er alle kommentarer avgitt av deltakerne oppgitt på bokmål i 

kapittel 4 om resultater. I tillegg til å ta hensyn til personene som er med i studien må man i 

forskning utøve hensyn personer som ikke deltar, men som knyttes til forskningen fordi de er 

i relasjon til informantene (De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2016). All informasjon 

som kan knyttes direkte til personer, som for eksempel navn på familiemedlemmer eller 

sanglærere, er fjernet fra kommentarene som er inkludert i resultatene fra 

spørreundersøkelsen. 

En utfordring i kvantitative studier er gruppemessig indiskresjon, hvor resultatene fører til at 

noen grupper blir satt i et negativt lys og kan virke sosialt belastende for denne gruppen 

(Hellevik, 2015). I denne studien er det relevant å tenke på risikoen for gruppemessig 

indiskresjon når det gjelder grupperingene yrkesutøvende folkesangere og hobby-

folkesangere, siden det ikke er noe ønske at en av gruppene blir fremstilt på en negativ måte 

sammenlignet med den andre gruppen.  

3.7.2 Frivillig deltakelse og informert samtykke 

I studier som behandler sensitiv informasjon og personopplysninger har forskeren plikt til å 

informere deltakerne tilstrekkelig om forskningens formål, samt å innhente samtykke fra alle 

som deltar (De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2016). Ved invitasjon til deltakelse i 

denne studien mottok informantene et informasjonsbrev via e-post med en lenke til 

spørreundersøkelsen vedlagt i teksten (Vedlegg 2). For å nå ut til flere informanter og øke 

antall besvarelser ble informasjonsbrevet med lenke til spørreundersøkelsen publisert som en 

PDF-fil på to relevante Facebook-grupper og delt ut som fysisk eksemplar til informantene 

som ønsket å besvare undersøkelsen på papir. I informasjonsbrevet fikk deltakerne 

opplysninger om at det var frivillig å delta, at de når som helst kunne trekke seg fra studien 

uten å oppgi grunn og at de ved å besvare spørreundersøkelsen samtykket til deltakelse.  

3.7.3 Belastning for informanter 

Ved gjennomføring av spørreundersøkelser bør man ta hensyn til hvor stor belastning 

informantene utsettes for og sørge for at spørsmålene som stilles er relevante og kan svares på 



38 

 

av informantene (Hellevik, 2015). Da jeg utarbeidet spørreundersøkelsen ønsket jeg ikke å 

lage den for tidkrevende og jeg valgte derfor å inkludere de forkortede versjonene av de to 

selvevalueringsskjemaene, VHI og SVHI, istedenfor originalene. Ved hjelp av en gruppe 

medstudenter fikk jeg prøvetestet nettskjemaet i forkant og fikk tilbakemeldinger på at 

tidsrammen for gjennomføringen av spørreundersøkelsen var overkommelig. Jeg manglet 

muligheten til å sende påminnelser direkte til enkeltpersoner som ikke hadde besvart 

undersøkelsen, så jeg var nødt til å sende påminnelse til alle som hadde mottatt invitasjon til å 

delta og jeg vurderte nøye hvor mange påminnelser jeg skulle sende for å ikke virke 

påtrengende.  

3.7.4 Habilitet  

Forskere plikter å opplyse om mulige interesse- eller rollekonflikter som kan påvirke 

forskingens troverdighet og objektivitet (De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2016). En 

mulig rollekonflikt i denne studien oppstår siden jeg forsker på folkesangere, en gruppe jeg 

selv er medlem av. Informantene i studien er rekruttert fra organisasjonene FolkOrg og Norsk 

Kvedarforum, to organisasjoner hvor jeg selv er medlem. Selv om det burde være 

underforstått, ønsker jeg å påpeke at jeg selv ikke besvarte spørreundersøkelsen.  

En bekymring jeg hadde før gjennomføringen av spørreundersøkelsen var at jeg mest 

sannsynlig ville kjenne mange av informantene personlig og jeg var redd for at dette kom til å 

prege informantenes besvarelser. Da jeg hadde valget mellom å innhente samtykke slik at jeg 

kunne kontakte informantene direkte eller få FolkOrg og Norsk Kvedarforum til å formidle 

undersøkelsen for meg, valgte jeg å gå via organisasjonene for å skape distanse mellom 

informantene og meg selv. En ulempe ved å la FolkOrg og Norsk Kvedarforum formidle 

undersøkelsen min var at jeg mistet muligheten til å purre på enkeltindivider, men jeg 

vurderte det slik at det var viktigere at informantene beholdt sin anonymitet i så stor grad som 

mulig ovenfor meg.  

Det er en risiko i denne studien at min forhåndskunnskap til folkesangere preger tolkningene 

av resultatene og jeg har forsøkt etter beste evne å presentere resultatene så objektivt som 

mulig. 
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4 Resultater 

I dette kapittelet vil resultatene fra spørreundersøkelsen bli presentert med en beskrivelse av 

utvalget som innledning. Resultatene er delt inn i hovedkategoriene «Utdanning», 

«Stemmebelastning» og «Stemmevansker». Noen av resultatene vil bli presentert i figurer og 

tabeller, mens drøfting av resultatene vil forekomme i kapittel 5. 

Som tidligere nevnt i metodedelen baserer denne studien seg på besvarelsene til 41 norske 

folkesangere, 8 menn og 33 kvinner, hvor 25 personer anser seg selv som yrkesutøvende 

folkesangere og 16 personer anser seg selv som hobby-folkesangere. Man kan se av tabell 1 at 

alderen på informantene er ganske jevnt fordelt, men det ser ut til at informantene som 

definerer seg som hobby-folkesangere er noe eldre enn de yrkesutøvende folkesangere. 44 

prosent av hobby-folkesangerne er over 60 år, mens yrkesutøvende folkesangere over 60 år 

utgjør 16 prosent. Ved å se på antall deltakere i studien som er over 45 år befinner 75 prosent 

av hobby-folkesangerne her, mot 48 prosent i samme aldersgruppe hos yrkesutøvende 

folkesangere. 34 informanter anser vokal folkemusikk som sitt hovedinstrument, mens 7 

informanter har ikke dette som sitt hovedinstrument. 

Tabell 1. Folkesangeres alder. N=41. 

 18-29 år 30-44 år 45-60 år Over 60 år Total  

Yrkesutøvende 
folkesanger/kveder 

4 9 8 4 25 

Hobby-folkesanger/ 
kveder 

3 1 5 7 16 

Total 7 10 13 11 41 
 

4.1 Utdanning 

I spørreundersøkelsen skulle informantene svare på hvor de har lært vokal folkemusikk, 

informantene kunne krysse av på flere svaralternativer og en oversikt over besvarelsene finnes 

i tabell 2.  

Kun 4 informanter har lært vokal folkemusikk på kulturskole og kun 4 har lært å synge vokal 

folkemusikk på videregående skole. Av de som har gått i mesterlære er flertallet 

yrkesutøvende folkesangere, som utgjør 12 av totalt 17 besvarelser. Det er kun yrkesutøvende 
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folkesangere som rapporterer at de har høyere utdanning innen vokal folkemusikk. Av de 25 

yrkesutøvende folkesangerne som besvarte undersøkelsen er det hele 17 personer som har 

høyere utdanning innen vokal folkemusikk. Det er et flertall av hobby-folkesangere som 

rapporterer at de er selvlærte innen vokal folkemusikk, selv om også noen yrkesutøvende 

folkesangere rapporterer at de er selvlærte.  

Tabell 2. Folkesangeres utdanning. N= 41. 

 Kulturskole Videregående 
skole 

Høyere 
utdanning 

Mesterlære Selvlært Annet 

Yrkesutøvende  
folkesanger/kveder 

2 3 17 12 7 3 

Hobby-folkesanger/ 
kveder 

2 1 0 5 13 7 

Total 4 4 17 17 20 10 
Note. Informantene hadde mulighet til å krysse av for flere svaralternativer. 

Informantene som svarte «annet» ved spørsmål om utdanning fikk muligheten til å spesifisere 

type opplæring innen vokal folkemusikk ved å fylle ut et kommentarfelt. 10 informanter 

oppgir at de har lært vokal folkemusikk andre steder enn de nevnte kategoriene i spørsmålet. 

Ved spesifisering forklarer de fleste informantene som har krysset av for «annet» at de har 

lært vokal folkemusikk hjemmefra og på ulike typer kurs, hvor noen skriver: «tradering», «av 

eldre kvedere…», «lytta til gamle utøvere» og «tatt noen spredte sangtimer hos profesjonelle 

kvedere».  

4.2 Stemmebelastning 

I spørreundersøkelsen ble informantene spurt flere spørsmål relatert til hvor mye de belaster 

stemmen i det daglige.  

4.2.1 I arbeid 

De 25 yrkesutøvende folkesangerne i studien rapporterte hvor mange prosent arbeidet deres 

som folkesanger utgjør og her var resultatet jevnt over svaralternativene; kategoriene «mindre 

enn 50 prosent», «50 prosent» og «mer enn 50 prosent» fikk alle 6 besvarelser hver, mens 7 

informanter arbeider som yrkesutøvende folkesangere fulltid. 
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De yrkesutøvende folkesangerne som ikke jobber som fulltid som folkesangere (N=18) fikk i 

tillegg spørsmål om de har et yrke ved siden av hvor de bruker stemmen mer enn 4 timer om 

dagen; et spørsmål som også ble stilt til samtlige hobby-folkesangere, bortsett fra 3 stykker, 

på grunn av en feil i den dynamiske visningen av nettskjemaet.  

11 hobby-folkesangere (N=13, Missing=3) og 10 yrkesutøvende folkesangere (N= 18) har en 

jobb hvor de bruker stemmen ved å snakke eller synge minst 4 timer om dagen. Informantene 

kunne frivillig oppgi hvilket yrke de jobber med og blant de som oppgav yrket sitt er en stor 

del lærere og musikk-/sangpedagoger.  Andre yrker som blir utøvd av informantene er 

forteller, skuespiller, danser, ekspedisjonsleder, museumsvert, merkantil, logoped og 

pensjonist.  

4.2.2 På konserter 

Informantene, både yrkesutøvende og hobby-folkesangere, ble i spørreundersøkelsen spurt 

om de noen ganger synger konserter som folkesanger. 38 informanter svarte «ja» på dette 

spørsmålet og fikk deretter en rekke spørsmål tilknyttet stemmebelastning og konserter. 

På spørsmål om hvor mange konserter informantene hadde sunget det siste året rapporterer 

totalt 47 prosent av folkesangerne at de har sunget under 20 konserter, men som man kan se 

av tabell 3 er det flest hobby-folkesangere dette gjelder. De yrkesutøvende folkesangerne 

hadde, ikke overraskende, sunget flere konserter enn hobby-folkesangerne og 64 prosent av 

de yrkesutøvende rapporterer at de har sunget mellom 21 og 100 konserter det siste året.  

Tabell 3. Antall konserter sunget de siste 12 månedene. N= 38. 

 Mindre 
enn 20 

21-50 51-100 101-200 Total 

Yrkesutøvende  
folkesanger/kveder 

8 9 7 1 25 

Hobby-folkesanger/ 
kveder 

10 3 0 0 13 

Total 18 12 7 1 38 
 

53 prosent av folkesangerne har det siste året sunget mellom 1-10 timer i uka, inkludert øving, 

konserter og oppvarming. Ved å se på tabell 4 kan man også her se en tendens til at de 

yrkesutøvende folkesangerne synger mer enn hobby-folkesangerne i løpet av en uke, noe som 
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heller ikke er overraskende siden disse også holder flest konserter. Tre yrkesutøvende 

folkesangere rapporterer at de synger 21-25 timer i uka og én yrkesutøvende folkesanger 

rapporterer at vedkommende synger 25-30 timer i uka, noe som vil tilsvare bruk av stemmen 

en hel arbeidsdag.  

Tabell 4. Antall timer i uka sunget de siste 12 månedene. N= 38. 

 1-5 timer 6-10 timer 11-15 
timer 

16-20 
timer 

21-25 
timer 

25-30 
timer 

Total 

Yrkesutøvende  
folkesanger/kveder 

2 10 6 3 3 1 25 

Hobby-folkesanger/ 
kveder 

6 2 3 2 0 0 13 

Total 8 12 9 5 3 1 38 
 

4.2.3 Bruk av mikrofon og akkompagnement 

På spørsmål om informantene bruker mikrofon når de synger konsert, ble resultatet ganske 

jevnt med en liten overvekt totalt sett av personer som oftest synger uten mikrofon: 22 

personer rapporterer at de synger uten mikrofon og 16 personer rapporterer at de synger med. 

Ved å dele inn informantene inn i yrkesutøvende folkesangere og hobby-folkesangere viste 

resultatet at det er noe mer vanlig for yrkesutøvende folkesangere å bruke mikrofon; 48 

prosent av de yrkesutøvende folkesangerne bruker mikrofon mot 31 prosent hos hobby-

folkesangerne. I kommentarfeltet ble det tydelig at noen av informantene syntes det var 

vanskelig å måtte velge om de synger oftest med eller uten mikrofon. Flere informanter 

spesifiserer at de bruker mikrofon omtrent halvparten av tiden og at bruken av mikrofon, eller 

ikke, avhenger av lokalet konserten holdes i og om man skal synge alene eller med andre 

instrumentalister. 

Ved spørsmål om informantene oftest synger konsert alene, med akkompagnement som gitar 

eller piano, eller med større besetning, som for eksempel band, svarte 53 prosent at de oftest 

synger konsert alene. Ved å se på yrkesutøvende folkesangere og hobby-folkesangere hver for 

seg, viser det seg at flertallet av yrkesutøvende folkesangere, 56 prosent, synger med 

akkompagnement, enten små eller store besetninger. 
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4.2.4 Lokale 

Informantene fikk spørsmål om hvilke typer lokale de oftest holder konsert og det var mulig å 

velge flere av alternativene «kirke», «utested/pub/kafé», «konsertsal i kulturhus», «gymsal», 

«utendørs», samt «annet».  

Av de 38 informantene som rapporterer at de holder konserter som folkesangere svarte 25 

personer at de holder konserter i kirker, 20 informanter synger konserter i kulturhus, 16 

personer synger konserter på utesteder, puber eller kafeer og 13 personer synger konserter 

utendørs. 10 personer rapporterer at de holder konserter i gymsaler og alle disse informantene 

var yrkesutøvende folkesangere, noe som kan tenkes er på grunn av skolekonserter og turneer 

i regi av «Den kulturelle skolesekken» eller andre lignende prosjekter. Informantene som 

svarte «annet» spesifiserte hva slags lokale de oftest sang i og noen av lokalene som ble nevnt 

var «dansesal», «gamle hus og stuer», «i små trehus», «konferansesaler», «bibliotek», 

«klasserom», «institusjoner» og «små innendørs lokaler». 

Informantene ble bedt om å vurdere akustikken i de ulike lokalene fra «ikke krevende», «litt 

krevende», «krevende» til «veldig krevende». På grunn av dynamisk visning fikk 

informantene kun rangere akustikken til de lokalene hvor de selv oppgav at de holder 

konserter og en oversikt over resultatene finnes i tabell 5.  

Tabell 5. Folkesangeres oppfattelse av akustikken i ulike typer rom. N= 38. 

 Ikke 
krevende 

Litt 
krevende 

Krevende Veldig 
krevende 

Total 

Kirke 18 6 1 0 25 
Utested/pub/kafé 4 7 5 0 16 
Konsertsal i kulturhus 11 8 1 0 20 
Gymsal 6 1 3 0 10 
Utendørs 4 2 5 2 13 
Annet 8 4 0 0 12 

Note. Informantene fikk kun vurdere rommene de oppgav som svar på spørsmål om hvor de oftest holder 

konserter. 

Det ser ut til at de to vanligste lokalene å holde konserter for folkesangere er kirker og 

konsertsaler i kulturhus, samt at disse rommene ikke har en spesielt krevende akustikk. En 

informant kommenterer «Det kommer an på kirken» og en annen informant som oppgir kirke 

og konsertsal som vanligste konsertarena spesifiserer: «Det kommer selvsagt helt an på 
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akustikken. Et stort rom kan ha helt fantastisk akustikk, og et lite svært dårlig. Det krever 

ulike måter å bruke stemmen på, må være mer bevisst i et tørt rom der alle detaljer høres.» 

En informant som har rapportert at vedkommende ikke synes akustikken i noen av rommene 

er krevende skriver: «Som oftest bruker jeg mic, og da blir det jo lite press på stemmen». 

Andre informanter nevner at de bruker mikrofon når de synger konserter på utesteder, puber 

eller kafeer, i konsertsaler, gymsaler og utendørs. 

De to lokalene som skårer høyest med tanke på hvor krevende informantene oppfatter 

akustikken i rommet er «Utested/pub/kafé» og «Utendørs», hvor sistnevnte er den eneste 

konsertarenaen som er blitt vurdert til «veldig krevende». Ingen av informantene som har 

vurdert akustikken på utendørskonserter som «veldig krevende» har gitt kommentar til 

hvorfor de synes det, men én informant som har vurdert akustikken til «krevende» skriver: 

«Ute er det mest utfordrende. Noen ganger bruker jeg mikrofon ute». Det var også betydelig 

flere yrkesutøvende folkesangere som synger konserter utendørs sammenlignet med hobby-

folkesangere; 11 yrkesutøvende folkesangere rapporterer at de synger utendørs mot kun 2 

hobby- folkesangere. 

Andre kommentarer til akustikk gitt av informantene: 

«Akustikken er som den er. Det viktigste for meg er å kjenne min egen grense. Å vite 

hvor mye jeg kan gi. Jeg kan også bruke en litt annen teknikk om rommet ikke gir meg 

noe gratis. Legge på flere overtoner og mere klang for eksempel.» 

 

«Som regel synes jeg ikke det er slitsomt å synge uansett hvordan lokalet er. Jeg 

unngår å presse meg.» 

 

«Dette varierer veldig fra sted til sted.» 

 

«Erfaring gir veiledning i hvordan en skal attakkere utfordringene i rommet. En 

tilhører kan være behjelpelig med å høre og gi respons.» 
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4.3 Stemmehygiene 

I spørreundersøkelsen ble folkesangerne spurt om de har blitt undervist i ulike strategier for å 

ta vare på stemmen sin. Folkesangerne som svarte at de hadde lært vokal folkemusikk på 

«Kulturskole», «Mesterlære (gått i lære hos sanger privat)», «Videregående skole 

(musikklinje)» og «Høyere utdanning (Bahelor/Master/PhD)» fikk spørsmålet «Lærte du 

strategier for å ta vare på stemmen av din lærer på studiet eller din mesterlærer?», med 

oppfølgingsspørsmålet «Har du lært strategier for å ta vare på stemmen din av andre enn din 

lærer/mesterlærer?». Informantene som under spørsmål om utdanning kun svarte «selvlært» 

og/eller «annet» ble ved hjelp av dynamisk visning av nettskjemaet ført rett til sistnevnte 

spørsmål, hvor de skulle besvare hvorvidt de hadde lært strategier for stemmehygiene hos 

andre enn sin mesterlærer, et spørsmål som alle informantene i studien besvarte. På noen av 

spørsmålene om stemmehygiene hos folkesangere mangler det data fra én hobby-folkesanger 

som besvarte spørreundersøkelsen på papir og som ikke besvarte disse spørsmålene. 

56 prosent av folkesangerne som har fått undervisning i vokal folkemusikk på kulturskole, 

videregående skole, høyere utdanning og i mesterlære (N=25) har lært strategier for 

stemmehygiene av sin lærer. 87 prosent av alle folkesangerne (N=40, Missing=1) rapporterer 

at de har lært stemmehygiene av andre, men dette kunne være i tillegg til undervisning fra 

undervisning fra lærer. 

De personene som svarte at de hadde lært strategier for å ta vare på stemmen sin av andre enn 

sin lærer på studiet eller i mesterlære, ble spurt om hvor de hadde lært dette og «kor», 

«logoped», «lege» og «annet» var forhåndsdefinerte kategorier. 

Tabell 6. Oversikt over hvor folkesangere har lært stemmehygiene. N=40, Missing= 1. 

 Kor Logoped Lege Annet 

Yrkesutøvende 
folkesangere 

15 4 1 13 

Hobby-folkesangere 10 1 0 6 
Total 25 5 1 19 

Note. Gjelder folkesangere som oppgav at de har lært stemmehygiene av andre enn sin lærer på studiet eller i 

mesterlære. Flere svar var mulig. 

Man kan ved å se på tabell 6 se at alle folkesangerne som har lært strategier for å ta vare på 

stemmen sin hos andre enn sin lærer på studiet, eller i mesterlære, har lært dette i kor. Kun 5 

folkesangere rapporterer at de lært strategier for stemmehygiene hos logoped, hvorav 4 
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folkesangere var yrkesutøvende, og kun 1 folkesanger, også yrkesutøvende, har lært 

stemmehygiene av en lege. 

Folkesangerne som i tabell 6 svarte «annet» rapporterer at de har lært stemmehygiene av 

andre sangere, familiemedlemmer, via kurs, videoer, bøker, stemmepedagog ved teater, annen 

utdannelse innen stemme og sang, sangundervisning i lærerutdanning eller at de er selvlærte. 

En informant forteller: 

«Vi hadde mye sang på Lærerskolen. Stemmebruk var et av emnene i tillegg til 

solosang. Vi fikk lære at mange mange som har et yrke der de må prate mye, kan 

utvikle knuter på stemmebåndene. Slik kunne også vi bli nødt til å opereres for knuter 

på stemmebåndene. Operasjonen er ikke alltid like vellykket. Bedre å være føre var!» 

4.3.1 Øvelser 

Folkesangerne som holder konserter ble spurt i hvilken grad fra «aldri» til «alltid» de varmer 

opp stemmen før konserter og synger ned stemmen etter konsert. 

Man kan se av tabell 7 at flertallet av folkesangerne som deltok i studien varmer opp stemmen 

før de skal synge konsert. Det forekommer sjelden at informantene synger ned stemmen etter 

en konsert, her er det kun 4 folkesangere som sier at de noen ganger synger ned stemmen og 4 

folkesangere som nesten alltid gjør dette. Ingen informanter svarer at de alltid synger ned 

stemmen etter en konsert. De som rapporterer at de nesten alltid synger ned stemmen etter en 

konsert er alle yrkesutøvende folkesangere. Yrkesutøvende folkesangere har ifølge resultatene 

oftere oppvarming og synger oftere ned etter konsert sammenlignet med hobby-folkesangere.  

Tabell 7. Oppvarming og nedsynging. N= 38. 

 Aldri Nesten 
aldri 

Noen 
ganger 

Nesten 
alltid 

Alltid Total 

Varmer du opp stemmen før 
en konsert? 

2 2 7 7 20 38 

Synger du ned stemmen etter 
en konsert? 

15 15 4 4 0 38 

Note. Oversikt over rutiner for oppvarming og nedsynging hos folkesangere som oppgir at de holder konserter. 
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Strategier for å ta vare på stemmen 

Alle informantene fikk muligheten til å spesifisere hvilke øvelser de hadde lært for å ta vare 

på stemmen sin i et kommentarfelt, og selv om det var valgfritt å svare på dette i 

spørreskjemaet resulterte det i veldig mange svar. Informantene ble oppfordret til å beskrive 

øvelsene de bruker oftest om de skulle ha et stort repertoar av øvelser for stemmehygiene og 

på grunn av dette kan det være vanskelig å skille mellom hvilke øvelser som folkesangerne i 

studien kun har lært og hvilke de selv praktiserer. Av kommentarene ser det ut til at flertallet 

av informantene beskriver øvelser som de benytter selv. Resultatene er blitt sortert i 

kategorier ut fra informantenes bruk av egne ord og uttrykk, og blir presentert kvantitativt i 

figur 1. Det finnes lite informasjon om sangøvelser for folkesangere og fordi det vil være 

interessant å se hvilke øvelser som blir lært bort til denne sangergruppen har jeg i tillegg valgt 

å ta med noen av informantenes kommentarer.   

 

Figur 1. Oversikt over ulike strategier/øvelser for stemmehygiene som folkesangerne har lært. Hver informant 

har hatt mulighet til å beskrive flere kategorier.  

De ulike strategiene og øvelsene som folkesangerne har lært ble sortert i kategoriene 

«tyggeøvelser», «skalaøvelser», «tungetrille», «pust og støtte», «oppvarming», «kropp og 

holdning», «glissando», «friksjonsøvelser», «fonasjon i rør», «blokking», «avspenning», 

«hydrering» og «annet». Jeg har valgt å gå nærmere inn på noen av 
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stemmehygienekategoriene som inneholdt mange besvarelser og eksemplifiserer disse med 

kommentarer fra informantene. 

Oppvarming, pust og støtte 

Flere informanter nevner oppvarming, pusteteknikk og magestøtte som en del av sin rutine for 

stemmehygiene.  

Ved å se på kommentarene kan det se ut som om informantene tolker ordene «øvelser» og 

«strategier» forskjellig; der noen informanter har valgt å beskrive konkrete øvelser nesten 

tone for tone, har andre valgt å benytte seg av mer generelle beskrivelser. Det kan også se ut 

til at noen informanter knytter begrepet «øvelser» i større grad til konkrete stemmeøvelser og 

at oppvarming og uttøying av kropp og muskler tolkes som noe annet. Jeg har valgt å ta med 

noen av kommentarene fra informanter som beskriver ulike synspunkt på oppvarming og 

stemmehygiene: 

«I forhold til å varme opp og ned: så bruker jeg ikke å synge så mye øvelser, men 

heller å strekke ut kroppen, spesielt halsmuskulaturen. Kan godt gå på scenen uten å 

lage en lyd i forveien.» 

 

«Bruker ingen spesielle øvelser bare mtp å ta vare på stemmen, men det er alltid viktig 

med en god oppvarming.» 

 

«Jeg har lært meg å bruke de forskjellige folkemusikalsketeknikkene riktig, og ved å 

holde meg godt trent behøver jeg ikke varme opp, jeg kan synge i timesvis. Jo mer jeg 

synger- jo bedre. Kan bruke snakkestemme som utgangspunkt. Jeg bruker ingen 

øvelser. Jeg øver bare sanger og sangteknikk- som innebærer at jeg også jobber med 

avspenning av kjeve, tunge, tungerot, halsmuskler osv. Jeg jobber mye med 

pusteteknikker, bevegelse- men gjør det mens jeg øver på sanger. Øver mye teknisk på 

deler av sangene jeg lærer meg. Synger bare det jeg har lyst til å øve på.» 

 

«Generell koroppvarming: avspenning, begynn deretter i et middels stemmeleie, gå 

deretter høyere og lavere for å utvide stemmeomfanget.» 
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Øvelser for stemmehygiene brukt i logopedien 

Noen informanter er veldig detaljerte i sin beskrivelse av øvelser for å ta vare på stemmen og 

en del av øvelsene kan minne om stemmeøvelser brukt i logopedien, som «friksjonsøvelser», 

«blokking», «tyggeøvelser» og «tungetrille», de to første kategoriene blir for eksempel nevnt 

ordrett av en informant.  

 

I arbeidet med kodingen ble kommentarene som beskrev øvelser som benytter frikativer 

kategorisert som «friksjonsøvelser» og øvelser som ble beskrevet med /r/-lyd ble kategorisert 

som «tungetrille». En informant beskrev en øvelse slik: «Si B, D, G i lavt, avslappet leie.» og 

dette ble kategorisert i «blokking» og øvelser hvor informantene nevnte «tygging» ble 

kategorisert i «tyggeøvelser». 

 

En kategori som også har rot i logopedien er «fonasjon i rør». Totalt fire folkesangere 

beskriver at de bruker fonasjon i rør, hvor én informant bruker ordrett utrykket «fonasjon i 

rør», beskriver en annen det slik: «Blåse i rør, ned i flaske med lunkent vann». 

Øvelser fra andre sjangere 

Noen folkesangere skriver at de har lært stemmehygieneøvelser fra andre sjangere enn vokal 

folkemusikk. En del informanter benytter seg av italienske uttrykk som «glissando» og andre 

uttrykk som «subglottalt trykk», som kan vitne om at de har lært sangteknikk fra andre 

tradisjoner enn vokal folkemusikk. Som tidligere nevnt rapporterte 87 prosent av 

folkesangerne i spørreundersøkelsen at de hadde lært strategier for stemmehygiene hos andre 

personer enn sin lærer i vokal folkemusikk, så det er kanskje ikke overraskende at dagens 

folkesangere benytter øvelser med ord og uttrykk fra andre sjangere og tradisjoner. 

 

«Studerte isteden klassisk/musikal-sang og lærte der hvordan jeg skal varme opp 

stemmen med alle slags vanlige klassiske sangøvelser. Bruker mest å synge fra 

grunntone til kvint oppover og nedover, glissando på a, m, v og r.» 

 

«-Regulere subglot.trykk til nødvendig 

-Åpne opp med å løfte ganesegl under oppvarming. 

-Avslapningsøvelser. 

- Strekke stemmebåndene med avpasset trykk.» 
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«…Jeg har holdt på med flere sjangere ved siden av kveding, og har alltid varmet opp 

og jobbet teknikk.» 

Annet 

Oppsummert ser det ut til at oppvarming og øvelser som involverer pust og støtte, 

avspenning, glissando og friksjonsøvelser er det som oftest blir lært bort og praktisert hos 

folkesangere, selv om også noen folkesangere bruker øvelser kjent fra logopedien. Kategorien 

«annet» inneholder øvelser og strategier som ikke passet inn i de øvrige kategoriene, noen er 

allerede sitert tidligere i teksten som for eksempel kommentarene om ganesegl og subglottalt 

trykk, men jeg har valgt å trekke ut noen kommentarer i tillegg siden dette ble en kategori 

med mange svar: 

 

«Kjenn hele tiden etter om det er behagelig, at du ikke presser.» 

«Få nok søvn. Spare på stemmen når en ikke er i form (forkjølet osv.)» 

«Diksjon, vokal og konsonantlyder» 

 

«Ikke tyne stemmen! Bli godt kjent med egne grenser og ikke utfordre disse. Bruke 

ulike typer mikrofonteknikk som fremhever ulike klanger slik at man ikke trenger 

bruke stemmen så hardt. Arrangere musikken slik at det fungerer med ens egen 

stemme.» 

 

4.4 Stemmevansker 

Alle folkesangerne i studien ble spurt om de føler at de sliter med stemmevansker nå, hvor 3 

folkesangere av 41 svarte «ja». To av folkesangerne som sliter med stemmevansker nå oppgir 

at de føler stemmevanskene gjelder sangstemmen, en folkesanger oppgir at vedkommende 

føler stemmevanskene gjelder både talestemmen og sangstemmen.  
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4.4.1 Avlyst konsert 

De 38 informantene som svarte at de holder konserter som folkesangere ble spurt om de noen 

gang hadde vært nødt til å avlyse konserter eller sykemelde seg på grunn av problemer med 

stemmen og hvis de hadde det, ble de bedt om å rangere hvor ofte dette hadde hendt på en 

skala med alternativene «sjelden», «noen ganger» og «ofte».  

14 folkesangere svarte at de har vært nødt til å avlyse konserter på grunn av problemer med 

stemmen, hvorav 12 personer responderte at dette var sjelden og 2 personer svarte «noen 

ganger». Jeg har valgt å ta med noen kommentarer informantene gav angående avlysning av 

konserter: 

«Jeg har opplevd å være så forkjølet at jeg har måtte avlyse, men for det meste går det 

bra å synge litt selv om jeg er forkjølet og. Det er heller talestemmen det går ut over. 

En konsert skulle jeg være konferansier pluss synge innimellom. Snakkinga måtte jeg 

kutte ut, men å synge i de lyse registrene gikk bra.» 

 

«Har måtte avlyse en gang pga. feber og forkjølelse» 

 

«Ikke avlyse konserter når det gjelder meg, men solo i sangkoret en sjelden gang. Da 

med forkjølelse, som følge av astmatendenser som sneik seg på.» 

 

«Stemmeproblemer i forbindelse med hoste og forkjølelse» 

«Har vært på turné og sunget nesten lydløst en gang» 

«Utløst av bål- astma forbigående» 

«Dette har ikke skjedd de siste 5 år, jeg hadde mer problemer tidligere» 

«Synger som regel enkelt repertoar, eller skifter ut ved problemer» 

 

De fleste folkesangerne spesifiserte at de gangene de har avlyst konserter har det handlet om 

stemmeproblemer knyttet til forkjølelse, mens et par skriver at stemmeproblemene ble utløst 

av astma og bål. Det kan se ut som noen folkesangere heller justerer konsertopptredenen om 

de opplever stemmevansker istedenfor å avlyse, enten ved å endre repertoaret, kutte ut 

snakking på scenen eller som én folkesanger nevner; synge nesten lydløst. 
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4.4.2 Sykemelding 

Det kun 3 folkesangere som rapporterer at de har vært nødt til å sykemelde seg på grunn av 

stemmevansker, hvor 2 informanter rapporterer at dette har skjedd sjelden og 1 informant 

svarer «noen ganger». Kun én av de 3 folkesangerne som har sykmeldt seg på grunn av 

stemmevansker var av dem som oppgav at vedkommende opplever å slite med 

stemmevansker nå, de andre to opplever ikke stemmevansker for øyeblikket. To av 

folkesangerne som svarte at de har sykemeldt seg på grunn av problemer med stemmen 

skriver: 

 

«To uker, jobber også som lærer så var sykmeldt fra den jobben.» 

«To ganger mens jeg jobba som distriktsmusiker.» 

 

Andre folkesangere har gitt kommentarer selv om de ikke har sykmeldt seg på grunn av 

stemmevansker: 

 

«Du kan ta en dag på skolen uten stemme når elevene er samarbeidsvillige og du gir 

de oppgaver som passer til situasjonen. Har kanskje hendt en dag! Men sykemelding? 

nei!» 

 

«Mistet stemmen på jobb som lærer et par ganger.» 

 

Ved et nærmere blikk på de tre folkesangerne som oppgir at de har sykmeldt seg på grunn av 

stemmevansker har to av de som fellesnevner at de jobber som yrkesutøvende folkesanger 

mer enn 50 prosent av tiden og har et arbeid ved siden av som krever at de bruker stemmen 

ved å snakke eller synge i mer enn 4 timer om dagen. Jeg fikk dessverre ikke noe data på den 

tredje informanten når det gjelder om vedkommende har et yrke som krever at man snakker 

mer enn 4 timer, da denne informanten var hobby-folkesanger og dette spørsmålet hadde falt 

bort for de første informantene som besvarte spørreskjemaet etter det ble redigert for å 

inkludere hobby-folkesangere.  

 

Alle tre folkesangerne som rapporterer at de har sykmeldt seg på grunn av stemmevansker har 

også i spørreundersøkelsen rapportert at de er blant dem som synger konserter utendørs, den 

konsertarenaen som folkesangerne syntes var mest utfordrende med tanke på akustikk, samt at 
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disse folkesangerne oppgir at de ikke bruker mikrofon når de synger konserter. Den ene 

informanter spesifiserer i en kommentar at vedkommende benytter seg av mikrofon om det 

gjøres konserter med andre instrumentalister. Når det gjelder hvor mange timer i uken disse 

tre folkesangerne synger i uka totalt med øving, oppvarming og konserter har de rapportert 

«6-10 timer», «16-20 timer» og «21-25 timer». Det er ikke mulig å trekke noen håndfaste 

konklusjoner på at stemmebelastningen til disse folkesangerne er knyttet til stemmevanskene 

som førte til sykmelding, men det er tydelig at disse tre folkesangerne i hverdagen benytter 

stemmen mye, på blant andre steder med krevende akustikk uten noen mikrofon som 

hjelpemiddel noe som gjør dem utsatte for stemmevansker. 

4.4.3 Hvor har folkesangere oppsøkt hjelp 

Alle 41 folkesangerne ble spurt om de hadde oppsøkt lege, sangpedagog, logoped eller annet 

på grunn av problemer med stemmen. Etter spørreundersøkelsen ble åpnet på nett ble jeg gjort 

oppmerksom på kommentarer fra to informanter som hadde valgt «annet» fordi «nei» ikke var 

et svaralternativ, jeg redigerte derfor nettskjemaet og la til svaralternativet «nei». De to 

informantene som kommenterte at de ikke hadde oppsøkt hjelp for problemer med stemmen 

og gjerne skulle svart «nei», ble omregistrert fra «annet» til «nei» da resultatene av 

spørreundersøkelsen ble gjennomgått. Én informant som besvarte undersøkelsen på papir 

utelot å svare på dette spørsmålet. 

Flertallet av folkesangerne i studien har ikke oppsøkt hjelp for problemer på grunn av 

stemmen. De fleste folkesangerne som har oppsøkt hjelp på grunn av stemmevansker har 

henvendt seg til en lege, men man kan se av tabell 8 at flertallet av de yrkesutøvende 

folkesangerne har valgt å oppsøke en sangpedagog for hjelp med sine stemmevansker. 7 

folkesangere har i løpet av sin karriere oppsøkt logoped for hjelp med stemmevansker. De to 

informantene som svarte «annet» spesifiserte i kommentarfeltet at den ene har oppsøkt hjelp 

hos fysioterapeut tilknyttet et logopedisenter for sine problemer med stemmen og den andre 

har oppsøkt hjelp for stemmevanskene hos andre sangere. 
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Tabell 8. Oversikt over hvor folkesangere har oppsøkt hjelp pga. stemmevansker. N= 40, Missing= 1. 

 Lege Sangpedagog Logoped Annet Nei 

Yrkesutøvende 
folkesangere 

7 8 5 2 7 

Hobby- 
folkesangere 

5 1 2 0 10 

Total 12 9 7 2 17 
Note. Informantene hadde mulighet til å avgi flere svar. 

4.4.4 Medisinsk og kirurgisk behandling 

Ingen av de 41 folkesangerne i studien har gjennomgått kirurgisk operasjon på grunn av 

problemer med stemmen. 6 folkesangere oppgir at de har fått medisinsk behandling for 

problemer med stemmen, men på en skala fra «sjelden», «noen ganger» til «ofte» svarer 5 

folkesangere at de sjelden har fått medisinsk behandling og 1 svarer «noen ganger». 

5 av 6 informanter svarte på spørsmålet om hva slags type medisinsk behandling de mottok 

mot sine stemmevansker: 

«Hostesaft» 

«Cozylan» 

«Antibiotika på grunn av halsbetennelse. (Streptokokker)» 

«ØNH-lege gav antibiotika og slimløsende medisin» 

«Cosylan» 

Siden «Cosylan» er en type hostesaft, kan det se ut som nettopp hostesaft og antibiotika er 

noe som er en vanlig medisinsk behandling hos folkesangere som har problemer med 

stemmen.  

4.4.5 VHI-10 og SVHI-10 

Gjennomsnittlig skår (mean) på begge selvrapporteringsskjemaene, ble henholdsvis M=5. 02 

på VHI-10 og M= 9. 37 på SVHI-10, altså en noe høyere skår på skjemaet tilpasset 

sangstemmen. Resultatet av Wilcoxon Signed Rank test viser at forskjellen mellom 

totalskåren på VHI-10 (Mdn = 5.00) og SVHI-10 (Mdn = 9.00) er signifikant, z = 4.90, p = 

<0.0005, r = 0.77. 
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VHI-10 

I tabell 9 presenteres samtlige påstander fra VHI-10, hvor mange som har krysset for det 

gjeldende svaralternativet og gjennomsnittsverdien for hver enkelt påstand. Hver påstand har 

en forkortet kode med nummerering i kolonnen lengst til venstre og selve påstanden står 

oppført i kolonnen ved siden av.  

Tabell 9. Oversikt over gjennomsnittsverdi av enkeltspørsmål i VHI-10. N=41 

 
Påstand 

0 
Aldri 

1 
Nesten 

aldri 

2 
Noen 

ganger 

3 
Nesten 
alltid 

4 
Alltid 

 
N 

 
Gj.snitt 

Stemmen min gjør 
at det er vanskelig 
for folk å høre meg 

20 16 5   41 0,63 

Folk har vanskelig 
for å forstå meg i et 
rom med støy 

9 24 7 1  41 1,00 

Stemmevanskene 
mine begrenser 
privat og sosialt liv 

38 3    41 0,07 

Jeg føler jeg blir 
holdt utenfor pga. 
stemmen min 

37 3 1   41 0,12 

Stemmeproblemene 
mine er årsak til at 
jeg mister inntekt 

36 4 1   41 0,15 

Jeg anstrenger meg 
ganske mye for å 
snakke 

23 12 6   41 0,59 

Klarheten i 
stemmen min er 
vanskelig å forutse 

12 18 11   41 0,98 

Jeg blir stresset av 
stemmen min 

17 15 7 2  41 0,85 

Stemmen min får 
meg til å føle meg 
handicappet 

29 8 4   41 0,39 

Folk spør: hva er i 
veien med stemmen 
din? 

32 8 1   41 0,24 

Note. Tabellen viser oversikt over påstandene i VHI-10, hvor mange som har krysset av for det gjeldene 

svaralternativet og gjennomsnittsverdi for hvert spørsmål. 
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Høyeste mulige skår per spørsmål i VHI-10 er 4, som tilsvarer svaralternativet «alltid». Utfra 

tabell 9 ser vi at den gjennomsnittlige verdien per spørsmål er nokså lav på skalaen, hvor 

utsagnet «Folk har vanskelig for å forstå meg i et rom med støy», har høyest skår (M=1,00) 

fulgt av «Klarheten i stemmen min er vanskelig å forutse» og «Jeg blir stresset av stemmen 

min». 

De utsagnene som har lavest skår er «Stemmevanskene mine begrenser privat og sosialt liv», 

«Jeg føler jeg blir holdt utenfor pga. stemmen min» og «Stemmeproblemene mine er årsak til 

at jeg mister inntekt». 

SVHI-10 

Når det gjelder resultatene fra SVHI-10 er gjennomsnittsverdien av besvarelsene noe høyere 

enn resultatene fra VHI-10. Den påstanden som skårer høyest i gjennomsnittsverdi i SVHI-10 

er «Jeg bruker mye krefter når jeg synger», fulgt av «Sangstemmen min blir lett sliten», «Jeg 

må presse for å klare å produsere stemme når jeg skal synge» og «Jeg er usikker på hva som 

vil komme ut når jeg synger». 

Noen av besvarelsene på SVHI-10 har større spredning enn besvarelsene på VHI-10. 

Påstanden med lavest gjennomsnittsverdi i SVHI-10 er «Jeg føler jeg mangler noe i livet mitt 

fordi jeg ikke kan synge», men man kan ved å se på tabell 10 at det er én folkesanger som 

rapporterer «alltid» og to folkesangere som rapporterer «nesten alltid».  
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Tabell 10. Oversikt over gjennomsnittsverdi av enkeltspørsmål i SVHI-10. N= 41. 

 
Påstand 

0 
Aldri 

1 
Nesten 

aldri 

2 
Noen 

ganger 

3 
Nesten 
alltid 

4 
Alltid 

 
N 

 
Gj.snitt 

Jeg bruker mye 
krefter når jeg 
synger 

6 11 21 3  41 1,51 

Jeg er usikker på 
hva som vil 
komme ut når jeg 
synger 

10 23 6 2  41 1,00 

Stemmen min 
svikter når jeg 
synger 

11 26 3 1  41 0,85 

Sangstemmen min 
stresser meg 

19 16 5 1  41 0,71 

Jeg er utrygg på 
sangstemmen min 

15 18 6 2  41 0,88 

Jeg har problemer 
med å kontrollere 
stemmen min 

11 22 7 1  41 0,95 

Jeg må presse for 
å klare å 
produsere 
stemme når jeg 
skal synge 

13 16 10 2  41 1,02 

Sangstemmen min 
blir lett sliten 

8 23 7 3  41 1,12 

Jeg føler noe 
mangler i livet 
mitt fordi jeg ikke 
kan synge 

32 3 3 2 1 41 0,46 

Jeg er ute av 
stand til å bruke 
den lyse stemmen 
min 

20 10 9 1 1 41 0,85 

Note. Tabellen viser oversikt over påstandene i SVHI-10, hvor mange som har krysset av for det gjeldene 

svaralternativet og gjennomsnittsverdi for hvert spørsmål. 
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Yrkesutøvende folkesangere og hobby-folkesangere 

For å se nærmere på resultatene av VHI-10 og SVHI-10 delte jeg inn informantene i de to 

grupperingene «yrkesutøvende folkesanger/kveder» og «hobby-folkesanger/kveder», for å 

deretter sammenligne disse to gruppenes gjennomsnittlige skår (mean) på begge 

selvrapporteringsskjemaene, dette er presentert i figur 2.  

 

 

Figur 2. Gjennomsnittlig total skår av VHI-10 og SVHI-10, hvor 40 er høyeste mulige skår. Yrkesutøvende 

folkesanger/kveder, N= 25. Hobby-folkesanger/kveder, N=16. 

Man kan ut fra figur 2 se at både yrkesutøvende folkesangere og hobby-folkesangere 

rapporterer større plager med stemmen på SVHI-10 enn VHI-10. Det ser ut til at hobby-

folkesangerne opplever noe større plager enn de yrkesutøvende folkesangerne sett ut i fra 

resultatet på SVHI-10, men det er ingen signifikant forskjell mellom totalskåren på SVHI-10 

mellom yrkesutøvende folkesangere (Mdn = 8.00) og hobby-folkesangere (Mdn = 10.00), U = 

260.0, z = 1.61, p = 0.11, r = 0.25. 

Selv om det ser ut til at både yrkesutøvende – og hobby-folkesangere rapporterer større 

stemmevansker på SVHI-10, må det likevel nevnes at begge gruppenes gjennomsnitt ligger 

lavt på skalaen, hvor 40 er maksimal skår, og at det samlet sett ikke er tegn på at noen av 

gruppene har betydelige stemmevansker.  
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Figur 3. Oversikt over totalskår per informant, VHI-10 og SVHI-10. Stiplet linje er VHI-10s cut of på 11. Total 

mulige skår per informant er 40. Merk.: Noen resultater overlapper. Yrkesutøvende folkesanger: N= 25. Hobby-

folkesanger: N=16. 

En oversikt over hver enkelt informants totalskår på SVHI-10 og VHI-10 kan sees i figur 3. 

De personene som skårer over 11 på VHI-10 vil man kunne si har en stemmevanske (Arffa et 

al., 2012) og den stiplete linjen i figur 3 symboliserer denne grensen. Det er ikke gjort noen 

studier som avgjør noen poenggrense for hvorvidt man har stemmevansker på SVHI-10, men 

man kan av figur 3 se at flertallet av alle folkesangerne i denne studien skårer noe høyere på 

SVHI-10 sammenlignet med VHI-10. To yrkesutøvende folkesangere har totalskår på 11 og 

12 på VHI-10, noe som kan regnes som en stemmevanske.  

I spørreskjemaet fikk informantene et separat spørsmål om de føler at de sliter med 

stemmevansker nå og av de tre som svarte «ja» på dette spørsmålet er det kun én som har 

resultat på VHI-10 som skal kunne tilsi en stemmevanske. Man kan av figur 3 se at én hobby-

folkesanger rapporterer nokså store plager på SVHI-10 med en skår på 30, men 

vedkommende er ikke plaget av stemmevansker ifølge svaret som ble oppgitt på det 

spesifikke spørsmålet om dette i spørreundersøkelsen. 
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4.4.6 Kommentarer 

Helt til slutt i spørreundersøkelsen fikk samtlige informanter mulighet til å avgi kommentar i 

et åpent kommentarfelt, i tilfelle informantene ønsket å komme med informasjon som ikke ble 

dekket av spørreskjemaet. Noen informanter gav utfyllende beskrivelser av sine opplevelser 

med stemmevansker, men det var ikke like naturlig å gjøre rede for disse kommentarene i 

sammenheng med de andre resultatene i studien. Jeg mener noen av de avsluttende 

kommentarene fra informantene bidrar til et viktig innblikk i folkesangernes erfaringer og 

utfordringer med stemmevansker og jeg har derfor valgt å inkludere dem her:  

«Jeg krysset av for "nei" på spørsmålet om jeg har mistet inntekt pga. stemmevansker. 

Det er sant i dag, fordi jeg har øvet opp stemmen og gjennomført en grundig 

kompetanseheving mht. stemme og stemmepleie. For noen år siden ville jeg imidlertid 

ha måttet svare "ja" på dette. Jeg sa til og med opp jobben på grunn av 

stemmevansker.» 

 

«Kulokk og lignende sliter masse. Får masse knekk og blir hes i stemmen etterpå. 

Pleier å bare slutte å snakke resten av dagen.» 

 

«Mitt stemmeideal gjør det vanskeligere å lære sangteknikk hos vanlig sangpedagog, 

fordi jeg stadig må bygge bro mellom mitt ideal og det som sangpedagogen ser på som 

sunt. Dette har blitt lettere med mer erfaring om eget ideal og sangteknikk.» 

 

«Når det gjelder meg selv, så virket en langvarig bihulebetennelse veldig negativt inn 

på stemmen min. Det var ikke enkelt å få legen til å skjønne at jeg gjerne ville verne 

om sangstemmen min, og at det var viktig for meg. Av en spesialist fikk jeg høre at 

dette var kronisk bihulebetennelse. Men aldri om noe mer oppfølging fra fastlege om 

det kunne være noe annet som kunne gjøres. Jeg var for beskjeden til å kreve mer, men 

burde søkt andre spesialister/annen hjelp, for tiden flyger fra meg! Isteden har jeg levd 

med en slags sorgreaksjon som på en måte har vært med å bryte meg ned… …Jeg 

ønsker at en burde bli tatt mer på alvor av legene når en vil verne om sangstemmen 

sin, selv om en ikke har sang som hoved-levebrød. Målet er at stemmen bør være 

behagelig for den/de som lytter, og da bør en skal få hjelp til å bevare den gode 

sangstemmen sin lengst mulig.» 
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«Det eneste problemet jeg merker er at jeg etter konsert kan miste stemmen om jeg går 

ut etterpå. Det er da involvert alkohol, prat og bråkete lokaler. Akkurat i denne 

situasjonen har jeg ikke kontroll og jeg må passe meg, særlig om jeg skal 

synge/undervise dagen etter. Ellers har jeg sjelden problemer, utenom når jeg er 

forkjølet.» 

 

«Som folkesanger har det tradisjonelt vært mest fokus på repertoar og formidling. 

Veldig viktig at folkesangere tar vare på stemmen som instrument uavhengig av 

sjanger. Vi skal ha instrumentet hele livet, så ikke hopp over oppvarmingsøvelsene er 

vel mitt råd.» 
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5 Drøfting av resultater 

I dette kapittelet vil jeg drøfte noen av de mest interessante funnene i studien sett i 

sammenheng med problemstillingen, teori og mine egne erfaringer som folkesanger. 

5.1 Utdanning 

Flertallet av folkesangerne i denne studien har utdanning og opplæring via mesterlære, høyere 

utdanning eller er selvlært. Mesterlære er den mest vanlige undervisningsmetoden innenfor 

folkemusikktradisjonen (Stubseid, 1998a, s. 253-254) og det er ikke overraskende at denne 

læringsformen skåret høyt i undersøkelsen. De informantene som oppgir at de har høyere 

utdanning i vokal folkemusikk er alle yrkesutøvende folkesangere og det er vanskelig å vite 

om det er tilfeldig, men det kan være en sammenheng med at folkesangere som tar høyere 

utdanning gjør dette for å forberede seg til et yrke som folkesanger. 

 

Det er få informanter som oppgir at de har lært vokal folkemusikk på kulturskole eller 

videregående skole, noe som kan ha sammenheng med at det ikke er alle kommuner og fylker 

som tilbyr undervisning i vokal folkemusikk på kulturskoler eller videregående skoler. En 

studie gjort av Bjørn Aksdal og «Rådet for norsk folkemusikk og folkedans» i 2008 viste at 

kun 15 av 271 kulturskoler i Norge hadde vokal folkemusikk som et undervisningstilbud 

(Aksdal, 2008, s. 47).  

 

I «Rammeplanen for kulturskolen» (Norsk kulturskoleråd, 2016) står det skrevet at 

kulturskolene bør styrke eller opprette undervisningstilbud på folkemusikkinstrumenter som 

har mangelfull rekruttering hvis det finnes lærerkompetanse på disse instrumentene. Ifølge 

studien til Aksdal (2008, s. 10) er hovedårsaken til at kulturskolene ikke oppretter 

undervisningstilbud innen folkemusikk mangel på etterspørsel, etterfulgt av mangel på 

lærerkompetanse. Studien til Aksdal (2008) er ti år gammel og det er mulig at resultatene ville 

vært noe annerledes i dag, men mitt inntrykk er at det forholder seg ganske likt. Som pedagog 

og folkesanger har jeg, ved tidligere anledninger, vært i kontakt med flere kulturskoler for å 

høre om de har hatt interesse i å opprette et undervisningstilbud i vokal folkemusikk, hvor jeg 

har fått beskjed om at kulturskolen enten ikke har økonomi, eller at det ikke er stor nok 

etterspørsel til å etablere et undervisningstilbud i vokal folkemusikk. Siden norsk folkemusikk 
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er underrepresentert som sjanger i norsk kulturskole er det er naturlig å regne med at det kan 

ta noe tid før elever får kjennskap til sjangeren, men at søkertallene til vokal folkemusikk vil 

kunne øke etter hvert som undervisningstilbudet blir mer etablert. Siden «Rammeplanen for 

kulturskolen» (Norsk kulturskoleråd, 2016) oppfordrer til at kulturskolene skal opprette 

undervisning på folkemusikkinstrumenter om de har lærerkompetanse til dette, er det synd om 

dette ikke skjer på grunn av kulturskolens frykt for at undervisningstilbudet ikke vil fylles av 

nok elever.  

 

I Norge er det per dags dato kun én videregående skole som tilbyr en egen studieretning for 

folkemusikk og den er i Vinstra (Utdanningsdirektoratet, 2018). Selv om det kun er én 

videregående skole i Norge som tilbyr folkemusikk som studieretning, er det i «Læreplanen 

for instrument, kor og samspill» (Utdanningsdirektoratet, 2006) skrevet at programfaget kan, 

blant annet, ivareta og fornye norsk musikkarv. Selv om videregående skoler med 

studieretning for musikk ikke er spesielt rettet mot folkemusikk, har lærerne på disse skolene 

mulighet til å inkludere opplæring i vokal folkemusikk. En årsak til at få musikklinjer på 

videregående skoler underviser i vokal folkemusikk, kan være mangel på lærere med 

kompetanse i dette. Mye tradisjonsmusikk er bevart på lydopptak (Stubseid, 1998a, s. 254-

255) og bruk av lydopptak av ulike folkesangere kan være en metode og et hjelpemiddel for 

opplæring innen vokal folkemusikk på musikklinjer som mangler lærere med folkemusikalsk 

bakgrunn. 

 

5.2 Stemmebelastning 

I teoridelen i denne oppgaven ble det nevnt at den vokale folkemusikken har stått ovenfor en 

bruksendring, fra å være musikk som ble brukt i hjemmet eller i arbeidet på gården er 

musikken nå flyttet til scenen (Wickström, 2003, s. 83-89). Ifølge resultatene i denne studien 

kan man konkludere med at den vokale folkemusikken absolutt har fått en naturlig plass på 

scenen siden hele 38 av 41 folkesangere oppgir at de synger konserter.  

 

Det å synge konserter i store lokaler uten forsterkning kan være en utfordring med tanke på 

stemmebelastning hos folkesangere (Colton et al., 2011, s. 220). Samlet sett rapporterer et 

flertall av folkesangere i denne studien at de ikke benytter seg av mikrofon når de synger 
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konserter. Det kan være flere grunner til at folkesangere synger konserter uten mikrofon, det 

kan være at de synger i lokaler hvor stemmen bærer godt eller at publikum sitter nærme 

sangeren og at det derfor ikke er behov for å synge med et høyt volum. En annen årsak til at 

flertallet av folkesangerne i denne studien synger konserter uten mikrofon kan være at vokal 

folkemusikk stammer fra en tid hvor det ikke fantes teknologiske hjelpemidler som 

forsterkning av lyd og at noen folkesangere ønsker å holde seg til det tradisjonelle uttrykket. 

Det er mulig, på grunn av det tradisjonelle idealet, at noen folkesangere mener at bruk av 

mikrofon forringer det folkemusikalske særpreget.  

 

De forrige foreslåtte grunnene til at folkesangere ikke benytter seg av mikrofon når de synger 

konsert går alle ut på at folkesangerne selv har gjort et bevisst valg om å la være å bruke 

mikrofon, men det er ikke nødvendigvis slik. Det er mulig at bruken av mikrofon blant 

folkesangere avhenger av tilgangen til mikrofon og lydanlegg, eller kunnskap om disse 

hjelpemidlene. Undersøkelsen viser at det er noe mer vanlig å bruke mikrofon blant 

yrkesutøvende folkesangere, sammenlignet med hobby-folkesangere, og det er naturlig å 

tenke seg at yrkesutøvende folkesangere har lettere tilgang på mikrofon og lydanlegg fordi de 

mest sannsynlig synger konserter på steder som har slikt utstyr tilgjengelig, eller de har 

investert i eget lydutstyr. Årsaken til at det i denne studien er flere yrkesutøvende 

folkesangere enn hobby-folkesangere som synger konserter med mikrofon, kan også være at 

yrkesutøvende folkesangere oftere synger med akkompagnement eller i lokaler som har 

krevende akustikk og derfor har et større behov for forsterkning av stemmen. 

 

Tre folkesangere oppgir i spørreundersøkelsen at de har sykemeldt seg på grunn av 

stemmevansker, disse tre informantene har rapportert at de holder konserter utendørs og at de 

ikke bruker mikrofon når de synger konsert. Å synge konsert utendørs uten mikrofon vil 

sannsynligvis være mer belastende for stemmen enn å synge med mikrofon, men det er 

vanskelig å si om denne økte stemmebelastningen har noen sammenheng med sykemeldingen 

hos de tre folkesangerne som har vært sykemeldt på grunn av stemmevansker.  

 

De yrkesutøvende folkesangerne i denne studien har en noe høyere stemmebelastning enn 

hobby-folkesangerne ved at de synger flest konserter og har et høyere antall timer med 

synging i løpet av en uke. Det at de yrkesutøvende folkesangerne benytter seg av mikrofon i 

større grad enn hobby-folkesangerne, minsker stemmebelastningen hos de yrkesutøvende og 
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på den måten kan det være med på å utligne forskjellene på stemmebelastning mellom de to 

gruppene. Det er vanskelig å sammenligne om yrkesutøvende folkesangere har en større 

stemmebelastning enn hobby-folkesangere, siden mange av informantene i studien har arbeid 

som krever at de bruker stemmen mer enn fire timer om dagen og dermed har 

stemmekrevende yrker selv om de ikke synger mye.  

Selv om det er et flertall av folkesangere som oppgir at de synger konserter uten mikrofon, gir 

kommentarene fra informantene inntrykk av at folkesangere har et bevisst forhold til at 

akustikken i ulike rom kan føre til økt stemmebelastning og at de reduserer denne 

belastningen enten ved å tilpasse sangteknikk, klang eller ved å bruke mikrofon og 

forsterkning. Det må også nevnes at en del informanter kommenterte at det var vanskelig å 

velge om de oftest sang med eller uten mikrofon siden begge deler forekom like ofte og at det 

er mulig antallet folkesangere som bruker mikrofon reelt sett er høyere. Kommentaren fra én 

informant indikerer at noe av repertoaret til den vokale folkemusikken, som kulokk, er 

spesielt krevende for stemmen og kan føre til stemmevansker. En annen informant skriver at 

vedkommende kan miste stemmen ved å gå ut på byen etter konsert, noe som er i tråd med 

tidligere teori om at sangere ikke nødvendigvis er like flinke til å overføre den gunstige 

stemmebruken de bruker når de synger over til talestemmen (Colton et al., 2011, s. 220). Det 

kan av denne studien se ut til at folkesangere møter de samme utfordringene tilknyttet 

stemmebelastninger som sangere fra andre sjangere, både på jobb og privat. 

 

Stemmepedagoger og -logopeder kan i behandling av folkesangere med stemmevansker bidra 

med råd og kunnskap om avlasting av stemmen ved for eksempel mikrofonbruk, men om 

folkesangere unngår å bruke mikrofon som et bevisst valg for å ivareta den folkemusikalske 

tradisjonen vil det oppstå en utfordring med hvilke tiltak en stemmepedagog eller -logoped 

skal benytte for å ikke gå på akkord med det folkemusikalske idealet. Det ville vært 

interessant å få en nærmere forklaring på hvorfor noen sangere ikke benytter seg av mikrofon, 

siden årsakene kan være med på å danne et grunnlag for hvordan stemmepedagoger og – 

logopeder skal veilede denne sangergruppen i stemmehygiene og behandling av 

stemmevansker. Mulige tiltak for stemmehygiene som stemmepedagoger og – logopeder kan 

ta i bruk i møte med folkesangere vil bli drøftet nærmere i neste kapittel om stemmehygiene. 
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5.3 Stemmehygiene 

En del av problemstillingen i denne studien var å se nærmere på hva slags øvelser og rutiner 

folkesangere har lært for å ta vare på stemmen sin. Den vokale folkemusikken har ikke de 

samme idealene som den klassiske sangen (Løkken, 1998, s. 101), men et ideal hvor man skal 

synge med sin naturlige stemme og med folkemusikalske stiltrekk (Furholt, 2012, s.22). 

Ifølge litteraturen er det ulike synspunkter på hvordan folkesangere forholder seg til 

sangteknikk og stemmehygiene. Furholt (2012, s. 22) skriver at folkesangere blir oppfordret 

til å unngå «klassisk sangteknikk», men at folkesangere som har problemer med stemmen kan 

få generelle råd om sangteknikk fra andre sjangere. Wickström (2003, s. 88-89) skriver at 

folkesangeres økte bevissthet rundt opptrening av stemmen har ført til at folkesangere tilegner 

seg en mer «klassisk klang» siden sangteknikk delvis stammer fra den klassiske tradisjonen. I 

denne studien var det ikke ønskelig å kartlegge hva slags type klang folkesangerne bruker når 

de synger, men det ble kartlagt ulike strategier for stemmehygiene som folkesangere har lært 

av lærere og andre, og som de benytter selv.  

 

Et høyt antall folkesangere har lært strategier for stemmehygiene, enten hos sin sanglærer 

eller hos andre. Ulike strategier for stemmehygiene som folkesangerne har lært og benytter 

omfatter indirekte stemmebehandling som bruk av mikrofon, drikke nok vann og sove nok, i 

tillegg til direkte stemmebehandling i form av konkrete øvelser og fysiske metoder som 

oppvarming, øvelser for pust og støtte, avspenning, ulike stemmeøvelser brukt i logopedien 

og øvelser fra andre sjangere. Kommentarene som er avgitt av informantene tilknyttet 

strategier for stemmehygiene er i tråd med Furholts (2012, s. 22) påstand om at folkesangere 

søker råd om sangteknikk fra andre sjangere og viser at en stor del av folkesangerne i denne 

studien ikke er bekymret for å tilegne seg øvelser som originalt er tilknyttet andre musikalske 

sjangere. Noen av folkesangere i studien benytter seg av terminologi som er tilknyttet den 

klassiske sangtradisjonen når de skal beskrive ulike øvelser for stemmehygiene, noe som er 

med på å understreke Wickströms (2003, s. 88-89) påstand om at folkesangere har fått en økt 

bevissthet angående sangteknikk og er blitt influert av den klassiske tradisjonen. Det ser ut til 

at vokal folkemusikk er en sjanger som er i endring; det har allerede skjedd en forflytning av 

musikken fra hjemmet til scenen og det kan være en følge av dette ser at flere folkesangere 

tillegger seg sangteknikk for å være bedre rustet til å møte stemmebelastningene dette 

medfører.  
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Siden det var frivillig for informantene å føye til informasjon om ulike øvelser og strategier 

for stemmehygiene, er det mulig at spørsmålene om stemmehygieneøvelser ble besvart av de 

informantene som har mest kunnskap og erfaring med dette. 17 folkesangere i studien har 

høyere utdanning innen vokal folkemusikk og det kan være nærliggende å tenke at disse 

folkesangerne har hatt større mulighet til å bli kjent med stemmeøvelser fra andre musikalske 

sjangere, enten fra pedagoger på utdanningsinstitusjonene eller fra medstudenter som operer 

innen andre sjangere enn folkemusikk.  

 

Selv om en del folkesangere i denne studien uttrykker seg positivt om stemmehygiene og 

sangteknikk, er det ikke alle som deler dette synspunktet. Én informant uttrykker at 

stemmeidealet i folkemusikken gjør det vanskelig å lære sangteknikk hos vanlig sangpedagog, 

fordi det å synge sunt ikke nødvendigvis er forenlig med idealet til musikken. Siden 

stemmeidealet i den vokale folkemusikken er talenært, nasalt og litt presset (Løkken, 1998, s. 

101), er det forståelig at bruk av en annen klang, som for eksempel i mer klassisk stil, kan 

virke ødeleggende for det musikalske uttrykket til folkesangeren og at noen folkesangere av 

den grunn advarer mot å adoptere klassisk sangteknikk. 

 

På grunn av det talenære stemmeidealet til den vokale folkemusikken kan det tenkes at 

stemmeøvelser benyttet i logopedisk praksis for å bedre talestemmen kan være mer 

hensiktsmessig som øvelser for folkesangere enn øvelser fra den klassiske sangtradisjonen. En 

del av folkesangerne i denne studien benytter seg allerede av stemmeøvelser som er brukt 

innen logopedien; som tyggeøvelser, tunge- og leppetriller, friksjonsøvelser, fonasjon i rør og 

blokking. Grunnen til at noen folkesangere benytter seg av stemmeøvelser fra logopedien kan 

være at disse øvelsene, som tar utgangspunkt i talestemmen, ikke endrer på stemmeklangen i 

for stor grad slik at folkesangerne kan synge tilnærmet sitt klangideal. I den vokale 

folkemusikken synges det ofte på konsonantene i tillegg til vokalene (Løkken, 1998, s. 101) 

og konsonantene det synges på er nasale lyder som /m/, /n/, og /ng/ eller /l/, som er en lateral 

lyd (Rørbech, 2009, s. 116). Ved nasale lyder er ganeseglet senket slik at luften passerer 

igjennom nesen og stemmen resonnerer i nesesvelgrommet og nesehulene (Rørbech, 2009, 

s.116). Det er sannsynlig at den nasale sangstilen innen den vokale folkemusikken har årsak i 

at det synges mye på konsonanter hvor ganeseglet er senket. I klassisk sang synges det i størst 

grad på vokaler, hvor ganeseglet er hevet og luften strømmer ut igjennom munnen (Rørbech, 

2009, s. 114). Det ser ut til at det er et fysisk skille mellom klassisk sang og vokal 
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folkemusikk ved at klassiske sangere i stor grad synger med hevet ganesegl og folkesangere 

synger med senket ganesegl, dette fysiske skillet gjør det forståelig at bruk av en klassisk 

sangteknikk kan gå på akkord med det folkemusikalske sangidealet. For logopeder og 

stemmepedagoger kan det være fordelaktig ved valg av stemmeøvelser til folkesangere å 

velge øvelser som ikke krever heving av ganeseglet i for stor grad, da det er mulig dette gir en 

klang som minner for mye om klassisk sang.  

 

Folkesangerne i denne studien utgjør en blandet gruppe med tanke på holdninger og 

erfaringer med stemmehygiene hvor noen folkesangere har et stort repertoar av 

stemmeøvelser, mens andre kan gå på scenen uten å lage en lyd i forveien. Det antydes av 

kommentarene til informantene at det, som litteraturen indikerer, finnes en diskusjon om 

hvorvidt folkesangere skal tilegne seg teknikk fra den klassiske sangtradisjonen og om dette 

går på bekostning av den vokale folkemusikkens egenart. Det er tydelig at en del av 

folkesangerne i studien er opptatte av å ta vare på stemmen sin på best mulig måte, men at det 

hos noen oppstår en konflikt mellom stemmehygiene og det folkemusikalske sangidealet. For 

videre forskning kan det være interessant å se nærmere på ulike øvelser for stemmehygiene 

som, ved siden av å ta vare på stemmen, ivaretar folkesangeres stemmeideal. 

5.4 Stemmevansker 

Resultatene i denne studien beskriver situasjonen slik den var for informantene på det 

tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført og kun tre folkesangere rapporterer at de opplever 

stemmevansker på dette tidspunktet. Samlet sett er gjennomsnittsskåren til alle informantene i 

denne studien lav på selvrapporteringsskjemaene for stemmevansker, noe som indikerer at 

folkesangerne i denne studien var stemmefriske da undersøkelsen ble gjennomført, 

 

Selv om flertallet folkesangere ikke er plaget med stemmevansker, rapporterer 14 av 38 

informanter at de i løpet av karrieren har vært nødt til å avlyse konserter på grunn av 

stemmen. Kun tre folkesangere rapporterer at de har sykemeldt seg på grunn av 

stemmevansker, noe som er interessant siden det er et høyere antall som har vært nødt til å 

avlyse konserter. Det lave antall sykemeldinger sett i sammenheng med det noe høyere 

antallet avlyste konserter, kan ha årsak i at det er et stort skritt for mange av informantene å 

være borte fra jobb. Dataene indikerer at de folkesangerne som har slitt mest med stemmen 
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også jobber som lærere ved siden av og én informant forteller at vedkommende heller gjør 

tilpasninger i skoledagen hvis stemmen er borte, enn å sykemelde seg. Siden de fleste 

folkesangerne i undersøkelsen rapporterer at forkjølelse er årsaken til avlysning av konserter, 

kan det være at forkjølelse ikke oppfattes som en god nok grunn til å sykemelde seg fra de 

arbeidsforholdene man har ved siden av og at det er derfor antall sykemeldinger er lavt.  

 

En annen årsak til at det er færre som har sykemeldt seg enn som har avlyst konserter, kan 

være at man for å sykemelde seg avhenger av å ha et arbeidsforhold hvor man har rett på 

sykemelding, noe man ikke nødvendigvis har som selvstendig næringsdrivende folkesanger. 

Selvstendig næringsdrivende som ikke har sykeforsikring får ikke sykepenger før 17. 

sykefraværsdag (NAV, 2018). Etter 17. dager er som oftest en forkjølelse borte og det er 

mulig at selvstendig næringsdrivende folkesangere uten sykeforsikring ikke får muligheten til 

å benytte seg av rettigheter til sykepenger fra NAV.  

 

Ingen av folkesangerne i studien har gjennomgått kirurgisk operasjon på grunn av 

stemmevansker, men noen har mottatt medisinsk behandling i form av hostesaft eller 

antibiotika. Fordi medisinene folkesangerne i denne studien har fått som hjelp mot 

stemmevansker er hostesaft og antibiotika, ser det ut til at årsakene til stemmevansker i denne 

gruppen har opprinnelse i forkjølelse eller halsbetennelse, noe som også er i tråd med 

informantenes svar om årsaker til avlysning av konserter.  

5.4.1 Selvevalueringsskjema 

I spørreskjemaet fylte informantene ut to selvevalueringsskjemaer for stemmevansker, VHI-

10 og SVHI-10. VHI-10 er et selvevalueringsskjema rettet mot stemmevansker tilknyttet 

talestemmen (Rosen & Murry, 2000, s. 373), mens SVHI-10 er et selvevalueringsskjema for 

stemmevansker rettet mot sangerstemmen (Cohen et al., 2007, s. 403). Funksjonen til VHI-10 

og SVHI-10 i denne undersøkelsen var som verktøy for å kartlegge folkesangernes 

selvopplevde stemmevansker og selv om det ikke er en del av problemstillingen å diskutere 

forskjellene mellom de to skjemaene, finner jeg det relevant fordi studiens resultater om 

stemmevansker er nært tilknyttet de to selvevalueringsskjemaene. 

 

Man kan diskutere om det er behov for å omtale stemmevansker relatert til enten talestemmen 

eller sangstemmen, siden mennesker egentlig i bunn og grunn kun har én stemme som 
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benyttes til begge deler. Undersøkelser har vist at sangere kan ha problemer tilknyttet 

stemmen som ikke nødvendigvis blir kartlagt ved hjelp av selvevalueringsskjemaer som ikke 

er designet spesielt for dette. Rosen og Murry (2000, s. 373) skriver at sangere mest 

sannsynlig oppsøker hjelp på grunn av vansker tilknyttet sangstemmen og foreslår at årsaken 

til at sangere skårer lavere enn ikke-sangere på VHI i deres studie er fordi VHI har begrenset 

med påstander tilknyttet sangstemmen. Studien til Murry, Zschommler og Prokops (2007, s. 

376) viste at sangere vurderte stemmevanskene sine som mer alvorlige når det ble lagt til tre 

påstander spesifikt rettet mot sangstemmen i VHI-10, enn ved bruk av den originale VHI-10 

og studien til Renk, Sulica, Grossman, Georges og Murry (2017, s. 383.e1) indikerer at 

sangere vurderer stemmevanskene sine som mer alvorlige når de besvarer SVHI-10 

sammenlignet med VHI-10.  

Resultatene i denne studien viser signifikante forskjeller mellom totalskåren på VHI-10 (M= 

5.02) og SVHI-10 (M= 9.37). Renk et al. publiserte i 2017 en lignende undersøkelse på 50 

sangere hvor formålet var å sammenligne totalskåren på VHI-10 og SVHI-10 og resultatet fra 

den undersøkelsen viste en signifikant forskjell på de to selvevalueringsskjemaene (Renk et 

al., 2017, s. 383.e1). Sammenlignet med denne studien viser resultatene i undersøkelsen til 

Renk et al. (2017, s. 383.e1) en noe høyere gjennomsnittlig skår på 12.1 på VHI-10 og 20.4 

på SVHI-10. Årsaken til at sangerne i undersøkelsen til Renk et al. (2017) har en høyere 

gjennomsnittlig skår på VHI-10 og SVHI-10 sammenlignet med folkesangerne i denne 

studien, kan være fordi sangerne i undersøkelsen til Renk et al. (2017, s. 383.e3) hadde alle 

oppsøkt hjelp på grunn av stemmeproblemer, mens folkesangerne i denne studien kunne delta 

selv om de var stemmefriske.  

 

Fordi utvalgsmetoden i denne studien er et ikke-sannsynlighetsutvalg og fordi det er en liten 

populasjon er det ikke mulig å gjøre håndfaste konklusjoner for å generalisere funnene i 

denne undersøkelsen til andre sangere utenom de som var inkludert i studien, selv om 

forskjellen mellom skårene på VHI-10 og SVHI-10 i denne studien var signifikante. Selv om 

resultatene i denne studien ikke kan generaliseres, er funnene i tråd med resultatet til Renk et 

al. (2017) som konkluderer med at sangere har spesifikke problemer tilknyttet sangstemmen 

og bør kartlegges av skjemaer tilrettelagt for dette (Renk et al., 2017, s. 383.e1).  

 

I spørreundersøkelsen til denne studien ble informantene som oppgir at de har stemmevansker 

spurt om de erfarer at disse vanskene er tilknyttet talestemmen, sangstemmen eller begge 
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deler. Tre folkesangere i denne studien rapporterer at de har stemmevansker, to av disse har 

problemer tilknyttet sangstemmen og én har problemer tilknyttet både talestemmen og 

sangstemmen. Data fra kun tre personer er for lite til å kunne konkludere med at folkesangere 

oppfatter at det er en forskjell mellom sangstemmen og talestemmen, men besvarelsene fra 

disse tre folkesangerne indikerer at de relaterer stemmevanskene til ulik stemmebruk. Et 

viktig aspekt i diskusjonen om talestemme eller sangstemme, er at sangere kan oppleve 

stemmevansker tilknyttet kun talestemmen og et skjema som VHI-10 vil da kunne være helt 

tilstrekkelig for å kartlegge stemmevanskene hos disse sangerne. Renk et al. (2017, s. 383.e4) 

foreslår at klinikere bør benytte seg av både VHI-10 og SVHI-10 i kartlegging av 

stemmevansker hos sangere, slik at de kan identifisere problemer tilknyttet både tale- og 

sangstemmen. 

 

Til videre forskning vil det kunne være interessant å gjøre en mer grundig oversettelse av 

SVHI og SVHI-10 til norsk og validere disse for norske forhold, slik at klinikere kan benytte 

disse skjemaene i tillegg til VHI-10 i behandling av stemmevansker hos sangere og dermed 

lettere kunne kartlegge vanskene hos disse personene.  
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6 Avslutning 

I dette kapittelet vil jeg oppsummere de viktigste funnene som er fremstilt og diskutert i 

denne studien, i tillegg til å svare på studiens problemstilling. Tilslutt vil jeg komme med 

forslag til videre forskning og stemmelogopedisk eller -pedagogisk praksis med utgangspunkt 

i drøftingen fra kapittel 5. 

6.1 Oppsummering og konklusjoner 

Denne studien er en deskriptiv undersøkelse hvor det har vært ønskelig å kartlegge norske 

folkesangeres utdanning, stemmebelastning, stemmehygiene og stemmevansker ved hjelp av 

en kvantitativ tilnærming. Som en del av problemstillingen ble det utarbeidet et underliggende 

forskningsspørsmål per tema som studien ønsket å undersøke og beskrive.  

 

Det første forskningsspørsmålet i problemstillingen er knyttet til folkesangeres utdanning og 

lyder: «Hvilken utdanning har norske folkesangere innen vokal folkemusikk?». Studien viser 

at flertallet av folkesangerne i denne undersøkelsen har utdanning og opplæring via 

mesterlære, høyere utdanning eller er selvlært. Det er ikke overraskende at mesterlære er en 

undervisningsform mange av folkesangerne i studien er kjent med, siden dette er den mest 

vanlige undervisningsformen innen norsk folkemusikk. Det at det er få kulturskoler og 

videregående i Norge som tilbyr undervisning i folkemusikk, kan være noe av grunnen til at 

det er få informanter i denne studien som har oppgitt at de har fått undervisning på disse 

opplæringsstedene.  

 

Forskningsspørsmålet som omhandler stemmehygiene er formulert slik: «Hvilke ulike 

belastninger tilknyttet stemmebruk er norske folkesangere utsatt for i forbindelse med yrket, 

eller hobbyen, som folkesanger og har folkesangere som arbeider deltid et stemmekrevende 

yrke ved siden av?». I denne studien er yrker som krever stemmebruk i mer enn fire timer om 

dagen kvalifisert som et stemmekrevende yrke og det viser seg at 52 prosent av folkesangerne 

i studien har et stemmekrevende yrke ved siden av arbeidet, eller hobbyen, som folkesanger. 

Av de folkesangerne som arbeider i et stemmekrevende yrke ved siden av arbeidet, eller 

hobbyen, som folkesanger er flertallet lærere og musikk- eller sangpedagoger.  
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93 prosent av folkesangerne i denne undersøkelsen synger konserter og disse konsertene 

holdes i forskjellige lokaler med ulik grad av krevende akustikk. De lokalene som blir vurdert 

av informantene som mest krevende med tanke på akustikken er gymsal, utested/pub/kafé og 

utendørs. Et flertall av folkesangerne i studien synger konserter uten mikrofon, noe som kan 

gi økt stemmebelastning, men en del informanter oppgir at de benytter seg av mikrofon i de 

lokalene som har mest krevende akustikk. Kommentarer avgitt av én informant indikerer at 

noe av repertoaret innen den vokale folkemusikken, som for eksempel lokk, er spesielt 

krevende for stemmen, mens en annen informant først får problemer med stemmen om 

vedkommende går ut på byen etter endt konsert. Man kan se en tendens til at de 

yrkesutøvende folkesangerne i denne studien har en noe høyere stemmebelastning enn hobby-

folkesangerne ved at de synger flere konserter og har et høyere antall timer med synging i 

løpet av en uke. Men det er vanskelig å sammenligne stemmebelastningen hos yrkesutøvende 

og hobby-folkesangere, siden mange av informantene i studien arbeider i stemmekrevende 

yrker ved siden av.  

 

Som svar på forskningsspørsmålet tilknyttet stemmebelastning indikerer resultatene at 

folkesangerne i denne undersøkelsen er utsatt for stemmebelastninger i forbindelse med 

konserter i lokaler med variabel akustikk, utførelse av krevende repertoar, synging uten 

mikrofon, øving og arbeid i stemmekrevende yrker ved siden av virket som folkesanger. 

 

«Hvilke typer strategier eller øvelser har norske folkesangere lært for å ta vare på stemmen 

sin?» er forskningsspørsmålet knyttet til stemmehygiene. Et høyt antall av folkesangerne i 

studien har lært strategier for stemmehygiene og har lært dette blant annet hos sanglærer, i 

kor, via andre sangere eller som selvlært. Ulike strategier for stemmehygiene som 

folkesangerne har lært og benytter omfatter indirekte stemmebehandling som bruk av 

mikrofon, drikke nok vann og sove nok, i tillegg til direkte stemmebehandling i form av 

konkrete øvelser og fysiske metoder som oppvarming, øvelser for pust og støtte, avspenning, 

ulike stemmeøvelser brukt i logopedien og øvelser fra andre sjangere. Når det gjelder 

stemmeøvelser fra logopedien er friksjonsøvelser, tyggeøvelser, tunge og -leppetrille, 

fonasjon i rør og blokking øvelser som noen folkesangere i studien har lært og benytter for å 

ta vare på stemmen sin. Det er et flertall av folkesangerne i studien som oppgir at de alltid 

varmer opp stemmen før konserter og et flertall som rapporterer at de aldri, eller nesten aldri, 

synger ned stemmen etter konsert.  
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Forskningsspørsmålet tilknyttet stemmevansker lyder: «I hvilken grad opplever norske 

folkesangere stemmevansker, og har eventuelle problemer med stemmen ført til avlysning av 

konserter eller sykemelding?» Tre folkesangere i studien rapporterer at de sliter med 

stemmevansker på det tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført. Gjennomsnittlig skår på 

selvrapporteringsskjemaene for stemmevansker i denne studien viser en noe høyere skår på 

skjemaet tilpasset for sangerstemmen, men resultatene fra VHI-10 og SVHI-10 indikerer at 

folkesangerne i denne studien samlet sett er stemmefriske og opplever liten grad av 

stemmevansker. I løpet av karrieren har 37 prosent av folkesangerne i studien som konserterer 

vært nødt til å avlyse konserter og 8 prosent har vært nødt til å sykemelde seg på grunn av 

stemmevansker, men de fleste oppgir at dette har skjedd sjelden. Av kommentarene som er 

gitt av folkesangerne i spørreundersøkelsen kommer det frem at noen av deltakerne har 

opplevd alvorlige konsekvenser på grunn av stemmevansker; én informant har vært nødt til å 

si opp jobben og en annen har levd med en sorgreaksjon etter å ha mistet sangstemmen.  

 

Tendensene, indikasjonene og de signifikante forskjellene denne studien viser må tolkes med 

forsiktighet siden utvalget i studien er et ikke-sannsynlighetsutvalg og av liten størrelse. 

Resultatene i denne studien kan ikke generaliseres til hele populasjonen folkesangere, men 

beskriver gruppen folkesangere som deltok i studien på det tidspunktet spørreundersøkelsen 

ble gjennomført. 

6.2 Veien videre 

Norske folkesangere er en sangergruppe det er forsket lite på, spesielt i sammenheng med 

stemmevansker. Denne studien beskriver noen aspekter ved folkesangeres utdanning, 

stemmebelastning, stemmehygiene og stemmevansker, men det vil være nødvendig med flere 

studier i fremtiden for å kartlegge denne sangergruppen nærmere. Det viste seg i løpet av 

studien at deltakerne hadde mye på hjertet og mange ønsket å komme med utdypende 

forklaringer om sine opplevelser med stemmevansker. Til senere forskning kan en studie med 

samme problemstilling, men med en kvalitativ tilnærming som for eksempel dybdeintervju, 

være interessant for å kunne avdekke nærmere folkesangeres utfordringer og opplevelser i 

relasjon til stemmebelastning, stemmehygiene, samt stemmevansker. For fremtidig forskning 
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kan det være av interesse å sammenligne folkesangere med sangere fra andre sjangere for å se 

om folkesangere opplever større grad av stemmebelastning og stemmevansker enn disse.  

 

I behandling av folkesangere med stemmevansker kan stemmepedagoger og – logopeder 

bidra med råd og kunnskap om avlastning av stemmen i tillegg til øvelser for stemmehygiene. 

For videre forskning kan det være aktuelt å se nærmere på ulike øvelser for stemmehygiene 

som ivaretar folkesangeres stemmeideal. Det kan tenkes at stemmeøvelser benyttet i 

logopedisk praksis for å bedre talestemmen er mer hensiktsmessige enn øvelser fra den 

klassiske sangtradisjonen på grunn av den vokale folkemusikkens talenære stemmeideal. Ved 

valg av stemmeøvelser til folkesangere kan det være fordelaktig for logoped eller 

stemmepedagog å velge øvelser som ikke hever ganeseglet i for stor grad, siden dette kan føre 

til en klang som minner for mye om klassisk sang, men det behøves videre forskning på dette. 

Videre forskning på folkesangere som gruppe kan være med på å danne et grunnlag for 

hvordan stemmepedagoger og – logopeder skal veilede denne sangergruppen i 

stemmehygiene og behandling av stemmevansker. 

 

Denne studien viste at folkesangerne i undersøkelsen rapporterer en noe høyere grad av 

stemmevansker når de besvarer Singing Voice Handicap Index-10, sammenlignet med Voice 

Handicap Index-10, noe som kan indikere at det er et behov for et selvrapporteringsskjema 

spesielt utarbeidet for stemmevansker i tilknytning sangstemmen. Siden det per dags dato, til 

min kjennskap, ikke finnes et selvevalueringsskjema for stemmevansker tilrettelagt for 

sangstemmen på norsk, vil videre forskning kunne bidra til utarbeidelsen av dette. Det vil 

være interessant å gjøre en mer grundig oversettelse av SVHI og SVHI-10 til norsk og 

validere disse for norske forhold, slik at klinikere kan benytte disse skjemaene i tillegg til 

VHI-10 i behandling av personer med stemmevansker for å lettere kartlegge om vanskene er 

relatert til sangstemme eller talestemme.   
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Studien innebærer behandling av sensitive opplysninger om helse. Personvernombudet 

vurderer data til å være relevante og nødvendige for å gjennomføre prosjektet, og har ingen 

innvendinger til datainnsamlingen. 

  

DATASIKKERHET 

Universitetet i Oslo er behandlingsansvarig institusjon for prosjektet. Personvernombudet 

forutsetter at du/dere behandler alle data i tråd med Universitetet i Oslo sine retningslinjer for 

datahåndtering og informasjonssikkerhet. 

  

PROSJEKTSLUTT 

Prosjektslutt er oppgitt til 01.06.2021. Det fremgår av meldeskjema at du vil anonymisere 

datamaterialet ved prosjektslutt. Personvernombudet gjør oppmerksom på at anonymisering 

innebærer vanligvis å: 

- slette identifiserbare opplysninger som IP-adresse og e-post 

- slette eller omskrive/gruppere indirekte identifiserbare opplysninger som stillingsprosent, 

alder og kjønn 
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For en utdypende beskrivelse av anonymisering av personopplysninger, se Datatilsynets 

veileder: 

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk-skjema/veiledere/anonymisering-

veileder-041115.pdf 
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Vedlegg 2: Informasjonsbrev til deltakerne 

Kjære kveder, 
 

Dette er en invitasjon til å delta i en undersøkelse om stemmevansker hos 
folkesangere, både folkesangere med og uten stemmevansker oppfordres til å delta.  
Du er valgt ut til å delta i undersøkelsen fordi du er registrert som yrkesutøvende i 
vokal i FolkOrg eller er medlem i Norsk Kvedarf orum. 

Litt om studien: 
Større scenerom, store antall publikummere og mange konserter gir grunnlag for å tenke at 
yrkesutøvende folkesangere i dag utsettes for stor stemmebelasting og derfor er i faresonen 
for å utvikle stemmevansker.  Studier om stemmevansker er tidligere gjort på sangere innen 
sjangre som klassisk, musikal og pop, men aldri norsk folkemusikk. 
 
Som en del av min masteroppgave i logopedi ved Universitetet i Oslo ønsker jeg å sette 
fokus på folkesangere som yrkesgruppe og å kartlegge i hvilken grad folkesangere opplever 
å ha problemer med stemmen. Undersøkelsen vil også se om grad av opplevd stemmevanske 
kan ha sammenheng med utdanning, grad av stemmebelastning og stemmehygiene.  
 
Om du ikke opplever stemmevansker selv, er svarene dine viktige for at undersøkelsen skal 
gi et realistisk bilde av folkesangere som yrkesgruppe. Høy svarprosent på undersøkelsen 
kan føre til troverdige resultater og bidrar med informasjon som gir grunnlag til videre 
forskning og tilrettelegging for folkesangere som yrkesgruppe hos utdanningsinstitusjoner, 
logopeder og pedagoger som arbeider innen stemmefeltet. 
 

Det er frivillig å delta og du kan når som helst trekke deg uten grunn. Du samtykker til 
deltakelse i undersøkelsen ved å fylle ut spørreskjemaet og åpner dette ved å klikke på 
linken: https://skjema.uio.no/87708 

 

Personvern: 
Undersøkelsen er meldt inn til Personversombudet til forskning- Norsk Senter for 
forskningsdata AS. Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og besvarelser 
anonymiseres ved publisering. Min masteroppgave forventes å leveres i juni 2018 og alt 
innsamlet materiale vil slettes etter prosjektslutt, senest juni 2021. 
 
Ved eventuelle spørsmål om undersøkelsen ta kontakt med: 
 
Kirsti Bakken Kristiansen, kirsti.b.kristiansen@gmail.com 
 
Renee Speijer (Hovedveieder), renee.speijer@isp.uio.no  
Melanie Kirmess (Biveileder), melanie.kirmess@isp.uio.no  
 
Tusen takk for at du hjelper til med å rette fokus mot folkesangere som yrkesgruppe, samt 
min masteroppgave! 
 
Med vennlig hilsen 
Kirsti Bakken Kristiansen 
Logopedistudent, UiO 
  

https://skjema.uio.no/87708
mailto:kirsti.b.kristiansen@gmail.com
mailto:renee.speijer@isp.uio.no
mailto:melanie.kirmess@isp.uio.no
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Vedlegg 3: Spørreskjemaet 
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