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1. Introduksjon

Innledning 

Man kan med sikkerhet fastslå at den musikkteknologiske utviklingen det siste århundret har 

vært omfattende. Bevisene for dette er ikke bare å finne i selve musikken, men også hvordan 

vi både lytter til og utøver den. For å sette påstanden i perspektiv kan det være nærliggende å 

vise til at vi for det første kan feire hundreårsjubileet til den første lydinnspilling som benyttet 

seg av elektrisk forsterkede lydsignaler om bare få år . På samme tid kommer nittiårs-jubileet 1

for oppfinnelsen av stereoopptaket , sammen med året som markerer femti år siden 2

lanseringen av den første kommersielle synthesizeren , førti år siden utviklingen av MIDI  og 3 4

tyve år siden Apples lansering av iPod-en . Utviklingen underbygges for alvor med 5

streamingtjenestenes enorme suksess de siste årene, og Spotify feirer allerede åtte år  i 6

skrivende år – 2016. Svært mye har skjedd på svært kort tid, og på bakgrunn dette kan man 

påstå at mange teknologisk pregede aspekter ved musikk i dag, som tidligere forekom som 

mer eller mindre revolusjonerende, glir mer eller mindre forbi mange av konsumentenes ører. 

Utgangspunktet for denne oppgaven er resultatet av denne utviklingen. Den vil argumentere 

for at det ikke bare er avspillingsteknologi som har forandret vårt samfunns holdning til 

innspilt musikk – også den økende tilgjengeligheten på teknologiske løsninger for opptak og 

prosessering av lyd har bidratt til en radikalt endret samfunnsmessig tilnærming til både 

teknologien i seg selv og det lydlige resultatet i musikken. Selv om begge aspekter trolig har 

hatt vesentlig innvirkning på dagens tilstand, er denne avhandlingens hovedfokus rettet mot 

sistnevnte. Formulert som en problemstilling i spørsmålsform er målet å besvare følgende: 

Hvordan har bruken av musikkteknologi påvirket det kontemporære pop-soundet, og i 

forlengelse av dette, opplevelsen av fidelitet? 

 11. november 1920, Westminster Abby, London1

 Patenten til elektronikkingeniør Alan Blumlein (EMI) er datert 14. desember 19312

 Moog Minimoog, 19703

 MIDI-standardiseringen ble offentliggjort i oktober-utgaven av Keyboard Magazine i 19824

 Apple iPod, lansert 23. oktober 20015

 Spotify sin applikasjon ble lansert 7. oktober 20086
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Denne problemstillingen introduserer flere begreper som krever både avklaring og drøfting, 

hvilket jeg kommer tilbake til i slutten av dette kapittelet. Til å begynne med i dette kapittelet 

vil jeg kort presentere bakgrunnen for problemstillingen, samt kort forklare avhandlingens 

tittel – «Pop-fidelitet». Deretter vil jeg drøfte metodene som ligger til grunn for arbeidet, der 

jeg presenterer oppgavens teoretiske bakgrunn og tilnærming, så vel som en praktisk og en 

empirisk innfallsvinkel. Denne oppgaven inkorporerer altså en praktisk komponent, der 

utgangspunktet er at dette arbeidet omfatter 30 % av oppgavens helhet. Som nevnt vil jeg til 

slutt i dette kapittelet gjennomgå en begrepsavklaring, etterfulgt av en presentasjon av 

oppgavens gang. 

Bakgrunn 

I et forsøk på å tydeliggjøre omfanget av utviklingen vil jeg begynne med å sitere et par 

historiske gjengivelser av teknologiens tilstand på forskjellige tidspunkter, i kronologisk 

rekkefølge, hvorav det første er en reklametekst for et mobilt opptaksapparat fra 1939: 

Private music making give more pleasure when there is the possibility of re-listening to the 
pieces played. By means of the records made on the Memophone you will lighten your 
evenings and check and improve your playing. Persons involved in the theater or politics may 
check and improve their performance and diction by means of the Memophone. Memophone 
will prove invaluable to businessmen. Important confidential meetings are recorded without 
difficulty, verbal agreements fixed forever. In the interrogation and the recording of witness 
statements the Memophone is valuable, providing a safe, lasting recording of every utterance. 
Send friends and relatives in far away countries spoken greetings and information; there can be 
no nicer and more pleasant surprise! (Thorens brochure 1939 i Brock-Nannestad 2012) 

Tilstanden som gjenspeiles av skildringen ovenfor er relativt fjern fra virkeligheten vi i dag 

befinner oss i. Etter at båndkassetten ble lansert på 1960-tallet ble mulighetene for kompakte 

lydopptakere adskillig bedret, og den mobile diktafonen ble etterhvert allemannseie utover 

1980-tallet. I dag går de fleste rundt med en slik i lommen, integrert i mobiltelefonen, og man 

må med andre ord over et halvt århundre tilbake i tid før utfordring ved å ta opp lyd man 

ønsket å bevare på en rask og enkel måte var reell. Man kan dessuten påstå at vår opplevelse 

av det auditive innholdet på et estetisk plan også er i konstant i forandring, hvor den markante 
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og konstante teknologiske utviklingen er en svært vesentlig årsak. Situasjonen som er 

beskrevet i den anekdotiske skildringen nedenfor, tidfestet til 1969, eksemplifiserer 

forandringen i opplevelsen av teknologien og dens medfølgende estetikk: 

Mr. Shoe came flying into our rehearsal space, shouting and waving his arms as if he were 
flagging down a taxi. ’Your amplifiers are distorting,’ he shouted above our Yardbirdsstyle rave 
up. Obviously upset, he continued, ’Your amps—they’re making square waves.’ It was 1969, 
and I’d only just joined up with my friend Gary’s band to practice in the basement of a 
storefront in Deerfield, Illinois. Mr. Shoe was the landlord, and his son Al had built the 
basement into the fledgling recording studio where our little rock combo practiced a few times 
a month. As a hamradio enthusiast and something of an audiophile, Mr. Shoe recognized the 
Skilsawesque buzz of our power chords as a problem to be solved as opposed to a desired 
condition. It may have been the first time I’d heard the term ’square wave,’ but instinctively, I 
knew what he meant. ’That’s what we want,’ we told him, but our explanations fell on deaf 
ears. Defeated, the old man left the building shaking his head muttering something about 
harmonic distortion, leaving us to our ’bad’ sound. Obviously, we were beyond help (Dantzig 
2013). 

Samtidig som huseierens reaksjon ikke er ubegrunnet, vil den generelle forståelsen av denne 

estetikken være så inkorporert hos flertallet av dagens musikkonsumenter at avstanden til en 

slik betraktning mildt sagt er stor. Det er ikke til å unngå at forholdet mellom musikken og 

den supplerende teknologien er sterkt sammenknyttet – som Simon Frith og Simon Zagorski-

Thomas ordlegger seg i introduksjonen til The Art of Record Production: ”In the studio 

technical decisions are aesthetic, aesthetic decisions are technical, and all such decisions are 

musical” (Frith og Zagorski-Thomas 2012:3). Dette utsagnet gjelder også andre arenaer der 

musikkteknologi spiller en viktig rolle, og dybden og omfanget av denne sammenhengen er 

fundamentalt for denne oppgaven og dens bakgrunn. Å separere bruken av teknologi fra 

musikken den er deltakende i undergraver den menneskelige evnen til å oppleve og forstå 

abstrakte nyanser, ettersom avtrykket fra teknologien ikke er mulig å ignorere. Diskusjonene 

dette perspektivet åpner for er mange, og denne avhandlingens mål er å belyse dem fra flere 

vinkler. I relasjon til dette er fidelitetsbegrepet svært nærliggende å drøfte, hvilket jeg 

kommer tilbake til mot slutten av dette kapittelet. På tross av hva jeg anser som menneskers 

grunnleggende evne til å oppleve og forstå abstrakte nyanser har man ikke alltid like lett for å 

beskrive det man hører, slik følgende anekdote demonstrerer: 
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For en tid tilbake inviterte samboeren min og jeg noen venner og bekjente hjem til oss, en 

alminnelig fredag eller lørdag, og alminnelige mengder med både drikkevarer og musikk blir 

konsumert i løpet av kvelden. På et tidspunkt ber to gjester meg om å få sette på en låt, noe 

jeg med glede lar dem gjøre, men uten å dra kjensel på det som blir avspilt. Når de etter en 

kort stund henvender seg til meg igjen, forklarer jeg at jeg ikke kjenner til musikken, og i en 

blid tone at jeg gjerne vil høre hva som fikk dem til å sette det på. Bakgrunnen for dette er at 

jeg som regel har en viss agenda når jeg selv er i motsatt situasjon, som regel fordi jeg håper 

at det jeg setter på vil vil bli godt mottatt, enten det blir gjenkjent eller ikke. Jeg blir møtt med 

hevede øyenbryn; de forstår ganske enkelt ikke hva jeg mener, og situasjonen utarter seg til 

en forholdsvis lite fruktbar diskusjon om hvorvidt det er nødvendig – eller i det hele tatt en 

fordel – å peke på konkrete aspekter ved musikk for å presentere den som verdt å høre på. 

Etter en del unyansert argumentasjon frem og tilbake blir min oppfordring til slutt besvart 

med at de ganske enkelt oppfattet musikken som en crowdpleaser. 

Denne og lignende episoder har i stor grad lagt grunnlaget for min egen tankeprosess 

vedrørende menneskers opplevelse av musikk i vår tid, hvilket igjen grad appellerer til en 

studie av fenomenet med utgangspunkt i feltet musikkproduksjon og -teknologi. Steven Feld 

trekker frem lignende utsagn i artikkelen ”Communication, Music, and Speech about 

Music” (1984): 

When people say ”it’s different from . . .”, ”it’s a kind of . . .”, ”it sort of reminds me 
of . . .” (…), ”Well, if I had to name it . . . I mean . . . on some level, . . . for me at least, . . . you 
know, I really can’t say but, do you know what I mean? . . .” they are not just tongue-tied, 
inarticulate, or unable to  speak. They are caught in a moment of interpretive time, trying to 
force awareness to words (Feld 1984:14). 

I tråd med Felds argumentasjon om at ”[the] ways people talk about music can be a 

significant datum of concepts and musical theory (Feld 1984:13)”, vil det være relevant å 

stille spørsmål om hva som er årsakene til den delvis mangelfulle kommunikasjonen om 

musikk. Det er påfallende at mange evner å beskrive filmer de ser, mat de spiser og litteratur 

de leser svært utfyllende, mens deres lytteropplevelser gang på gang beskrives av omkvedet 

om at ”ord ikke strekker til”. Denne avhandlingens mål er å rette fokus mot teknologiens 
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påvirkning på musikkproduksjon, nærmere bestemt en forlengelse av dette feltet; begrepet 

sound og relasjonen mellom det auditive innholdet og lytternes opplevelser. 

Problemstillingen tar utgangspunkt i spørsmålet om musikkteknologiens bidrag til en 

utvidelse av soundbegrepet, og hvordan dette kan påvirke opplevelsen av fidelitet. Dette 

anliggendets omfang og dybde står til grunn for denne oppgaven, men knyttes dessuten til 

refleksjoner rundt teknologibruk i egen praksis tilknyttet musikkproduksjon. Intensjonen er å 

demonstrere en nyttiggjørelse av kritiske refleksjoner omkring den uunngåelige 

sammenhengen mellom musikk og teknologi som vi må forholde oss til i dag. 

Omfattende musikkvitenskaplig forskning på musikkteknologi er forholdsvis nytt, men har i 

løpet av få tiår etablert seg i betydelig grad, særlig innenfor populærmusikkforskningen. Det 

er mange sentrale navn i dette feltet, og det første jeg vil trekke frem er Simon Frith, nærmere 

bestemt hans artikkel ”Art versus technology” (Frith 1986) som er særdeles relevant i denne 

sammenhengen, ettersom bruken av musikkteknologi, og hvordan musikkteknologi oppfattes 

av lyttere, her problematiseres. Store deler av innholdet i denne artikkelen tar utgangspunkt i 

en diskurs om teknologi som, sett fra et konservativt perspektiv, er en motsetning til både 

naturen, samfunnet og kunsten. Ved å trekke frem historiske eksempler på hvordan teknologi 

tidligere ofte har blitt oppfattet som kontroversielle, argumenterer han for debattens relevans i 

dens samtid, og jeg vil hevde at den samme argumentasjonen også har relevans den dag i dag, 

tretti år senere. Publikums opplevelse av den «unaturlige» måten å synge på, muliggjort av 

den elektriske mikrofonen, publikums opplevelse av fremmedgjøring gjennom elektrisk 

forsterkning av utøveres instrumenter, samt deres opplevelse av fravær av menneskelig 

kunstnerisk uttrykk i bruken av trommemaskiner og synthesizere – opplevelser som med 

dagens utgangspunkt kan virke forhistoriske var realiteter bare noen tiår tilbake i tid: I 1936 

begrunnet BBC sitt ønske om å unngå crooning  i sine radiosendinger med en antakelse om at 7

det var en sammenheng mellom teknologisk mediering og emosjonell uærlighet – 

seksualiteten til mannlige croonere ble til og med satt spørsmålstegn ved på bakgrunn av 

sangstilen. Årsaken til den negative mottakelsen Bob Dylan og bandet hans fikk ved bruken 

av elektriske instrumenter i live-sammenheng på 1960-tallet var den amerikanske folk- 

bevegelsens avstand til teknologibruk, i tillegg til deres avstand til stjernestatus, 

 Crooning, navnet på sangstilen fra 1930-tallet som ble muliggjort gjennom utviklingen av den elektriske 7

mikrofonen, ved at volum og stemmekraft ikke lenger var én og samme variabel (Frith 1986:263)
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kommersialitet og manipulasjon. En gang på starten av åttitallet ble dessuten et bidrag til en 

lokal musikkonkurranse i England avvist som resultat av at gruppen anvendte en 

trommemaskin – komiteen ønsket å sette et eksempel, på bakgrunn av den ideologiske 

forskjellen mellom en trommeslager og en person som programmerer en trommemaskin 

(Frith 1986:263-266). 

Dette åpner for en svært omfattende diskurs rundt bruken av musikkteknologi i kontemporær 

populærmusikk, og med utgangspunktet vi har i dag kan imidlertid slike opplevelser virke 

forhistoriske. Denne oppgaven stiller spørsmål ved om fidelitetsbegrepets betydning for pop-

musikken har gjennomgått en endring som resultat av den musikkteknologiske utviklingen, 

og at forståelsen fremdeles er i endring. Formulert som et spørsmål; betyr fidelitet det samme 

i dag som det gjorde for bare noen tiår siden? I forlengelse av dette vil jeg i oppgavens 

avsluttende kapittel drøfte hvorvidt det er nærliggende å måtte forholde seg til en oppdatert 

betydning av fidelitetsbegrepet, med bakgrunn i drøftingene som blir presentert i de 

kommende kapitlene. 

Metode og teoretiske perspektiver 

Basert på den brede tilnærmingen som det foregående avsnittet antyder finner jeg det 

hensiktsmessig å benytte meg av en sammensatt metode for å gi oppgavens drøftinger og 

perspektiver mest mulig tyngde. I en avhandling om estetiske perspektiver vedrørende 

musikkteknologi og musikkproduksjon anser jeg det som relevant å sette deler av teorien ut i 

praksis, og jeg har derfor valgt å supplere de teoretiske drøftingene med et praktisk arbeid i 

tillegg til en empirisk tilnærming til problemstillingen som delvis er knyttet opp mot det 

praktiske arbeidet. Disse innfallsvinklene vil jeg beskrive i de følgende avsnittene. 

Et praktisk arbeid 

Det praktiske arbeidet vil bestå av egen musikkproduksjon. Ved å først presentere et teoretisk 

grunnlag forankret i dette feltet, er målet å la det praktiske arbeidet belyse påstandene de 

teoretiske delene legger frem og sette dem i et nytt perspektiv som teoretiske drøftinger ikke 

ville kunne gjort. Målet er med andre ord å diskutere produksjonene med utgangspunkt i 
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teorien – materialet er ikke et analyseobjekt i seg selv i den forstand at de danner 

utgangspunkt for de teoretiske drøftingene. Fordelen med å benytte sitt eget arbeid fremfor 

andres er først og fremst kjennskapen til prosessen bak, der det i mye større grad vil være 

anledning til å dokumentere grunnlaget for tekniske avgjørelser og medfølgende estetiske 

nyanser. Omfanget og tilstedeværelsen av det praktiske arbeidet vil variere gjennom 

oppgavens forløp, men er i størst grad representert i kapittel 2 og 3. Å ta utgangspunkt i egen 

praksis tillater dessuten muligheten til å bryte ned materialet og se det fra flere forskjellige 

vinklinger, der kontrollen over innholdet bidrar til at poengene tydeliggjøres mer effektivt. 

Argumentasjonene blir satt i perspektiv på en konstruktiv måte, og kan dessuten åpne for 

ytterligere diskusjoner basert på materialets karakter eller utførelse. Eksempelvis vil man 

kunne vise til flere utgaver av samme lytteeksempel, hvilket jeg kommer til å benytte meg av 

i flere tilfeller. Den delen av oppgaven som drøfter det praktiske arbeidet drøftes vil være delt 

inn i to kapitler, der det første vil belyse musikkproduksjon fra et psykoakustisk perspektiv, 

etterfulgt av et todelt kapittel som første tar utgangspunkt i bruken av simulert romklang på et 

generelt plan og deretter presenterer en diskusjon vedrørende vokal- og trommeproduksjon. 

Alle disse tre delene vil bidra til å belyse oppgavens hovedtematikk, nemlig teknologiens 

påvirkning på pop-soundet fra et fidelitetsperspektiv, ved at de teoretiske synspunktene får 

støtte av reelle problemstillinger tilknyttet musikkproduksjon i praksis. 

En empirisk tilnærming 

Oppgaven vil også inneholde en empirisk tilnærming til problemstillingen, der kvantitativ 

metode i kombinasjon med en mindre del av det praktiske arbeidet vil sette lytteropplevelsen 

i fokus. Gjennom en spørreundersøkelse der målet er å kartlegge opplevelsen av teknologisk 

mediering hos deltakerne, vil det presenteres hypoteser med utgangspunkt i sammenheng 

mellom medieringens opplevde fremtoning og variabler som alder, kjønn og musikalsk 

bakgrunn. Dette er en noe uortodoks innfallsvinkel for feltet, ettersom opplevelsen av 

teknologisk mediering tross alt er et høyst subjektivt anliggende, men undersøkelsen er 

formet og bygget opp på en måte som i størst mulig grad skal ivareta dette på en konstruktiv 

måte ved å ta utgangspunkt i deltakernes kvalitative svar. Det er heller ikke et mål å trekke 

noen bastante slutninger på bakgrunn av dataene, og valget om å integrere en slik vinkling av 

temaet er basert på nettopp denne utformingen, hvilket jeg kommer tilbake til i kapittelet der 
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undersøkelsen og dens utfall presenteres og drøftes. Målet er altså å hente ut relevant 

statistisk data om deltakernes subjektive opplevelser, nærmere bestemt på bakgrunn av korte 

lytteeksempler deltakerne spiller av underveis og blir bedt om å gi en vurdering av på en 

likert-skala. Det benyttes både utdrag fra allerede utgitt musikk og uutgitt lydmateriale 

produsert av meg, utelukkende for bruk i undersøkelsen. Det er, med andre ord, deltakernes 

opplevelse av den teknologiske tilstedeværelsen i lydeksemplene som innhentes gjennom 

svarene, og selv om dataene i samlet form er kvantitative, er samtlige deltakeres individuelle 

vurdering kvalitative, og derfor relevante for problemstillingen. 

Begrepsavklaring 

I de følgende avsnittene vil jeg drøfte begreper som er sentrale for oppgaven. Først og fremst 

vil musikkens sound stå sentralt i drøftingene, og begrepet vil diskuteres med utgangspunkt i 

litteratur av Per Erik Brolinson og Holger Larsen, Ragnhild Brøvig-Hanssen, Anne Danielsen 

og Eirik Askerøi, hvilket jeg også vil gå nærmere inn på senere i oppgaven. Videre vil også 

begrepene fidelitet og mediering bli drøftet, hvilket i stor grad utgjør en hjørnestein i denne 

avhandlingen. Her vil det bli tatt utgangspunkt i litteratur av Philip Auslander, Alf Björnberg, 

Jonathan Sterne, Albin Zak III og Ragnhild Brøvig-Hanssen (med bakgrunn i Louis Marin, 

Jay David Bolter og Richard Grusin og Mark Katz). Det er dessuten av betydelig relevans å 

drøfte rammene for musikktradisjonen denne oppgaven tar utgangspunkt i, nærmere bestemt 

en en definisjon og avgrensning av pop-begrepet. Andre sentrale navn det vil refereres til i 

løpet av oppgaven er Perry R. Cook, Nicola Dibben, Peter Doyle, Steven Feld, Simon Frith, 

Serge Lacasse, Allan F. Moore, Jason Toynbee, Simon Zagorski-Thomas og Peter Wicke. 

Som nevnt kommer jeg tilbake til disse begrepene mot slutten av dette kapittelet. 

Fidelitet og mediering 

Svært mange av betraktningene som jeg presenterte i det innledende avsnittet om oppgavens 

bakgrunn kan konsentreres rundt opplevelsen av hva som oppfattes som naturlig eller ikke. 

Uttrykket som i denne sammenhengen er svært nærliggende å benytte seg av er «fidelity», 

�11



som jeg heretter på norsk vil betegne som fidelitet . Begrepet kan betraktes fra forskjellige 8

perspektiver, men benyttes ofte i diskursen vedrørende opplevelsen av lyd og musikk, 

opprinnelig som lytterens kvalitetsvurdering av det auditive materialet som naturlig eller 

ikke. Magasinet med samme navn, High Fidelity, som første gang ble utgitt i 1951, hadde et 

redaksjonelt fokus på artikler om lydutstyr og akustikk, samt anmeldelser av hovedsakelig 

klassisk musikk. Gjennomgående for innholdet i magasinet var målet om den naturlige 

lydgjengivelsen, slik Albin Zak III beskriver det: 

The music had reached its perfect sounding form in a pre-electric era and, as such, gave the hi-
fi project a fixed target for comparison. Recording equipment at a classical music session was 
assigned to a role of neutral observer; any mediating influence on the musical sound was to be 
minimized, disguised, rendered somehow transparent (Zak III 2012:45). 

Fidelity-begrepet, slik det fremgår i sitatet ovenfor og som fra engelsk best kan oversettes 

med ord som naturtro-, lojal- eller troverdig gjengivelse altså det auditive innholdet som 

potensielt tro mot naturen. Fra et konservativt perspektiv, og på bakgrunn av Friths diskusjon 

i «Art versus technology» (Frith 1986), ekskluderer denne definisjonen av «high fidelity» 

teknologiske inngrep som etterlater seg soniske avtrykk eller markører  (Askerøi 2013) fra et 9

konservativt perspektiv. Musikk- og medieforsker Jonathan Sterne diskuterer «high fidelity»-

begrepet i relasjon til den faktiske virkeligheten i sin bok The Audible Past: Cultural Origins 

of Sound Reproduction (Sterne 2003): 

Conventional accounts of sound fidelity often invites us to think of reproduced sound as a 
mediation of ‘ live sounds’, such as face-to-face speech or musical performance, either 
extending them or debasing them in the process. Within a philosophy of mediation, sound 
fidelity offers a kind of gold standard: it is the measure of sound-reproduction technologies’ 
products against a fictions external reality. From this perspective, the technology enabling the 
reproduction, but, ideally, it is supposed to be a ‘vanishing’ mediator – rendering the relation as 
transparent, as if it were not there (Sterne 2003:218) 

 Den direkte oversettelsen av det engelske ordet «fidelity» er «gjengivelse», men på bakgrunn av begrepets 8

anvendelse i praksis (troverdig gjengivelse) velger jeg den fornorskede oversettelsen «fidelitet», som forøvrig 
også finnes i den danske ordboken.

 Jeg vil gå nærmere inn på Askerøis teori om «sonic markers» senere i oppgaven.9
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Totalt fravær av hørbar teknologi ligger med ande ord til grunn for en konvensjonell 

oppfatning av fidelitetsbegrepet, og det utgjør derfor en slags «gullstandard». I sin artikkel 

«Learning to Listen to Perfect Sound: Hi-fi Culture and Changes in Modes of Listening, 

1950-80» (Bjørnberg 2009) utdyper Alf Bjørnberg på bakgrunn av Sternes forklaring at 

fidelitetsbegrepet, i en teknologisk betinget reproduksjon av lyden, altså innebærer en 

gjengivelse som er fenomenologisk identisk med den «naturlige» lyden. Dette impliserer, 

som Björnberg videre antyder, en viss tiltro til selve teknologien, der man i utgangspunktet 

tilegner en teknologisk gjengivelse å være så troverdig at den vil være mulig å forveksle med 

virkeligheten (Björnberg 2009:108). Det er dermed et sammensatt forhold mellom den 

faktiske virkeligheten og vår oppfattelse av mediet som blir formidlet, og dette synspunktet 

deles av Philip Auslander, som diskuterer temaet i sin bok om «liveness» og mediering: 

Live performance now often incorporates mediatization such that the live event itself is a 
product of media technologies. This has been the case to some degree for a long time, of 
course: as soon as electric amplification is used, one might say that an event is mediatized. 
What we actually hear is the vibration of a speaker, a reproduction by technological means of a 
sound picked up by a microphone, not the original (live) acoustic event (Auslander 1999:24). 

Det er med andre ord mediering involvert i all gjengivelse av lyd som inkorporerer teknologi, 

selv i situasjoner der dette ikke er åpenbart. Grunnlaget Björnberg, Sterne og Auslander her 

legger utgjør et godt utgangspunkt for videre drøftinger, og refleksjonene rundt live-aspektet 

støtter opp under forståelsen av hva det naturlige som motstykke til fidelitetsbegrepet 

innebærer. De introduserer dessuten teorien om «mediering», og disse begrepene henger som 

nevnt svært tett sammen. Mediering av teknologi gjennom musikk kan forstås som 

teknologisk formidlende instanser. Selv om subjektiviteten selvsagt råder, vil det være dristig 

å påstå at all teknologi er hørbar. Med bakgrunn i Louis Marin, og med referanser til Jay 

David Bolter og Richard Grusin, samt Mark Katz diskuterer Ragnhild Brøvig-Hanssen 

medieringsbegrepet i sin doktorgradsavhandling Music in Bits and Bits of Music og skiller 

mellom opak og transparent mediering. Disse begrepene har utgangspunkt i billedkunsten, 

der det er underforstått at representasjonsmediet transformerer virkeligheten som blir 

formidlet. Dette kan også illustreres med et vindu som metafor: Ser man eksempelvis et 

landskap gjennom et klart glass, fokuseres glasset bort, og medieringen blir transparent. Har 

glasset riper eller flekker, vil fokuset trekkes mot selve glasset, og medieringen blir opak 
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(Brøvig-Hanssen 2013:16-18). På samme måte transformerer mediet musikken kanaliseres 

gjennom hva som blir formidlet i lyden, og den teknologiske fremtoningen vil være 

avgjørende. 

I dag benyttes begrepet hi-fi (med høy fidelitet) i mange sammenhenger som ikke 

nødvendigvis implementerer naturtrohet – begrepet kan anses som reversert på bakgrunn av 

teknologiens utvikling, ettersom virkelighetsnær fremføring (som begrepets motpart) ofte er 

erstattet med en henvisning til lydkvalitet. Én betraktning vil dermed være at 

fidelitetsbegrepet trenger en oppdatert betydning. Uttrykket er avhengig et motstykke for å 

være meningsbærende, og i en moderne sammenheng der den voksende tilstedeværelsen av 

teknologibruk i musikk preger både musikalsk innhold og vår tilnærming til lytting, vil en 

substitusjon av begrepets motpart ikke bare være utfordrende å peke ut, men antagelig også 

involvere en noe paradoksal flertydighet. Pop-fidelitet, som denne avhandlingens intensjon er 

å presentere, omfavner teknologiens rolle og kan anses som et slags mellomledd mellom de 

allerede eksisterende fortolkningene av begrepet. Mot slutten av oppgaven kommer jeg til å 

diskutere dette adskillig mer i dybden. 

Pop 

Både avhandlingens tittel og problemstilling setter pop-begrepet sentralt, uten at 

formuleringene her gir noen umiddelbar antydninger til avgrensning eller til hva nevnte 

begrep faktisk representerer, foruten spesifiseringen om at det er kontemporær pop det er 

snakk om. Begrepet «populærmusikk» kunne i utgangspunktet ha blitt anvendt her, men med 

begrepet «pop» vil jeg indikere at det ikke er populærmusikken som helhet, men sjanger-

representasjonen uttrykket representerer i dag som jeg vil ta utgangspunkt i. I følge Roy 

Shuker kan «pop» defineres ut ifra hvordan begrepet er blitt brukt gjennom det siste halve 

århundret: «‘Pop’ became used to characterize chart- and teenage pop, and the new romantics, 

and performers such as the girl groups of the 1960s, their 1990s equivalents, and the 

ubiquitous boy bands of the modern era» (Shuker 2013:99). Begrepet er med andre ord svært 

sjangeromfattende, og har i utgangspunktet blitt definert av hva som har vært populært i et 

bestemt tidsrom, hvilket også gir en god indikasjon på måten jeg ønsker å avgrense det på. 

Hva som faller inn under paraplyen «liste-pop» har vært og er fremdeles i kontinuerlig 

�14



endring, men avgrensningen her rommer bredden av musikk som mitt foreslåtte begrep «pop-

fidelitet» angår. Eksempelvis har rock-sjangeren i betydelig mindre grad vært representert i 

topplistene på 2010-tallet enn de var henholdsvis ett og to tiår tidligere. Det er dessuten 

mindre nærliggende å diskutere pop-fidelitet med utgangspunkt i rock ettersom utviklingen 

av musikkteknologisk tyngde i betydelig mindre grad er å finne i denne sjangeren. Unntak 

sees ofte på som gjenstridige mot det stilarten i tradisjonell forstand står for, og er dermed 

mindre aktuelle å belyse. Det er derimot en rekke andre sjangre som i større grad er aktuelle å 

anse som relevante i denne sammenhengen, på bakgrunn av deres sentrale plass i dagens 

hitlister. Særlig hip-hop og R&B er verdt å nevne her, ettersom den særdeles smale (men 

likevel brede) pop-sjangeren i økende grad har implementert elementer fra disse stilene de 

siste par tiårene. 

Sound 

I problemstillingens formulering er «sound»-begrepet avgrenset til å gjelde pop-musikk: 

«Pop-soundet». Bruken av ordet krever likevel en drøfting, ettersom det kan representere 

flere nivåer i musikkens tilknytning, og i introduksjonen til artikkelen «The Naturalised and 

the Surreal: changes in the perception of popular music sound» av Ragnhild Brøvig-Hanssen 

og Anne Danielsen oppsummeres denne flertydigheten på en konstruktiv måte: 

In a musical context, the word ‘sound’ implies a set of sonic characteristics. Within popular 
music, this notion of sound sometimes supplies the very identity of a tune, a band or a 
musician. Sound is often conceptualised as a virtual space and in turn compared to actual 
spatial environments, such as a stage or an enclosed room. One possible consequence of this 
tendency is that this virtual space can become utterly surreal, displaying sonic features that 
could never occur in actual physical environments (Brøvig-Hansen og Danielsen 2013:71). 

Begrepet skiller seg altså fra ordet audio, lyd, ved at det implementerer en forståelse av 

karakteristikk, og beskrivelsen i sitatet ovenfor fremmer en forståelse av et nærmest 

ubegrenset antall nivåer som sound-begrepet kan utgjøre: Fra innerst, der beskrivelsen av 

sound begrenser seg til det auditive uttrykket i bestemt musikalsk utdrag, og til ytterst, der det 

kan omfatte et slags gjennomsnitt av stiltrekkene i en undersjanger, sjangergruppe eller for 

den saks skyld; en fellesbetegnelse så vid som begrepet «pop». Uavhengig av hvilket nivå 

man fokuserer på, representerer «sound»-begrepet karakteristikken til musikken – ikke som 
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komposisjoner eller partiturer, men som det lydlig materialet som oppfattes av lytteren etter 

samtlige ledd på veien til mottakerens ører. På bakgrunn av dette er det ikke til å unngå at det 

sound-orienterte gjennomsnittet i «pop-sound»-betegnelsen er vagt, men på den annen side 

representerer denne begrepsbruken også en dybde. For å eksemplifisere definerer Per Erik 

Brolinson og Holger Larsen «sound» som den fundamentale karakteristikken i et bestemt 

musikalsk element som kan identifiseres og beskrives på kort tid, men som samtidig er 

gjeldende for en større del av den musikalske konteksten den befinner seg i (Brolinson og 

Larsen 1981 i Brøvig-Hanssen og Danielsen 2013:72). Videre trekker William Moylan 

paralleller til en lydkildes plasseringer i et (virtuelt) fremførelsesrom («sound stage») for å 

skildre soundet til innspilt populærmusikk allerede på begynnelsen av 1990-tallet (Moylan 

2002 i Brøvig-Hanssen og Danielsen 2013:74), og denne forståelsen er i ettertid utviklet 

videre av blant andre Morten Michelsen, Serge Lacasse og Simon Zagorski-Thomas. I utvidet 

forstand vil denne innfallsvinkelen være særdeles relevant for diskusjoner vedrørende 

konstruerte «rom» i den innspilte musikken, hvilket fremmer et skille mellom det 

naturaliserte og det surrealistiske (Brøvig-Hanssen og Danielsen 2013:74-75). Ved å benytte 

det såpass flertydige sound-begrepet i formuleringen av problemstillingen åpner jeg på 

bakgrunn av disse drøftingene for muligheten til å diskutere «sound» på samtlige nivåer 

begrepet representerer, hvor jeg i mine diskusjoner kommer til å klargjøre hvilket nivå jeg 

refererer til. 

Oppgavens gang 

Etter å ha presentert og drøftet oppgavens bakgrunn, metode og sentrale begreper i kapittel 1, 

vil som nevnt de to kommende kapitlene, kapittel 2 og 3, ta utgangspunkt i et praktisk arbeid 

og drøfte dem i lys av teorien jeg innledningsvis viser til. I kapittel 2 vil jeg diskutere 

musikkproduksjon fra en psykoakustisk vinkling, mens jeg i kapittel 3 bygger videre på 

diskusjonen om fidelitet og mediering med utgangspunkt i simulert romklang, vokal- og 

trommeproduksjon. I kapittel 4 belyser jeg mediering av teknologi fra et empirisk ståsted 

gjennom en spørreundersøkelse, der dataene belyser det teoretiske grunnlaget og legger 

grunnlag for videre diskusjoner. Den dyptgående diskusjonen om pop-fidelitet, i lys av 

drøftingene i de foregående kapitlene, vil som en konkluderende del presenteres i kapittel 5. 
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2. Musikkproduksjon i praksis, del 1

Med utgangspunkt i drøftingene presentert i introduksjonskapittelet, både vedrørende 

bakgrunn og metode, ønsker jeg å gå videre til å knytte det teoretiske utgangspunktet til egen 

bruk av teknologi i prosessen med å spille inn og bearbeide en produksjon. Som nevnt 

tidligere er det i utgangspunktet svært mange elementer man potensielt kan ta tak i her, men 

jeg har valgt å fokusere på tre aspekter og strukturert de kommende to kapitlene deretter. I 

førsteomgang tar dette kapittelet for seg en diskusjon av psykoakustikk som innfallsvinkel til 

musikkproduksjon, etterfulgt av en drøfting av aspekter vedrørende bruken av modellert 

romklang, og henholdsvis vokal- og trommeproduksjon i kapittel 3. Disse tre innfallsvinklene 

er valgt i et forsøk på å peke ut konkluderende momenter i denne oppgaven, hvilket jeg vil 

komme tilbake til i kapittelet om pop-fidelitet. I de kommende avsnittene vil jeg presentere 

produksjonene og de tilhørende problematiserende perspektivene noe mer detaljert, slik at 

drøftingene på bedre vis kan settes inn i en meningsfull sammenheng. 

Som jeg er inne på i det foregående kapittelet, nærmere bestemt i avsnittet som tar for seg 

begrepsavklaringer, har vi med en sammensatt forståelse av fidelitetsbegrepet å gjøre. I 

konvensjonell forstand forholder definisjonen seg til hørbar teknologi som noe uønsket, der 

begrepet beskriver en fullstendig naturtro gjengivelse av den akustiske lyden. I tillegg viser 

jeg til en annen og mer surrealistisk tilnærming til begrepet, der fidelitet som nevnt også kan 

omfavne bruken av hørbar teknologi. Denne forståelsen tar høyde for den teknologiske 

utviklingen som i stor grad har preget hvordan vi lytter til musikk, og opplevelsen av fidelitet 

opprettholdes derfor på en annen måte. I dette kapittelet vil jeg drøfte bruk av 

musikkteknologi i stor grad er forankret i den konvensjonelle betydningen av fidelitet, 

nærmere bestemt med utgangspunkt i psykoakustiske fenomener som tilnærming til 

musikkproduksjon. I kapittel 3 vil jeg deretter presentere en innfallsvinkel som i større grad 

åpner for en surrealistisk tilnærming til fidelitet, her med utgangspunkt i den teknologiske 

tilnærmingen til innspilling og bearbeiding av henholdsvis vokal trommer i en produksjon. 
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Musikkproduksjon og psykoakustikk 

Med en tilnærming til populærmusikkforskning basert på det musikkteknologiske aspektet 

ved musikkproduksjon er det lett å basere store deler av drøftingene på selve teknologien som 

er i bruk, med utgangspunkt i funksjonalitet, estetikk og den subjektive opplevelsen av både 

fokuselementer og musikken som helhet, snare enn å redegjøre for hvordan og hvorfor vi 

hører det vi hører. Én innfallsvinkel til dette tar utgangspunkt i hørselens perseptuelle 

funksjonalitet og hjernens tolkning av lydsignaler – et felt som inngår under begrepet 

psykoakustikk. Dette kapittelet baserer seg på nettopp dette, men i og med at feltet i seg selv 

er svært stort, vil det naturlig nok ikke være mulig å presentere bredden det representerer 

innenfor denne tekstens rammer. Det som derimot er målet med kapittelet er å presentere et 

utvalg vanlige utfordringer tilknyttet musikkproduksjon, der fenomener og teori fra 

psykoakustikken belyser dem på ulike måter, med opplevelsen av fidelitet som underliggende 

tema. 

Jeg vil dessuten demonstrere noen av fenomenene som er beskrevet, ved å vise til utdrag fra 

en selvstendig produksjon med sammenlignende eksempler, der utgangspunktet er en 

innspilling av en låt der instrumenteringen består av vokal, elektrisk gitar, synther, synthbass 

og elektroniske trommesamples. Dette er en cover av låta «Lover, Where Do You Live?» fra 

albumet Silent Treatment av Highasakite (Highasakite 2014). Opplevelsen av fenomenene 

som beskrives kan teoretiseres, slik det forsøksvis er gjort gjennom denne oppgaven, men 

opplevelsen av dem i en musikalsk kontekst vil være subjektiv, og dessuten helt avhengig av 

lytteforhold. Det anbefales derfor å anvende gode hodetelefoner eller monitorer som er godt 

plassert i forhold til lytterens ører (jfr. binaural hørsel, som redegjort for i det kommende 

avsnittet om stereobildet). Det er imidlertid viktig å påpeke at intensjonen til dette 

underkapittel ikke vil være å konkludere med effekten av disse fenomenene når det er i bruk, 

ettersom de vil variere ut ifra anvendelsen i en gitt musikalsk kontekst. Jeg vil derfor 

utelukkende gi tekniske beskrivelser av bearbeidelsene som er gjort og antydninger om hva 

man kan forvente å høre i lydeksemplene, med henvisninger til tidligere avsnitt, der det vil 

være opp til lytteren å tolke i hvilken grad teori og subjektiv opplevelse sammenfaller. Selv 

opplever jeg at teorien og min subjektive opplevelse i stor grad er sammenfallende, hvilket er 

årsaken til at disse drøftingene er inkludert i oppgaven. Sporet, i en «normal», helhetlig 
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utgave er representert i den vedlagte filen «Lydeksempel 1.wav». Dette lytteeksempelet er 

inkludert for å gi et referansepunkt for resten av eksemplene jeg viser til i de kommende 

avsnittene. 

Jeg vil begynne med å redegjøre for hva begrepet psykoakustikk egentlig omfatter. Kort 

forklart refererer begrepet til vitenskapen om hørselens perseptuelle funksjonalitet og 

hjernens tolkning av lydsignaler, men som det fremgår i Max Mathews’ kapittel «The 

Auditory Brain» i Music, cognition, and computerized sound : an introduction to 

psychoacoustics (1999), er det en kompleks sammenheng mellom ørets fysiologiske 

funksjonalitet, nevrologiske koblinger og de delene av hjernen som oppfatter og bearbeider 

lydsignalene øret tar inn (Mathews 1999:11-20). Utvalget av produksjonsmessige 

utfordringer som jeg vil diskutere er basert på en tredeling som jeg vil komme nærmere inn 

på i neste avsnitt, og diskusjonene baserer seg på psykoakustiske fenomener. Disse tre delene 

legger også grunnlaget for store deler av oppgavens struktur. Relevansen til disse fenomenene 

demonstreres deretter ved hjelp av et praktisk arbeid, nærmere bestemt ved hjelp av 

produksjonen jeg nevner innledningsvis, der fenomenene og effekten av dem kan 

sammenlignes i utdrag med forskjellige tilnærminger. 

Tredelingen jeg refererer til ovenfor tar som nevnt utgangspunkt i tre vanlige utfordringer 

tilknyttet musikkproduksjon eller grunntanker for utformingen av en miks. Modellen tar 

utgangspunkt i Allan Moores tredimensjonale «sound-box», slik den er beskrevet i Rock: The 

Primary Text (2001). I avsnittet om teknologi og tekstur beskriver han utstrekningen av 

musikkens estetiske aspekter til musikkteknologiske løsninger, basert på muligheten til å 

gjøre innspillinger bestående av flere spor samtidig. Et naturlig følge av dette er forholdet 

mellom de lydlige elementene; selve miksen og utformingen av lydbildet i et konstruert rom: 

The control over spatial location is strongly related to the use of musical texture as a separate 
domain (…), and can best be conceived with a reference to a ‘virtual textural space’, envisaged 
as an empty cube of finite dimensions, changing with respect to real time (almost like an 
abstract, three dimensional television screen). This model is not dissimilar to that employed 
intuitively by producers, but I shall refer to it as the ‘sound-box’ rather than the ‘mix’(…). (…) 
Most rock attempts a sense of musical ‘depht’ (the illusory sense that some sounds originate at 
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a greater distance than others), giving a sense of textural foreground, middleground and 
background. Much rock also has a sense of horizontal location, provided by the construction of 
the stereo image (Moore 2001:120-121). 

Selv om Moore her tar utgangspunkt i rocksjangeren når har beskriver innfallsvinkelen til et 

konstruert rom, er ideen i høyeste grad overførbar til stort sett all annen musikk der flere 

musikalske elementer fordeles i et stereo-lydbilde. Den vertikale dimensjonen er her 

frekvensspekteret, og bredden er representert av stereobildet (den horisontale dimensjonen). 

Den tenkte dybdedimensjonen som beskrives ovenfor er representert av blant annet dynamikk 

og loudness. Denne inndelingen kan problematiseres med utgangspunkt i en tenkt miks, der 

utfordringene henholdsvis vil bestå av 1) utnyttelse av frekvensspekteret som vil innebære en 

bevisst fordelingen av elementer langs den vertikale aksen, 2) utnyttelse og fordeling langs 

dybdeaksen via dynamikk og loudness, samt 3) utnyttelse og fordeling av breddeaksen i 

stereobildet ved hjelp av panorering eller andre tilnærminger. Dette er det knyttet flere 

psykoakustiske aspekter til, hvilket skal belyses med utgangspunkt i nevnte rekkefølge i løpet 

av de kommende avsnittene. 

Frekvensspekteret – den vertikale aksen 

Det gjennomsnittlige menneskelige øret oppfatter lyd i frekvensområdet fra 20 Hz til opp mot 

20 000 (20k) Hz. Med utgangspunkt i et musikalsk lydbilde kan dette deles inn i seks mindre 

grupper, henholdsvis sub-bass (16-60 Hz), bass (60-250 Hz), lavere midtfrekvenser 

(250-2000 Hz), høyere midtfrekvenser (2-4 kHz) ‘presence’ (4-6 kHz) og ‘brilliance’ (6-16 

kHz). Målet med å bruke et frekvensjusteringsverktøy som en equalizer er å gi elementene i 

en miks hvert sitt frekvensområde de kan dominere, slik at hvert enkelt element tydelige og 

igjen bidrar til et mer definert i lydbildet. Overvekt av ett frekvensområde kan resultere i et 

ubalansert lydbilde, som igjen kan gjøre at musikken er anstrengende å høre på. Som Bob 

Owsinski og Tor Halmrast påpeker er vi mer vare for lyder i enkelte frekvensområder, 

eksempelvis området mellom ca. 1-4 kHz (Owsinski 1999:25-27, Halmrast 2013:190). Dette 

leder oss inn i et viktig anliggende ved denne redegjørelsen, nemlig ørets ikke-lineære hørsel. 

I 1933 gjennomførte forskerne Harvey Fletcher og W. A. Munson et banebrytende 

eksperiment som ved hjelp av en serie med lytteforsøk konkluderte med at vi hører 
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frekvenskurver forskjellig avhengig av styrkegrad (kurvene er blitt noe mer presise i ettertid, 

men grafene blir fremdeles som regel omtalt som Fletcher-Munson-kurvene). Som vi kan lese 

av grafen i figur 1 nedenfor, forsvinner både de høyeste og de laveste frekvensene gradvis 

desto lavere lyden er. 

 

Variabler som dette kan være svært nyttig å ta høyde for når elementene i et lydbilde skal 

balanseres. Dersom man arbeider med en miks på lavt volum, vil man ikke bare sørge for at 

balansen fungerer også på dette nivået, men dessuten gjøre de utsatte frekvensområdene mer 

tilstedeværende ved avspilling med høyere volum – på en naturlig måte. En annen 

innfallsvinkel som utnytter dette fenomenet vil være å dempe mellomtone-frekvensene, enten 

på ett eller flere dominerende elementer, eller på hele lydbildet i mastersporet. Bruken av 

denne type EQ blir ofte omtalt med ord som gir visuelle assosiasjoner («hengekøye», 

«scoop», «smilefjes» etc.), og tilnærmingen fungerer i henhold til Fletcher-Munson-kurvene 

(Robinson 2013). Dette har jeg forsøkt å rekonstruere i «Lydeksempel 2.wav» (se vedlegg), 

og en grafisk fremstilling av EQ-ens kurve i denne lydfilen vises i figur 2. Bearbeidelsen er 
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Figur 1.  Fletcher-Munson-kurvene, her presentert med laveste nivå øverst i y-aksen, høyeste volum 
  nederst (figuren er hentet fra Mixing Audio av Roey Izhaki (2008), s. 13).



her noe overdrevet for å gjøre forskjellen mellom denne og den opprinnelige utgaven (se 

vedlegg «Lydeksempel 1.wav») mer åpenbar, hvilket dessuten vil kunne tydeliggjøre 

fenomenet som beskrevet. Frekvensspekteret er inndelt i tre, der følgende tre punkter i 

spekteret er fremhevet eller redusert (med forholdsvis brede kurver): 

• 200 Hz (low shelf): + 2,0 dB 

• 1 kHz (band shelf – bell): - 3,0 dB 

• 10 kHz (high shelf): + 2,0 dB 

 

Som det fremgår av dette avsnittet henger mange av aspektene ved den vertikale aksen 

sammen med perspektiver som også angår dybdeaksen, og en annen problemstilling man 

støter på som har påvirkning i begge dimensjoner er frekvensmaskering. I det følgende 

avsnittet peker Izhaki på prinsipper for hvordan elementer i miksen kan maskere hverandre: 

When it comes to making individual instruments louder in the mix, their perception is most 
often improved as well. The core reason for this is masking – the ability of one sound to cover 
up another. More specifically, frequency ranges of one instrument mask those of another. One 
of the principal rules of masking is that louder sounds mask quieter sounds. The louder an 
instrument is made, the more powerful player it becomes in the masking game, and the clearer 
it would be perceived (Izhaki 2008:14).  
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Figur 2.  Skjermdump av EQ med «hengekøye»-karakteristikk på mastersporet.



Dette fenomenet demonstrerer sammenhengen mellom de to aksene i stor grad, ettersom 

hvert enkelt elements generelle nivå ikke alene utgjør dets plassering langs dybdeaksen, men 

at det i stor grad også avhenger av frekvensinnhold, spesielt i samspill med andre elementer. 

Maskering av frekvenser er hovedårsaken til at equalizeren som mikseverkøy ble utviklet, og 

det er som regel ikke en lyds grunnfrekvenser som er problematiske, men dens overtoner 

(Robinsons 2013). Som Izhaki påpeker vil frekvensinnholdet til en lyd med lavere nivå enn 

en annen med overlappende frekvenser bli maskert, hvilket kan resultere i en kamp om 

tilstedeværelse som ikke lar seg vinne dersom en ikke skulle være observant på fenomenet. 

Endring av frekvensinnhold vil endre lydens karakteristikk eller timbre (klangfarge), men 

grunnet maskering vil dette oppleves som mer problematisk isolert enn i den musikalske 

sammenhengen. 

Frekvensinnhold er et av de mest sentrale utgangspunktene for den tradisjonelle forståelsen 

av fidelitet, og sett i et historisk perspektiv har utvidelse og utnyttelse av frekvensspekteret 

vært gjennomgående for lydutstyr med formål om både opptak, bearbeidelse og lytting, både 

i det analoge og det digitale domenet. Verktøy som equalizere er dermed designet for å bedre 

lytteropplevelsen vår, hva lydkvalitet angår, og bruken av dem derfor svært relevant i 

diskusjonen vedrørende fidelitet. I det kommende avsnittet vil jeg presentere verktøy med 

tilsvarende funksjonalitet på et dynamisk plan. 

Dynamikk og loudness – dybdeaksen 

Som nevnt tidligere i forrige avsnitt er det betydelig sammenheng mellom aksene som 

representerer henholdsvis frekvensinnhold og dybde, og den ikke-lineære hørselen vår er mye 

av årsaken til nettopp dette. På samme måte som man kan anvende en «hengekøye»-EQ for å 

få elementer tydeligere frem i et lydbilde, kan køya simpelthen snus for å oppnå det stikk 

motsatte. Ved å fjerne de aller høyeste og laveste frekvensene til en en lyd vil man skape en 

slags imaginær distanse og plassere den lenger bak i lydbildet, slik at forgrunnens 

frekvensspekter blir mindre okkupert. Dette kan forklares av ørets tilpasning til naturlige 

akustiske omgivelser, slik Robinson beskriver det i følgende sitat: 
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(…) [A] key way that our ears interpret how far away we are from a sound source is by the 
amount of high- and low-frequency energy present relative to the broader mid-range content. 
This is all because the ears have adapted to take into account the basic physics of our gaseous 
Earth atmosphere: beyond very short distances the further any sound travels, the more high-
frequency energy (and to a slightly lesser extent, extreme low-end as well) will simply be 
dissipated into the air, the atmosphere it’s traveling through (Robinson 2013). 

Distanse i rom (eller simulasjon av sådan) er med andre ord et sentralt stikkord når det 

kommer til balansen mellom for-, mellom og bakgrunnen i et lydbilde, og frekvensinnhold er 

som sagt avgjørende i denne sammenhengen. I tillegg er det en del interessante perspektiver 

på lydens energimessige utfoldelse i tid og bearbeidelse av dette forløpet. Kompresjon er et 

sentralt begrep i produksjonsammenheng, et verktøy som kort forklart jevner ut dynamiske 

variasjoner i et lydspor ved å senke nivået til de sterkeste lydene og heve nivået til de 

svakeste. Med dette verktøyet medfølger en rekke parametre, hvilket kan påvirkes til fordel 

for ørets funksjonalitet. Et par av de psykoakustiske fenomenene som har med kompresjon å 

gjøre skal nå presenteres litt nærmere. 

Det første fenomenet tar utgangspunkt i en lyds transient og påfølgende utfoldelse. På et 

mikrodynamisk plan (i motsetning til makrodynamisk som refererer til, for 

eksempel, variasjoner i dynamikk mellom vers og refreng eller mellom forskjellige 

vokalfraser) er transienten den første energimessige «toppen» etter et anslag, før lyden når sitt 

utholdte nivå, for deretter å dø ut. Varigheten avhenger av instrumentets eller lydkildens 

natur, ettersom eksempelvis en utholdt tone fra et piano vil ha et helt helt annet energimessig 

forløp enn et skarpetrommeanslag (Izhaki 2008:264). Øret, på sin side, oppfatter transienter i 

kortvarige lyder som svakere enn utholdende lyder med samme nivå. Dette legger grunnlaget 

for hvordan en kompressor får en kort, transientbasert lyd til å virke sterkere uten å heve 

nivået til selve lyden, ved å kun heve «halen» – øret lurer hjernen til å oppfatte anslaget som 

adskillig mer kraftfullt enn det egentlig er (Robinson 2013). 

Det andre fenomenet tar utgangspunkt i ørets egen evne til å komprimere høye lyder. 

Trommehinnen omgjør svingninger i lyd til mekaniske vibrasjoner, og mellomøret 

(hammeren, ambolten og stigbøylen) forsterker dem før de sendes videre til «sneglehuset» i 

det indre øret hvor blir de blir omgjort til nerveimpulser som hjernens høreorgan bearbeider 
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(Halmrast 2013:171). Det indre øret er svært sensitivt, og muskulaturen i mellomøret har 

derfor muligheten til å redusere nivået til lyder som er for høye. Denne funksjonen kalles 

ørets akustiske refleks, og har overføringsverdi til behandling av lydsignaler. Ved å forme det 

energimessige forløpet for å etterligne ørets egen komprimering, vil man kunne lure hjernen 

til å oppfatte reduksjonen av nivå som en akustisk refleks. På den måten vil lyden oppfattes 

som kraftigere til tross for at energinivået faktisk er lavere (Robinson 2013). Hastigheten til 

reduksjonen av nivået kan derimot være utfordrende å finne en umiddelbar fasit på, ettersom 

den kan variere fra 10 til 100 ms eller mer (Lidén, Nordlund & Hawkins 1964:275). Dette 

gjør det nærliggende å måtte prøve seg frem for å finne et tidsforløp som gir det ønskede 

resultatet. Dette ønsket har jeg forsøkt å rekonstruere i produksjonen, og for å kunne 

iverksette forløpet på en presis måte var det nærliggende å bruke en kompressor med 

mulighet til å stille inn attack-tiden i antall millisekunder, slik at utfoldelsen av lydens energi 

er mulig å utforske på detaljnivå. Som nevnt er det forholdsvis stor variasjon i hvor raskt 

muskulaturen i mellomøret kan reagere, og innstillingene i kompressoren er basert på den 

subjektive opplevelsen av hva som fungerte best i denne konteksten, innenfor rammene som 

tidligere beskrevet (10-100 ms). I figur 3 ser vi kompressoren som påvirker både synthbass-, 

gitar- og ett av synthsporene (hvitstøy) fra og med den første ansatsen i sporets høydepunkt 

(min:sek 02:17 i «Lydksempel 1.wav») med en attack-tid à 75 ms. Til sammenligning er en 

utgave uten denne kompressoren å høre i «Lydeksempel 3.wav». 
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Figur 3.  Skjermdump av kompressor-plugin på sporene til synthbass, gitar og synth (hvitstøy).



Som resultatet av denne typen teknologibruk som jeg viser til ovenfor demonstrerer, kan 

presisjonen i slike verktøy aktivt samarbeidet med ørets funksjonalitet, og kan derfor også 

bidra til økt opplevelse av fidelitet. Teknologibruken er på sin side svært transparent, sett fra 

et større perspektiv, og en diskusjon vedrørende forholdet mellom hørbar og ikke-hørbar 

teknologi er med andre ord nærliggende. Dette kommer jeg tilbake til senere i oppgaven. I det 

kommende kapittelet vil jeg presentere en tilnærming til den siste av de tre aksene, med 

utgangspunkt verktøy og psykoakustiske prinsipper basert på binaural hørsel. 

Stereobildet – den horisontale aksen 

Til nå er samtlige fenomener som er drøftet basert på hørsel som i utgangspunktet kunne vært 

monaural, altså hørt med kun ett øre. Mennesker er imidlertid utstyrt med to ører, hvilket gir 

flere fordeler, og hørselen vår betegnes derfor som binaural. Legger man en hånd over det 

ene øret vil man eksempelvis ha adskillig større problemer med å kunne skille ut én samtale i 

et rom der mange snakker samtidig (Halmrast 2013:212). Det siste fenomenet som skal 

drøftes i dette kapittelet tar utgangspunkt i den horisontale aksen i «sound-box»-modellen, 

men har også innvirkning på både frekvensinnhold og dybde. Fenomenet er avhengig av den 

binaurale hørselen vår, ettersom den baserer seg på hvordan vi oppfatter forholdet mellom 

lyden fra den opprinnelige lydkilden og refleksjonene fra omgivelsene i et rom. Fenomenet 

kalles Haas-effekten, og er oppkalt etter sin oppdager, Helmut Haas som beskrev det for 

første gang i 1949. 

I sine studier av forholdet mellom direkte lyd og refleksjoner kunne forskeren konkludere 

med følgende, som beskrevet av Robinson: 

[As] long as the early reflections (…) were heard less than 35ms after and at a level no greater 
than 10dB louder than the original, the two discreet sounds were interpreted as one sound. The 
directivity of the original sound would be essentially preserved, but because of the subtle phase 
difference the early reflections/delayed copy would add extra spatial presence to the perceived 
sound (Robinson 2013). 

Igjen er det stor overføringsverdi til arbeid med lyd, kanskje i større grad på et kreativt plan 

enn med de andre fenomenene, ettersom man med enkelhet kan gjenskape fenomenet uten å 
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måtte konstruere effekten i et rom med to mikrofoner for å simulere binaural hørsel. Man kan 

ganske enkelt duplisere et mono-signal, panorere dem helt ut til henholdsvis høyre og venstre 

kanal i et stereospor, og deretter forsinke det ene av de to i henhold til Helmut Haas’ 

oppskrift. Resultatet er muligheten til å gi et monofonisk opptak en svært fyldig og 

karakteristisk stereobredde, ettersom det til en viss grad simulerer forholdet mellom signalet 

fra en direkte lydkilde og refleksjonene i et rom (Robinson 2013). I samtlige lytteeksempel-

filer er vokalen dominert av nettopp denne teknikken, men i «Lydeksempel 4.wav» er de 

første seksten taktene til vokalen alene å høre i mono, slik den opprinnelig ble innspilt. 

Rekkevidden i en tidsutstrektning à 35 ms er derimot ikke ubegrenset den andre veien, 

ettersom forsinkelser under 10 ms vil kunne gi uønskede resultater. Denne effekten kalles et 

kam-filter, og er et resultat av at noen av frekvensene vil være i fase, mens andre vil være i 

motfase eller et sted midt i mellom. Dette forårsaker tap av frekvensinnhold i varierende grad, 

og er dermed ikke optimalt. Desto lenger forsinkelsen er, desto større blir avstanden mellom 

hvert filter, og endring av klangfarge minimeres. Dersom forsinkelsen av signalet overstiger 

35 ms vil man etterhvert oppfatte de to lydene som separate, der den ene er et ekko av den 

andre. Her brytes illusjonen (Halmrast 357-358). For å muliggjøre en bedre sammenligning 

av forrige lydeksempel er det samme utsnittet vedlagt med Haas-bearbeidet vokal i 

«Lydeksempel 5.wav». Det høyre signalet er forsinket med 35 ms, i forsøket på å minimere 

tap av frekvensinnhold (kam-filter). 

Igjen kan det være nærliggende å se på teknologien fra et historisk perspektiv, ettersom 

utviklingen av stereoformatet i sin tid var banebrytende for lytteropplevelsen fra et 

fidelitetsperspektiv. Både denne og de andre formene for teknologi jeg har drøftet gjennom 

dette kapittelet er med andre ord sentrale representanter for teknologibruk som i stor grad 

påvirker musikken i retningen av den tradisjonelle forståelsen av fidelitet, samtidig som 

verktøyene i seg selv også preger musikken. Forholdet mellom opak og transparent mediering 

er igjen høyst aktuelt å diskutere, hvilket jeg vil komme tilbake i de kommende kapitlene. I 

førsteomgang vil jeg se nærmere på teknologibruk som befinner seg nærmere en gråsone 

mellom de to forståelsen av fidelitet, så vel som teknologibruk som i større grad underbygger 

opplevelsen av opak mediering. 
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3. Musikkproduksjon i praksis, del 2

Som nevnt innledningsvis i det foregående kapittelet er det av min oppfatning at man i lys av 

et musikkteknologisk mangfold må foreholde seg til fidelitetsbegrepet på to måter, nærmere 

bestemt den konvensjonelle og den mer surrealistiske tilnærmingen. Som innholdet i dette 

kapittelet vil demonstrere er disse to perspektivene på ingen måte uforenelige, men de er 

begge etter min mening svært vesentlige å ta høyde for i en diskusjon vedrørende pop-musikk 

og fidelitet i dag. Det er av min oppfatning at den musikkteknologiske utviklingen og den 

medfølgende etableringen av en teknologisk betinget estetikk har medført at vi i mange 

tilfeller sidestiller disse opplevelsene av fidelitet, og at det benyttes musikkteknologiske 

verktøy som i stor grad representerer begge utgangspunktene. Slik det fremgår av det 

kommende avsnittet er romklang et svært godt eksempel på dette, ettersom man med dagens 

teknologi med enkelhet kan veksle mellom det virkelighetsnære og det surrealistiske, samt at 

kombinasjoner gjerne er å finne overalt i dagens pop-musikk. Videre vil jeg trekke inn 

tilsvarende perspektiver fra arbeidet med vokal og trommer i den samme produksjonen, 

ettersom dette er elementer som i betydelig grad ofte trekkes i retning av den surrealistiske 

oppfatningen av fidelitet. De svært komplekse forholdene disse tilnærmingene representerer 

legger grunnlaget for en diskusjon jeg kommer tilbake til i denne oppgavens femte og 

avsluttende kapittel, der disse perspektivene knyttes opp mot teorien om pop-fidelitet.  

Romklang 

Bakgrunnen for å trekke inn romklang til fordel for andre enkeltstående teknisk-estetiske 

aspekter ved produksjonsprosessen (eksempelvis valg av lydkilder og mikrofoner, 

kompresjon, equalizing, etc.), er basert på klangens kompositoriske funksjon, samt det noe 

paradoksale anliggende som modellering av romklang representerer, slik jeg nevner 

innledningsvis i dette kapittelet. Uavhengig om det er ved hjelp av en plate, en fjær eller en 

digital enhet, vil det av mange oppfattes som et forsøke på å etterligne en fysisk prosess med 

opphav i naturen. Etterligningen forblir dog kun en etterligning, og kan dermed i seg selv 

betraktes som ”unaturlig” eller lite virkelighetsnær. Dette kan i førsteomgang problematiseres 

ved at de teknologiske verktøyene har nådd et nivå som lar det lydlige resultatet av digitale 

�28



algoritmer narre oss til å oppleve dem som gjengivelser av fysiske romklanger, hva soniske 

kvaliteter angår. 

Produksjonen jeg i dette kapittelet ønsker å bruke som utgangspunkt er ”The 

Astronaut” («Lydeksempel 6.wav» i vedlegg), en låt av bandet Ponette, hvor jeg selv er 

deltakende som medmusiker og medkomponist. I relasjon til et av oppgavens sentrale temaer, 

nærmere bestemt forholdet mellom det akustiske og det teknologiske, er det relevant å trekke 

frem bandets instrumentering som et utgangspunkt for videre diskusjon. Trommeslageren 

blander bruken av det akustiske trommesettet med estetikken fra elektroniske 

trommemaskiner gjennom digitale samples som enten programmeres eller spilles av gjennom 

en sample-pad, vokalistens stemme blir ofte omfattende effektprosessert både i innspillinger 

og live-sammenhenger, og selv manipulerer jeg signalet fra den elektriske gitaren gjennom en 

rekke pedalenheter, ofte med mål om å trekke assosiasjoner bort fra tradisjonell el-gitar-

estetikk. Lydbildet til ”The Astronaut” består av alle nevnte instrumenter, foruten den 

elektriske bassgitaren, og betydningen av denne hybride tilnærmingen kommer jeg tilbake til 

i avsnittet om trommeproduksjon senere i kapittelet. Intensjonen vår med å funsjonere 

syntetiske og organiske lydkilder er å demonstrere et uttrykksmessig overskudd, der målet er 

å skape varierte, sammensatte og kontrastfulle lydbilder. Teksten i «The Astronaut» handler 

om et barns flukt fra en vond virkelighet, noe som underbygges av komposisjonens til dels 

barnlige og naive melodiføring, og enkle, men uttrykksfulle og melankolske harmonikk. 

I musikken er med andre ord kompleksitet og nyanser sentrale stikkord, samtidig som målet 

er å ikke avvike fra et iørefallende pop-landskap, hva produksjonens lydlige kvaliteter angår. 

Beskrivelser som dette er vage, men på bakgrunn av oppgavens tematikk vedrørende 

teknologiske aspekter i dagens musikkproduksjon, er det her forming og bearbeidelse av 

lydkildene kommer inn i bildet. Pop-begrepet er et vidt begrep som derfor kan, som nevnt 

innledningsvis, forøvrig også være både intetsigende og misvisende, men i dette tilfellet 

refererer jeg med denne sjangerbetegnelsen til en tilsiktet radiovennlighet. Vår ambisjon om å 

oppnå et radiovennlig pop-sound setter også en del forutsetninger for de teknologiske 

løsningene. I majoriteten av musikken som spilles på for eksempel NRK P3 i Norge er det 

ikke spesielt problematisk å peke ut deler som er preget av både elektroniske instrumenter og 
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hard prosessering, og selv om dette ikke nødvendigvis trenger å være et musikalsk ideal, kan 

det være fordelaktig å, i det minste, anse som medvirkende for kommersiell suksess innen 

dette og tilsvarende medier. 

Blant de mange tydelig teknologisk pregede elementene i produksjonen til «The Astronaut» 

står som sagt den modellerte romklangen sterkt frem. Som Peter Doyle påpeker i sin artikkel 

«From ‘My Blue Heaven’ to ‘Race with the Devil’: Echo, Reverb and (Dis)ordered Space in 

Early Popular Music Recording» (Doyle 2004) er bruken av romklang i seg selv svært 

meningsbærende for det musiske innholdet: 

Reverberation does much to define what we perceive as timbre, volume and sound colouration, 
and largely determines our perceptions of directionality and nearness. As with much of the 
totality which comprises 'hearing', we are rarely fully conscious of lower amplitude 
reverberation, however much it may affect our subjective experience of place and space. The 
relationship between reverberation and the human voice in particular has a complex semiotic 
history, which far predates the invention of sound recording (Doyle 2004:32). 

Graden av nivå og tilstedeværelse av med andre ord avgjørende for det helhetlige uttrykket, 

og som Doyle antyder, påvirker det produksjonens innvirkning på lytterens opplevelse av 

mange parametere i musikken. I ”The Astronaut” er romklangen utvilsomt av stor betydning, 

og man kan uten store problemer påstå at komposisjons uttrykk ville blitt drastisk alterert 

dersom tilstedeværelsen av klangen var betydelig redusert. Dette er demonstrert i 

«Lydeksempel 7.wav» (se vedlegg). Et utdrag av første vers spilles av, først helt tørt – 

deretter fades klangsporet inn midtveis. Selve romklangen er simulert av et av programmene i 

en Bricasti Model 7 Stereo Reverb Processor med tilnavnet ”North Church” – en fyldig og 

atmosfærisk romklang som brer seg over mer enn tre sekunder i tid. Vi har med andre ord å 

gjøre med en digital klangenhet i hardware-format, ikke en fysisk plate- eller fjærklang. Disse 

tekniske beskrivelsene er relevante å nevne ettersom digital romklang muliggjør en mer 

virkelighetsnær gjengivelse av måten lyd utfolder seg i et rom. Som Brøvig-Hanssen 

forklarer: 

In an enclosed physical space, such as a room, sound travels in all dimensions and bounces 
around as it meets the surfaces of walls, the floor, or the ceiling in turn. The multiple (and 
multiplying) sonic reflections of the sound gradually weaken as the air and the surfaces absorb 
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them, until they die out entirely. […] A sound deprived of any acoustic reflection sounds 
unnatural. The size of the room determines the temporal duration between the source and its 

initial decay (what is often referred to as the “pre-decay time”) […] (Brøvig-Hanssen 2013:63). 

Analoge klangenhenter, som eksempelvis fysiske plate- eller fjærklanger, evner ikke å justere 

tiden mellom det tørre og våte signalet («pre-decay –» eller «pre-delay time») med lik 

presisjon og omfang som en digital enhet. Den digitale løsningen bringer med andre ord den 

modellerte romklangen adskillig nærmere gjengivelsen av den reelle akustiske utfoldelsen til 

en lyd. 

Som det er gjort et forsøk på å tydeliggjøre i lydfilen i «Lydeksempel 7.wav» (se vedlegg), er 

opplevelsen av en ganske annen romlig kontekst tilstedeværende når romklangen er fjernet og 

kun de tørre signalene er hørbare. Dessuten kommer delay-effekten som er i bruk en del 

tydeligere frem, og selv om dens intensjon også kan være økt følelse av rom, slik også 

Brøvig-Hanssen antyder i sitatet ovenfor, oppleves den som adskillig mindre 

meningsbærende uten den utbredte romklangen å støtte seg til. For å få en bedre forståelse av 

romklangens funksjon i ”The Astronaut”, kan det være aktuelt å sammenligne den med andre 

produksjoner i samme sjangerområde. Eksempelvis er klangbruken i Susanne Sundførs 

”White Foxes” fra The Silicone Veil (Sundfør 2012) noe mer begrenset, men fremfor alt er 

den mer kontrastert – det er gjort et poeng av å la enkelte elementer skille seg ut ved å være 

adskillig tørrere enn andre. Spesielt vokalen og det akustiske pianoet er preget av lang og 

tydelig romklang, mens både bass og trommer, og spesielt skarptromme, oppleves som svært 

tørre. Dette tilfører musikken dybde i en tredimensjonal forståelse, og selv om et slikt 

virkemiddel i mindre grad har rot i den fysiske virkeligheten, kan man påstå at opplevelsen av 

et i utgangspunktet surrealistisk lydbilde er blitt naturalisert: 

A virtual sonic space will only be experienced as supernatural, uncanny, weird or surreal to the 
extent that what is heard departs from the convention for normal sound production within a 
particular context. Such conventions may contain many sonic phenomena that are completely 
weird compared to actual spaces, but if the effects employed have been naturalised no 
surrealistic effect might occur (Brøvig-Hanssen og Danielsen 2013). 
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Den produksjonsmessige konteksten er, som det fremgår i sitatet over, avgjørende, og, som 

Brøvig-Hanssen og Danielsen utdyper videre, også den historiske konteksten. I lys av 

diskusjonen om pop-fidelitet og den musikkteknologiske utviklingen er det også i forbindelse 

med diskusjonen om romklang nærliggende å trekke en parallell til artikkelen «Art versus 

Technology» (Frith 1986) og da særlig crooning, som jeg nevner innledningsvis i denne 

oppgaven. Opplevelsen av hvorvidt en stemme – eller et hvilket som helst instrument for den 

saks skyld – i et rom oppleves som naturtro eller ikke, avhenger i stor grad av romklangen. 

Den elektriske mikrofonen tillot at en myk og uanstrengt stemme kunne fylle en hel 

konsertsal, hvilket brøt med datidens underliggende forståelse av fidelitet. Naturalisering av 

dette fenomenet kom først i etterkant, da den konstruerte romfølelsen ikke lenger ble 

oppfattet som like surrealistisk. 

Som Peter Doyle vektlegger i sitatet jeg viser til innledningsvis, er persepsjonen av nærhet et 

viktig stikkord. Dette har teknologiske verktøy mulighet til å manipulere i omfattende grad i 

dag, og komplekse klangbilder kan skapes ved å veksle mellom eller kombinere klanger av 

forskjellige lengde og karakter. Dette er relevant i diskusjonen om pop-fidelitet og mediering 

fordi naturaliseringsprosessen ligger adskillig kortere tilbake i tid. I «The Astronaut» stikker 

spesielt den elektriske gitaren seg frem på dette planet, ettersom den kontrastfylte 

klangbruken gir inntrykk av flere dimensjoner. Flere av gitarsporene, spesielt det som er å 

høre i intro-partiet, er innspilt med reversert klang uten tilførsel av tørt signal, etterfulgt av en 

tradisjonell ikke-reversert klang i tillegg. Mens vokal, synther og akustiske 

trommeelementene utelukkende er tilført en mer lineær hall-orientert romklang, stikker gitar 

og enkelte perkussive elementer seg ut og skaper på den måten kontraster i selve klangplanet. 

Som det fremgår av det foregående avsnittet er naturaliseringsprossesen et svært sentralt 

stikkord i diskusjonen vedrørende en oppdatert betydning av fidelitetsbegrepet, og utgjør et 

betydelig grunnlag for diskusjonen om mitt eget begrep, pop-fidelitet. Dette vil jeg som nevnt 

utdype videre i kapittel 5, der alle avgjørende faktorer for definisjonen av pop-fidelitet samles 

og drøftes i forkant av oppgavens konkluderende momenter. I det kommende avsnittet vil jeg 

først utbrodere grunnlaget for en slik diskusjon, nærmere bestemt med flere 

produksjonsmessige problemstillinger relatert til forståelsen av fidelitetsbegrepet. 
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Vokal- og trommeproduksjon 

Til slutt i dette kapittelet vil jeg trekke inn noen aspekter vedrørende innfallsvinklene til 

henholdsvis vokal- og trommeproduksjonen i «The Astronaut». På mange måter kan disse to 

elementene betraktes som de mest sentrale i denne typen produksjoner, ettersom de på hver 

sin måte utgjør et grunnlag som de fleste lyttere retter sitt fokus mot. Vokalen er i pop-musikk 

som regel det bærende elementet i det øverste laget i musikken der melodikk, 

stemmekarakteristikk og tekst leder lytteren gjennom låten, godt hjulpet av det rytmiske 

fundamentet som de perkussive elementene utgjør. 

Når det gjelder vokalproduksjon vil jeg trekke inn teorien om paralingvistiske funksjoner hos 

tilknyttet vokal som Serge Lacasse belyser i sitt kapittel "The phonographic voice: 

paralinguistic features and phonographic staging in popular music singing" (2010), ettersom 

det i stor grad kan forenes med forståelsen av pop-fidelitet. Begrepet paralingvistikk refererer 

til de ikke-verbale aspektene ved kommunikasjon, eksempelvis timbre i stemmen og fysiske 

holdninger som påvirker den (Lacasse 2010:20). Som nevnt innledningsvis er et vesentlig 

utgangspunkt for denne diskusjonen at stemmen utvilsomt er den viktigste lydkilden i 

populærmusiske konteksten, eller som Allan Moore beskriver det – ”[it] is the primary link 

between the artist and the listener, being the instrument shared by both” (Moore 2001:158). 

Dette er nærliggende å bygge den paralingvistiske teorien på, ettersom kommunikative 

aspekter som stemmekvalitet, taletempo og pust (paraspråklige funksjoner) innlemmes i 

forståelsen av følelsesformidlende funksjoner, både i selve stemmen og det fonografiske 

domenet: 

[Most] singing idioms are taken from everyday speech, [but] it is also clear that these elements 
are then […] ‘stylized’ by the singer-artist. [This] leads to the second approach to be referred to 
– recording technology contributes greatly to this process by phographically staging the singing 
voice in order that every vocalised detail might be enhanced or masked. (Lacasse 2010:227). 
  

Lacasse eksemplifiserer videre hvordan en vokal-linje kan fremføres svært lavt under 

innspilling og deretter justeres opp i miksen til et nivå hvor nærmest uhørlige detaljer 

åpenbarer seg, hvilket kan tilføre nye aspekter i formidling av både emosjon og tekstinnhold. 

Dette bygger igjen videre på diskusjonen om crooning, men åpner dessuten for videre 
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drøfting av mediering av teknologi på bakgrunn av naturaliseringsprosessen. Selv om det 

foreligger mer drastiske eksempler på denne typen tilnærming til vokalinnspilling som 

Lacasse viser til, er dette forsøkt tydeliggjort i vokalproduksjonen til «The Astronaut». 

Vokalen er fremført på en uanstrengt og lavmælt måte, slik at timbrekvaliteter og pust i større 

grad preger vokalens rolle i miksen idet kompresjon og nivåjusteringer trekker frem disse 

detaljene. 

I en kontekst der den medfølgende endringen av estetikk i pop-musikk med digitalisering 

som en avgjørende faktor (Brøvig-Hanssen 2013:5, Brøvig-Hanssen og Danielsen 2016), i 

tråd med for eksempel mulighetene den digitale klangenheten brakte med seg, vil det 

dessuten være av relevans å trekke inn aspektet vedrørende tuning eller pitch-korreksjon som 

produksjonsverktøy. Ytterpunktet her er naturligvis AutoTune , ofte benyttet på en ekstrem 10

måte som gir et svært karakteristisk og forvrengt stemmeuttrykk. Åpenbar bruk av dette 

verktøyet oppleves fremdeles for de fleste som mer eller mindre surrealistisk, og en diskusjon 

rundt naturaliseringsprosessen, og rundt hva Brøvig-Hanssen har kalt «opak versus 

transparent mediering», i relasjon til dette er svært nærliggende. På den annen side er det 

utvilsomt mulig å korrigere pitch uten å etterlate seg hørbare spor, hvilket vokalproduksjonen 

i «The Astronaut» i stor grad eksemplifiserer. Moderne verktøy som eksempelvis Melodyne  11

– som er benyttet i denne produksjonen – tillater nettopp dette, og medieringen blir følgelig 

transparent, så lenge arbeidet er gjort nøye og med fokus på å unngå artefaktene eksempelvis 

større justeringer som regel etterlater seg. 

Det siste aspektet jeg vil trekke frem er noen synspunkter vedrørende trommeproduksjonen i 

«The Astronaut». Mens innspillingen av et fullstendig akustisk trommesett kun er benyttet i 

én del av låten, nærmere bestemt bridgen, bygger resten av trommeproduksjonen på 

trommemaskin-samples, hvilket tilfører kontraster mellom de separate delene på bakgrunn av 

trommesoundets tydelige differenser i timbre, så vel som groove. Forholdet mellom det 

syntetiske og akustiske er igjen fremtredende gjennom disse to tilnærmingene, i tillegg til at 

 AutoTune er et verktøy for lydprosessering som jevner ut for høye eller for lave toner til presise tonehøyder, 10

ut ifra for eksempel den kromatiske skalaen. Setter man korrigeringene til raskest mulig tid, forsvinner både 
stemmens naturlige vibrasjon og glidninger mellom toner, og resultatet av stemmefremførelsen kan 
karakteriseres som mekanisk (Brøvig-Hanssen 2013:5).

 Celemony Melodyne, software-basert verktøy for pitch-korreksjon11
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klangbruken mellom de separate perkussive elementene bidrar til å skape en utvidet følelse 

av rom, slik jeg belyser i de to foregående avsnittene. Med denne vekslende, «elektro-

akustiske» tilnærmingen til trommeproduksjon kan det trekkes paralleller til de uheldige 

forholdene My Bloody Valentine opplevde under innspillingen av Loveless (1991), slik Kevin 

Shields gjenforteller det: 

”We would be trying to do these tracks and Colm wouldn’t be able to; we tried to program the 
bass pedal because he couldn’t use his legs any more and he wanted to play live over the top,” 
Shield says. A slew of drum tracks were recorded this way, […] but ”it was like playing along 
to a human and a machine with no groove to it, and we realized it was a waste of time. So we 
had to program all the stuff he was playing.” (McGonigal 2007:72) 

Kvein Shields’ skildring av denne innspillingen er et typisk eksempel på hvordan uhell i 

forbindelse med innspillinger av musikk kan åpne for nye tilnærminger, der motivasjonen 

ikke nødvendigvis har et kreativt utgangspunkt, men er fremprovosert av de kontekstuelle 

forholdene. Resultatet av denne hendelsen var en teknologisk betinget utforming av 

trommegrooven, og denne hybrid-tilnærmingen er utvilsomt utbredt innen pop-musikken fra 

de siste tiårene. Slik pitch-korreksjon (eksempelvis AutoTune) kan pynte på eksempelvis et 

vokalopptak, kan beat- og groove-verktøy tidsmessig justere perkussive anslag i eksempelvis 

et trommeopptak. På samme måte som pitch-verktøyene kan bli brukt på en subtil måte for å 

justere tonehøyde på et opptak, kan også «beat-korrigering» eller manuell alterering av 

lydenes tidsmessige plassering anvendes diskret med mål om å forme grooven på en bestemt 

måte. Kontrollen over timing på dette planet åpner opp for mange muligheter, slik også Anne 

Danielsen forklarer det: 

Toward the end of the 1990s there was a remarkable increase in musicians’ experimentation 
with and manipulation of grooves at the microrhythmic level – that is, the level in played music 
that is usually understood in terms of phrasing and timing. This musical development was 
especially noticeable within African-American styles such as rap, neo-soul and contemporary 
r&b, and it can be linked to the new possibilities for creating grooves provided by digital 
musical technology, including much more control over the temporal location of rhythmic events 
after the recording process is complete (Danielsen 2013:19) 
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Selv om den digitale teknologien i seg selv er helt uungåelig i denne sammenhengen, vil den 

på samme måte som subtil pitch-korreksjon ikke nødvendigvis etterlate seg hørbare spor. En 

diskusjon vedrørende teknologisk mediering vil derfor være særdeles nærliggende her, 

ettersom påvirkningen kan spores i så mange retninger. På den ene siden finner vi den 

mekaniske spillestilen som tidlige trommemaskiner representerer og som til en viss grad 

påvirket trommeslagere innenfor enkelte sjangre da de ble introdusert, og på den andre siden 

finner vi menneskelige trommeslagere som fra et groove-perspektiv representerer «the human 

feel». I et svært flytende krysningspunkt mellom de to ligger utgangspunktet Danielsen viser 

til i avsnittet ovenfor, og som på et mikrorytmisk plan kan utforskes og manipuleres langt 

forbi hver av de relativt stabile ytterpunktene. Trommeproduksjonen i «The Astronaut» 

eksemplifiserer disse perspektivene på en forholdsvis bred og representativ måte, hva 

tendensen i moderne pop-musikk angår. Bridge-delen inneholder et opptak av et menneskelig 

spilt trommesett som er kvantifisert, mens resten av av sporet er bygget på mer maskinelt 

strukturerte samples fra trommemaskiner. Dette eksemplifiserer (på samme måte som verktøy 

for pitch-korreksjon) bruken av et digitalt som takket være dens presisjon og evne til å 

minimere teknologiske artefakter som forringer lydkvalitet bidrar til å kunne styre hårfint 

mellom det virkelighetsnære og det surrealistiske. 

Gjennomgående for de foregående avsnittene i dette kapittelet er innfallsvinkler til bruken av 

musikkteknologi og dets påvirkning på sound i relasjon til fidelitetsbegrepet. Som følge av at 

de teknologiske verktøyene i varierende grad etterlater seg hørbare spor i musikken, avhengig 

av hvordan og i hvilke musikalske kontekster de brukes, vil også begrepet pop-fidelitet i 

tilsvarende grad være preget av kompleksitet. På den annen side er det flere aspekter som 

samler trådene og gjør kompleksiteten mer strukturert og oversiktlig, hvilket jeg vil komme 

tilbake til i kapittel 5. Før det vil jeg belyse diskusjonen relatert til teknologi og mediering fra 

et empirisk perspektiv, der jeg tar utgangspunkt i en spørreundersøkelse om teknologisk 

tilstedeværelse i lyd. 
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4. Empirisk tilnærming

Problemstillinger tilknyttet musikkproduksjon og musikkteknologi er for det meste å finne i 

den kvalitativt orienterte populærmusikkforskningen, der det hermeneutiske og 

fenomenologiske fokuset med utgangspunkt i tekstfortolkning og musikkanalyse dominerer. 

Dette er svært relevante metoder for induktive diskurser, der eksempelvis analysen legger 

grunnlaget for viktige drøftinger og nye teoretiske rammeverk. Utgangspunktet for dette 

kapittelet er derimot å presentere en empirisk, kvantitativ-metodisk tilnærming til det 

musikkteknologiske feltet, der både kognitiv musikkvitenskap og populærmusikkforskning 

danner plattformen. Det kan være relevant å se for seg en sekundær problemstilling for dette 

kapittelet, som skal bidra til å besvare avhandlingens overordnet problemstilling: Hvordan 

kan mediering av teknologi kartlegges gjennom en spørreundersøkelse, og i hvilken grad vil 

man kunne se sammenheng mellom nyansert mediering og variabler som alder, kjønn og 

musikalsk bakgrunn? 

Denne formuleringen inneholder en del problematiske begreper, hvilket jeg vil drøfte i det 

kommende avsnittet. De nevnte variablene – alder, kjønn og musikalsk bakgrunn – er 

forøvrig ikke oppgitt i prioritert rekkefølge, og det er i utgangspunktet ikke knyttet like 

konkrete hypoteser til alle tre. Primært er alder og musikalsk bakgrunn de mest sentrale 

faktorene, og en nærmere drøfting vedrørende dette kommer jeg tilbake til litt senere i 

teksten. 

Bakgrunn for undersøkelsen 

Et av hovedmålene for den empiriske, kvantitativ-metodiske tilnærmingen jeg vil presentere i 

dette kapittelet er å avdekke potensiell korrelasjon mellom de ulike variablene og deltagernes 

svar. Dette kan igjen si noe om at lyttere oppfatter det samme lydlige materiale ulikt, på 

bakgrunn av deres individuelle forutsetning. Undersøkelsen er todelt – én introduksjonsdel 

med generelle spørsmål om deltageren, og én hoveddel med rangeringsspørsmål basert på 

lydeksempler (dette kommer jeg tilbake til i avsnittet om konstruksjonen av undersøkelsen). 

Innledningsspørsmålene og rangeringsspørsmålene kan betraktes som to typer variabler, men 
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tradisjonelt sett er alle variabler likeverdige. Luke Windsor forklarer korrelasjonskonseptet 

slik: 

The relationship between two variables (or the same variable measured on different occasions) 
can be evaluated in a number of different ways. The most common parametric method is the 
product-moment correlation […]. However, it is necessary to check whether any correlation is 
strong enough to be statistically significant – that is, not due to chance (Windsor 2004:214). 

En produkt-moment korrelasjonskoeffisient forklares videre som størrelsen og retningen for 

forholdet mellom to variabler (verdien 1 angir positiv korrelasjon, 0 angir ingen korrelasjon 

og -1 angir negativ korrelasjon), men som det også påpekes er det ikke nødvendigvis 

statistisk holdbart å basere årsakssammenheng på vilkårlige korrelasjoner. Eksempelvis vil 

ikke positiv korrelasjon mellom bruken av lesebriller og utbredelsen av hjerte- og 

karsykdommer kunne legge grunnlag for at brillebruk øker sjansen for slike sykdommer, men 

det åpner for tolkningen at både brillebruk og sjansen for hjertesykdommer begge er variabler 

som ganske enkelt øker med alderen (SNL 2014). I tråd med dette vil analysen av resultatene 

til undersøkelsen være preget av denne type fortolkning av korrelasjoner mellom svarene på 

henholdsvis introduksjonsspørsmål og rangeringsspørsmål i hoveddelen. 

Videre er den forholdsvis åpne formuleringen ”musikalsk bakgrunn” nødvendig å redegjøre 

kort for. Når deltakerne innledningsvis blir spurt om de driver eller har drevet aktivt med 

musikk, implementerer dette deres egen oppfatning av hva dette innebærer. I prinsippet åpner 

dette opp for både instrumentalister, vokalister, lydteknikere, produsenter og andre involverte 

i bransjen. Det samme gjelder forøvrig det teknologiske aspektet, som tross alt er 

utgangspunktet for undersøkelsen – i undersøkelsens hoveddel lyder oppfordringen: ”Fokuser 

på din egen forståelse av hva begrepet teknologi representerer når du plasserer hvert av 

lydklippene på skalaen.” Dette kommer jeg nærmere inn på litt senere i teksten. 

En hovedhypotese og tre underhypoteser ligger til grunn for spørreundersøkelsen, med 

utgangspunkt i de potensielle korrelasjonene som nevnes i starten av dette avsnittet. 

Hovedhypotesen er at man oppfatter teknologien tilstedeværelse forskjellig og at man dermed 

også vil ha ulik oppfatning av hva fidelitet innebærer. Underhypotesene som ligger til grunn 
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for spørreundersøkelsen og som støtter opp under den nevnte hovedhypotesen (særlig de to 

første) er som følger: 

1. Det vil være mulig å avdekke positiv korrelasjon mellom deltageres alder og 

rangering av lydeksempler (jo høyere alder, desto større opplevelse av teknologisk 

tilstedeværelse) 

2. Det vil være mulig å avdekke positiv korrelasjon mellom deltageres musikalske 

bakgrunn og rangering av lydeksempler (jo mer musikalsk erfaring, desto mer 

gjennomgående identifisering av teknologisk tilstedeværelse) 

3. Det vil ikke være mulig å avdekke verken positiv eller negativ korrelasjon av 

betydning mellom deltagernes kjønn og rangering av lydeksempler 

Konstruksjon av undersøkelsen – introduksjonsspørsmål 

Som nevnt, og som det fremgår i figur 1.1 (se s. 8), åpner undersøkelsen med noen generelle 

spørsmål om deltageren i tillegg til en kort presentasjonstekst og overskriften 

”Spørreundersøkelse om musikkteknologi”. Den gjennomgående ideen bak den forholdsvis 

ukompliserte konstruksjonen er å trekke fokuset mot undersøkelsens hoveddel. Målet er å få 

så reflekterte rangeringssvar på lydeksemplene som mulig, og dette er forsøkt underbygget 

ved å gjøre introduksjonsdelen effektiv og konkret. 

Det første spørsmålet undersøker deltagerens alder, og svaralternativene er delt inn i grupper: 

0-12 år (barn), 13-19 år (tenåringer), 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år, 60-69 år, 70-79 

år og 80 år eller eldre. Videre redegjør spørsmål nummer to for om deltageren er mann eller 

kvinne, mens spørsmål tre etterlyser vedkommendes eventuelle musikalske bakgrunn. Dette 

er spørsmålet er delt i to – a) og b) – der a) er et obligatorisk ”ja” eller ”nei”-spørsmål, og b) 

har svaralternativene 1-3 år, 4-6 år, 7-9 år og 10 år eller lenger. Som nevnt i forrige avsnitt 

er en ytterligere differensiering utelatt her – både på bakgrunn av målet om å gjøre 

introduksjonsdelen effektiv, samt at undersøkelsen gjennomgående retter fokus mot 

deltagernes egne refleksjoner. 
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Konstruksjon av undersøkelsen – lydeksempler 

Når det gjelder lydeksemplene som undersøkelsens hoveddel er bygget på, vil jeg først og 

fremst presentere en grovskissering av en modell bestående av tre hovedgrupper for 

teknologisk tilstedeværelse. Her ligger teorien om mediering til grunn, og tar høyde for at all 

teknologibruk potensielt kan være transparent for noen. Transparent medieringen innebærer 

at den teknologiske tilstedeværelsen ikke blir registrert, hvilket opprinnelig var mitt mål da 

jeg lagde lytteeksempelet. De tre nivåene for teknologisk tilstedeværelse som jeg refererer til 

nedenfor er utelukkende er basert på innspilt lyd, og inndelingen utelukker på ingen måte 

mindre eller større grad av teknologibruk utenfor dette domenet. Grovskisseringen ser slik ut: 

1. Uprosesserte opptak av menneskelige musikkfremførelser eller naturlig genererte 

lyder 

2. Tydelig bearbeidede opptak av menneskelig musikkfremførelser 

3. Syntetisk reproduksjon av menneskelige musikkfremførelser 

Den første kategorien representerer en forsøksvis tilnærming til transparent teknologisk 

mediering. Selv om det avhenger av innspillingsteknologi og akustiske forhold, er dette 

lydlige sett det nærmeste man kommer en naturlig gjengivelse av akustisk lyd . Under 12

kategori nummer to faller lydopptak hvor det er sannsynlig at den teknologiske 

prosesseringen eller bearbeidelsen av lyden oppleves som opak for lytteren . Tydelig bruk av 13

verktøy som kompresjon, equalizer, simulasjon av romklang etc. kan være sentrale 

parametere her. Innenfor kategori nummer tre finner vi syntetisk generert lydmateriale  – 14

trommemaskiner, programmerte synthesizere, vocodere etc. 

I forbindelse med planleggingen av undersøkelsen besluttet jeg å gjennomføre egne 

innspillinger, slik at jeg selv kunne velge innholdet i lydeksemplene og dermed også ha 

kontroll over alle parametere både under selve innspillingen og i etterarbeidet. Dessuten anså 

 Det kan være nærliggende å differensiere denne kategorien ytterligere, der underkategoriene kan 12

rangeres ut ifra teknologien til eventuelle instrumenter som er i bruk; fra menneskestemmen, videre til 
akustiske trommer og kontrabass, videre til elektrisk gitar og synthesizere.

 Som nevnt er mediering et individuelt anliggende, og grupperinger av lydopptak på denne måten vil 13

dermed ikke bli universelt. 

 En aktuell problemstilling vedrørende dette er forholdet mellom det analoge og det digitale – for 14

enkelte kan dette ha mye å si, ettersom de identifiserer analogt generert lyd som mer ”organisk”.
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jeg det som en stor fordel at deltagerne ble møtt av lyd de ikke kjente fra før. Videre ønsket 

jeg å supplere med et utvalg korte utdrag fra tidligere innspilt og utgitt musikk, slik at begge 

sjikt ville bli belyst og eventuelle avvik mellom mediering av teknologien muligens kunne bli 

avdekket. Utgangspunktet for de egne innspillingene er inndelingen jeg presenterte ovenfor, 

der både flere lydkilder og prosesseringer blir demonstrert. I tabellen nedenfor viser jeg en 

oversikt over her av lydeksemplene og eventuelle prosesseringer: 

Nr. Lydkilde Mikrofon Pre-amp Prosessering Prosesseringsutstyr

1 Kvinnelig vokal Neuman U87 Universal 
Audio 6176

Ingen Ingen

2 Kvinnelig vokal Neuman U87 Universal 
Audio 6176

• Lett pitch-korreksjon 
• Kompressor 
• EQ 
• Romklang

• Melodyne 
• Tube-Tech CL-1B 
• SSL EQ (AWS 

900+) 
• Bricasti M7

3 Kvinnelig vokal Neuman U87 Universal 

Audio 6176

• Tung pitch-korreksjon 
med formantalterasjon 

• Kompressor 
• EQ 
• Modulert delay 
• Romklang

• Melodyne 

• Tube-Tech CL-1B 
• SSL EQ (AWS 

900+) 
• Waves H-Delay 
• Bricasti M7

4 Akustisk 
trommesett

• Sennheiser 
MD441 

• DPA 4011 
• Shure SM7B 
• AKG C414 

(x2)

API 3124 
(x2)

• Ingen • Ingen

5 Akustisk 
trommesett

• Sennheiser 
MD441 

• DPA 4011 
• Shure SM7B 
AKG C414 (x2)

API 3124 
(x2)

• Kompressor 
• EQ 
• Romklang

• SSL XR418 
• SSL EQ (AWS 

900+) 
• Bricasti M7

6 Akustisk 
trommesett + 
trommemaskin-

samples

• Sennheiser 
MD441 

• DPA 4011 
• Shure SM7B 
AKG C414 (x2)

API 3124 
(x2)

• Dubbing 
• Kompressor 
• EQ 
• Romklang

• Roland TR-808 
• SSL XR418 
• SSL EQ (AWS 

900+) 
• Bricasti M7

7 Akustisk piano Neumann 
KM184 (x2)

Neve 1073 
DPA

• Ingen • Ingen

8 Akustisk piano Neumann 
KM184 (x2)

Neve 1073 
DPA

• Kompressor 
• EQ 
• Delay 
• Romklang

• JDK R22 
• SSL EQ (AWS 

900+) 
• Waves H-Delay 
• Bricati M7
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Som nevnt var hensikten å demonstrere et bredt arsenal av prosesseringer, slik man gjerne 

møter i moderne produksjoner. Både analog og digital outboard-prosessering, samt intern 

plug-in-prosessering er representert, og utstyret er intensjonelt brukt på en tydelig måte, slik 

at enkeltelementene i stor grad er blitt farget av teknologien som er i bruk. Dette grunnlaget 

åpner for omfattende, men også potensiell nyansert mediering hos deltagerne. I 

spørreundersøkelsen følger lydeksemplene nummereringen i kolonnen helt til venstre, hvilket 

innebærer at deltageren blir presentert for hvert enkelt nye lag av prosesseringer i denne 

rekkefølgen. En annen mulig løsning ville vært å randomisere lydeksemplene, hvilket i større 

grad hadde vært relevant i en mer kritisk og kvalitativ tilnærming til emnet. Totalt er det altså 

snakk om ni korte spor, inndelt i tre – tre utgaver av en vokalinnspilling, tre utgaver av en 

trommeinnspilling og tre utgaver av en pianoinnspilling. Videre følger en oversikt over de 

seks siste eksemplene, der utdrag fra allerede utgitt musikk er gjengitt : 1516

Som man kan lese av tabellen, er hvert av de seks sporene representanter for hvert sitt tiår, fra 

og med 1960-, til og med 2010-tallet. I utvelgelsesprosessen vektla jeg å finne 

9 Akustisk piano Neumann 
KM184 (x2)

Neve 1073 
DPA

• Forvrengning 

• Kompressor 
• EQ 
• Delay 
• Romklang

• Thermionic 
Culture The 
Culture Vulture 

• JDK R22 
• SSL EQ (AWS 

900+) 
• Waves H-Delay 
• Bricasti M7

Nr. Artist Årstall Sportittel Tidskode

10 The Beatles 1966 ”Tomorrow Never Knows” 00:00-00:27

11 Herbie Hancock 1973 ”Chameleon” 04:00-04:30

12 Japan 1981 ”Ghosts” 00:21-00:39

13 Daft Punk 1997 ”Around the World” 00:29-00:58

14 Ashanti 2004 ”Only U” 00:00-00:15

15 Avicii 2013 ”Wake Me Up” 00:00-00:08

!  Samtlige spor er kjøpt i iTunes i AAC-foramt (.m4a, 44.1 kHz, 256 kB/s VBR), klippet uten prosessering i 15
DAW og eksportert som høyoppløselig LPCM (.wav) med identisk samplingsrate.

 Ytterligere informasjon om utgivelsene er å finne i litteraturlistens diskografi-avsnitt.16
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demonstrasjoner av teknologi som er typisk for hver av epokene, slik at jeg potensielt ville 

kunne se graderinger av mediering hos deltagerne også på dette planet. Hvordan oppleves 

eksempelvis tapeloop-effekten i ”Tomorrow Never Knows” (1966) sammenlignet med Daft 

Punks robotaktige vocoder-stemme i ”Around The World” (1997)? Hva medierer mest 

teknologisk tilstedeværelse – Herbie Hancocks synthesizer-solo i ”Chameleon” (1973), eller 

de samplede og forvrengte strykerne i Ashantis ”Only U” (2004)? Resultatene av dette 

kommer jeg tilbake til mot slutten av kapittelet. 

Presentasjon av spørreundersøkelsen 

Selve undersøkelsen er generert som et nettskjema hos uio.no , og var tilgjengelig fra tirsdag 17

5.5.2015 kl 10:39 til tirsdag 12.5.2015 kl 10:39, nøyaktig én uke. I vedlegget 

«Spørreundersøkelse (skjermdump).pdf» vises skjermdumper fra nettsiden som til sammen 

utgjør undersøkelsen i sin helhet. Som det fremgår av skjermbildene er lydeksemplene 

vedlagt ved hjelp av HTML-koder og opplastet gjennom lyddistribusjonsportalen 

SoundCloud. Her opprettet jeg en egen profil  utelukkende for spørreundersøkelsens formål, 18

slik at ingen unødige personopplysninger ville distrahere deltagerne. Med mål om å gjøre 

oppsettet så intuitivt som mulig har hvert enkelt lydklipp fått hver sin HTML-avspiller, slik at 

deltakerne med enkelhet kan navigere seg fra spørsmål til spørsmål. Bølgeformen med 

avspillingsmarkør i hver av rutene gir dessuten et inntrykk om klippets varighet og 

dynamiske konturer. Med unntak av nummereringen er dette all informasjon deltagerne får 

om musikken. På den måten vil antagelig fokuset i større grad rettes mot lyden i seg selv, og 

som undersøkelsen innledningsvis oppfordrer: ”Det anbefales å befinne seg under så gode 

lytteforhold som mulig når man spiller av lydeksemplene. Et par høyttalere eller 

hodetelefoner av god kvalitet er selvfølgelig optimalt, men har du ikke dette tilgjengelig, 

forsøk å gjenskape en lyttesituasjonen du ofte befinner deg i når du hører på musikk.” Dette 

indikerer ikke at lydkvalitet er irrelevant, men oppfordringen om å gjenskape en kjent 

lyttesituasjon er basert på målet om rette deltagernes fokus mot selve lyden, snarere enn de 

teknologiske aspektene ved avspillingsverktøyet de måtte benytte seg av. Forhåpentligvis har 

!  Nettskjemaets URL: https://nettskjema.uio.no/answer/musikkteknologi.html17

!  https://soundcloud.com/sporreundersokelse18
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dette og tilsvarende føringer hatt positiv effekt på resultatmaterialet, men dette er naturlig nok 

ikke målbart i denne sammenhengen. 

Presentasjon av resultatdata: 

I alt svarte 152 individer på undersøkelsen. Dette var noen flere enn forhåpningene tilsa, noe 

som er positivt da flere deltakere generelt gir mer varierte (og derfor også mer troverdige) 

data. Nettskjemaet var åpent for alle, men ble ikke synlig før formidling med invitasjon ble 

delt i andre fora med oppfordring om å delta. Dette ble i all hovedsak gjort via Facebook hvor 

en kort omtale av undersøkelsen med vedlagt nettadresse ble delt både som personlig 

statusoppdatering og i diverse åpne og lukkede grupper. En ulempe ved dette er at siden jeg 

benytter meg av mitt eget nettverk i sosiale medier, representerer dette en overvekt av 

deltagere med musikalsk bakgrunn. Under følger tabelloversikter som viser fordelingen av 

svar blant deltakerne, både i antall og prosentvis: 

1. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 

2. Er du mann eller kvinne? 

Svar Antall Prosent

12 år eller yngre 0 0.0 %

13-19 år 13 8.6 %

20-29 år 89 58.6 %

30-39 år 24 15.8 %

40-49 år 17 11.2 %

50-59 år 4 2.6 %

60-69 år 3 2.0 %

70-79 år 2 1.3 %

80 år eller eldre 0 0.0 %

Svar Antall Prosent

Mann 120 79.9 %

Kvinne 32 21.1 %

�44



3. a) Driver du eller har du drevet med musikk? 

3. b) – hvis ja, hvor lenge? 

På en skala fra én til ti – i hvor stor grad opplever du tilstedeværelse av teknologi i de 

følgende lydklippene? 

1. (Vokal uten prosessering) 

2. (Vokal med lett prosessering) 

3. (Vokal med tung prosessering) 

Svar Antall Prosent

Ja 133 87.5 %

Nei 19 12.5 %

Svar Antall Prosent

1-3 år 14 10.5 %

4-6 år 25 18.8 %

7-9 år 19 14.3 %

10 år eller lenger 75 56.4 %

Svar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antall 42 47 17 11 13 6 7 4 0 5

Prosent 27.6 % 30.9 % 11.2 % 7.2 % 8.6 % 3.9 % 4.6 % 2.6 % 0.0 % 3.3 %

Svar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antall 4 12 27 15 20 16 23 17 3 15

Prosent 2.6 % 7.9 % 17.8 % 9.9 % 13.2 % 10.5 % 15.1 % 11.2 % 2.0 % 9.9 %

Svar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antall 0 2 3 6 12 17 11 27 16 58

Prosent 0.0 % 1.3 % 2.0 % 3.9 % 7.9 % 11.2 % 7.2 % 17.8 % 10.5 % 38.2 %
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4. (Akustiske trommer uten prosessering) 

5. (Akustiske trommer med prosessering) 

6. (Akustiske trommer og trommemaskin-samples med prosessering) 

7. (Akustisk piano uten prosessering) 

8. (Akustisk piano med prosessering) 

9. (Akustisk piano med prosessering inkl. forvrengning) 

Svar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antall 31 38 24 14 15 6 5 7 3 9

Prosent 20.4 % 25 % 15.8 % 9.2 % 9.9 % 3.9 % 3.3 % 4.6 % 2.0 % 5.9 %

Svar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antall 5 21 28 19 21 21 7 12 6 12

Prosent 3.3 % 13.8 % 18.4 % 12.5 % 13.8 % 13.8 % 4.6 % 7.9 % 3.9 % 7.9 %

Svar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antall 3 5 17 10 25 19 23 19 12 19

Prosent 2.0 % 3.3 % 11.2 % 6.6 % 16.4 % 12.5 % 15.1 % 12.5 % 7.9 % 12.5 %

Svar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antall 34 43 27 15 20 1 2 4 0 6

Prosent 22.4 % 28.3 % 17.8 % 9.9 % 13.2 % 0.7 % 1.3 % 2.6 0.0 % 3.9 %

Svar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antall 0 2 8 23 34 19 19 23 8 16

Prosent 0.0 % 1.3 % 5.3 % 15.1 % 22.4 % 12.5 % 12.5 % 15.1 % 5.3 % 10.5 %

Svar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antall 0 1 3 7 9 19 18 30 22 43

Prosent 0.0 % 0.7 % 2.0 % 4.6 % 5.9 % 12.5 % 11.8 % 19.7 % 14.5 % 28.3 %
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10. (The Beatles – ”Tomorrow Never Knows” (1966)) 

11. (Herbie Hancock – ”Chameleon” (1973)) 

12. (Japan – ”Ghosts” (1981)) 

13. (Daft Punk – ”Around the World” (1997)) 

14. (Ashanti – ”Only U” (2004)) 

15. (Avicii – ”Wake Me Up” (2013)) 

Svar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antall 1 2 9 9 20 21 20 23 17 30

Prosent 0.7 % 1.3 % 5.9 % 5.9 % 13.2 % 13.8 % 13.2 % 15.1 % 11.2 % 19.7 %

Svar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antall 0 3 6 18 19 26 22 14 23 21

Prosent 0.0 % 2.0 % 3.9 % 11.8 % 12.5 % 17.1 % 14.5 % 9.2 % 15.1 % 13.8 %

Svar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antall 0 1 1 4 8 18 15 29 37 39

Prosent 0.0 % 0.7 % 0.7 % 2.6 % 5.3 % 11.8 % 9.9 % 19.1 % 24.3 % 25.7 %

Svar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antall 0 0 1 2 3 8 12 25 27 74

Prosent 0.0 % 0.0 % 0.7 % 1.3 % 2.0 % 5.3 % 7.9 % 16.4 % 17.8 % 48.7 %

Svar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antall 0 0 0 7 3 10 17 32 32 51

Prosent 0.0 % 0.0 % 0.0 % 4.6 % 2.0 % 6.6 % 11.2 % 21.1 % 21.1 % 33.6 %

Svar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antall 1 2 6 12 19 18 19 25 19 31

Prosent 0.7 % 1.3 % 3.9 % 7.9 % 12.5 % 11.8 % 12.5 % 16.4 % 12.5 % 20.4 %
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Analyse av resultatdata: 

I de følgende avsnittetene vil jeg gå systematisk til verks og trekke ut noen sentrale momenter 

fra resultatdataene som er presentert ovenfor, samt noen ytterligere belysende vinklinger. Jeg 

vil dessuten ta utgangspunkt i hypotesene som ble presentert i begynnelsen av teksten og 

drøfte hvorvidt resultatene bekrefter eller avkrefter – helt eller delvis – disse hypotesene. Det 

første momentet jeg vil trekke frem er representasjonen av de forskjellige deltagergruppene. 

Ingen barn under 12 år og ingen eldre over 80 år deltok, mens den definitivt mest 

representerte aldersgruppen var 20-29 år med nærmere tre femtedeler av deltagerne. Det vil 

likevel kunne være relevant å sammenligne resultatene fra dem, men det må tas i betraktning 

at dataene fra de eldre aldersgruppene er noe mindre nyanserte, og det vil følgelig være 

vanskeligere å trekke generaliserende slutninger om dem. 

Videre ser vi at det er få kvinner som deltok, kun en drøy femtedel, og dataene er dermed 

utfordrende på samme måte som de eldre aldersgruppene. Når vi ser på dataene fra 

spørreundersøkelsen er det ikke umiddelbart samsvar mellom resultatene til de tre gruppene 

av egne innspillinger, hvilket betyr at teknologien i hvert av elementene er blitt mediert i 

forskjellig grad: 
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Figur 2.2. Resultatdata fra spørsmål 4-6 
  (trommeinnspilling)

Figur 2.1. Resultatdata fra spørsmål 1-3 
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I begge figurene representerer x-aksen svaralternativene (1-10), mens y-aksen representerer 

antall svar. Deltagerne var adskillig mer enige om representasjonen av teknologi i 

vokalopptaket enn i trommeopptaket, der medieringen helt tydelig var mer opak for enkelte. 

Til sammenligning var enigheten tilsvarende stor vedrørende lydeksemplene med utdrag fra 

utgitt musikk: 

 

Til slutt vil jeg som nevnt ta utgangspunkt i hver av de tre hypotesene for vurdering ut ifra 

resultatdataene: 

1. Det vil være mulig å avdekke positiv korrelasjon mellom deltageres alder og 

rangering av lydeksempler (jo høyere alder, desto større opplevelse av teknologisk 

tilstedeværelse) 

For å gjøre en sammenligningen så enkel så mulig, har jeg slått sammen og redusert samtlige 

aldersgrupper til to: 13-39 år og 40-79 år. Tallene fra 1-15 i x-aksen representerer hvert av 

rangeringsspørsmålene, mens y-aksen (1-10) representerer svaralternativene – graden av 

teknologisk tilstedeværelse for hvert av spørsmålene. Grafen er basert på gjennomsnittet av 

samtlige svar i begge aldersgrupper: 

�49

0

20

40

60

80

Lydeks. 10
Lydeks. 11
Lydeks. 12
Lydeks. 13
Lydeks. 14
Lydeks. 15

Figur 2.3. Resultatdata fra spørsmål 
10-15 (tidligere innspilt og utgitt musikk)



 

Som vi ser fra figuren kan hypotese nr. 1 avkreftes i denne sammenhengen. Det var ingen 

positiv korrelasjon mellom alder og opplevelsen av teknologisk tilstedeværelse – snarere tvert 

imot. Korrelasjonen er ikke spesielt omfattende, men tydelig nok til at man kan betegne det 

som en tendens. Årsakene til dette kan være en separat studie verdt, og det i utgangspunkt 

ikke videre matnyttig å presentere noen spekulasjoner, men én mulig tolkning er at lav alder i 

større grad er forbundet med teknologisk oversikt, og derfor også større grad av mediering. 

2. Det vil være mulig å avdekke positiv korrelasjon mellom deltageres musikalske 

bakgrunn og rangering av lydeksempler (jo mer musikalsk erfaring, desto mer 

gjennomgående identifisering av teknologisk tilstedeværelse) 

Også her er gruppene redusert, men denne gangen til tre: Gruppe én (grønn graf) har ingen 

eller inntil tre års musikalsk erfaring, gruppe to (oransje graf) har 4-9 års erfaring, mens 

gruppe tre (rød graf) har 10 år med erfaring eller mer. Igjen representerer x-aksen hvert av 

rangeringsspørsmålene, mens y-aksen representerer svaralternativene: 
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Figur 3.1. Resultatdata basert på 
gjennomsnitt av aldersgruppe 1 og 2



 

Av denne representasjonen kan man observere et noe delt resultat, ettersom de tre gruppene 

definitivt veksler mellom å oppfatte mest teknologisk tilstedeværelse. Én tendens man kan se 

er at gruppe én og to registrerer minst teknolog i spørsmål 1-9, mens gruppe én registrerer 

noe mer enn de andre i spørsmål 10-15. En mulig tolkning av dette kan være basert på at 

teknologibruken generelt er mer tydelig i spørsmål 3, 6, 9 og 10-15, og at medieringen derfor 

er avhengig av tydeliggjørelse hos mindre musikalsk erfarne grupper. Resultater er dermed 

brattere kurver for gruppene med minst musikalsk bakgrunn, hvilket delvis bekrefter 

hypotesen. 

3. Det vil ikke være mulig å avdekke verken positiv eller negativ korrelasjon av 

betydning mellom deltagernes kjønn og rangering av lydeksempler 

I figur 3.3. er oppsettet identisk med de to foregående, men denne gangen er en 

snittrepresentasjon for kjønnene grunnlaget for grafene. Gjennomsnittet av samtlige kvinners 

svar er representert av den oransje grafen, mens snittet av samtlige av menns svar er 

representert av den blå: 
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Figur 3.2. Resultatdata basert på gjennomsnitt av 
musikalsk erfaring i tre nivåer



 

Av grafene kan vi lese fire forholdsvis tydelige tendenser: Den gjennomsnittlige kvinnen 

registrerer mindre teknologi enn den gjennomsnittlige mannen i både vokal- og 

pianoopptaket uten prosessering (1 og 7), mer teknologi i pianoopptaket med mest 

prosessering (9), samt i første utdrag fra utgitt musikk (10). De resterende differansene er 

minimale, og det er i utgangspunktet snakk om forholdsvis marginale forskjeller under nevnte 

punkter. Sammenlignet med de andre hypotesevurderingene kan også hypotese nr. 3 betraktes 

som delvis bekreftet, selv om man skal være forsiktig med å trekke slutninger basert på et 

relativt lite datamateriale som denne undersøkelsen representerer. 

Oppsummering 

I sitt kapittel ”Musical Materials, Perception, and Listening” i The Cultural Study of Music 

(2003) drøfter Nicola Dibben tradisjonen for kognitiv og perseptuell musikkforskning, og 

stiller spørsmål ved fremgangsmåter som baserer seg på musikkteori og analyse: 

Many theoretical concepts such as pitches, chords, harmonies, scales, keys, voice-leading, and 
rhythmic structures have received empirical verification. However, while some of these 
theoretical constructs do seem to be heard, others seem to bear little relationship to listeners’ 
experiences (Dibben 2003:193). 
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En sentral påvirkning på feltet de siste tyve årene har vært forståelsen om at vår lytterevne – 

med utgangspunkt i at vi hører forholdet mellom abstrakte musikalske strukturer – er 

fundamentalt avhengig av lyttererfaringen vår. Denne forståelsen har blitt forsøkt 

implementert i dette kapittelet og dens egentlige rot i selve forskningstradisjonen; 

spørreundersøkelsen, som et utgangspunkt for en kvantitativ tilnærming til kvalitative data. 

Med bakgrunn i hypotesene og mine refleksjoner rundt disse i etterkant av undersøkelsen er 

det nærliggende å påstå at den bakenforliggende strukturen kan betraktes som en forholdsvis 

velfungerende undersøkelsesmodell for en kognitiv tilnærming til moderne pop-produksjoner 

og at forsøket i stor grad har vært vellykket, i den forstand at det er mulig å se tendenser til 

aspektene den forsøker å rette søkelys mot. Datamaterialet er imidlertid for lite til å fastslå 

resultatene med sikkerhet, og selv om tendensene den påviser med andre ord vil forbli 

ubekreftede, er de på mange måter med på å bygge opp under denne avhandlingens 

underliggende problemstilling. De til tider sprikende svarene i undersøkelsen underbygger 

det faktum at mediering av teknologi i høyeste grad varierer fra person til person, og at deres 

menneskelige forutsetninger har mye å si for kognisjonen. I spørsmålet om hvordan 

musikkteknologien har påvirket opplevelsen av fidelitet kan man med utgangspunkt i disse 

tendensene konkludere med at fidetlitetsopplevelsen er blitt svært sammensatt på tvers av 

forutsetningene man som lyttere har, og at den voksende teknologibrukens omfang og 

utbredelse er årsaken til nettopp dette. 
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4. Pop-fidelitet

I lys av de praktiske og empiriske tilnærmingene til denne avhandlingens problemstilling vil 

jeg til slutt å bygge videre på selve begrepet pop-fidelitet, der både de foregående 

diskusjonene og de teoretiske drøftingene fra oppgavens innledning og øvrige kapitler. Det er 

hovedsakelig tre aspekter jeg vil trekke inn for å utdype betydningen av pop-fidelitet: For det 

første vil jeg diskutere pop-fidelitet i relasjon til sonic markers (Askerøi 2013), på bakgrunn 

av den utvidede forståelsen av sound-begrepet som i stor grad er å finne i denne teorien. For 

det andre vil jeg diskutere pop-fidelitet i relasjon til Jason Toynbees begrep teknosfæren 

(Toynbee 2000), med mål om å vise til lignende tilnærminger til den teknologiske tilstanden 

vi befinner oss i og som kan supplere forståelsen av begrepet. For det tredje vil jeg diskutere 

pop-fidelitet i lys av autentisitet, ettersom teknologibrukens funksjon i stor grad også 

påvirker musikken på et kontekstuelt plan der lytterens vurdering av autentisitet er av 

betydning. 

Pop-fidelitet og sonic markers 

Diskusjonen om hørbar og uhørbar teknologi, slik jeg har drøftet i de foregående kapitlene, er 

nærliggende å knytte til Eirik Askerøis teori om sonic markers (lydmarkører) som han 

presenterer i doktorgradsavhandlingen Reading Pop Production: Sonic Markers and Musical 

Identity (Askerøi 2013), der meningsutvekslingen mellom formidler og mottaker er å finne i 

både musikkens bestanddeler og kontekst. Soniske markører av denne sorten kan være 

vanskelige å peke ut, slik Askerøi påpeker i sitatet nedenfor: 

Recording technologies are perhaps the most challenging to identify specifically as sonic 
markers. In contrast to instruments and voices, they do not produces tonal or harmonic 
structures but rather affect the timbral qualities of musical elements. In this way, this equipment 
contributes to “colouring” the music to a significant extent. Audible effects—echo, delay or 
reverb, for example—have long been what Peter Wicke [2009] terms design features of pop 
musical composition (Askerøi 2013:33). 

Medieringens formidlende funksjon er, som nevnt tidligere, avhengig av lytterens 

referansefond og kunnskap om innholdet i musikken. Selv om teknologiske aspekter kan 
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være vanskelig å peke ut på denne måten, er elementer som skiller seg ut – design features – i 

stor grad med på å prege lytteropplevelsen, og derfor også menneskers forhold til innholdet i 

musikken. I sitt kapittel ”The Art of Phonography: Sound, Technology and Music” påpeker 

Peter Wicke produksjonens rolle i pop-musikken de siste halve århundret: 

More than any other form of musical practice, popular music is shaped in its development by 
sound recording (with its enormous possibilities for dissemination) and therefore by audio 
technology. For a good half-century, the involvement of this technology has ment that 
everything classified as ’popular music’ has, for the most part, been produced music, not 
performed music and consequently music whose ultimate sonic form is achieved with the aid of 
technical equipment in a step-by-step studio process. […] In the studio, it is not only music-
making, but also the material in which this is executed, the sonic materiality of the music, that 
has been undergoing profound modification (Wicke 2009:147). 

Teknologi og sound i populærmusikkens innspilte domene er med andre ord helt og holdent 

avhengig av hverandre, ettersom alle teknologiske ledd i prosessen fra akustisk lyd til og med 

avlytting av innspilt medium på hver sin måte påvirker og former opplevelsen av det lydlige 

resultatet. Omfanget av differansene mellom lytteres forutsetninger for å oppfatte teknologi 

kommer delvis frem gjennom bekreftelsen av hovedhypotensen i det foregående kapittelet 

om mediering fra et empirisk ståsted, hvilket også innlemmes i forståelsen av pop-fidelitet, i 

tråd med «sonic markers» og «design features» i populærmusikk. I definisjonen av «sonic 

markers» bruker Askerøi slap-back-delay som eksempel, som i stor grad assosieres med 

innspillinger fra 1950-tallet, og derfor kan betraktes som en «sonic marker» som representant 

for et 1950-talls-sound (Askerøi 2013:2), selv om ikke lytteren nødvendigvis sitter inne med 

terminologien eller en teknisk forklaring på fenomenet. 

I lys av dette kan man påstå at sporene etter moderne verktøy, teknikker og grep tilknyttet 

produksjon av moderne pop-musikk, slik de er blitt presentert gjennom kapitlene i denne 

oppgaven, kan betraktes som enkeltstående «sonic markers» som til sammen legger 

grunnlaget for et moderne pop-sound. Et moderne pop-sound er i stor grad relatert til den 

tradisjonelle forståelsen av begrepet fidelitet, samtidig som en ny, mer surrealistisk 

tilnærming til begrepet også er svært aktuell å trekke inn, slik jeg drøfter det i kapittel 2 og 3. 

Det er i dette krysningspunktet det jeg betegner som pop-fidelitet oppstår – nemlig en 
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alternativ forståelse av fidelitet som er dannet på bakgrunn av vår endrede oppfattelse av 

teknologien. 

Som en parallell til dette viser Susan Schmidt Horning i sitt kapittel om utvikling av studioet 

som instrument til Mark Katz som beskriver forholdet mellom utøvere og innspillinger 

som en ’feedback loop’. Musikere tilpasser spillestilen sin det lydlige resultatet av sine egne 

og andres musikkproduksjoner (Horning 2012:35), der blant annet forholdet mellom 

trommemaskiner og menneskelige trommeslagere kan trekkes frem som eksempel, slik jeg 

drøfter det i avsnittet om trommeproduksjon i kapittel 3. I tråd med dette kan man påstå at 

også lyttere tilpasser sitt vokabular eller referansefond til det de er vant med å høre over tid, 

slik at også forståelsen av fidelitet er i konstant endring. Dersom man tar utgangspunkt i at en 

generell tilpasning av samfunnets ører er avgjørende for den oppdaterte betydningen av 

fidelitetsbegrepet jeg innledningsvis etterlyser, må den derfor innlemme mediering av 

teknologi og pop-fidelitet som et resultat av denne endringen. Pop-fidelitet omfavner med 

andre ord både den konvensjonelle og den surrealistiske forståelsen av fidelitet, ettersom 

begge forståelser altså i stor grad er gjeldene for dagens pop-musikk. I tråd med ‘feedback 

loop’-en jeg refererer til ovenfor gjelder dette med andre ord også musikkens avsendere – 

produsenter og musikere vil i lys av teknologiens betydning tilpasse seg over tid, hvilket 

igjen også vil påvirke det lydlige resultatet. I de kommende avsnittene vil jeg videre knytte 

pop-fidelitet opp mot teknosfære-begrepet og autentisitet. 

Pop-fidelitet og teknosfæren: 

Det underliggende målet om å gjengi det virkelighetsnære har gitt oss et av de mest brukte 

begrepene for å beskrive lyd, high fidelity, der oppfattelsen av transparent mediering 

etterstrebes, hva lydkvalitet angår. Med utgangspunkt i forholdet mellom opak og transparent 

mediering, samt problemstillingen vedrørende teknologien rolle slik Simon Frith drøfter den i 

«Art Versus Technology» (Frith 1986), viser Jason Toynbee til to måter å forholde seg til 

problemstillingen på: Den ene karakteriserer utviklingen av lydinnspillingsteknologi som tap 

av autentisk musikalsk interaksjon, mens den andre godtar at teknologien tilintetgjør det 

organiske overlegne aspektet ved live-fremføringer og argumenterer samtidig for 
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anerkjennelse av samtidens måte å lage musikk på ved hjelp av teknologien, der de 

teknologiske artefaktenes estetikk er attraktivt på sin måte (Toynbee 2000:69). Den gradvis 

økende aksepten for et teknologisk mediert uttrykk kan beskrives av Toynbees begrep 

technosphere, teknosfæren – feltet som representerer en kollaborasjon av det syntetiske og 

det organiske, eller som Toynbee skildrer den: 

[…] a domain of imaginary possibilities and constraints which lies between performance on 
one side and the more or less remote reception of sound on the other. The technosphere is thus 
premised on the idea of a performative gap or dislocation, but also a belief on the part of 
musicians that this might be bridged. (Toynbee 2000:69) 

Brobyggingen mellom det opak og transparent mediering er med andre ord avgjørende – 

Toynbee legger videre vekt på at musikere i alle sjangre tross alt fremdeles opptrer, og at det 

ikke er snakk om et binært skille, men en balansegang mellom virkelighetsnær interaksjon og 

fremmedgjørende teknologi (Toynbee 200:69). 

På den ene siden har vi altså teknologiske verktøy som er designet for å være transparente, og 

derfor bringer oss nærmere den opprinnelige forståelsen av høy fidelitet (eksempelvis 

algoritmene i moderne digitalt modellert romklang og transparent pitch-korreksjon). På den 

andre siden har vi teknologiske verktøy som fremdeles preger musikken i en nærmest 

åpenbar grad (eksempelvis «uvirkelige» romklanger, overtydelig forvrengning og 

kompresjon, lydeffekter etc.). Sistnevnte trekker med andre ord musikken bort fra det 

tradisjonelle fidelitetsbegrepet, men omfattes likevel av pop-fidelitet i tråd med teorien til 

Toynbee og teknosfæren. Med utgangspunkt i den tradisjonelle definisjonen av 

fidelitetsbegrepet kan derfor også teknosfære-begrepet forstås som et kontinuum, snarere enn 

en fiksert kategori. Pop-fidelitet kan dermed beskrives med følgende setning av Toynbee –

 som noe som befinner seg «between musician-audience co-presence on the one hand and 

various kinds of distantiation and manipulation of sound on the other” (Toynbee 2000:69). 
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Pop-fidelitet og autentisitet: 

Basert på de foregående drøftingene vil jeg til slutt diskutere pop-fidelitet med utgangspunkt i 

autentisitet, der målet er å sette begrepet i et avsender-/mottaker-perspektiv. Selv om fidelitet 

baserer seg på hvordan lyden oppfattes, er aspektet vedrørende soundets troverdighet og 

autentisitet i tilknytning til formidling avgjørende. Allan Moore skiller i sin artikkel 

«Authenticity as Authentication» (Moore 2002) mellom autentisitet i førsteperson, 

andreperson og tredjeperson: I førsteperson er avsenderen autentisk i den grad at budskapet 

reflekterer avsenderen selv, basert på formidlingens troverdighet og integritet. I andreperson 

formidles autentisitet i den grad at mottakeren opplever budskapet som representativt også 

overfor seg selv – vedkommende kjenner seg igjen i det som formidles. I tredjeperson 

overbeviser avsenderen mottakeren om at det som formidles – eller måten det blir formidlet 

på – er i tråd med en tradisjon, og derfor oppleves som autentisk. I studien av en avsender er 

det forøvrig ikke nærliggende å peke ut én form for autentisitet som vedkommende benytter 

seg av – det er gjerne både gråsoner innad i samme felt og skjæringspunkter på tvers av 

kontekster. Moore vektlegger også at autentisitet er noe vi som mottakere tilskriver musikken 

vi blir eksponert for, det eksisterer ikke i mediet isolert sett, og vil derfor stadig være i 

forandring. 

Det er den sistnevnte av de tre kategoriene jeg refererer til ovenfor som er relevant å trekke 

inn i denne sammenhengen, ettersom musikkens produksjon i stor grad omfatter måten den 

blir formidlet på. Pop-fidelitet kan dessuten representere «tradisjonen» det henvises til, i form 

av at teknologiens betydning i pop-soundet utgjør en slik forankring. Definisjonen av pop-

fidelitet integrerer som nevnt teknologiens estetikk, og autentisitet i formidlingen av musikk 

med teknologisk tilstedeværelse er derfor et relevant aspekt. Når artister og band som Queen, 

Rage Against the Machine og Matmos velger å pryde baksiden av sine fysiske utgivelser med 

merknader som ”No synthesizers were used on this album”, ”No samples, keyboards or 

synthesizers used in the making of this recording” og ”No microphones were used on this 

album”, er det en tydelig indikator på at bruken av enkelte former for teknologi innebærer en 

risiko for autentisiteten i møte med lytterne for enkelte (Zagorski-Thomas 2010:259). Det 

sistnevnte av de tre sitatene skiller seg forøvrig ut ved at merknaden peker i retning av 

tydeligere teknologibruk (og opplevelsen av opak mediering), ettersom bruken av mikrofoner 
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i stor grad gjenspeiler målet om å fange lyd i en akustisk kontekst. I tråd med dette 

kommenterer Geoff Barrow fra Portishead deres album Dummy fra 1994: 

We just record in loads of different ways. We put stuff on tape. We put beats to vinyl, then we 
sample them. We stick things through little amps and re-record them again. Usually, the 
crappier the machine, the better it sounds. It’s the way that we work (Geoff Barrow intervjuet i 
Goldberg (1997) i Zagorski-Thomas 2010:250). 

Teknologiens estetikk behøver med andre ord ikke å være ensbetydende med et rent, pent og 

vannkjemmet lydbilde. Grupper som Portishead, blant andre, omfavner knitringen, 

sprakingen, susingen og forvrengningen fra diverse fysiske medier. Dette er et avgjørende 

moment for definisjonen av pop-begrepet, ettersom denne estetikken kan være helt 

avgjørende for soundet til en musikalsk avsender i pop-sjangeren, til tross for at den 

tradisjonelle forståelsen av fidelitet ekskluderer dette. Pop-fidelitet kan med andre ord i stor 

grad også implementere estetikk som kan karakteriseres som ”støyende”, ”forvrengt” eller 

”skitten”, men er i mange sammenhenger avhengig av et mer tradisjonelt element av fidelitet 

som kontrast. Dette er en balansegang av samme type som den jeg demonstrerer og drøfter i 

kapittel 2 og 3, om forholdet mellom teknologibruk som fremmer en tradisjonell og en 

surrealistisk forståelse av fidelitetsbegrepet. For pop-fidelitet innebærer autentisitet at 

musikken blir formidlet på en troverdig måte ved hjelp av teknologien, uavhengig om den 

blir mediert som opak eller transparent.  

I lys av betraktningene jeg viser til i de foregående avsnittene er det nærliggende å anse pop-

fidelitet som en paraply som samler de forskjellige måtene å forstå fidelitetsbegrepet på, som 

resultat av naturaliseringsprosessen (Brøvig-Hanssen og Danielsen 2012), slik jeg jeg drøfter 

det i kapittel 3. Sett fra et historisk perspektiv er dette en utvikling som går svært gradvis, og 

som heller ikke er lineær – det lydlige resultatet til bruken av enkelte teknologiske verktøy vil 

være mer tidkrevende å naturalisere enn andre. I en refleksjon rundt denne utviklingen med 

utgangspunkt i teknologibruk som blir kommunisert til lytterne, beskriver Hans T. Zeiner-

Henriksen det slik: 

But how are these issues communicated to the audience? When drum machines first arrived, it 
was rather easy to identify their sound, but this was not the case for long, particularly when 
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increasingly more advanced digital technology became involved. An electronic dance music 
track from the 1990s usually reveals little information about its production techniques, aside 
from the obvious use of electronic instruments and perhaps various effects […]. Most fans and 
listeners therefore hardly notice such things (Zeiner-Henriksen 2010:83). 

Med utgangspunkt i sammenhengen bidrar med andre ord den teknologiske utviklingen til to 

ting: For det første vil nye teknologiske verktøy og deres avtrykk i musikken bli naturalisert 

over tid, slik både lyden av den elektriske mikrofonen og den elektroniske trommemaskinen 

for lengst er blitt «akspetert» den dag i dag. For det andre resulterer videreutviklingen av 

teknologiske verktøy til mindre åpenbare avtrykk i musikken, slik Zeiner-Henriksen viser til i 

sitatet ovenfor med henvisning til åpenbare produksjonsteknikker i 1990-tallets elektroniske 

dansemusikk. Begge aspektene har nødvendigvis med autentisitet å gjøre, ettersom både 

naturaliseringen og de mindre åpenbare produksjonsteknikkene bidrar til troverdighet overfor 

lytteren. Pop-fidelitet er dermed et begrep som ikke er meningsfullt uten et betydelig 

tidsaspekt, og som ei heller kan anses som universelt. Likevel er det av min oppfatning at det 

på en svært treffende måte – på bakgrunn av drøftingene jeg har presentert gjennom denne 

oppgaven – beskriver den teknologiske tilstanden vi befinner oss i i dag. 

Konklusjon 

Denne oppgavens gjennomgående målsetting har vært å belyse teknologibruk i produksjon av 

kontemporær pop-musikk fra en rekke forskjellige vinklinger, med sound, mediering av 

teknologi og den medfølgende opplevelsen av fidelitet som hovedtema og rød tråd. Gjennom 

presentasjonen av et praktisk arbeid i kapittel 2 er musikkproduksjon i praksis blitt belyst ved 

hjelp av et psykoakustisk perspektiv på teknologiske verktøy, i tillegg til aspekter vedrørende 

tilsvarende innfallsvinkler for vokal- og trommeproduksjon i kapittel 3. Dette har demonstrert 

den flertydige forståelsen av fidelitetsbegrepet og, i lys av introduksjonskapittelets 

etterlysning av en oppdatert betydning av dette begrepet, lagt grunnlaget for å etablere en ny 

forståelse som omfavner den teknologiske tilstedeværelsen. Videre har en empirisk 

tilnærming til problemstillingen påvist at lytteres opplevelse av teknologi er betinget av 

individuelle forutsetninger, og at teknologisk mediering derfor varierer fra person til person. 
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Med utgangspunkt i problematiseringene som presenteres i oppgavens innledende kapittel har 

drøftingene den praktiske og den empirisk-metodiske innfallsvinkelen videre lagt grunnlaget 

for diskusjonen rundt begrepet pop-fidelitet. I kapittel 5 er etterlysningen av et utvidet 

fidelitetsbegrep takk tak i med utgangspunkt i mitt eget begrep «pop-fidelitet», og det blir i 

første omgang blitt satt inn i konteksten «sonic markers» (Askerøi 2013), der jeg viser til at 

det lydlige resultatet av teknologiske verktøy kan betraktes som markører i den forstand at de 

kan være avgjørende for definisjonen av et pop-sound. Videre er pop-fidelitet blitt diskutert i 

lys av begrepet «teknosfæren» (Toybee 2000), på bakgrunn av at vi på nåværende tidspunkt 

lever i en tid med stor grad av teknologisk tilstedeværelse i musikk at det er mer nærliggende 

å forholde seg til teknologien som attraktivt i sitt domene, snarere å sette den opp kvalitetene 

til musikalsk interaksjon i en ikke-teknologisk kontekst. Pop-fidelitet omfavner derfor 

teknologiens estetikk, og gjennom autentisitetsbegrepet (med utgangspunkt i modellen og 

definisjonen i Moore 2002) representerer det troverdig formidling til en mottaker ved hjelp av 

de teknologiske verktøyene som er tilgjengelig i dag. 

Det er forøvrig av min oppfatning at teknologiens estetisk plass i populærmusikk trenger å bli 

ytterligere kartlagt og diskutert, og som Albin Zak III påpeker: ”[R]ecordings add another 

element to the style matrix: sound itself, including the acoustic patina of performance spaces. 

Shaping relationships among the sounds collected on the recordings, then, is also a matter of 

style, that is, of aesthetic choice” (Zak 2010:307). På et generelt plan kan bruken av teknologi 

i populærmusikk betraktes på svært mange forskjellige måter, hvilket denne teksten 

forsøksvis har tydeliggjort, der det gjennomgående ankerpunktet har vært forståelsen av pop-

fidelitet. Begrepet, slik det er blitt fremstilt, legger definitivt grunnlaget for videre 

utarbeidelse – både for videre teoretisk belysning og som verktøy i prosessen vedrørende 

musikkproduksjon. 
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