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Forord 
Denne masteroppgaven blir en avslutning på mine to år ved Universitetet i Oslo som 

masterstudent. Jeg har lært mye og sitter nå på kunnskap jeg brenner for og som jeg 

forventer å kunne benytte ute i arbeidslivet.  

 Jeg ønsker å takke førsteamanuensis Ragnhild Brøvig-Hanssen. Hun har vært 

en helt fenomenal veileder gjennom denne prosessen, og jeg føler meg heldig som 

fikk nettopp henne. 
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KAPITTEL 1: 

Introduksjon 
 
 
Ettersom jeg produserer acapella-videoer på YouTube, benytter jeg 

pitchkorrigeringsverktøy mye. Pitchkorrigering er et software som først og fremst gir 

muligheten til å endre toner ute av pitch til tempererte toner. Dette verktøyet kan 

benyttes på all lyd som har et tonalt sentrum, men benyttes primært på vokal og 

strengeinstrumenter.  

Etter lang erfaring med hvordan man kan bruke et slikt redigeringsverktøy, 

ble jeg interessert i hva som egentlig skjer når lyden modifiseres. Ikke bare rent 

teknisk, men også hvordan estetiske verdier, uttrykk og inntrykk forandres etter 

hvordan software er benyttet, og ikke minst hvordan dette varieres utfra i hvilken 

setting det er gjort. Hvorfor jeg valgte dette temaet som masteroppgave kan derfor 

begrunnes med ren nysgjerrighet samt et ønske om en dypere forståelse bak hvordan 

verktøyet kan prege musikk og lytternes formening om den eller om dens vokalist.  

 Problemstillingen for denne oppgaven er som følger: Hvordan blir lyd med et 

tonalt sentrum modifisert av såkalt ”pitch-korrigering” software, og hvordan blir det 

estetiske uttrykket til vokallyd der pitch-korrigering er benyttet i forskjellig grad? 

Denne oppgaven vil bestå av to hoveddeler. I den første delen vil jeg å gjøre 

et dypdykk i hvordan pitchkorrigering er blitt muliggjort gjennom digital teknologi, 

samt hvilke forskjellige måter verktøyet kan prege lyden. Pitchkorrigeringsverktøy 

har i dag tre hovedmetoder for å modifisere lyd. Den mest innlysende er at 

pitchkorrigeringsverktøy har muligheten for å korrigere og modifisere pitch. 

Hvordan dette lar seg gjøre ved bruk av matematiske algoritmer på digitalisert lyd vil 

jeg gjøre rede for i kapittel 2. Pitchkorrigering gir også muligheten for en finjustering 

av lydklippets avspillingshastighet. Dette betyr at man kan manipulere tiden på et 

ønsket sted i lydklippet uten at dette påvirker de uberørte delene av klippet. 

Teknologien bak denne muligheten vil også bli forklart i kapittel 2 og visualisert ved 

hjelp av figurer. Til sist gir pitchkorrigering en mulighet for å redusere eller 

intensifiere formanter eller stemmens vibrato. Dette betyr at man kan prege vokal på 

flere områder enn bare pitch. Eksempelvis kan en reduksjon av formanter på lyse 

vokalpartier bidra til at vokalen høres mindre anstrengt ut. Derimot vokalpartier i 
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musikksjangeren metal kan derimot kle intensifierte formanter ettersom det kan bidra 

til et mer energirikt utrykk. 

I den andre delen av oppgaven vil jeg gå nærmere inn på hvordan de 

forskjellige måtene man kan bruke et pitch-korrigeringsoftware på, påvirker 

musikalske verdier og menneskelige inntrykk. Jeg vil her ta for meg tre ulike 

kategorier hvor pitch-korrigering er benyttet forskjellig og diskutere hvilke estetisk 

påvirkning denne bruken har hatt på musikken. Kapittel 3 gjør rede for subtil 

pitchkorrigering og her vil jeg diskutere hvordan dette er benyttet under talentshow 

på TV hvor vokal prestasjon står i fokus. Jeg vil her problematisere muligheten 

distribusjonsselskapene og vokalistene selv har eller ikke har til å endre noe så 

personlig som et sangutrykk. Videre vil jeg gå nærmere inn på områder innen 

musikken hvor et vokalt pitchkorrigert utrykk er et mål. I kapittel 4 vil jeg blant 

annet ta for meg bandet Pendulum som helt bevisst maksimalt autotuner sin vokal, 

også under sine liveshows. En offentliggjøring av Pendulum sin 

pitchkorrigeringsmetode bli møtt med beundring, mens en offentliggjøring av 

pitchkorrigerende software på et talentshow vist på TV blir møtt med forakt. Dette 

kapittelet omhandler derfor om hvordan pitchkorrigering blir benyttet på forskjellig 

tid og sted, og hvordan estetikken også blir mottatt forskjellig. Autotune har siden 

1998 blitt benyttet som en estetisk effekt. Rundt 2009 fikk pitchkorrigering en ny 

oppmerksomhet ettersom softwaret vekket nye bruksmetoder. Kapittel 5 vil 

omhandle denne metoden, som angår det å pitchkorrigere nyheter, kjente taler og 

andre umusiserte lyder til en melodi. På denne måten kan man påtvinge musikk fra 

lyder som tidligere aldri ville kunne blitt melodiske. Bandet ”The Gregory Brothers” 

har spesialisert seg på denne teknikken. Gruppen publiserer såkalte songification-

Remixer gjennom YouTubekanalen Schmojoho. Kapittelet gjør rede for kjennetegn 

ved slik musikk og utdyper eventuelle forskjeller på autotune som estetisk effekt og 

autotune som et melodiførende redskap. Kapittel 6 blir et konkluderende kapittel som 

vil oppsummere oppgavens innhold og gjøre rede for oppgavens funn. 

Min metode for å gi oppgaven akademisk tyngde har primært basert seg på 

faglitteratur og akademiske internettkilder som fokuserer på temaer som datamusikk, 

digital prosessering, software, remix og digital estetikk. Der hvor jeg mener en 

visualisert forklaring er den beste måten å forklare noe på har jeg laget figurer som 

illustrerer det jeg ønsker å si på en oversiktlig måte. Disse figurene er alle primært 

produsert ved bruk av programmet PhotoShop. Enkelte ganger har jeg benyttet 
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illustrasjoner funnet i temaets faglitteratur, andre ganger har gode bilder på Google 

Images blitt brukt, eller så er illustrasjonen gjort av meg. Andre ganger har jeg lagret 

et bilde fra spektrogrammer og lignende typer auditive visualiseringer produsert fra 

programmer som Sonic Visualizer og PRAAT. 

Når det kommer til faglitteraturen benyttet for å komme i dybden til 

teknologien bak pitchkorrigering måtte jeg lete dypt nede i Google sine akademiske 

søkemotorer. Omsider fant jeg to gode artikler. Den ene er ”Reunderstanding 

PSOLA” skrevet av Kanru Hua og den andre var ”Pitch Correction For The Human 

Voice” skrevet av Michael Peimani. Ettersom bøkene på universitetsbiblioteket 

angående digital musikkproduksjon ikke spesifikt omhandlet pitchkorrigering 

benyttet jeg bøkene for å forstå det grunnleggende innen digital lyd. Eksempelvis gir 

Klangen skrevet av Thor Halmrast en formidabel beskrivelse av de fleste aspekter 

innen klang, lyd og musikk. I likhet med Introduction To Computer Music skrevet av 

Nick Collins inneholder heller ikke klangen en konkret beskrivelse av hva 

datamaskinen gjør når vokal blir pitchkorrigert. Jeg søkte derfor etter ord som kunne 

være relevante for min oppgave i artiklene til Kanru Hua og Michael Peimani. 

Omsider fant jeg en link mellom teknologiske begreper i de to artiklene som 

Introduction To Computer Music og Klangen forklarte på en mer pedagogisk måte. 

Dette var min metode for å lese meg opp på mitt felt og oppnå en genuin forståelse 

bak pitchkorrigeringens totale teknologi. 

Når det kommer til faglitteraturen benyttet på det mer estetiske angående 

pitchkorrigering måtte jeg delvis ty til artikler fra bbc.com, tvnorge.no og 

dagbladet.no. Disse nettsidene var gode eksempler på hvilken reaksjon som oppsto i 

media da det ble offentlig at såkalt live TV faktisk var manipulert. For å gi denne 

delen av oppgaven akademisk tyngde leste jeg artikler fra en rekke musikkvitere som 

blant annet utaler seg om musikkteknologi, livefremføring, digital teknologi og 

digital estetikk. Artiklene med kloke sitater som hjalp meg på vei er bland annet 

”Afterword Recording: From Reproduction To Representation To Remediation” 

skrevet av Georginia Born i 2009 og ”Art Versus Technology: The Strange Case Of 

Popular Music” skrevet av Simon Frith i 1986. Samt “Digital Signatures” av 

Ragnhild Brøvig-Hanssen og Anne Danielsen. Som oftest er utsagnene jeg benytter 

ytret på et generelt plan, altså ikke spesifikt til pitchkorrigering og Frith sin artikkel 

er nærmest tretti år gammel. Likevel har utsagnene en slik relevans i min oppgave at 

jeg føler utsagnene hører hjemme, også her. 
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 I kapittel 5 som er om autotune på media som originalt sett ikke var ment til 

noe musikkrelatert, benytter jeg en annen metode for faglig tyngde. I dette kapittel 

gir jeg hovedfokuset til en aktør som har spesialisert seg på editeringsmetoden jeg 

ønsker å gjøre rede for. Aktøren er YouTubekanalen: Schmojoho som i dag har over 

tre millioner følgere. Dette stoppet ikke meg i å gjøre et forsøk i å kontakte dem, og 

til min overraskelse fikk jeg svar fra en av kanalens medlemmer. På denne måten 

kunne jeg få faglig informasjon angående editeringsmetoden til personene kapittelet 

gjør rede for. 
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KAPITTEL 2:  

Pitch-korrigeringens teknologi og historie 

 

 
I dette kapittelet vil jeg gi et historisk overblikk av utviklingen av pitchkorrigering og 

hvordan denne muligheten ble mottatt. Målet med dette kapittel er å gi en grundig 

forklaring på hvorfor pitchkorrigering kun er mulig i en digital verden. Dette vil 

danne grunnlag for hva som egentlig skjer når et vokalspor blir pitchkorrigert.  

 Etter hovedforklaringen på hva en datamaskin må gjøre for at et lydspor skal 

kunne bli pitchkorrigert vil jeg gi en forklaring på vocoderens teknologi. På mange 

måter kan vocoderen bli sett på som en forgjenger til pitchkorrigering. Den har 

auditive likhetstrekk og er muliggjort analogt så vel som digitalt. Det interessante for 

min oppgave med tanke på en vocoder og et pitchkorrigeringsverktøy er å gå i 

dybden på hvordan noe som kan låte likt baserer seg på forskjellig teknologi. Hvor 

stopper vocoderens muligheter, og har eventuelt vocoderen muligheter som 

pitchkorrigering ikke har?  

 Etter at det teoretiske er kartlagt vil jeg demonstrere denne teorien i praksis 

ved å fremstille figurer av spektrogrammer, både av umodifisert lyd og av 

pitchkorrigert lyd. På denne måten vil jeg kunne bevise at pitchkorrigeringsverktøyet 

preger lyden slik som intendert. Pitchkorrigeringsverktøy har som nevnt tre 

hovedmetoder for modifisering av lyd. Både pitchkorrigering, formantmodifisering 

og intern forflytning av tidsdomenet vil kunne påvises ved bruk av spektrogrammer.  

 

Historisk tilbakeblikk 
 
Andy Hildebrand er mannen som har patentert Auto-Tune og er dermed en offisiell 

oppfinner av fenomenet. Opprinnelig jobbet han i oljebransjen og analyserte 

reflektert lyd fra undergrunnen, noe som kalles for autokorrelasjon. Dette ble gjort 

for å kartlegge områder der sannsynligheten for å finne olje var stor. Historien er at 

Hildebrand under en middag ble utfordret av en kvinnelig gjest til å lage en boks som 

kunne få henne til å synge rent. Ved bruk av hans kunnskap om autokorrelasjon ble 

Auto-Tune utviklet sent i 1996 (Tyrangiel 2009:1). Historisk sett er følgende sitat av 

Christopher Cayari svært passende for hva som siden hendte: ”The users of 
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technology shape the technology’s purpose as the technology shape the users 

culture” (Cayari 2011:6). Teknologien ble brukt på en annen måte enn Hildebrand 

forventet og kun to år etter hans patent ble utgitt produserte Mark Taylor Cher sin 

pop-hit ”Believe”. På denne låten er vokalen pitchkorrigert i den grad at det blir 

omtalt som en vokal-effekt. Sangens vokal-editering var påfallende nok til å vekke 

reaksjoner og etterhvert sprakk hemmeligheten om at produsenter hadde muligheten 

til å også ubemerket rette vokal ute av pitch (Tyrangiel 2009:2).  

 Mediene omtaler alle typer pitchkorrigering for Auto-Tune men først og 

fremst er Auto-Tune et varemerke fra firmaet Antarestech, som nettopp Andy 

Hildebrand er grunnlegger for (Antarestech 2016). Eksempelvis kan dette fenomenet 

sammenlignes med at populariteten av Googles søketjenester skaper verbet ”å 

google”. Verb oppstått fra firmaet Google er derimot ikke like forvirrende som verb 

oppstått fra firmaet Auto-Tune. Hvis noen sier ”vokalen er Auto-Tunet”, mener de da 

at vokalen er pitchkorrigert i programmet Auto-Tune eller at vokalen har en 

autotune-effekt? Ettersom substantivet Auto-Tune har blitt et verb ønsker jeg i denne 

oppgaven å skrive det som autotune, og ikke egennavnet Auto-Tune når det brukes 

som et verb. 

En annen ambivalens angående autotune er assosiasjonene som ”auto” gir. 

Om man skal gå ut ifra at begrepene er selvforklarende bør man strengt tatt bruke 

Auto-Tune der tonen blir manipulert automatisk, eksempelvis under en live 

fremføring. Dette ettersom tonen faktisk har blitt automatisk intonert av teknologien 

og vil derfor stemme uavhengig av software benyttet. Selv om Cher sin vokal er 

posteditert manuelt i studio vil jeg argumentere for at det blir mest riktig å si at 

vokalen har en ”autotune effekt” uavhengig av software benyttet. Hva som skjedde 

med Cher sin vokal er primært pitchmanipulering og ikke en pitchkorreksjon. 

Hvilket preg autotune-effekten etterlater seg på vokal ligger altså ikke primært i den 

klokkerene vokalen. Mine argumenter for dette avsløres senere i oppgaven. 

 

Digitalisering 
Pitchkorrigering er digital manipulering av lyd. For å kunne gjøre et dypdykk i 

hvilke digitale prosesser lyden gjennomgår er det nødvendig å gjøre rede for noen 

basiskunnskaper angående digitalisert lyd. I den analoge verden er lyd representert 

med en eksakt verdi for lydbølgen til enhver tid. I den digitale verden derimot vet vi 

kun hvor lydbølgen befinner seg akkurat på det tidspunktet lydbølgen er målt. Man 
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kan se for seg et kryss-system i et Excel dokument hvor BIT definerer antall mulige 

vertikale rader totalt, mens samplerate definerer antall rader per sekund. Jo høyere 

Bit og samplerate dess flere mulige celler vil Excel-dokumentet få til å mest nøyaktig 

etterligne den analoge amplituden. Figur 2 viser en god visuell forklaring på hvordan 

analoge amplitudepunkter digitalt kartlegges (Halmrast 2016:347). 

 
Figur 2: En visualisering av hvordan en datamaskin gjør analoge amplitudeverdier til 

digitale. Den blå linjen er analog, mens den røde er digital. Figuren viser forskjellig utslag 

ved bruk av forskjellig bit. Bildet er hentet fra kompendiet ”Klangen”, som er skrevet av Tor 

Halmrast (Halmrast 2016:347). 

 

Som nevnt vil en analog lydkilde gi konstant informasjon om lydbølgens bevegelser, 

noe vi kan se på den blå linjen i figur 2. Den røde linjen viser hvordan en digital 

representasjon av lydbølgen vil bli med forskjellige digitale avlesningsinnstillinger. 

Har man lav sample- eller bitrate vil man derfor miste mye lydinformasjon, og lyden 

vil av den grunn få et digitalt preg. Standard avlesning av lyd på en CD plate er 

derimot målt hele 44.100 ganger per sekund. Med andre ord har standard digitalisert 

lyd en sample-ratio på 44,1Khz.  

For å kunne skrive analog lyd som en digital kode trenger man noe som 

kalles for bit, eller såkalte ”Binary Digit”. I praksis er antall bits det samme som 

antall nuller og enere hvert sample blir kodet som. Eksempelvis vil kodene til en 4-

Bits digitalisert lyd benytte fire siffer og kunne se slik ut: 1011 eller 0010,  mens 

kodene til en 8-Bits digitalisert lyd vil bruke åtte siffer dermed se slik ut. 10110001 
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eller 10010111. Dette digitale bits-systemet fungerer slik at datamaskinen finner 

antall mulig forskjellige kodekombinasjoner og fordeler disse utover et spekter 

mellom det høyeste og laveste punktet for amplituden/lydbølgen. Ettersom det finnes 

langt flere forskjellige kodekombinasjoner ved bruk av 8 siffer fremfor 4 siffer, vil 

også lyden kunne gjengi en mer nøyaktig representasjon av den analoge lyden 

(Halmrast 2016:354).  

Nå over til det store spørsmålet: Hvorfor er dette relevant informasjon når det 

kommer til hvordan pitchkorrigering fungerer? Om en lydkilde baserer seg på tall er 

den digital, mens om lydkilden er elektrisk eller mekanisk blir den gjerne omtalt som 

analog. Ragnhild Brøvig-Hanssen har skrevet artikkelen The Magnetic Tape 

Recorder: Recording Aestethics in a New Era of Schizophonia hvor hun nevner visse 

forskjeller mellom digitale og analoge editeringsmuligheter. Den digitale lydstasjon 

muliggjorde eksempelvis mer presise mikrorytmiske manipulasjoner (Brøvig-

Hanssen 2016: 12). Mulighetene for å manipulere mikrorytmikk er større med digital 

teknologi ettersom analog editering mangler nøyaktighet. Pitchkorrigering er ganske 

enkelt en analog umulighet. Det er en analog umulighet ettersom lyd med en 

elektrisk eller mekanisk kilde ikke kan bli modifisert ved bruk av matematiske 

algoritmer. Analog lyd er dermed bundet til de fysiske lover som medfølger når det 

skjer en endring i tempo eller tonehøyde. Eksempelvis vil en sinusbølge som svinger 

opp og ned 440 ganger per sekund bli omtalt som en tone med 440hz, og vil 

oppfattes som den tempererte tonen A4 på et piano (Halmrast 2016.17). Om man 

gjør et opptak av en tone med et tonalt sentrum og siden ønsker å endre pitch, vil den 

eneste analoge metoden for dette være å spille klippet av over en lengre tidsperiode 

eller over en kortere tidsperiode enn originalt. Ved å gjøre dette vil antall svingninger 

per sekund reduseres eller økes. Ettersom hertzen blir lavere eller høyere vil også 

tonen vi hører oppfattes som lysere eller mørkere. Dette er relativt uproblematisk å 

gjøre med en enkel sinusbølge, men om man gjør det samme med eksempelvis et 

opptak av vokal vil det oppstå ubeleilige lyder. Vokalstemmen har nemlig et svært 

komplekst sammensatt frekvensspekter ettersom den er formet av stemmebånd, 

vokaltrakt og andre kroppslige hulrom. Disse bidrar til en unikt klang av transienter, 

formanter og overtoner, samt et tonalt sentrum som ikke bare gjør at lyden oppfattes 

som en menneskestemme, men også spesifikt til den personen som produserte lyden 

(Brice 2001:147). Transienter er en svært kortvarig lyd med høy amplitude, som 

gjerne befinner seg i starten av en lyd. Ord som ”coat”, ”throat”, ”boat”, ”vote” er 
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eksempler hvor transienter preger ordets begynnelse (Brice 2001:18). Formanter er 

resonans- eller frekvenstopper som er uavhengig av tonehøyde og som gjør at 

forskjellige klanger har den tonekvaliteten de har. Eksempelvis, om både et piano og 

en klarinett spiller tonen A4 er det formanete og delvis transientene som gjør at det er 

mulig å skille mellom instrumentene (Halmrast 2016:68).                                                                

 Om man analogt skulle pitchkorrigert ”1. partial” eller grunntonen i en 

vokaltone fra 430hz til 440hz måtte det altså skjedd en reduksjon av klippets lengde 

for å få hertzen til å svinge hurtigere slik at vokalens tonale sentrum vil klinge 10hz 

lysere. Problemet er for øvrig at hele frekvensspekteret i vokalklangen vil øke i pitch 

og ikke utelukkende vokalens 1. partial. Transienter, formanter og overtoner er svært 

sårbare for denne typen endring og vil prege lydklippet med en såkalt ”chipmunk 

effect”, som vil si at stemmen høres unaturlig lys ut (Collins 2010:151). Med analog 

teknologi er det med andre ord en umulighet og individuelt endre på enten tempo, 

pitch eller formanter på en diskret og derfor også nøyaktig måte, mens ettersom 

digital lydinformasjon består av tall kan det benyttes matematiske algoritmer til å 

løse dette.   

Ettersom det nå er gjort rede for basisinformasjon, vil jeg nå gjøre et dypdykk 

i prinsippene bak hvordan man digitalt kan endre lyd ved hjelp av et 

pitchkorrigeringsverktøy. I min oppgave vil jeg ta utgangspunkt i 

pitchkorrigeringsverktøyet ”Melodyne” utgitt av software-firmaet Celemony 

(Neubacker 2016). Grunnen til dette er ikke bare fordi programvaren er an av de 

ledende firmaer som produserer pitchkorrigeringsverktøy, men også fordi det er dette 

programmet jeg skal benytte i mine egne lydanalyser i masteroppgaven. For å gi et 

komplett svar på første del av oppgavens problemstilling (hvordan blir lyd med et 

tonalt sentrum modifisert av såkalt ”pitchkorrigering”) vil jeg gjøre rede for 

verktøyets nåværende totale muligheter. Pitchkorrigeringsverktøy gjør nemlig mer 

enn å utelukkende korrigere pitch. Programmet kan eksempelvis markere en brøkdel 

av et lydklipp, for så å endre brøkdelens beliggenhet i tid uten at resten av klippet 

påvirkes. Som kjent kan programmet endre pitch uten å endre tempo eller formanter, 

men programmet gir også en mulighet for å endre formanter uten å endre pitch. De 

kommende avsnittene vil jeg derfor gjøre rede for teknologien bak ”time stretching”, 

diskret ”fourier transform” og ”pitch shift”. Det må presiseres at en endring i 

avspillingshastighet vil i utgangspunktet forårsake en endring i pitch, også når det 

gjelder digitalisert lyd (Collins 2010).  
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Pitchkorrigeringens teknologi - PSOLA 
I motsetning til analog lydinformasjon kan man prosessere digitalisert lyd gjennom 

noe som kalles OverLap Add (OLA). Denne teknikken gjør det mulig å senke eller 

øke avspillingshastigheten til et lydklipp uten at pitch lar seg påvirke som en følge av 

dette. Teknikken går ut på at man deler lyden inn i mange små såkalte vinduer. Disse 

vinduene er derimot ikke oppdelt slik man deler opp et stykke brød, hvor det ene 

stykket begynner der det forrige sluttet. Et vindu med lyd inneholder derimot 50% 

helt lik informasjon som vinduet etter seg. Vinduet etter dette inneholder 50% av 

lydinformasjonen til vinduet etter der igjen, og slik fortsetter det. En OLA input 

produserer mange slike vinduer fra originallyden, men hva som blir gjort med disse 

vinduene før det når output er kun mulig digitalt. Alle disse vinduene blir nemlig 

forflyttet nærmere eller lenger unna hverandre etter ønsket tempoforandring, for så å 

gjøre en såkalt ”crossfade” (kryssfading) mellom hvert av vinduene (Colins 

2010:149). Dette er en analog umulighet ettersom den analoge teknologien mangler 

nøyaktighet ned til milli- og nanosekundet. I teorien hører vi egentlig små korn av 

den samme lyden etter hverandre. Den hyppige skiftningen mellom vinduene, samt 

deres glidende overganger gjør at vi i praksis opplever en lyd som har original 

klangfarge, men med redusert hastighet (Collins 2010:150). Jeg har lagt ved en 

visuell fremstilling av time stretch som demonstrerer dette i figur 3. 



 
14 

Figur 3: En visualisering av OverLap Add. Øverst ser vi hvordan datamaskinen klipper opp 

lydfilen i modulens input for så å strekke ut disse utklippene. Med en crossfade mellom hvert 

utklipp vil modulens output gjengi lydfilen i redusert hastighet. Bildet er hentet fra 

Intruduction to computer music, skrevet av Nick Collins (Collins 2010:150). 
 

Pitchkorrigeringsverktøy benytter for øvrig en mer avansert metode for time stretch 

enn OLA. Den benytter nemlig PSOLA som står får Pitch-Synchronous OverLapp 

Add. Forskjellen fra OLA og PSOLA er at OLA gjør det samme med lyden uansett 

hvordan lyden er. Derimot gjør PSOLA en analyse av lyden for å finne ut den 

fundamentale frekvensen, for så å behandle inndelingen av vinduer på en måte som 

passer bedre for vokal (tale og sang) (Moulines 1995:193). Transienter er svært korte 

og forekommer ofte i vokal. Det er uheldig om en transient  befinner seg i to vinduer 

ettersom dette kan forårsake en såkalt ”wheel spin”, som vil si en ”glitch” 

(teknologisk feil) som man ofte finner i temporeduserte opptak (Colins 2010:149). 

Derimot sørger PSOLA for å etterlate såkalte ”pitch-marks” på vinduer som det er 

mulig å finne en fundamental tone i. Disse pitchmarkerte vinduene vil være ”pitch 

synchronous”, som vil si at de synkroniserer seg til ønsket samplerate fra output 

(Moulines 1995:192). Eksempelvis, om man vil gjøre et opptak av ordet ”spor” mer 

sakte, vil PSOLA ignorere lydene ”S”, ”P” og ”R” og fokusere på vokallyden ”O”. 
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Vokallyden ”O” i ordet ”spor” er lett å time-stretche og denne vokallyden vil derfor 

bli pitchmarkert av PSOLA. Vinduer uten en slik markering vil ikke synkronisere seg 

etter outputens samplerate, men i stedet ha en original samplerate og 

avspillingshastighet. Vokallyden ”O” vil bli pitchmarkert og synkronisere seg etter 

outputens ønskede avspillingshastighet. Hvordan dette fungerer er fremstilt visuelt i 

figur 4.  

Figur 4: En visualisering av Pitch-Synchronous OverLapp. Dette er en mer intellektuell 

metode for time-stretch. Metoden behandler nemlig ulike deler av lydklippet forskjellig. 

Bildet er hentet fra Eric Moulines artikkel ”Non-Parametric Technique for Pitch-Scale and 

Time-Scale Modification of Speech” (Moulines 1995:193). 
 

En nyttig egenskap med PSOLA er for øvrig at man ikke må modifisere tempoet på 

hele lydopptak. I Melodyne kan man manuelt opprette to analysepunkter (X) (Y), for 

så å opprette et tredje punkt mellom disse (Z). Ved å gjøre dette kan man forflytte 

punk Z lokalt mellom punkene X og Y slik som Figur 18 viser (Moulines 1995:192). 

På denne måten kan man editere vokalens mikrorytmikk og perfeksjonere sangerens 

utrykk. Ettersom et punkt blir flyttet på lokalt vil den ene siden av punkt Z ha en 

output med redusert avspillingshastighet mens den andre siden av Z vil ha en output 

med økt avspillingshastighet. Eksempelvis vil lydpartiet mellom punktene Z og Y i 
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Figur 18-C ha en redusert avspillingshastighet, mens avspillingshastigheten av 

lydpartiet mellom punktene X og Y i figur 18-C er økt. 

 

 
Figur 18: Figuren viser hvordan man i programmet Melodyne kan endre tempo på visse deler 

av at lydklipp. Det visuelle er hentet fra Melodyne og editert i Photo Shop. 

 

Dette er prinsippet bak hvilke algoritmer Melodyne benytter når det kommer til 

programvarens evne til å forflytte vokale enkelthendelser i tid uten å påvirke 

formanter, transienter eller grunntone i hørbar grad (Hua 2015:1). Nå som jeg har 

gjort rede for den digitale løsningen på å unngå fysiske lover angående tidsdomenet, 

vil jeg å gå videre til frekvensdomenet. 

Fourier transform 
Jean Dabtiste Fourier viste at all lyd kan bli gjenskapt kun ved en sum forskjellige 

sinusbølger som har en presis amplitude og fase. En såkalt ”fourieranalyse” er derfor 

en lydanalyse som avslører hvilke sinusbølger en lyd består av, og hvilken amplitude 

og fase disse har (Halmrast 2016:27). Enkelt forklart kan man bruke klangen C-dur 

som et eksempel. Vi hører en C-dur, men ved hjelp av en fourieranalyse kan man se 

at denne lyden er bygget opp av tonene C, E og G. I tillegg røper også analysen den 
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eksakte styrken til C, E og G (Halmrast 2016:362). Analysen er opprinnelig slik at 

den finner alle frekvenser som forekommer, mens den ikke sier noe om når de 

forskjellige frekvensene inntraff. Om tonene C, E og G ble spilt samtidig eller spilt 

enkeltvis ville resultatet derfor blitt identisk i en fourieranalyse; frekvensene vises 

uavhengig av når tonene inntraff.  

 I realiteten er en fourieranalyse mye mer komplekst enn jeg nå har fremstilt. 

For å begynne enkelt viser vedlegg 5 hvordan en fourieranalyse av en stemmegaffel 

på 440hz vil se ut i et spektrogram. Hadde man gjort en nøyaktig additiv syntese av 

frekvensene, vist i vedlegg 5, med riktig amplitude og fase kunne man konstruert en 

lyd lik stemmegaffelens. 

 
Figur 5: En fourieranalyse av en sinustone med 440hz. Bildet er fremstilt med programmet 

PRAAT. 
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En stemmegaffel er en relativt enkel lyd, mens figur 6 viser hvordan en 

fourieranalyse av en mer kompleks lyd vil kunne se ut. 

 
Figur 6: En fourieranalyse av en kompleks lyd. Bildet er fremstilt med programmet PRAAT. 

 

Målet med pitchkorrigering er å bruke denne frekvensinformasjonen til å kun endre 

vokalens pitch, uten å endre klangfarge eller formanter. Det er her de analoge 

mulighetene stopper og grunnen til hvorfor pitch-korrigering kun lar seg gjøre 

digitalt intreffer. Det er viktig å presisere at det er mulig å gjøre vocoder-effekt 

analogt, som kan minne om Cheer-effekten. Teknologien bak er forøvrig forskjellig, 

noe jeg vil utdype senere i oppgaven. 

En vanlig fourieranalyse gjør ikke rede for tidsdomenet men kun 

frekvensdomenet. I realiteten gjør den faktisk rede for frekvensdomenet i uendelig 

tid (Halmsast 2016:362). Dette gjør det umulig å benytte frekvensinformasjonen til å 

endre vokalens tonale sentrum i en spesifikk tone i et lydopptak. Det er umulig 

ettersom analysen gir den totale frekvensinformasjonen til hele lydopptaket uten å gi 

informasjon om når de forskjellige frekvenser inntraff. Metoden som benyttes for 

digitale signaler kalles Discrete Fourier Transform (DFT) og den løser tidsproblemet 

som den ordinære fourieranalysen har. Ettersom digital lydinformasjon inneholder 

såkalt ”diskret” eller ”ikke-kontinuerlig” lydinformasjon er det mulig å gjøre en 
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”discrete-valued” versjon av en vanlig fourieranalyse (Peimani 2009:5). På samme 

måte som en tegnefilm har mange bilder etter hverandre for å skape grafisk 

bevegelse, gjør en discrete fourier transform mange små fourieranalyser for å grafisk 

fremstille lyd i tid. Med andre ord kan man se lydens frekvensinnhold i sann tid ved å 

gjøre en fourieranalyse av små grupper med diskrete signaler, altså en discrete 

fourier transform analyse (Halmrast 2016:29). Vedlegg 7 viser hvordan man ikke 

lenger må velge mellom tidsdomenet eller frekvensdomenet, men har muligheten til 

å få begge domener visualisert samtidig ved hjelp av en discrete fourier transform 

analyse.

 
Figur 7: En fourier transform av en kompleks lyd. Frekvensdomenet visualiseres vertikalt, 

mens tidsdomenet blir representert horisontalt. Bildet er fremstilt med programmet Sonic 

Visualizer.  

 

Heldigvis er matematiske utregninger datamaskinens sterke sider. Allikevel er det 

visse prosesser som er krevende, selv for en datamaskin. Det er kanskje ikke så rart 

ettersom likningen ser slik ut: 

 



 
20 

 
 

Ved bruk at såkalt FFT eller Fast Fourier Transform kan utregningen av DFT eller 

Descrete Fourier Transform skje på en mer hurtig og datakraftbesparende metode 

(Halmrast 2016:400). Nå som man vet frekvensene til enhver tid i et lydklipp, og har 

funnet en metode for å gjøre dette uproblematisk, nærmer man seg muligheten av å 

kunne perfeksjonere vokal pitch.   

Om man skal pitch-korrigere vokal uten å berøre klangens karakter, må man 

vite vokalens fundamentale frekvens. Dette er heller ingen lettbeint prosess. Alle 

digitale pitch-estimeringsalgoritmer tar utgangspunkt i et diskret signal, og bruker 

dets DFT informasjon som input (Peimani 2009:7). Enkelt forklart er det to metoder 

denne informasjonen videre kan bli prosessert på for å finne frem til dens 

fundamentale frekvens. Enten ved bruk av tidsdomenet eller ved bruk av 

frekvensdomenet (Collins 2009:103). Svært enkelt forklart kan man benytte 

tidsdomenet for å finne en såkalt autokorrelasjon i lydbølgene. Hvor ofte en bølge 

daler opp og ned på en gitt tid kan avsløre informasjon om hvilken frekvens helheten 

vil låte som. Når det kommer til frekvensdomenet er datamaskinen på søk etter visse 

harmonisk passende mønstre. Eksempelvis kan det bli benyttet en algoritme som ser 

sammenhengen mellom overtoner, som igjen kan avsløre noe om hvilken frekvens 

helheten vil låte som. Et problem derimot er at hva vi mennesker opplever som 

grunntone er ikke alltid tilsvarer hva som er teoretisk og analytisk riktig, noe som blir 

omtalt som ”the missing fundamental”. Så godt det lar seg gjøre benytter man 

autokorrelasjon i tidsdomenet og gjenkjennelige harmoniske mønstre i 

frekvensdomenet for gjøre rede for lydens fundamentale frekvens (Collins 

2009:103). Enkelte ganger vil altså analysen slå feil ettersom vi mennesker har en 

evne til å prosessere overtoner på en slik måte at hjernen skaper eller innbiller seg en 

fundamental tone som ikke finnes. Analysen vil da være teoretisk riktig, men feil i 

praksis. Det finnes også eksempler der den tekniske analysen gjør feil, mens hjernens 

perseptuelle analyse har rett. Dette kan skje ettersom alle pitch-detekterende 

algoritmer starter med en lydbit som har en varighet på omlag 20-50 millisekunder 

(Halmrast 2016:498). Analysen kan på grunn av dette enten fokusere feil ved 
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overdreven vibrato eller bli forvirret om lyden er gjort med lang romklang som 

dekker neste tone. Selv om øret ofte oppfatter en tone når en sanger synger med 

overdreven vibrato, kan altså pitchkorrigeringens algoritmer tolke vibrato som to 

toner. En stemme som har vibrato kan nemlig svinge mer over eller under den 

primære tonen. Datamaskinens analyser vil derfor kunne ta den bokstavelige 

avgjørelsen på fundamental tone, uten å ta det menneskelig kunstneriske utrykket i 

betraktning. Om et klipp har mye romklang kan klangen fra en tone gli over i en 

annen tone. Ettersom klangen vil skape et lydbilde med to toner simultant, kan dette 

forvirre datamaskinens mål om å finne kun én fundamental tone. 

 

Pitchkorrigeringens teknologi – Modified Phase Vocoder 

Den originale og dermed også ordinære såkalt Voice Vocoderen, populært omtalt 

som vocoder, ble oppfunnet allerede på 1930-tallet (Peimani 2009:18). Det originale 

vocoderen bevarer visse deler av lyden, men resyntesiterer resten gjennom et 

instrument. Den modifiserte versjonen, altså modified phase vocoder, er i dag den 

mest brukte og mest heldige metode for å analysere og resyntetisere lyd til pitch-

korrigering. Det må presiseres at modified phase vocoder ikke har noen mulighet for 

å være analog slik som vocoderen har, og er derfor noe helt annet enn hva en vocoder 

er. Modulen benytter nemlig descrete-FFT og pitch-deteksjon slik som nevnt 

tidligere i oppgaven. Informasjonen jeg nå vil gjøre rede for er hva modulen gjør 

med lydens input-signal, som eksempelvis kan være vokallyd. Det er problematisk å 

gjøre en frekvensanalyse av informasjonen angående kun et kartlagt digitalt 

amplitudepunkt. Man trenger informasjon om amplitudenivåene fra en hel 

frekvenssyklus for å finne ut hvilke frekvenser en lydbølge faktisk produserer. Et gitt 

antall amplitudepunkter slås derfor sammen til noe som kalles et vindu. Ettersom et 

vindu inneholder nok amplitudepunkter til å finne ut frekvensinformasjonen til lyd i 

et svært kort tidsrom, kan vinduer gi oss nøyaktig informasjon om lydens frekvenser 

i nøyaktig tid. Modifiet phase vocoder deler altså opp lyden i en rekke små vinduer 

for så å gjøre en fourier-analyse av frekvensene som befinner seg i hvert vindu. Ved 

å lime sammen et høyt antall små fourier-analyser etter hverandre ved bruk av 

vinduer, får man en lydanalyse som har nøyaktig frekvensinformasjon i nøyaktig tid. 

Figur 17 visualiserer hvordan en datamaskin opererer med vinduer. 



 
22 

 
Figur 17: en visualisert forklaring på hvordan en datamaskin oppdeler lyden i vinduer for å 

gjøre en tidsnøyaktig fourier-analyse. Gitt en samplerate på 44,1Khz vil denne illustrasjonen 

gjøre rede for 0,0005 sekunder med digitalisert lyd––dette ettersom bildet inneholder 23 

amplitudepunkter og 23 / 44100 = 0,0005.  

 

Det spesielle med den modifiserte phase vocoderen er at den lagrer denne 

frekvensinformasjonen for hvert vindu i lydklippet til et eget minne. 

Frekvensdomenet for hver av disse vinduene blir så videre oppdelt i individuelle 

informasjonskolonner omtalt som Bins. Man kan se på bins som en slags trigger som 

som gir utslag om det finnes frekvenser innenfor området binsen gjør rede for. 

Eksempelvis kan man ha en bin som gjør rede for hvert hundrede hertz, altså fra 0-

99hz og fra 100-199hz osv. Man kan også velge å ha en bin for hvert tiende hertz, 

altså fra 0-9 og fra 10-19 osv. På samme måte som at en høy samplerate og bit øker 

nøyaktigheten av den digitale teknologiens kartlegging av elektronisk (analog) lyd, 

øker også antall bins nøyaktigheten av denne kartlegningen av frekvenser. Figur 20 

viser forskjellen på kartlegningen av frekvenser med et lavt og et høyt antall bins.     
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Figur 20: en visualisert forklaring på hvilket utslag et lavt og et høyt antall bins får når det 

kommer til kartlegging av frekvenser. Bildene er hentet fra William Cox sin presentasjon om 

FFT (Gallamine 2014). 
 

Enkelt forklart deler den modifiserte voice encoderen lyd opp i informasjonskapsler 

både for tid- og for frekvensdomenet. Små fragmenter av lyd blir oppdelt i vinduer, 

mens frekvensene blir kartlagt med bins. Ettersom pitchkorrigering dreier seg om 

frekvenser ønsker man å kartlegge eller inndele frekvensene så nøyaktig som mulig. 

Det finnes derimot visse fysiske eller matematiske lover som begrenser hvor mange 

bins det er mulig å ha. Matematisk sett ser begrensningen slik ut: 

”floor(log2(N_samples)” som i praksis betyr at man ikke kan ha flere bins enn 

halvparten av antall samples (Gallamine 2014). Antall bins eller: ”N_bins” er derfor 

vanligvis programmert som ”~ #” i en FFT algoritme. 

Ved å dele hele frekvensdomenet opp i små bins med frekvensinformasjon 

kan en algoritme lokalisere faserelasjonene mellom frekvensene til hvert vindu og de 

sideliggende vinduene. Målet er å ivareta den naturlige faserelasjonen disse vinduene 

har (Peimani 2009:19). I praksis betyr dette at man ikke ønsker unaturlige 

faseforskyvninger mellom de små vinduene med analysert lyd. En fase, når det 

kommer til lydbølger, beskriver hvor langt lydbølgen har gått i en sirkelbevegelse 

(Halmrast 2016:24). Om fasen endres på er ikke lyden helt identisk lenger, noe som 

kan prege hvor naturlig lyden høres ut. 
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Informasjonen over er som nevnt hva en Modified phase vocoder gjør med 

modulens input-signal. Ved bruk av algoritmer kan man nå endre frekvensspekteret 

til utvalgte grupperte bins uten å påvirke de andre binsene sin frekvens- og 

faserelasjoner. Dette gjøres ved å angi en ønsket frekvens som output, og algoritmens 

påvirkning på disse binsene tar utgangspunkt i relasjonen mellom funnet 

fundamentale frekvens og målets frekvens (Peimani 2009:19). Dette vil resultere i en 

endring av pitch uten å endre andre vokale klangkvaliteter. Det er nemlig kun de 

delene av lyden som forteller noe om pitch som er endret på. Det må nevnes at 

metoden som brukes for å endre frekvensene utføres ved at hver kolonnevektor er 

såklalt overlap-addet i en rekonstruksjonsprosess som produserer det pitch-korrigerte 

outputsignalet (Peimani 2009:19). Teknisk sett er det altså ikke så lett som at man 

bare flytter frekvenspartier opp på frekvenskartet, og dermed får en lysere pitch. Det 

skjer altså en nøye utkalkulert resyntetiseringsprosess av sinusbølger som ikke bare 

tar hensyn til fase, men også faserelasjonen resyntetiseringen har til sideliggende 

vinduer og sideliggende bins. I praksis, derimot, er det lekende enkelt å endre 

fundamental pitch i et pitchkorrigeringsprogram. Figur 21 viser hvordan man visuelt 

ser fundamental pitch i Melodyne, og hvor enkelt man manuelt kan gå inn og 

forflytte pitchen til intonerte toner.  
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Figur 21: Illustrasjonen viser pitchkorrigering i Melodyne. Bildet er to ”print screen” fra 

Melodyne og er satt sammen i Photoshop. 
 

I Melodyne visualiseres et vertikalt liggende piano, der heltoner har en lysere 

grånyanse enn hva halvtonene har. Horisontalt visualiseres så vokalopptaket, der 

hver tone blir plassert utover dette pianoet. I de tilfeller hvor tonen ligger utenfor 

linjene av det visuelle pianoet, er ikke tonen helt ren. Ved å markere de urene tonene 

for så å gjøre et enkelt dobbelttrykk i programmet, vil den avanserte prosessen av en 

faserelasjonsriktig resyntese av fundamental pitch begynne. Etter dette vil Melodyne 

vise en pitchkorrigert intonasjon der hvor alle toner ligger innenfor pianoets 

tempererte toner. Resultatet blir en intonert versjon av den originale vokalen uten å 

endre klangkvaliteten. 

Det er for øvrig ikke helt korrekt å si at man kan endre pitch totalt uten å 

endre noe av klangkvaliteten. Ettersom en endring i pitch gjennomgår en slik 

omfattende algoritmeprosess har vi i dag ingen teknologi som unngår å legge igjen 

visse uønskede endringer. Eksempelvis blir egenskapene til visse overtoner endret av 

disse algoritmene, noe som resulterer i små avsløringer om at noe kan være gjort med 

lyden. I tillegg blir mest sannsynlig en viss mengde faseinformasjon forenklet, noe 
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som kan bidra til et digitalt preg på det pitchkorrigerte produktet. På samme måte 

som med time strech finner også Modified Phase vocoder sekvenser i lyden som ikke 

er tonerte, for så å legge dem i en gruppe som ikke skal preges av modulen. En glitch 

i modified phase vocoder består allikevel i at brøkdeler av utonale lydhendelser 

faktisk gjennomgår samme modifisering som de tonale. Dette vil forårsake unaturlige 

lyder i outputens prosesserte lyd. Tidvis er nettopp disse ”glitchene” til 

pitchkorrigering hva man ønsker. Eksempelvis ble låten ”Believe” fra artisten Cher 

innledningsvis brakt frem som et kroneksempel hvor modulens output er satt til 

verdier som bevisst endrer lyden svært merkbart. Spørsmålet blir nå: Hva skal man 

gjøre om man vil autotune vokal? 

 Som nevnt kan et pitchkorrigeringsverktøy gjøre mer enn bare det å korrigere 

pitch. Muligheten til å modifisere vibratomengde er også en mulighet 

pitchkorrigering gir brukeren. Som forklart plasserer Melodyne vokalmelodiens toner 

utover et vertikalt piano. Innad i tonen kan man svært detaljert se hvordan lydbølgen 

som produserer tonen faktisk beveger seg opp og ned. Denne bevegelsen er 

vibratoens bevegelse som slynger seg opp og ned på den tonen som sangeren ønsker 

å synge. Denne vibratobevegelsen har man altså muligheten til å intensifiere og det 

lydlige resultatet blir mer vibrato enn hva sangeren originalt hadde. Dette er en 

pitchkorrigeringsmulighet som utgjør en bra effekt på kor. Eksempelvis kan man på 

et korstykke intensifiere vibratoen på visse ord eller visse toner, og intensifiere 

vibratoen likt på alle vokalstemmene. Det lydlige resultatet blir at koret høres mer 

musikalsk samkjørt ut, ettersom hele koret produserer vibrato på de samme stedene. 

Melodyne gir også muligheten til å gjøre det motsatte, altså å forminske 

mengde vibrato og det er her nøkkelen til autotuning ligger. Vokal med et totalt 

fravær av vibrato er hva som høres autotunet ut, og prosessen av å lage denne 

effekten har i prinsipp ingen teknisk relasjon med tempererte toner. Normalt sett 

autotunes vokal nettopp på tempererte frekvenser og av den grunn kan man si at det 

er en stor del av autotune-estetikken. Mitt argument er allikevel at den velkjente 

autotune-effekten ikke er forårsaket av perfekt pitch. Derimot er den forårsaket av at 

modified phase vocoderens output er satt til å klinge utelukkende i en frekvens, som 

et resultat av at vokalen er satt til å ha et totalt fravær av vibrato. Det at vokal blir 

autotunet på tempererte frekvenser er kanskje mer musikalsk passende, men det er 

ingen teknisk nødvendighet. Til sist vil jeg nevne at dette er en form for 

pitchmodifisering uten at det er pitchkorrigering. Den fundamentale pitch er nemlig 
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lik, men vokalen er pitchmodifisert til å ha et fravær av vibrato. Figur 22 viser 

forskjellen mellom en autotune-effekt på original pitch og på pitchkorrigert pitch.  

 
Figur 22: Et bilde som viser hvordan man kan autotune vokal ute av pitch ved et totalt fravær 

av vibrato. Figuren viser også den mest benyttede metoden for autotuning, altså at effekten 

er gjort på tempererte toner. Til sist viser figuren hvordan man kan påføre vokalklippet mer 

vibrato enn originalt. 
 

Modified phase vocoder kan også gjøre en slik prosessering på polyfon lyd, altså lyd 

som har flere fundamentale frekvenser. Denne teknologien er for øvrig ikke 

perfeksjonert, men er i dag en mulighet. Melodyne har i sin nyeste versjon en 

betaversjon av denne teknologiske muligheten tilgjengelig. Melodyne kan også 

utelukkende endre formanter. Denne prosessen er såpass lik prosessen av å endre 

pitch at jeg ikke ser det som nødvendig å gå særlig inn på dette. Kort forklart brukes 

en analyse for funn av bins med estimert formantinformasjon i stedet for 

fundamental pitchinformasjon, for så å gruppere disse. Videre bestemmer man 

ønsket formantverdi og modulen benytter algoritmer for å gjøre en resyntese av 

formantene uten å resyntetisere pitchen. 

 Ettersom teknologien bak pitchkorrigeringens totale muligheter nå er gjort 

rede for vil jeg gi en kort oppsummering. Ved bruk av PSOLA har man med et 
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pitchkorrigeringsverktøy muligheten til uhørbart å perfeksjonere mikrorytmikken til 

en sanger. Eksempelvis kan man forflytte hele ord eller konsonanter til ønsket sted i 

tid. På denne måten kan vokalistens utrykk modifiseres til å låte mer rytmisk presis. 

Ved bruk av den modifiserte phase vocoderens teknologi har man gjennom et 

pitchkorrigeringsverktøy muligheten til å modifisere det frekvensrelaterte i lyd. Dette 

innebærer flere aspekter enn å kunne forandre fundamental pitch i en melodi. På 

grunn av dette er i dag et pitchkorrigeringsverktøy mye mer enn et verktøy som 

korrigerer pitch. Eksempelvis gir verktøyet en mulighet for å endre formanter. 

Formantene kan intensifieres eller reduserer på visse ord eller partier som kler 

vokalens sjanger og stil. Et pitchkorrigeringsverktøy åpner også for muligheten til å 

oppnå den estetiske effekten forbundet med autotune. Dette er mulig ettersom 

verktøyet kan bestemme mengde vibrato som vokalen skal ha. Et totalt fravær av 

vibrato gir en autotune-effekt, mens overdreven vibrato kan gir en annen estetisk 

effekt, som eksempelvis kan være vellykket hvis gjort på et kor. 

 

Vocoder 
For å gi en historisk forankring av pitchkorrigeringen vil jeg kort ta for meg 

vocoderen. Denne modulen er på mange måter en forgjenger til pitchkorrigering selv 

om teknologien er slående forskjellig. Lyden man kan produsere ved bruk av en 

vocoder har auditive likheter, med de lyder man kan produsere med pitchkorrigering. 

På samme måte som Cheer er en artist kjent for sin pitchkorrigeringsbruk er bandet 

Kraftwerk forbundet med å være pionerer for bruk av vocoderen (Pattie 2011: 63). 

Vocoderen fant sted allerede på 1970-tallet, så robotlignende vokal sound var ikke 

noe nytt da artisten Cheer utgav låten ”Believe” i 1998. Det oppsiktsvekkende med 

låten ”Believe” var nettopp det at pitchkorrigering var benyttet og ikke en vocoder. 

Jeg vil nå gå inn på teknologien til vocoderen for å gi en forklaring på hvorfor en 

vocoder og pitchkorrigering kan gi lignende resultater, og gjøre rede for grunnen til at 

vocoderen likevel er noe helt annet enn hva et pitchkorrigeringsverktøy er. 

 En vocoder har to input. Den ene inputen er ment for et instrument og den 

andre inputen er ment for en mikrofon. På fagspråket kalles input for instrumentet et 

”carrier”-input mens input for mikrofon kalles et ”modular”-input (Innovative 

synthesis 2017). ”Carrier” er hva som ”bærer” lyden, eller enkelt forklart hva som 

skal prege lyden mest. Det vanlige er å benytte en synthesizer som carrier, men i 
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teorien kan man benytte et hvilket som helst input/instrument som carrier. 

”Modular”-input blir filteret til ”carrier”-input, som vil si at formantene til 

”modular”-input er satt til å bestemme formantene til carrier input. Også her kan man 

teoretisk sett benytte et hvilket som helst input/instrument som modular input, men 

det mest vanlige og resultatgivende er å benytte vokal (Innovativesynthesis 2017). 

Ettersom vokal har en svært variert formantinformasjon vil bruk av vokal som 

”moduler”-input gi det mest estetisk interessante resultatet.  

 Ved å blande formantene til vokal, og soundet til en synth vil man oppnå en 

lyd som høres ut som en snakkende robot. Teknologien bak hvordan dette lar seg 

gjøre ligger i vocoderens såkalte bånd-pass filtre. Enkelt forklart har en vocoder en 

rekke slike filtre som trigger ulike nyanser av formanter. Jo flere slike bånd-pass 

filtre, desto mer nyansert og detaljert kan vocoderen gjengi ”modular”-input sin 

formantinformasjon (Brice 2001:142). Nå som formantene er kartlagt gjennom en 

rekke bånd-pass filtre, må en ny operasjon til for at formantinformasjonen skal kunne 

la seg blande med instrumentinformasjonen. ”Carrier”-input (instrument signalet) 

gjennomgår en prosess hvor lyden splittes utover en rekke bånd-pass filtere. På dette 

tidspunkt er altså både lydinformasjonen fra mikrofonen og fra instrumentet splittet ut 

over en rekke band-pass filtre. Dette er en nødvendig prosess for at mikrofonen skal 

kunne fungere som et filter. Hvordan får man deretter limt alle disse fragmentene av 

lyd sammen til en lyd igjen? Etter at ”modular”-input er ”oppdelt” i en rekke band-

pass filtere går signalet gjennom en ny runde såkalt Amplitude envelope-detector 

circuits. Enkelt forklart limes lyden sammen igjen og frekvensinformasjonen fra 

”modular” input har dermed satt sitt avtrykk på instrumentlyden. På denne måten vil 

tale fra en mikrofon kunne låte som en talende synthesizer.  

For å gjøre rede for den mer avanserte forklaringen må vi tilbake til 

tidspunktet hvor Amplitude envelope-detector circuits blir opprettet. Disse såkalt 

envelope signalene inneholder nemlig kun informasjon om hvilken variabel de skal 

påføre instrumentets forskjellige band-pass filtre (altså hvilken forskjell det er fra 

innspillingen et visst band-pass filter hadde, og hvilken innspilling dette filteret nå 

skal ha (Brice 2001:143). Denne informasjonen er nemlig ikke lik for hvert band-pass 

filter, noe som resulterer i et komplekst og gjenkjennelig menneskelig preg. Figur 19 
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visualiserer hvordan en vocoder behandler de to inputene til å bli ett output. 

 
Figur 19: En visuell fremstilling av hvordan en vocoder fungerer. Bildet er hentet fra boken 

Music Engeneering: Second edition, som er skrevet av Richard Brice i 2001 (Brice 

2001:143). 

  

Ettersom vocoderens teknologi nå er gjort rede for, vil jeg diskutere vocoderens 

teknologi sammenlignet med hvilken teknologi pitchkorrigering benytter. Den mest 

påfallende forskjellen er at vocoderen er avhengig av to input, mens pitchkorrigering 

kun benytter ett. Vocoderen har av denne grunn visse muligheter som 

pitchkorrigering ikke har. Eksempelvis kan en vocoder gi et vokalt avtrykk over 

ethvert instrument, noe pitchkorrigering ikke gir brukeren mulighet til. Selv om min 

oppgave primært handler om disse modulenes sammenheng i vokal effektbruk er det 

nevneverdig at de begge er teknologier som ikke utelukkende må brukes til 

vokaleffekter. Bass og fele kan la seg pitchkorrigere like vel som en gitar kan 

benyttes sammen med en synth gjennom en vocoder. Både pitchkorrigering og 

vocoderen er fenomener som kan gjøres live, så vel som i en postproduksjon. 

Ettersom vocoderens teknologiske kjerne er band-pass filtere, er dette en modul som 

kan gi en vokalmelodi perfekt pitch på analogt vis. Vocoderens intensjon er aldri det 
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å korrigere pitch ubemerket, og har få muligheter når det kommer til en nyansering av 

effektbruk, hvertfall i forhold til pitchkorrigering. Ettersom pitchkorrigering benytter 

en teknologi som lar seg nyansere i mengde effekt i høy grad, er også dens 

bruksmuligheter mange. På tross av deres mange ulikheter både i teknologisk design 

og lydlig effekt gir pitchkorrigering på maksimal effekt et lydlig resultat og estetisk 

effekt som ligner lydresultatet på hva en vocoder kan gi.  

 

 

Spektrogram 
For å illustrere teorien bak hvordan pitch-korrigeringsverktøy modifiserer lyd, vil jeg 

avslutningsvis diskutere noen visuelle lydanalyser av original vokal versus pitch-

korrigert vokal. Disse vil bestå av spektrogrammer som i seg selv er visuelle 

fremstillinger av spekteret til frekvensene i en lyd. Ettersom fremstillingen både gjør 

rede for tids- og frekvensdomenet er de kommende analyser FFT analyser (Halmrast 

2016:203). Siden jeg tidligere har gjort rede for hva en FFT er og hvordan den gjør 

lyd til noe visuelt ser jeg det som unødvendig å gå enda dypere inn på hva et 

spektrogram er og går dermed rett på sak. Figur 8 viser en FFT av et opptak av en 

dalende glissando gjort av min stemme og uten noen form for editering. Som man 

kan se er den fundamentale frekvensen svært fremtredende ettersom man tydelig kan 

se hvilken fundamentale frekvens overtonene samklinger med. Ettersom det ikke er 

benyttet pitch-korrigering er alle frekvenser som er visualisert umodifiserte 

frekvenser. Man kan også bemerke seg hvordan flere og flere partialer oppstår eller 

får mer kraft ettersom pitchen senkes. Enkelt forklart kan man si at årsaken er at 

overtoner, slik som begrepet selv antyder, klinger (hvert fall normalt sett) over den 

fundamentale frekvensen. Jo dypere denne frekvensen er, desto større plass kan bli 

gitt til overtoner. Men kan ut ifra dette derfor si at en dyp stemme har analytisk sett 

en mer kompleks klang enn en lys stemme. 
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Figur 8: En FFT fra et opptak av meg som synger en dalende tone fra lyst til mørkt 

toneleie. Bildet er fremstilt med programmet Sonic Visualizer. 

Figur 8 viser en FFT-analyse av et opptak der hvor jeg synger en dalende glissando. 

Dette lydklippet er totalt ubehandlet og målet med dette klippet er å kunne se 

forskjellen på uprossesert vokal, og maksimalt autotunet vokal i en FFT-analyse. 

Figur 9 viser derfor en FFT-analyse av en maksimalt autotunet versjon av den samme 

vokalen som vist i Figur 8. Hva jeg mener med maksimalt autotunet er at Melodyne 

tvinger alle frekvenser til samme frekvens innad i tonen, før neste tone og det samme 

skjer innad i den. Selv ikke en subtil vibrato på stemmen vil høres på vokal med 

maksimal autotuning. Dette fordi en vibrato teknisk sett er skjelving på en tone og 

denne skjelvingen blir borte nettopp fordi maksimal autotune har nulltoleranse for 

vibrato. Hvis man stiller modified phase vocoderens output til å ha nulltoleranse for 

utempererte frekvenser, er store deler av frekvensspekteret nærmest en ren additiv 

syntese av ønskede heltempererte sinusbølger. Det vil si at modified phase vocoder 

har fjernet visse frekvenser, og resyntetisert nye for å oppfylle kravet om utelukkende 

tempererte frekvenser. Etter som det allikevel vil være igjen formanter, vil 

lydinformasjonen fremdeles ha et personlig preg. Eksempelvis vil lyden som figur 9 

viser en analyse av fortsatt ha preg av å være sunget med min stemme. Rent analytisk 
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er det interessant å se hvordan glissandoen i figur 8 er blitt omgjort til halvtoneskala 

slik som vist i figur 9. Antall overtoner er ivaretatt, men heller ikke disse har latt seg 

unnslippe outputens algoritmer. Jeg undret også på om overtonene kunne vært 

individuelt temperert, og ikke en følge av temperasjonen til den fundamentale 

frekvensen. Mest trolig er nok overtonene vist i figur 9 en direkte følge av en endring 

i fundamental tone og ikke et resultat av at de er autotunet separert. 

 

 

Figur 9: En visuell fremstilling av hvordan frekvensene ser ut når det er benyttet pitch-

korrigersverktøy i form av autotuning på vokal. Figur 9 er en FFT analyse fra en autotunet 

versjon av figur 8. Bildet er fremstilt med programmet Sonic Visualizer. 

 

 Ettersom pitch-korrigering har som mål å endre pitch uten at det er merkbart ser 

jeg ikke noe behov for å fremstille et eget spektrogram for dette. Prinsippet er 

det samme som hva som skjer med autotuning, sett bort ifra at forskjellene er 

mindre hørbare, og derfor også visuelt sett mindre tydelige. Mine to siste 

spektrogrammer visualiserer hvordan man kan endre spesifikk tid uten å endre 

frekvenser ved bruk av PSOLA og hvordan individuelle formanter kan endres. 
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 For å fremstille spektrogrammene vist i figur i 8 og 9 brukte jeg Sonic 

Visualizer. PRAAT er derimot et fenomenalt program for en visualisering av 

formanter. Det er derfor benytte programmet PRAAT for visualiseringen av 

formantene til vedlegg 10 og 11. Figur 10 viser en formantanalyse gjort med 

lydfilen fra vedlegg 1. Dette vedlegget er et lydklipp av meg som sier vokalene 

A-U-E-I-Ø-Y-Å-U på samme frekvens. Vedlegg 11 visualiserer en 

formantanalyse gjort av lydfilen fra vedlegg 2 som er det samme lydklippet som 

vedlegg 1, bortsett fra at jeg her har manuelt plassert formantene en oktav lysere 

enn normalt ved hjelp av pitch-korrigeringsverktøyet Melodyne. Det interessante 

er hvordan man kan se en radikal forskjell i energien til vedlegg 11 mellom 

4000-5000hz i den øverste rekken. Dette vil nemlig si at man også visuelt kan se 

hvilke formantendringer som er blitt gjort. 

Siden spektrogrammer tidvis kan fremstå som svært like, selv der 

lydklippene har store auditive forskjeller, ønsket jeg å legge ved et ”scatterplot” 

som på en annen måte visuelt fremstiller hvilke frekvenser som har mest styrke. 

Scatterplot gir en mer tydelig visualisering angående hvor mye et pitch-

korrigeringsverktøy kan endre lyd bare ved å endre formanter. Selv om 

programmet har som mål å bare endre formanter vil andre aspekter i klangfargen 

også bli preget ettersom algoritmene som er benyttet  ikke er absolutt nøyaktige. 
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Figur 10: Vedlegg 1 er et lydklipp av meg som sier vokalene A-U-E-I-Ø-Y-Å-U. Denne 

figuren viser en formantanalyse av dette lydklippet. Bildet er fremstilt med programmet 

PRAAT. 

 

 

Figur 11: Vedlegg 2 er et lydklipp av meg som sier vokalene A-U-E-I-Ø-Y-Å-U. I 

dette klippet har jeg manuelt gjort formantene en oktav lysere enn originalt ved hjelp 

av programmet Melodyne. Denne figuren viser en formantanalyse av dette lydklippet. 

Bildet er fremstilt med programmet PRAAT.  
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Figur 12: Vedlegg 3 er et lydklipp av meg som synger en melodi. Figuren viser en FFT-

analyse av lydklippet. Bildet er fremstilt med programmet Sonic Visualizer. 
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Figur 13: Vedlegg 4 er et lydklipp av meg som synger en melodi. Ved bruk av programmet 

Melodyne har jeg forandret avspillingshastighet på en del av lydklippet. Figuren viser en 

FFT-analyse av lydklippet. Bildet er fremstilt med programmet Sonic Visualizer. 

 

Figur 12 er en FFT-analyse av lydklippet i vedlegg 3 der det ikke er benyttet lokal 

tidsendring. Figur 13 er en visualisering av lydklippet i vedlegg 4 som er nesten 

identisk til lydklippet vedlegg 3. Forskjellen er at på lydklippet i vedlegg 4 er det 

gjort en lokal tempoendring mellom to punkter, ved bruk av Melodyne sin PSOLA-

lignende time-stretch modul. Slik man også visuelt kan se, er de to spektrogrammene 

helt identiske frem til den lokale tidsendringen forekommer. For å virkelig utfordre 

den store P-en i PSOLA altså ”Pitch” ønsket jeg å forlenge S-en ettersom denne 

konsonanten i utgangspunkter er en vanskelig transient å analysere på en måte der 

såkalt wheel spin ikke forkommer. Selv om jeg reduserte opptaket betydelig ble ikke 

resultatet mye preget av wheel spin. Dagens datamaskiner er relativt kraftige, noe 

som gir Melodyne muligheten til å utarbeide velfungerende avanserte algoritmer. 

 

Konklusjon 

Andy Hildebrand fikk ideen bak pitchkorrigering ved hjelp av oljeindustriens 

autokorrelasjonsprinsipper. Ettersom digital lyd kun oppgis diskret, kan man 

kartlegge frekvensspekteret til hvert av disse diskrete verdiene, eller hvertfall en gitt 

sum diskrete verdier lagret som en kolonne. Ved hjelp av matematiske algoritmer kan 

man utføre en diskret FFT som er en visuell presentasjon av lydens 

frekvensinformasjon vist i sammenheng med tid. Med denne informasjonen som 

input i en modifisert fase-vokoder kan man ha en ønsket frekvens som output. Dette 

ved at modulen benytter informasjonen fra FFT til å kartlegge fundamental frekvens, 

for så å regne ut forholdet mellom faktisk pitch og ønsket pitch. Metoden som brukes 

for å faktisk endre frekvensene fra input til output utføres ved at hver kolonnevektor 

er såklalt overlap-addet i en rekonstruksjonsprosess som produserer det 

pitchkorrekterte outputsignalet. Et pitch-korrigeringsverktøy inneholder også en form 

for PSOLA som deler opp lyden til bittesmå vinduer med lyd. Hvert vindu inneholder 

50% av lyden til vinduene fra hvert av vinduene som ligger ved siden av. På denne 

måten kan man forflytte vinduene litt fra hverandre og overlappe overgangene, noe 

som vil resultere i en endring av tempo uten at det skjer en endring i pitch. På samme 

måte som man kartlegger fundamental frekvens ved hjelp av en FFT analyse, kan 
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man også kartlegge formantene. På denne måten kan man utføre en prosess lik 

prosessen til pitch-shift for å endre formanter uten å endre verken tempo eller pitch. 

Et pitch-korrigeringsverktøy frigjør på mange måter lyd fra naturens lover angående 

tidsdomenet og frekvensdomenet. En endring i tempo vil ikke lenger nødvendigvis 

oppfattes som en endring i pitch. Faktisk har man i tillegg mulighet til å forflytte 

beliggenheten til kun et spesifikt punkt i tid, mellom to punkter.  

 Vocoderen kan ikke pitchkorrigere. Den er bundet til å forbli en vokal effekt. 

Den vokale effekten man kan oppnå har derimot slående likheter med 

pitchmodifiseringsmetoden: autotune. Grunnen til dette ligger i hva som skjer med et 

vokalspor som blir autotunet. I det man innstiller pitchkorrigeringsverktøyets output 

til å produsere en vokal med et totalt fravær av vibrato vil vokalen også bli tvunget til 

å kun omhandle en spesifik hertzverdi. Pitchkorrigeringssoftwaret er av denne grunn 

nødt til å fjerne en hel del frekvensinformasjon for så å skape en ny 

frekvensinformasjon som stemmer med modulens innstillinger. Ettersom den 

nyskapte vokallyden nå i praksis inneholder en stor andel frekvensinformasjon som 

stammer fra den digitale modulen, bærer det lydlige preg av å ha en relativ synth som 

oscillator. Om man benytter en synth som carrier-input i en vocoder kan man altså 

oppnå en vokaleffekt med likhetstrekk til autotune. 

 Kapittelet presenterer avslutningsvis en rekke spektrogrammer for å visuelt se 

de auditive forskjeller et pitchkorrigeringsverktøy kan oppnå. Mer konkret er 

spektrogrammene gjort på effekten autotune, på en endring av formanter og på en 

forflytting av rytme på en del av et opptak. 
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KAPITTEL 3: 

Pitchkorrigeringsmetoder: Subtil pitchkorrigering. 
 

I dette kapittelet vil jeg å belyse eventuelle fordeler eller problemstillinger knyttet til 

subtil bruk av pitch-korrigerende Software på lydopptak. Denne subtile bruken av 

pitchkorrigering blir av Yanto Browning sammenlignet med doping under Tour De 

France rundt 2005. Selv om mange er klar over at pitchkorrigering ofte blir benyttet 

på vokal skaper det likevel sjokk og offentlig misnøye når det blir kjent at en vokal 

er pitchkorrigert (Browning 2014). Det at subtil pitch-korrigering finner sted i 

produserte CD utgivelser virker å være akseptert. Subtil pitch-korrigering på såkalte 

live opptak er muligens mer problematisk. Jeg tenker da i hovedsak på konserter i 

form av produksjoner vist på TV hvor produksjonen gir uttrykk for at pitch-

korrigerende Software ikke er benyttet. De samme problemstillingene finner også 

sted i en rekke YouTube klipp der hvor det gis utrykk for at lyden er like lite editert 

som lydens video.  

Grunnen til at jeg vil diskutere dette i min oppgave er fordi jeg selv var 

deltaker i The Voice Norge i 2012. Da jeg så første episode av programmet skjønte 

jeg at klippene måtte være delvis manipulerte ettersom jeg husket mange av 

deltakernes fremføringer som mindre vokalt overbevisende da jeg var der enn 

hvordan deres vokale prestasjoner ble representert på TV. For min egen del ønsket 

jeg på et sted i sangen å ikke bende opp tonen til en temperert tone, men til en såkalt 

blå tone. Dette følte jeg passet med det lyriske ettersom en blå tone i min oppfatning 

kan forsterke følelser som sårhet eller misnøye. Da det ble vist på TV fikk derimot 

denne tonen et heltemperert preg og jeg spurte meg selv om hvilke makt 

lydteknikerne i TV-produksjonen egentlig har over mitt artistiske utrykk. Rent 

juridisk hadde jeg ganske enkelt gitt fra meg alle rettigheter på opptak de hadde av 

meg, og jeg må også innrømme jeg tok det som en selvfølge at et TV-konsept som 

baserer seg på sangtalent ikke ville ha et ønske om å endre sangernes prestasjoner. 

Jeg tok feil, og vil derfor nå belyse og problematisere mulighetene denne 

musikkteknologien gir og dens hyppige bruk.  

Det finnes en rekke YouTube-videoer der pitch-editering er brukt på såkalte 

live opptak, men på en måte som overbeviser majoriteten om at lyden ikke er editert. 

Ettersom majoriteten ikke ser muligheten for at lydopptaket kan være editert vil 
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naturlignok også rosen som videoen får være sentrert rundt sangferdighetene til 

vokalisten og ikke produsentens ferdigheter av å være god på det å editere lyd. Jeg 

savner en dypere kunnskap angående bruk av pitchkorrigering. I media ser vi ofte 

personer som rakker sterkt ned på visse artister som bruker pitchkorrigering samtidig 

som dem blir målløst imponert over amatørsangere som publiserer videoer på 

YouTube med sterkt pitchkorrigert vokal.  

Hva er live? 

Musikk har i lange tider bestått av lyder fremført av mennesker lokalisert på samme 

sted, etter de akustiske lovene en ”live” fremføring gav. Dette faktum forandret seg 

ikke før fonografen ble introdusert i 1877 og førte menneskeheten til en musikalsk 

æra forfatter Murray Schafer kalte ”schizophonia” (Schizo- er splittet og –Phonia er 

lyd på gresk) (Brøvig-Hanssen 2016:9). Dette er starten på historien om innspilt lyd. 

Disse innspillingene var en representasjon av en lydhendelse gjort på et opptak. 

Ragnhild Brøvig Hanssen forteller så om en ny ”schizophonisk” æra som oppsto da 

den magnetiske båndopptakeren ble oppfunnet. Dette ettersom denne i motsetning til 

fonografen muliggjorde editering av individuelle opptak, for så å konstruere 

opptakene slik at de sammen låt som en lydhendelse (Brøvig-Hanssen 2016:11).  

Brøvig-Hanssen spør seg om hva som må til for å kunne erklære neste 

schizophoniske æra. Hun argumenterer for at selv om digital og analog teknologi har 

mye til felles når det kommer til å kunne editere separate lydklipp, muliggjør 

allikevel digital teknologi en editering av lyd som er umulig å gjøre analogt. 

Manipulering og effektprosessering av opptak er som kjent også mulig analogt. 

Eksempelvis kan man ved bruk av en båndopptaker imitere effekter som ekko eller 

klang på et vokalspor. Allikevel er det visse lydmodifikasjoner som kun lar seg gjøre 

digitalt via en ”plug-in” i en digitalt lydstasjon. Eksempelvis er pitch-korrigering 

avhengig av en datamaskin ettersom avanserte matematiske analyse-syntese 

algoritmer er nødvendig for å manipulere lyden slik som intendert. Mikrorytmisk 

manipulasjon av lyd er også helt avhengig av en digitalt lydstasjon, ettersom man 

ikke kan operere med lyd i mikrosekunder på annet vis (Brøvig-Hanssen 2016:12). 

Mikrorytmisk manipulasjon har fått nye muligheter med digital teknologi fordi 

analog editering mangler samme nøyaktighet. Det er verdt å nevne at det i dag finnes 

en rekke digitale lydediteringsmuligheter som ikke lar seg gjøre analogt. 

Eksempelvis i lydediteringsprogrammet Pro-Tools finnes en modul ved navn Elastic 
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Audio. Denne muliggjør en forlengelse eller forkortning av lyd, uten at lyden blir 

påvirket av de fysiske lover som medfølger analog editering, altså lysere tone ved en 

forkortning og dypere tone ved en forlengning av lyden. Slik som pitchkorrigering 

benytter også Elastic Audio teknologien PSOLA. Et annet digitalt fenomen er ”Bus”. 

Dette er en funksjon som gjør at man kan sende ønsket lydspor eller effekt via et 

annet ønsket lydspor eller effekt. Man kan altså operere med lyden kun fra effekten 

av et vokalspor, separat fra vokalsporet. På denne måten kan man f.eks. legge til 

ekko kun på effektlyden av vokalen og klangen uten at vokalsporet har ekko, for så å 

automatisere nivåene mellom disse. Uten å gå nærmere inn på det, har digital 

editering av lyd også en mulighet for automatisering og randomisering som ikke en 

analog lydeditering har muligheten til.  

Det er den digitale post-editeringen av opptak jeg ønsker å ta for meg i denne 

delen av oppgaven. Jeg finner dette spesielt interessant i og med at live musikk i dag 

kan bli manipulert i like høy grad som studioinnspilt musikk kan, selv om lytterens 

opplevelse og aksept for dette kanskje ikke er den samme (Brøvig-Hanssen 2016:26). 

Teknologisk   velkomst     
Det å diskutere teknologiens innvirkning på musikk er ikke en ny affære. Gjennom 

tidene har nye musikkteknologiske muligheter skapt debatter om hvorvidt 

teknologien er bra for vår kultur eller ikke (Pinch 2012:537).  Eksempelvis da man 

for første gang produserte helmekaniske instrumenter som Player-pianoet på 1920-

tallet oppsto det het debatt ettersom disse instrumentene forandret hvordan musikk 

ble komponert og fremført. Motstanderne mente at musikken hadde fått et maskinert 

preg da instrumentene nå låt mer nøyaktig, klart og presist (Pinch 2012:541). 

Mikrofonen hadde heller ikke en utelukkende positiv velkomst. Før dens eksistens 

ble konserthallene fylt opp med sterke stemmer der vokalisten i egen kraft og vilje 

var ansvarlig for at alle tilskuerne hørte deres sang. Med den elektriske mikrofonen 

oppsto det derimot en sangmulighet som fikk navnet ”crooning” (Frith 1986:264). 

Det nye var at man nå kunne synge med lav stemme men allikevel bli hørt, uten å bli 

kamuflert av et band, og selv der stemmen skulle nå ut til en stor gruppe tilskuere. 

Kritikken sirkulerte rundt hvorvidt det egentlig var artisten som fylte hallene med 

musikk eller om det var mikrofonen. Crooning ble også sett på som en feminin 

affære og mannlige artister som benyttet crooning ble beskyldt for å frivillig gjøre 

seg mindre maskuline (Frith 1986:264). Etter noen år med tilvenning fikk folk 
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øynene opp for de positive sider mikrofonen bidro til. Mikrofonen hadde den samme 

effekten som nærbilder hadde i filmhistorien ved at den gjorde artister kjent ved å 

flytte fokus fra sangen til sangeren (Frith 1986:270). Som Hans T. Zeiner-henriksen 

påpeker, Ny teknologi, sammen med tilvenning over tid, forandrer våre oppfatninger 

om autentisitet (Zeiner-Henriksen 2014:36). Eksempelvis utfordret den analoge 

synthesizeren ideologien til rockemusikk på 1970-tallet. På 1980-tallet ble derimot 

bruken av instrumentet en vane i de fleste sjangere av populærmusikk, og ble ansett 

som et autentisk instrument. Rund tjue år senere ble digitale versjoner av analoge 

musikkgjenstander introdusert og en ny runde debatt om hvorvidt musikken mister 

sin sjel oppsto. Det digitale ble symbolet for det maskinelle, automatiserte og ikke-

menneskelige, mens det analoge ble symbolet for det menneskelige og autentiske 

(Zeiner-Henriksen 2014:36). Dette kan være en mulig årsak til at Auto-Tune og Pitch 

korrigering blir ansett for å være ekstra kontroversielt, ettersom stemmen, på sett og 

vis, er det mest menneskelige instrumentet som finnes. I en verden der alle 

musikkinstrumenter har blitt digitalisert virker det som at siste skrik i kampen for det 

analoge dreier seg om umanipulert vokal. Frith, som Zeiner-Henriksen, har også 

forsket på en forklaring rundt hvorfor mennesker ser ut til å motta det digitale med 

delte formeninger. På 1980-tallet observerte Frith at datidens rockere og punkere så 

ut til å i særlig grad mislike det digitale. Frith kom frem til at innenfor datidens 

rocke-sjanger, var det å spille et instrument en fysisk affære som demonstrerte 

utøvernes innsats (Frith 1986:268). Grunnen til at trommemaskiner, sampling eller 

musikalsk bruk av båndopptakere ble sett på om uekte av denne gruppen var ganske 

enkelt fordi det ikke var like mange synlige tegn til innsats, slik det er på en gitar 

(Frith 1986:268). En som programmerer en trommemaskin kan derfor fort bli 

oppfattet som mindre musiker enn en som spiller på akustiske trommer i følge Frith. 

Spørsmålet er om det fremdeles er slik i dag, men sannsynligheten for at det fortsatt 

finnes mennesker som ugleser en DJ på en scene fordi han ”bare avspiller musikk” er 

høy.  

God musikk ansees ofte som ekte mens dårlig musikk ansees ofte som uekte 

musikk og teknologiske endringer bidrar til en øket sjans til ”forfalskning” eller det 

uekte (Frith 1986:267). Frith mente i sin tid at teknologi blir anklaget for å gjøre ting 

for lett, og om det visuelt sett ser enkelt ut kan det på den måten bli ansett for å være 

uautentisk (Frith 1986:265). Når det kommer til komponering og iscenesatt 

fremføring av musikk, har alltid verdien til ferdighet overgått maskinens rolle, mener 
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derimot Trevor Pinch (Pinch 2012:559). Selv der maskinen virker mest truende, som 

i digital sampling, har estetikken funnet nye veier for å gjenopprette menneskelig 

nødvendighet av ferdighet og kontroll. Nye instrumenter er viktig ettersom det åpner 

for en utvikling av nye verdier, og muligheten til å gjøre nye ting og kjente ting på 

nye måter. Derimot ser aksepten til den nye teknologien ut til å basere seg på 

forholdet mellom de gamle verdier og den nye utføringsmetoden (Pinch 2012:559). 

Ny teknologi får ofte betydning for flere plattformer enn hva teknologien 

intenderte. Berg mener eksempelvis at mulighetene i hvordan vi kan lytte til innspilt 

musikk ikke bare har påvirket teknologien til musikkstudioer, men også hvordan 

musikere sitt forhold er til det å innspille og det å fremføre noe live (Berg 2009:113). 

Musikkviteren Paul Theberge mener at musikkteknologien påvirker hverandres 

fagfelt. Debattene rundt resepsjonen av ny musikkteknologi sentrerer seg ofte rundt 

hva som nå blir definisjonen på live musikk og innspilt musikk, eller hvilken modus 

teknologien kommer til å få mest innflytelse på (Theberge 2001:24). Paul Théberge 

argumenterer for at all teknologi som påvirker hvordan man opererer lyd i et studio 

vil påvirke hvordan man opererer med lyd live og omvendt.  

Korrigering av pitch lot seg best utføre på studioinnspilte opptak da 

teknologien ble introdusert, men så fort teknologien lot seg gjøre live, eller på 

liveopptak, ble den også benyttet. Frith skrev i 1986 at lydstudioet er stedet hvor det 

lages musikk som det er umulig å reprodusere live, og at i slutten av 1960 var 

studioet det viktigste ”musikkinstrument” (Frith 1986:271). Ettersom vi i dag kan 

spille livekonserter etter klikkspor, og automatisere våre effekter etter dette 

klikksporet på lik linje som i studio, er det faktisk mulig å reprodusere omtrent alt 

som lages i et studio live. Det som derimot fortsatt er gjeldende er viktigheten av å se 

på studioet som vår tids viktigste musikkinstrument. Born forteller om Steve Savage 

sitt mål når han bearbeider innspilt vokal til CD-utgivelser i jazzsjangeren. Han 

skiller mellom det han kaller ”real time performance” og ”flawed recording”. Når 

han kutter opptak i sitt digitale lydverksted forklarer han at målet er å oppnå en 

illusjon om at musikken de hører kunne ha skjedd i virkeligheten. Resultatet blir mer 

musikalsk overbevisende og kler formatet studioinnspilt musikk bedre, enn om denne 

editeringen ikke ble tatt i bruk (Born 2009:294). Det er her ikke snakk om bruk av 

pitch-korrigeringsverktøy, men det å gjøre nøye utvalg av de beste 

vokalprestasjonene for så å gjøre dem til et sammenhengende spor. 
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Offentlig    bevisstgjøring    av    pitchkorrigeringssoftware     
Som nevnt tidligere vakte Cher og hennes produsenter offentlig oppmerksomhet 

rundt hvilke effekter som var brukt på vokalen i den studioproduserte låten ”Believe” 

fra 1998 (Ommedal 2013). For første gang fikk mannen i gata øynene opp for at det 

var teknologisk mulig å gjøre en sur stemme ren. Bruken av pitch-korrigering startet 

før Cher, men var da kun anvendt i moderate mengder (Ommedal 2013). Artister 

som Kanye West og T-Pain har også gjort suksess ved maksimalt bruk av pitch-

korrigering, noe i vi dag kaller for Cher-effekten.  

Et ti-år etter at Cher vakte oppmerksomhet på grunn av sin bruk av autotune, 

oppnår en ny konkret hendelse offentlig oppmerksomhet rundt ekstrem bruk av 

pitch-korrigering. Denne gang var derimot ikke oppmerksomheten rettet mot en 

studioinnspilt hendelse men rettet mot bruk på et live opptak (Lewis 2010). Student 

Gamu Nhengu var i 2010 en deltaker i sangtalentshowet X-Factor: USA. Da hennes 

opptreden ble vist på Amerikansk TV oppsto en ny ”Cher-reaksjon” ettersom bruken 

av pitchkorrigering var sterk nok til at enhver kunne legge merke til den (The X 

Factor UK 2010). Bare tre dager etter skrev avisen The Guardian en artikkel med 

introduksjonen: “We all know we can’t really trust reality shows – but if we’re not 

allowed to hear people’s real voices in a singing competition, what’s the point?” 

(Lewis 2010). Det samme spørsmålet ble reist i Norges tabloider  da TV2 i 2013 

innrømmet bruk av pitchkorrigering i The Voice: Norges beste stemme (Pettersen 

2013). Kritikken kan oppsummeres med at det ble ansett som ironisk å kjøre et tv-

program der menneskers vokale ferdigheter er hva som står i sentrum, for så å  

sminke vokalen for i gi seerne en bedre opplevelse. 

 

Problematikken   
Nyansen av ferdigheter blir visket ut når det å synge klokkerent blir en allmenn 

”ferdighet” for deltakerne i programmet. Slik som meg selv ble heller ikke X-Factor 

deltaker Heidi Solheim fortalt i 2012 at vokalens utrykk ville bli endret på etter 

produsentenes ønsker før det ble vist til det norske folk. Til TV2 sitt forsvar 

sammenligner kommunikasjonssjef Bjarne Laastad pitch-korrigering med sminke, 

som bidrar til at artistene fremstår i et så godt lys som mulig. Han forklarer at på 

samme måte som at deltakere i TV-programmet Top Model blir stylet og sminket før 

de går på scenen, brukes pitch-korreksjon på deltakerne i The Voice før de blir vist 
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på skjermen. Han påstår videre at det er brukt ”i liten grad” og med ”liten styrke” 

(Pettersen 2013). Med liten styrke menes det altså at graden av pitchkorrigeringens 

hjelp til intonering hadde ”liten styrke”. 

For det første må det nevnes at Top Models deltagere lot seg frivillig styles 

og sminkes. Deltakerne i The Voice fikk derimot ingen informasjon eller valg om 

hvilket utrykk sluttresultatet ville få. For det andre er begrep som ”liten grad/liten 

styrke” svært relative ord og kritikken mot han dreide seg uansett om det faktum at 

det var brukt, og omhandlet ikke mengde. Debatten fikk ingen stor nok innvirkning 

til å forandre noe i praksis, ettersom TV2 også to år etter ønsket å benytte pitch-

korrigeringsverktøy (Pettersen 2015). NRK påstår at verken Idol, X-Factor eller 

Stjernekamp bruker Auto-Tune, men hva med alle andre TV-situasjoner der noen 

synger live og umanipulert på en scene? Det er i hvert fall bekreftet at både The 

Voice og Beat for Beat, som begge er programmer som blir sendt på TV-2, benytter 

seg av pitchkorrigering.  

Produsent Christian Finnskog forteller at pitchkorrigering er en standard i 

moderne musikkproduksjon (Pettersen 2015). Siden det er forskjell på 

Pitchkorrigering og Auto-Tune, vil også X-factor og alle andre vokale talentshow 

kunne si med hånden på hjertet under en eventuell presseomtale at Auto-Tune ikke er 

benyttet selv om Pitchkorrigering er. Auto-Tune er blitt det allmenne begrepet for 

korrigering av vokallyd og vil derfor også føre til at de som leser slike artikler tolke 

det som at om vokalen ikke er autotunet er heller ikke vokalen pitchkorrigert. Det er 

på det rene at Pitchkorrigering er brukt i den amerikanske versjonen av X-factor, og 

derfor ser jeg ikke bort i fra at det også er brukt på i norske versjonen av 

programmet, ettersom patentene på TV-program er temmelig nøye beskrevet og skal 

være lik for alle land som benytter seg av gitt TV-patent (Bbc.com 2010). Nettopp 

her blir den nevnte begrepsproblematikken svært sentral. Hva som menes med ”det 

er ikke benyttet Auto-Tune” kan i realiteten bety at det ble benyttet et annet sofware, 

eller at dem ikke har lagt på en Auto-Tuneeffekt.  

Born argumenterer for at man må forstå innspilt musikk som et produkt og 

ikke som en representasjon eller kopi av livefremføringen, men som en reproduksjon 

(Born 2009:294). Man kan likevel spørre seg hvorvidt de utallige millioner lytterne 

som har snublet over et opptak fra en live fremføring er innforstått med at vokallyden 

kan være modifisert. Man kan også spørre seg hvor mye det er lov å post-manipulere, 
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trekke fra, eller legge til, før produktet blir en studioproduksjon basert på opptak 

gjort under en og samme hendelse, fremfor en live fremføring i det hele tatt.  

Born refererer til Peggy Phelan som har hevdet at en fremføring gjort live 

lever kun i sann tid. Den kan ikke bli ”reddet”, dokumentert, gjenrepresentert eller 

gjenopplevd. Så fort dette gjøres er det som blir konsumert noe annet enn en 

fremføring gjort live (Born 2009:295). Born mener også at man vil miste noe når det 

kommer til innspilt musikk versus det å oppleve fremføringen live (Born 2009:291). 

Richard Witts mener derimot at studioteknologi gir mulighet til å velge eller forhøye 

ønskelig musikkestetikk, og på denne måten vil aldri en live versjon av en innspilt låt 

være like estetisk rik. Det hadde vært interessant å vite om Witts er like positiv til 

denne bruken i TV-produksjoner, eller om han mener det burde forbli en studiobasert 

affære. Spørsmålet om hva som kan defineres som live-opptak er vel å merke 

vanskelig å svare på, dette ettersom dagens definisjoner er mer utvisket enn før. 

Antall innspillinger hvor lyden er manipulert vil mest trolig vinne i antall over 

innspillinger hvor all form for teknologisk manipulasjon er utelatt, påstår Brøvig-

Hanssen (Brøvig-Hanssen 2012:148). Allikevel streves det etter hva Walter 

Benjamin kaller for live-”auraen”, og ofte kan en slik lengsel etter live-hendelsens 

aura være ensbetydende med en illusjon om at det man ser er hva man hører. En slik 

illusjon blir det ofte oppfordret til  i musikkvideoer. Ironisk nok er det altså mulig å 

manipulere lyden slik at den blir oppfattet som mindre manipulert, eksempelvis ved å 

legge til applaus etter sangen som en illusjon om at menneskene i en eventuell 

musikkvideo var tilstede (Brøvig-Hanssen 2012:148). Det er altså et såkalt 

”Documentary paradigm” man blir utsatt får når man tror at det man hører er hva 

som faktisk har skjedd live (Brøvig-Hanssen 2012:148). Det gjøres en kreativ 

behandling av manipulasjon, hvor man rekonstruerer kvaliteter man tilsynelatende 

kun kan oppleve ved å bevitne en forestilling i sann tid. Eksempelvis kan en blanding 

av scenelyd og lyd fra publikum skape en dokumentarisk effekt og på denne måten 

bidra til at seerne ikke aner mistanke om at vokalklippene er manipulert. 

Hvor ligger    makten?     
 
 Hvilken ny type makt eller rolle gir Pitchkorrigeringsverktøy lydteknikere som de 

ikke har hatt tidligere? For å belyse dette ser jeg det som viktig at man først og 

fremst anser pitchkorrigeringsverktøy som et instrument. Jeg baserer denne 

påstanden på hva Finn Benesad definerer som musikkinstrumenter. Benestad 
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inndeler instrumentene inn i fem forskjellige kategorier: (1) Idiofoner – 

Selvklingende instrumenter der instrumentkroppen er lydkilde (triangel). (2) 

Membrafoner – en membran som lydkilde (trommer); (3) Kordiofoner – Strenger 

som lydkilde (Fiolin); (4) Areofoner – En svingende luftmasse som lydkilde 

(Trompet); og (5) Elektrofoner – Instrument der lyd produseres eller omdannes 

elektronisk (el-gitar). Elgitaren er en elektrofon ettersom den omdanner en akustisk 

lydkilde til å bli elektronisk, for så å manipulere denne lyden som ønsket. På samme 

måte mener jeg Software-programmer som Melodyne og Antares er elektrofoner som 

har mulighet til omdanne enhver tonal lydkilde til å bli elektronisk, for så å 

manipulere lyden på en måte som kun et pitchkorrigeringsverktøy kan. Frith mener at 

mikrofonen er sangerens instrument og at det er viktig for sangere å være bevisst på 

dette, ettersom en forandring i mikrofonposisjon forandrer hvordan den moderne 

sangerens stemme oppfattes for publikum (Frith 1986:270). På samme måte kan man 

påstå at instrumentet pitchkorrigeringssoftware også er et instrument for den 

moderne sangeren ettersom det på lik linje med mikrofonen har revolusjonert og 

forandret hvordan stemmen oppfattes for publikum. Forskjellen på disse to 

”instrumentene” er at mikrofonteknikk er et syssel vokalisten selv har kontroll over 

mens pitchkorrigering som oftest er i hendene på andre mennesker enn utøveren selv. 

Et spørsmål som da blir viktig å stille er hvem som har, og som bør ha, makt til å 

manipulere hva. Eller slik Frith problematiserte det: ”how does the ownership of the 

technical means of production relate to the control of what is produced?” (Frith 

1986:268). 

Potensielle konsekvenser. 
Effektene editering har hatt på menneskers idealer er tydeligere i moteindustrien enn 

i musikkindustrien. Psykolog Willy-Tore Mørch mener presset om å være perfekt 

aldri har vært større enn nå. Folk måler seg ikke lenger bare opp mot sine medelever 

og forbilder, men også opp mot modifiserte modeller på reklame og internett 

(Bergland 2015). Dette faktum har fått motreaksjoner i moteindustrien. Eksempelvis 

ønsker talsperson for ungdom mot retusjert reklame Linda Strandmyr å merke alle 

bilder av reklame med ”modifiserte modeller”, for å påminne samfunnet om at dette 

ikke er virkelighet (Vissgren 2010). Denne ideen støtter politiker Kirsti Bergstø 

ettersom det er mange mennesker som ikke vet eller skjønner at bildene de ser er en 

perfeksjonert utgave av virkeligheten. Popartisten Britney Spears ønsker også å 
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opplyse om forskjellene Photoshop er i stand til å gjøre. Ettersom hun vet hvilket 

forbilde hun er for et unormalt antall mennesker, tok hun den modige avgjørelsen å 

frivillig publisere et eksempel på et bilde av seg selv uretusjert og det samme bildet 

retusjert, slik som vist i figur 14. 

 
Figur 14: Denne figuren viser hvilke endringer man kan gjøre ved bruk av visuell 

manipulasjon. Bildet er hentet fra Capitalfm.com (Capitalfm.com 2017). 

Bergstø er derimot ikke sikker på om det å merke retusjerte bilder vil bidra til å endre 

idealer. Dette fordi selv om man forstår, eller er blitt informert om at de fleste bilder 

man ser i reklamer er retusjert, vil det fremdeles være dette man måler seg opp mot 

(Vissgren 2010). Rolf-Ørjan Høgset som jobber i moteindustrien tror derimot en 

markering av retusjerte bilder vil få negative konsekvenser av dramatisk kaliber. 

Dette fordi bilder som faktisk ikke blir merket vil få enda større oppmerksomhet, og 

det kan føre til at konsumentene blir enda mer lurt til å tro at den vakre personen på 

bildet faktisk ser så bra ut i virkeligheten. I tillegg vil presset på utseendet til 

modellene bli enda større, ettersom deres småfeil nå ikke kan retusjeres på (Vissgren 

2010).  

Man kan også spørre seg om TV som viser konserter der en postperfeksjonert 

vokal er blitt skapt også burde informere om dette. Min oppfatning er at kunnskapen 
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om hvilke teknologiske muligheter som finnes for bilder er mer allment kjent enn 

hvilke teknologiske muligheter som finnes for innspilt lyd fra livekonserter, og at det 

derfor er personer innad i musikkindustrien brenner for å opplyse folk om 

dokumentar-effekten og teknologiens muligheter. Jeg mener også at de negative 

konsekvensene Rolf-Ørjan Høgset skisserer at moteindustrien kan få ved en merking 

av editert materie, ikke vil gjelde for musikkindustrien. Ganske enkelt kan ikke en 

markering av editert vokal forverre situasjonen, fordi svært mange allerede tror at 

mesteparten av innspilt vokal ikke blir editert etterpå. Psykiske plager som dårlig 

selvtillitt eller spiseforstyrrelser har som oftest en forankring og sammenheng i 

personens forhold til kropp, vekt og selvbilde. Derfor vil en markering av det rent 

ytre få mer oppmerksomhet enn en markering av det rent auditive. Selv om vi vet lite 

om hvilken påvirkning en tro om at all vokal vi hører er naturlig sunget klokkerent. 

Før jeg går videre med å diskutere de negative konsekvenser pitchkorrigering 

av direkte opptak, vil jeg se nærmere på hva som er blitt sagt om negative 

konsekvenser rundt studioopptak. Lucy Green mente allerede i 2002 og det var en 

tendens til at flere og flere opplever krav om ferdighet for å kunne utrykke seg 

musisk som en følge av muligheten for editerte opptak. Som hun selv forklarer følte 

folk seg ”Alienated from…Music-Making activities” (Green 2002:3). Akademikerne 

James N. Bailey og Norman Davidson ser også en tendens i det at ikke-musikanter 

har fått et elitistisk syn på musikere. Dette fordi musikere har gjennom studio 

muligheten til å vise frem perfeksjonerte produkter. Mannen i gata antas med andre 

ord å kvie seg mer for å synge i settinger som før ville blitt sett på som totalt ufarlig, 

og Cayari ytrer at den perfeksjonerte kvaliteten til CD-innspillinger kan være en 

mulig årsak til hvorfor det er blitt slik (Cayari 2011:5). 

Cayari nevner noen flere eksempler på hvordan perfeksjonert vokal muligens 

kan påvirke visse mennesker. Innspilt vokal kan påvirke folks oppfatting av hvilken 

standard deres sangstemme må ha for å kunne melde seg inn i et lokalt kor. Man kan 

også undervurdere sine barn eller sine venners musikkferdigheter ettersom deres 

vokalprestasjoner mest trolig ikke vil kunne måle seg opp med vokal-nivået i utallige 

CD-produksjoner. I ytterste konsekvens kan man tenke seg at denne frykten for at 

den individuelle ikke låter like velklingende som vokal gjør på CD, kan strekke seg 

dit hen at foreldre ikke ønsker å synge for sine barn (Cayari 2011:5). Dette er kun 

utsagn omtalt om studioinnspilte opptak, og påvirkningen er også omtalt om personer 

som vet at det de hører er studioinnspilt. Hvordan blir det så for ikke- musikanter, om 
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konserter og talentshow som blir vist på TV har pitchkorrigering som standardisert 

etterarbeid? Den allmenne kunnskapen om mulighetene for editering på liveopptak er 

muligens ikke like kjent som kunnskapen om hva som er mulig i studio, mens det i 

realiteten ikke finnes noen større forskjell enn at man i et studio har mulighet for 

gjentatte forsøk. Det trengs ingen flere dokumentariske virkemidler enn videoen av 

at deltakerne synger live, for at publikum ukritisk tenker at sluttresultatet er hundre 

prosent autentisk. Jeg klandrer ingen som tror at vokalen i et vokalbasert reality-

konsept er like vaskeekte som tatoveringene er i et tattoo-basert reality-konsept. I dag 

er alle videoer på YouTube med betalt produktplassering lovpålagt å markere 

videoen med en lys ”P”. Dette for at folk skal forstå at det finnes reklame, også der 

hvor det ikke er påfallende. Det kan på samme måte tenkes å være hensiktsmessig 

med en markering av alle musikalske TV og YouTubeklipp hvor pitchkorrigert vokal 

forekommer. Dette for at folk skal forstå at pitchkorrigering blir benyttet, også der 

hvor det ikke er påfallende.  

Prestasjonspress 
Psykolog Willy-Tore Mørch mener det er et enormt press på ungdom rundt det å 

være vellykket (Bergland 2015). Han argumenterer med tre hovedpunkter om 

hvorfor det er blitt slik. Innledningsvis forteller han om hans syn på de sosiale medier 

sin innvirkning. Enkeltpersoners prestasjoner er mye mer synlig og det er blitt en 

slags karaktergivning til folks liv via antall ”likes”. Påvirkningen av utseende og 

motepress er mer omfattende nå, sammen med et økt press på skoleprestasjon. Selv 

om han ikke nevner ferdighetsnivå i musikk vil jeg tro at det generelle presset Mørch 

beskriver om det å være vellykket ikke bedres av å se om lag 30 perfektsyngende 

relativt lokal ungdom hver fredag. Det er også viktig å ta med internettets mulighet 

for å se klipp fra andre land sine talentshows, delt lett ved et tastetrykk på facebook. 

På internett blir man eksponert for ekstreme talent i alle mulige former der talent er 

en nødvendighet for mestring. Selv om det kan være underholdende å se mennesker 

som er flinke til ting, kan tanken melde seg om å aldri bli så god som disse 

menneskene er, eller at det ikke finnes noe særegent med dem sammenlignet med 

disse talentene. Det er her jeg ser viktigheten av å opplyse folk om at talentet og 

ferdighetene disse menneskene anses for å ha er like feilaktige som utseendet til 

retusjerte modeller. Jotta A er en barnekjendis fra programmet The Voice Of Angels 

og er priset for sine ubeskrivelige vokalprestasjoner (Madboyfull 2013). Han har en 
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rekke klipp fra diverse TV-oppreder, men klipp tatt av publikum fra konsertene er 

blitt fjernet av hans manager. Selv om dette såkalte liveklippet i mine øyne er 

pitchkorrigert til det humoristiske, tror jeg ikke man skal undervurdere antall 

mennesker som ikke forstår at det er gjort en manipulasjon. Dette på lik linje som det 

mest trolig er mennesker som ikke vet at det er benyttet Photoshop i nærmest 

absolutt all reklame (Vissgren 2010). Madboyfull er en YouTubekanal som har 

publisert et klipp av Yotta A sine opptrender på The Voice Of Angels. Spesielt rundt 

03:18 er det en mulighet for at effektbruken er så tydelig at selv en som er totalt 

uvitende om produksjonsverktøy skjønner at noe er endret på (Madboyfull 2013). 

Allikevel kan man bestemme mengde bruk av pitchkorrigering, så om det så er 

gjennomskuelig i denne TV- produksjonen, finnes det mest trolig TV-produksjoner 

der pitch korrigering er benyttet ubemerket. 

Konklusjon 
 

Det vi i dag tenker på som ”live musikk” omfattet ganske enkelt all musikk helt frem 

til grammofonens fødsel. For første gang fikk man et behov for å presisere om 

musikken var innspilt eller om musikken ble fremført av musikanter under akustiske 

lover på samme lokasjon. Da diverse artister innrømmet å benytte ferdigproduserte 

lydklipp fra en tidligere innspilt vokal, også kalt lip-sync, kom en ny runde angående 

definisjonsspørsmålet om hva live egentlig er. Om artisten står på scenen og imiterer 

sang, fremfører hun da sangen live? Vokal er et vesentlig element når det kommer til 

følelsen av spontanitet under en konsert. Hva som gir størst opplevelse av genuinitet 

av et genuint live band med lip-sync vokal eller et playback akkompagnement med 

genuin live vokal vil variere avhengig av konteksten og hvem lytteren er.   

Frith spør seg ”how does the ownership of the technical means of production 

relate to the control of what is produced?” (Frith 1986:268). Selv om dette er et 

utsagn fra 1986 er det i all hovedsak dette jeg undres over. Hva er de etiske 

problemene rundt makten lydteknikere har når det komme til å endre TV-deltakernes 

musikalske utrykk i TV-program hvor det forekommer sang som tilsynelatende er 

ueditert? Teknologi har en tendens til alltid ha et knippe skeptikere som frykter 

hvordan fremtiden vil bli, med den nye teknologiens muligheter. Historien gjentar 

alltid seg selv, uansett hvor iherdig skeptikeren argumenterer for hvorfor deres 

skepsis er mer relevant enn generasjonen før. I dette tilfellet angår skepsisen om 
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artistenes kunstneriske utrykk blir preget av noe annet enn kunstneren selv i form av 

at eksterne mennesker kan endre på vokalisten sin sangstemme under en TV-

produksjon. Hva som er skjønnhet, estetisk vakkert, riktig eller galt, bestemmes til en 

viss grad av TV-produsentenes bestemmelser om bruk av pitchkorrigering. 

Det er likevel trolig at teknologi som utfordrer det menneskelige utrykk er en 

historisk gjenfortelling som mest trolig ikke vil bli ansett som like konservativt når 

nok antall år har passert. Mikrofonens kritikere hadde på sett og vis akkurat de 

samme argument som deler av min oppgave har, nettopp det at artistenes 

kunstneriske utrykk blir preget av noe annet enn kunstneren selv. Det er ønskelig å 

tro at denne teknologien forandrer kunstnerens utrykk mer enn hva tidligere 

teknologi gjorde, slik som mikrofonens kritikere også trodde i sin tid. Kritikken mot 

musikkteknologi vil mest trolig gjenta seg selv, nok en gang. Dette ettersom selv der 

maskinen virker mest truende, finner estetikken nye veier for å gjenopprette 

menneskelig nødvendighet av ferdighet og kontroll. Derimot en påstand som 

muligens vil ha en mer tidløs viktighet er nødvendigheten om at samfunnet er 

opplyst om de teknologiske muligheter som finnes. Dette for å forhindre en 

forvrengning av menneskers virkelighetsoppfattelse, noe som potensielt sett kan 

ødelegge eget selvbilde. Pitch-korrigering har gitt TV-produsenter mulighet for å 

oppnå ønsket utrykk i deres produksjoner, i tillegg til å gi pop-industrien nye måter å 

utrykke sin musikk på. I studio, så vel som live. 
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KAPITTEL 4:  

Pitchkorrigeringsmetoder: Pitchmodifisering som estetisk effekt 
 

Til tross for hard kritikk er digital pitch-korrigering i dag et verktøy som ikke bare 

benyttes for å oppnå perfeksjon, men kan brukes bevisst og kreativt for å gi 

vokaluttrykket ønsket karakter (Hanssen 2016:9). I studioproduksjonssammenheng 

er låten Dare utført av Krister Linder, kjent fra filmen Metropia i 2009, et eksempel 

der hvor pitch-korrigerende software er brukt som et fullverdig instrument og ikke 

som et verktøy (Linder 2010). Vokalen er Pitchkorrigert til det nivået der det høres ut 

som en sinustone. Når man pitchkorrigerer vokal i denne høye grad, vil visse vokale 

teknikker høres svært annerledes ut enn hva samme lyd høres ut uten prosessering. 

Eksempelvis inneholder vokalen i låten Dare unormalt mye stemmeknirk (vocal fry) 

på tonenes start, og unormalt mye luft på tonenes endinger. Når man autotuner slik 

stemmebruk vil vokaluttrykket låte på en helt spesiell måte som man kun kan oppnå 

gjennom autotunet vokal. Måten algoritmene behandler stemmeknirk og mye luft i 

stemmen kan bli ansett som en såkalt glitch. Det kan kalles en glitch ettersom lydene 

som oppstår er en sideeffekt som forekommer når softwaret bruker de samme 

algoritmer for tonal vokal som utonerte lyder. Softwarets glitch blir brukt til å oppnå 

interessant estetikk. Låten handler om emosjonell menneskelig kjærlighetssorg i 

pompøst kaliber. Ved å autotune vokalen til det maksimale oppstår det også en 

vakker motsetning i det menneskelig lyriske og det maskinelt auditive.      

I produksjonssammenheng er drum-n-bass bandet Pendulum fra Australia et 

interessant eksempel på Trevor Pinch sitt utsagn om at selv der maskinen virker mest 

truende, har estetikken funnet nye veier for å gjenopprette menneskelig nødvendighet 

av ferdighet og kontroll (Pinch 2012:559). Bandet har et futuristisk sound og det 

virker som de ønsker å digital-modifisere og sample lyder så langt det lar seg gjøre. 

Også under deres live-shows er alle lyder aktivert ved et menneskelig trykk, men 

lyden publikum hører har ingen akustisk lydkilde fanget opp av en mikron (Simmons 

2009). Trommeslageren slår på plater som aktiverer forskjellige samples av 

trommelyder, og vokalisten benytter en MIDI-gitar lik den avbildet i figur 15. 
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Figur 15: Fotografi av en MIDI-gitar. Knappene på brettet synkroniseres med en rekke lyder 

i en såkalt lydbank. Gjennom MIDI kan man aktivere ønsket sample med ønsket knapp, eller 

oppgi informasjon om hvordan en tilkoblet Auto-Tune modul skal oppføre seg. Bildet er 

hentet fra guitarslutz.com (Guitarslutz.com: The Press Desk 2013). 

 

Pendulum sin vokalist benytter vokallyden som produseres i sann tid gjennom en 

mikrofon under liveshows. Vokallyden sendes derimot ikke direkte ut høytalerne, 

men gjennomgår en prosess for å oppnå autotune-effekten. Det er altså snakk om en 

direkte lydkilde og kan derfor ikke sammenlignes med Playback versjonens ”lip-

sync”.Vokallyden preges av et MIDI-spor med automatisert informasjon om hvilken 

frekvenser pitch-korrigeringsverktøyet skal tvinge lyden til, til enhver tid. På denne 

måten oppnår Pendulums vokal en autotune-estetikk lik som den studioinnspilte 

sangen Dare har, men på vokal som er sunget under en konsert i sann tid. Denne 

live-estetikken handler om bevisste valg som bandet selv har gjort angående deres 

egen musikk sin sound og kan derfor ikke sammenlignes med noen form for fusk.  

Kan bruken av pitchmodifisering betegnes som løgn? 
Det er interessant hvordan pitch-korrigering i The Voice ofte blir møtt av publikum 

med forakt, mens pitch-korrigering gjennomført på Pendulum-vis ofte blir møtt av 
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publikum med begeistring og ros. Et mulig svar kan naturlig nok være formålet med 

bruken, men et interessant spørsmål er også hva vi mennesker oppfatter som løgn, 

hvorfor vi lyver, og hvorfor vi ikke lyver mer. Programmet Typisk Deg frontet av 

Petter Schjerven, og vist gjennom TV-Norge tar for seg temaet løgn og konkluderer 

med av vi lyver for å unngå en ubehagelig situasjon eller for å fronte oss selv. Vi 

vurderer om mengden løgn er innenfor det punktet vi selv føler oss komfortable med, 

og til der hvor mengden løgn er utholdelig selv om sannheten kom frem (Schjerven 

2013). Pitchkorrigering brukt subtilt kan av noen bli oppfattet som løgn i den 

forstand at det lurer lytteren til å tro at den naturlige stemmen er noe annet enn hva 

den er. Noe av den kontroversielle debatten rundt bruk av pitch-korrigering kan 

derfor også ha grunn i det faktum av lytterne ikke har kontroll på mengden ”løgn” 

som er brukt. Denne kontrollen har man derimot, når bruken er påfallende eller ikke-

eksisterende, og frustrasjon over hemmeligheten rundt mengde benyttet effekt, daler 

sammen med vårt misnøye rundt bruken av teknologien. Denne teorien kan virke 

logisk, men på nettstedet YouTube finnes det utallige live-fremføringer med 

påfallende Auto-Tuning som allikevel ikke oppnår autentisitet (i hvert fall ikke min 

subjektive). Et godt eksempel vil være Mike Masse sin cover av Africa, som har 

brukt alle triks i boken for å oppnå en illusjon om at det man ser på videoen er 

lydkilden til lyden man hører (Masse 2015). Med tanke på kommentarene videoen 

har, som vist i figur 16, er dette et eksempel på en video med svært vellykket 

”dokumentar-effekt”. Hva som får belønning er ikke ferdigheter innen 

musikkteknologi, men vokalprestasjonen. 
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Figur 16: Utklipp av kommentarer skrevet på YouTube i kommentarfeltet på Mike Masse sin 

video ”Africa (TOTO acoustic cover)”. Jeg leste igjennom mange hundre kommentarer og 

ingen av dem ga utrykk for en viten om at vokalsporet er digitalt etterbehandlet. Bildet er 

produsert i programmet Photo Shop. 
 

Illusjonen om at det publikum ser er kilden til hva de hører starter muligens allerede 

med utseendet til utøverne, blandet med lokasjon og hvordan konserter av denne 

typen vanligvis presenteres uredigert. I videoen ser vi to karer i førtiårene med 

nedtonet bekledning og antydning til ølmage, i en pub og med litt bakgrunnsstøy. 

Dette er altså en video der verken personer eller sted stereotypisk sett gir utrykk for å 

ha innspilt lyd som er etterbehandlet. I tillegg er videoen iscenesatt slik at all 

nødvendig lydutstyr for en live-opptreden er synliggjort, og igjen: lokasjonen er i en 

liten pub. Lyden er altså manipulert ut fra den faktiske lyden som ble produsert i 

videoen, og siden timingen stemmer med videoen muliggjøres en tanke om at da må 

også pitch stemme. Disse fire faktorene bidrar især til at den musikkteknisk uvitende 

person vil kunne konkludere med at dette er et like uredigert lydopptak på linje med 

majoriteten av andre lydopptak fra lavkvalitets håndkamera(”handycam”)-innspilte 

videoopptak, satt på stativ, under en amatørkonsert. 
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Konklusjon 

Ved bruk av pitchkorrigeringsoftware kan man oppnå pitchmodifiseringseffekten 

autotune. Kapittelet gjør rede for eksempler hvor artister har benyttet autotune som 

en gjennomtrengende estetisk effekt, og ikke pitchkorrigering som en subtil 

korrigering av vokal. Denne metoden virker å bli mottatt av offentligheten på en 

uproblematisk måte, mens pitchkorrigering har en tendens til å bli mottatt med mer 

skepsis. Det er naturlig nok en vesentlig forskjell på autotune som estetisk 

virkemiddel og pitchkorrigering på live opptak. Likevel kan en mulig årsak til 

hvorfor autotune blir mottatt mer positivt , uavhengig av tid å sted, være at folk har 

en følelse av å ha kontroll på menge effektbruk. Det er forståelig for media at 

autotune er et bevisst valg angående estetiske aspekter. 

 Likevel forkommer også effekten autotune på såkalte liveshows, og 

estetikken og problematikken mellom autotune som effekt og pitchkorrigering som 

en subtil vokal forbedring blir noe visket ut. Vokalen er teknisk sett autotunet om 

vokalen er modigisert til et totalt fravær av vibrato. Normalt sett flyttes deretter 

vokaltonene til tempererte toner. Dette er en metode som i vokal modifiserer frem 

en maksimalt mulig ren tone. Jotta A er et eksempel på en artist som har autotune 

som en pitchkorrigeringsmetode og ikke som estetisk effekt. YouTube florer også 

av såkalte liveklipp der dokumentariske virkemidler er benyttet for å kunne 

autotune vokal til det maksimale, uten at dette er noe som blant folk flest blir 

oppfattet som en estetisk effekt, eller et tillegg på stemmen.  

 Tid og sted for når pichkorrigering blir gjort, og når autotune blir utført har 

altså av vital viktighet når det kommer til om bruken blir lagt merke til i det hele 

tatt. Faktum er at den auditive estetikken blir lik for all vokal som blir autotunet. 

Dette ettersom all vokal som er autotunet har gjennomgått en relativt identisk 

algoritmeprosess. Derimot de estetiske forskjellene i audiovisualitet kan kan 

variere kraftig mellom videoer av forskjellige liveopptak.  
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KAPITTEL 5:  

Pitchmodifiseringsmetoder: Autotune på opptak urelatert til musikk. 
 

Hittil i oppgaven har jeg gjort rede for bruk av pitchkorrigering og 

pitchmodifisering på opptak som i utgangspunktet allerede har melodi. I dette 

kapittelet ønsker jeg derimot å ta for meg pitchmodifisering på et melodiskapende 

plan. Med dette mener jeg en modifisering av lydklipp som i utgangspunktet ikke 

har noen melodi. Eksempelvis kan man ved bruk av pitchmodifisering benytte en 

tale fra den Amerikanske presidenten Donald Trump og modifisere denne talen til 

en vokalmelodi. 

Ethvert lydklipp som har en form for fundamental tone kan autotunes og 

dermed bli modifisert til nye, valgfrie fundamentale toner. Autotune åpner altså 

muligheten til å melodiføre en tale, som for eksempel talen fra nyhetsankere og 

kjente personer. Ved å lage et playback som passer til den melodiførte talen kan 

man produsere nye originale låter med kjente personer eller nyhetsankere som 

hovedvokalist. Denne musikkproduksjonsteknikken har YouTube-kanalen 

”Schmojoho” spesialisert seg på. I dette kapittel om autotune på i utgangspunktet 

umusikalske opptak vil jeg fokusere på nettopp denne YouTube-kanalen. Dette 

fordi kanalen er med sine tre millioner følgere en ledende aktør innenfor 

musikkproduksjon av digital media som originalt ikke kan relateres til musikk.  

I kapittelet gjør jeg bruk av visse begreper som jeg vil klargjøre 

innledningsvis. Ordet ”Songify” er et verb som oppsto da teknologien bak 

pitchmodifisering tillot en låtgjøring av media som originalt ikke var en låt. 

YouTube-kanalen Schmojoho benyttet ordet som såkalt ”emneknagg”, hvor 

termen ble brukt sammen med en tittel som til sammen skulle spesifisere original 

video og at den var blitt låtgjort. For eksempel, dersom deler av filmen ”Home 

Alone” er låtgjort, publiseres den nye musikkversjonen som er skapt slik: ”Songify 

Home Alone”. Ordet ”songify” informerer internettbrukeren om at videoklippet 

ikke er det originale klippet men en ”sang-gjort” versjon.  

Dette kapittelet har relevans for virale videoer og intrenett-memes ettersom 

formålet med å gjøre en ”songify” ofte er å bidra i et såkalt meme, eller å 

produsere en ny viral video. Limor Shifman beskriver i boken Memes In Digital 

Culture hennes formening om hva som gjør en video til en viral video eller til en 
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del av et meme. Hun beskriver tre typiske trekk for virale videoer: (1) At videoen 

blir direkte formidlet til konsumenten (2) at videoen oppnår popularitet i høy 

hastighet gjennom sosiale medier; og (3) at videoen brer seg over flere typer 

nettverk (Shifman 2014:55). Et internett-meme er derimot en gruppe digitale 

enheter som deler samme karakteristikk, form og standpunkt. Et meme kan altså 

ikke stå alene og konsumeres og produseres gjerne med en bevissthet om 

hverandre (Shifman 2014:41). 

Christopher Cayari skriver: ”The users of technology shape the 

technology’s purpose as the technology shape the users culture” (Cayari 2011:6). 

Som nevnt tidligere i oppgaven passer dette sitatet godt angående hvordan 

teknologi ble anvendt på låten ”Believe” fra artisten Cher og hvordan dette ble 

starten på en ny musikkultur. YouTube-kanalen Schmojoho benyttet samme 

teknologi på nye måter og skapte dermed også en ny musikkultur i den digitale 

æra. I låten ”Believe” er det utelukkende effekten autotune som er benyttet. I 

songifying derimot benyttes også muligheten til en rytmisk presisering av ord og 

transienter som et pitchkorrigeringsverktøy gir. Ved bruk av teknologien bak 

PSOLA er det mulig å modifisere en rytmisk versjon av talen. Med denne metoden 

vil talen kunne følge de rytmiske aspekter i musikken på lik linje som et ekte 

vokalspor ville gjort. Jeg vil nå ta for meg hvem menneskene bak kanalen 

Schmojoho er, og hvordan deres prosess mot en nyskapende 

musikkproduksjonsstil ble til. 

 

Schmojoho 

Bandet ”The Gregory Brothers” består av Michael Gregory, Andrew Gregory, 

Evan Gregory og Sarah Fullen Gregory. De tre mennene er brødre mens Sarah er 

Evans kone. Disse fire startet gruppen i 2007 og produserte i utgangspunktet 

musikk innen den selvutnevnte sjangeren: ”Country & Soul, Folk & Roll” (The 

Gregory Brothers 2017). Deres musikk besto kun av egenprodusert materiale uten 

samples fra eksterne lydklipp og hadde et akustisk preg. 

YouTube-kanalen Schmojoho ble opprettet av disse bandmedlemmene tiende 

desember 2006 og ble opprinnelig benyttet til mer eller mindre useriøse 

sideprosjekter som bandet The Gregory Brothers lagde for morsomhetens skyld. I 

2009 fikk gruppen en ide om å blande bandets musikkstil sammen med en bredere 

form for populærkultur. Dette gjorde de ved å beholde musikkens karakter mens 
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hovedvokalistene i låtene ble byttet ut med forskjellige nyhetsankere. Dette ble gjort 

ved å autotune talen fra nyhetsankerne til en vokalmelodi som passet musikken som 

gruppen hadde laget. Bandet sier selv at overgangen fra å bruke kun originalt 

materiale til å benytte en modifisert versjon av ekstern media var en glidende 

overgang. Ved å se på kanalens opplastningshistorikk ser man derimot at deres første 

video med autotune som et vesentlig modifiseringsverktøy ble opplastet 11 april 2009 

og hadde navnet ”Auto-Tune The News” (Schmojoho 2009). Denne ”Auto-Tune The 

News” videoen er en klar milepæl for når gruppen begynte å bruke eksternt 

umusikalsk materie for så å editere dette om til noe musisk. Ved å se på YouTube sin 

treffstatestikk kan man se at videoen oppnådde 60.000 treff innen de første dagene. 

Dette er et godt antall seertreff med tanke på at YouTube-kanalen på dette tidspunkt 

var ukjent, men man kan på ingen måte si at videoen gikk viralt. Allikevel var det nok 

treff til at gruppen begynte å bruke mer tid på sideprosjektet, altså på YouTube-

kanalen ”Schmojoho”, enn på musikken bandet The Gregory Brothers i 

utgangspunktet hadde jobbet med. 

Etter 30 godt produserte musikkvideoer med autotunede versjoner av nyheter 

og virale videoer fikk kanalen endelig sitt store gjennombrudd med deres låt ”Bed 

Intruder Song” (2010). Materialet som er brukt til remixen stammer fra en 

nyhetssending hvor Antoine Dodson, som er broren til et forsøkt voldtektsoffer blir 

intervjuet live på TV (Schmojoho 2010). Opptaket fra den lokale nyhetsendingen ble 

lastet opp på YouTube og videosnutten gikk viralt over natten. Dette ettersom 

Antoine vakte stor oppmerksomhet på grunn av sin karakteristiske måte å fortelle 

nyhetsreporteren hva som hadde skjedd, og fordi han sier noen humoristiske fraser til 

tross for temaets alvorlighet. Eksempelvis sier han: ”Hide your kids, hide your wife 

and hide your husband, ’cause they rapi’ everybody out here”. Den originale virale 

videoen ble opplastet ved navnet ”The Bed Intruder” og Schmojoho valgte derfor å 

kalle sin songification-remix for ”The Bed Intruder Song”. Remixen ble mottatt med 

en slik enorm respons at den nådde Billboard Top 100 i august 2010. I tillegg var 

musikkvideoen den mest sette uavhengige videoen i 2010 (Michalik 2014:1) 

Schmojoho distribuerer fortsatt songification-remixer produsert av The 

Gregory Brothers der hovedfokus er en musisert modifisering av umusikalsk 

materiale (de publiserer fremdeles en video i uken). YouTube-kanalen treffer 

fremdeles blink nå og da når det kommer til å produsere en video som går viralt på 

internett. Populariteten som deres songification-remixer får viser å ha høy relasjon til 
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populariteten til originalmaterialet som Schmojoho benytter. Selv om det kreves mer 

forskning for å påstå dette ligger det likevel en mulighet for at dette er en 

musikksjanger der materialet benyttet er av vel så stor betydning som musikkens 

kvalitet, når det kommer til oppnådd popularitet. 

The Gregory Brothers er en svært populær gruppe med fans fra hele verden. 

Likevel skrev jeg en mail til de med tre spørsmål, og til min forbauselse fikk jeg 

faktisk svar ifra gruppen. Mitt første spørsmål var: ”What gave you the idea of 

songifying non-music videos?”. Evan G. fra The Gregory Brothers svarer: ”The mere 

existence of the technology that made such a manipulation possible and the desire to 

have politicians and leaders sing duets with us” (Gregory 2017). Det virker altså som 

at gruppen fikk en skøyeraktig idé for så å innse at dagens teknologi gav mulighet for 

en realisering av idéen.  

 Jeg ønsket å finne ut av om bandet har noen krav til materialet som de 

remixer. Mitt andre spørsmål var derfor: ”What factors do the videos you edit have, 

what makes you use them?”. Evan G. forklarer at gruppen har visse auditive krav og 

visse visuelle krav. Når det kommer til hva Evan G beskriver som soniske verdier er 

en tydelig talemåte som gjør manipulering mulig et viktig felt. Videre sier han at om 

taleren har en tydelig rytmikk blir modifiseringen enklere. At klippet har en god 

auditiv kvalitet er også noe som bandet vurderer når det kommer til valg av 

videoklipp benyttet til remix. Ettersom remixproduktet er et audiovisuelt produkt 

vektlegges også de emosjonelle aspekter som originalvideoen har. Kraftige følelser er 

viktig ettersom man husker en låt som fikk deg til å føle noe, mener Evan G (Gregory 

2017). Videoen bør inneholde en personlighet som det er lett å huske, samt at hva 

som faktisk blir sagt i videoen bør være noe unikt. Evan G. nevner altså ikke noe om 

viktigheten av populæriteten som originalvideoen allerede har. Enten ansees dette 

som en selvfølge eller så er ikke dette av genuin viktighet. Ettersom The Gregory 

Brothers gjentatte ganger publiserer songification-remixer av virale videoer kun 

dager etter den originale videoen er publisert, vil jeg tro at bandet har viralitet som en 

faktor for hvilket materiale de velger. 

 Til slutt var jeg interessert i å høre hva The Gregory Brothers hadde å si 

angående musikkens relasjon til teknologi. Evan G forklarer:  

Unquestionably, music will be totally shaped by technology. Just like ”the medium is 

the message” - even more so, ”the tools are the art.” Creators create things with the 

tools that they have at hand, and the creation bears the signature of those tools. 
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Certain types of paintings are made with oil, and certain types of music are made 

with laptops (Gregory 2017). 
Selv om ikke all musikk produsert på laptop vil bære tydelig preg av laptop gjør helt 

klart musikksjangeren som The Gregory Brothers produserer nettopp det. I det 

følgende avsnitt vil jeg diskutere hva det er som karakteriserer songification-remixer 

og hva som er de estetisk auditive forskjellene mellom autotune benyttet på vokalspor 

som allerede har melodi og autotune benyttet til å påtvinge en melodi ut av tale. 

 

Kjennetegn 
Typisk for songification-remixer er at produktet er audiovisuelt. Videoen som det blir 

gjort en remix av har også gjerne en bakgrunnshistorie som tas i betraktning når det 

kommer til det musikalske utrykket. Et eksempel på dette er den virale videoen som i 

dag har navnet ”Can’t Hug Every Cat”. Originalt ble denne videoen opplastet av Cara 

Hartmann på dating-nettsiden eHarmony.com hvor hun i utgangspunktet skulle 

fortelle om hvem hun var. Denne videoen ble deretter lastet opp på YouTube og gikk 

viralt ettersom videoen tar en uventet vending når hun prøver å forklare hvor glad hun 

er i katter. Damen bryter nemlig ut i gråt i det hun innser at hun ikke kan klemme alle 

de søte kattene som finnes der ute i verden. The Gregory Brothers så et potensiale i 

denne videoen til å benytte den som materiale i en ny songification-låt. Ved å 

autotune Cara Hartmann sin gråtkvalte stemme til en lystig melodi oppstår en 

humoristisk motsetning mellom det auditive og det visuelle. Songify-estetikken 

bruker derved noen av de samme virkemidler som for eksempel mashups og parodier 

ofte benytter i den forstand at de innebærer en nøye sammensatt kombinasjon av 

motsetninger. Dette kan for eksempel være motsetninger innenfor høy- og lavkultur, 

eller når det gjelder politiske, ideologiske eller kulturelle verdier samt makt- og 

kjønnsroller (Michalik 2014:5).  

 Effekten man får ved å bruke autotune på maksimalt nivå vil alltid etterlate et 

digitalt preg på vokalsporet. Det auditivt estetiske har likevel markante forskjeller når 

det kommer til autotune som en effekt på et vokalspor versus å benytte autotune til å 

påtvinge en melodi ut av talespor. Først og fremst har ikke talespor et like tydelig 

tonalt sentrum som klar sang har. Som følge av dette vil autotune på slike typer 

opptak etterlate seg flere digitale signaturer, enn om opptaket hadde hatt en klar 

fundamental tone. Igjen grunnet av at lyder uten et tonalt sentrum gjennomgår de 

samme algoritmene som lyder med tonalt sentrum. Når det kommer til pitch er også 
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avstanden mellom den originale fundamentale tone og den modifiserte tonen ofte 

relativt stor. Som nevnt tidligere i oppgaven er metoden som brukes for å endre 

frekvensene under pitchkorrigering utført ved at hver kolonnevektor er såklalt 

overlap-addet i en rekonstruksjonsprosess som produserer det pitch-korrigerte 

outputsignalet (Peimani 2009:19). Om avstanden mellom original tone og tonen til 

det pitch-korrigerte outputsignalet er stor, vil også rekonstruksjonsprosessen være 

omfattende. I praksis betyr dette at vokalen til songifcations inneholder en større 

andel rent digitalt rekonstruert lydinformasjon enn vokal der autotune er benyttet som 

estetisk effekt. Enkelt forklart har vokalen til låten ”believe” en større andel 

menneskelighet enn vokalen til låten ”The Bed Intruder Song”. I en songify-remix må 

også den naturlige rytmikken som taleren har modifiseres slik at rytmikken passer 

med musikken i remixen. Dette er alle aspekter som virkelig utfordrer algoritmene til 

et pitchkorrigeringsverktøy. Autotune og PSOLA muliggjør altså en modifisering av 

fri tale til rytmisk melodisk sang, men de digitale signaturene som 

pitchkorrigeringsverktøyet etterlater er påfallende. 

 

 

Konklusjon 
Kapittelet gjør rede for hvordan et pitchkorrigeringsverktøy muliggjør en 

manipulasjon av fri tale til sang. Bandet ”The Gregory Brothers” driver 

YouTubekanalen: ”Schmojoho” som er en kanalen dedikert til songification-remixer. 

På mange måter kan man anse musikk produsert frem av media urelatert til musikk, 

som en egen musikksjanger. Slik som musikksjangre flest har låtene innad i sjangeren 

visse likhetstrekk. Typisk for songify er en påfallende digital og manipulert estetikk. 

Dette ettersom musikksjangeren krever en omfattende manipulasjon av taleopptak 

som vil resultere i en mengde digitale signaturer. Sjangeren er av underholdende 

karakter og inneholder samme virkemidler som musikalske paridier. 

 I min mail fikk jeg informasjon fra den største aktøren innen songification-

remixer, nemlig Schmojoho. I mailen forklarer Evan G fra Schmojoho hvordan 

originale personligheter, lydlig kvalitet og kraftige følelser er aspekter som 

vektlegges i utplukkingen av hvilken virale video gruppen ønsker å gjøre en songify 

av. Gruppen opererer utelukkende audiovisuelt, noe også muligens er et fellestrekk 

for alle typer songifies.  
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 På mange måter har den auditive estetikken til songify flere likhetstrekk med 

vocoderen enn hva autotune har. Ettersom avstanden fra talens ordinære tone til 

manipulert tone er stor, vil også lyden få et svært resyntetisert preg. Under visse 

omstendigheter kan vokalen til songify inneholde resyntetisering i den grad at det 

lydlige resultatet blir identisk med vocoderens klang og karakter. 

 Ordet: ”Pitchkorrigeringsoftware” var muligens en passende beskrivelse for 

verktøyet i 1998. Ettersom kapittelet viser i hvilken omfattende grad man kan 

manipulere vokal, vil jeg påstå at å ordet ”Pitchkorrigering” er en beskjeden 

beskrivelse av dette verktøyet. Når det kommer til pitch manipulerer verktøyet også 

rytme, og når det kommer til korrigering kan lyden også totalmodifiseres. 
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KAPITTEL 6:  

KONKLUSJON 
 

I min masteroppgave ønsket jeg å komme i dybden angående hvordan lyd med et 

tonalt sentrum blir modifisert av såkalt pitchkorrigering. Videre ønsket jeg å se på 

det estetiske uttrykket til vokallyd der pitch-korrigering er benyttet, og i hvilken grad 

estetiske aspekter preges av bruken. 

 Jeg ønsket å dypgående gjøre rede for hva som skjer med lyd som blir 

pitchkorrigert. Ettersom pitchkorrigering kun kan gjøres digitalt så jeg på det som 

nødvendig å tydelig forklare hva som gjør digital lyd til noe annet enn hva 

analog/elektrisk lyd er. Det er for øvrig ikke noe som er digital lyd i seg selv. 

Derimot finnes en digital representasjon av lyd i form av en rekke tall som forteller 

hvor amplitude befinner seg i diskret tid. Ettersom digital lydinformasjon består av 

tall, er det mulig å benytte matematiske automatiserte algoritmer til å utføre 

spesifikke operasjoner. I praksis resulterer dette i lydediteringsmuligheter som den 

analoge verden ikke har. En lydeditering ned til nanosekundet er muliggjort digitalt 

ettersom analoge editeringsmuligheter mangler nøyaktighet i tid. Pitchkorrigering er 

derimot en analog total umulighet. Den analoge vocoderen kan oppnå en estetisk 

effekt noe lik den digitale pitchmodifieringsmetoden autotune. Vocoderen vil 

derimot aldri kunne gjøre en subtil pitchkorrigering av vokal. Dette fordi den analoge 

verden trenger en rekke fysiske moduler som spesifikt gjør hver sin oppgave. En 

analog vocoder består altså av en rekke fysiske band pass filtre som på mange måter 

opererer likt såkalte ”bus” som den modifiserte phase vocoder benytter til å utføre 

pitchkorrigering. Selv en vocoder som har tjuetotusen band pass filtere vil den 

uansett ikke kunne finne nødvendig faserelasjon ved bruk av matematikk. 

Pitchkorrigering er og forblir en mulighet eksklusivt for det digitale.  

Hva som faktisk skjer når lyd blir pitchkorrigert ønsker jeg å oppsummere nå. 

Lydsporet blir først oppdelt i små fragmenter av tid. Hver av disse fragmentene er i 

praksis et gitt antall digitalt representerte amplitudemålinger, som blir gruppert 

sammen til noe datamaskinen tenker på som et eget vindu. Dette lille vinduet med 

lyd gjennomgår en FFT-analyse som avslører hvilke sinuser lyden inneholder og 

faseinformasjonen hver sinusbølge har. Måten frekvensene til vinduene blir kartlagt 

på kalles bins, der hvert bin gjør rede for hver sin del av frekvensspekteret. All denne 
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informasjonen blir kartlagt i form av tall, og ettersom tall er datamaskinens styrke 

kan denne prosessen bli gjort relativt probremfritt.  

For å kunne pitchkorrigere må datamaskinen finne ut av hvilken tone den skal 

pitchkorrigere fra. Det kan benyttes en autokorrelasjon i lydbølgene som i 

tidsdomenet kan avsløre hvilket tonale sentrum helheten av lydbølgene klinger som. 

En annen metode for å finne fundamental pitch er ved å benytte frekvensdomenet. En 

datamaskinen kan finne harmonisk passende mønstre som igjen kan fortelle første 

partial, også kalt grunntonen. 

Den modifiserte phase vocoder lagrer faseinformasjonen til hver bin i hvert 

vindu. De mystiske algoritmene som oppgaven tidvis nevner går ut på å finne 

faserelasjonen mellom sideliggende bins og til sideliggende vinduer. På denne måten 

kan en resyntese av utvalgte frekvenser forekomme uten at resyntesen inneholder 

unaturlige faseforskyvninger. 

 Pitchkorrigering er mye mer enn et verktøy som utelukkende korrigerer pitch. 

Teknologien bak PSOLA frigjør digitalisert lyd fra de fysiske lover som normalt 

inntreffer redusert eller økt avspillingshastighet. Dette åpner muligheten til å flytte 

den tidsmessige beliggenheten til spesifikke ord eller transienter i et lydopptak uten å 

i særlig grad påvirke andre lydlige aspekter. PSOLA sammen med autotune gjør at 

opptak av fri tale kan modifiseres til sang med musikalsk rytme og presis tonalitet. 

Denne teknologien har åpnet for en ny musikksjanger hvor låtens vokalspor stammer 

fra media som ikke var intendert for musikk. Schmojoho har spesialisert seg på å 

modifiserte lyden fra virale videoer eller politiske taler til musikalske formål. På 

mange måter kan man si at Schmojoho benytter pitchkorrigeringsverktøyet til det 

maksimale. Avstanden mellom original tone og tonen til det pitch-korrigerte 

outputsignalet er normal sett stor i deres songification-remixer. Rytmikken som 

taleren opprinnelig hadde modifiseres helt til rytmikken passer til musikken. Dette er 

alle aspekter som virkelig utfordrer algoritmene til et pitchkorrigeringsverktøy. 

Schmojoho beviser at selv en ekstrem pitchmodifisering lar seg gjør dog de digitale 

signaturer som oppstår som en følge av dette er påfallende og er ikke til å unngå.  

 Melodyne gir også en mulighet til en modifisering av formanter. Å 

intensiverte formanter kan fremheve energi, noe som kan kle musikksjangre som 

ønsker energi. Å redusere formanter kan eksempelvis gjøre vokalister som har en 

spiss klang mer myke. Det er ofte vellykket å i liten grad redusere formanter på lyse 

vokalparti ettersom det kan resultere i et vokalspor som fremstår mindre anstrengt. 
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Muligheten for en manipulasjon angående vokal vibrato har høy relasjon med den 

vokale effekten autotune. Effekten oppstår som en følge av at vokalen har et totalt 

fravær av vibrato. Om modified phase vokoder har en innstilling satt til nulltoleranse 

angående  vibrato vil naturlig nok vokalen kun klinge i en spesifik hertz til enhver 

tid. Det er altså disse innstillingene som resulterer i en autotune effekt, og det estetisk 

intresante en autotune effekt tilfører et vokalspor. Det faktum at vokal med en 

autotune effekt nærmest uten unntak har perfekt pitch, har ingen sammenheng med 

hvilke digitale signaturer autotune i seg selv påfører lyden. Det at vokal blir 

autotunet på tempererte frekvenser er kanskje mer musikalsk passende, men det er 

altså ingen teknisk nødvendighet. 

 Jeg er ikke den første som diskuterer teknologiens innvirkning på musikk. 

Gjennom tidene har nye musikkteknologiske muligheter skapt debatter om hvorvidt 

teknologien er bra for vår kultur eller ikke. Ny teknologi, samt tilvenning over tid 

viser seg å være nøkkelfaktorer når det kommer til å revurdere vår oppfatning av hva 

som er autentisk. Nye instrumenter er derfor viktig ettersom det både utfordrer gamle 

verdier samtidig som dem åpner muligheten til gjøre nye ting og gamle ting på nye 

måter. I min oppgave argumenterer jeg for at pitchkorrigering ikke bare er et verktøy 

men også et instrument. Elgitaren er en elektrofon som omdanner en akustisk 

lydkilde til å bli elektrolisk, for så å videre manipulere lyden slik som ønsket. På 

samme måte mener jeg software-programmer som Melodyne og Antares er 

elektrofoner som omdanner akustiske lydkilder til et format som muliggjør en 

manipulasjon slik som ønsket. Frith mener at den moderne sanger må se viktigheten i 

å anse mikrofonen som sangerens instrument, ettersom mikrofonteknikk har stor 

innvirkning på hvordan publikum oppfatter vokalisten. Det er på høy tid at noen 

erklærer pitchkorrigering som et nytt og viktig instrument for den moderne sanger. 

På lik linje med mikrofonen har også pitchkorrigering stor innvirkning på hvordan 

publikum oppfatter vokalisten.  

 Instrumentet pitchkorrigering har likevel noen ambivalenser som instrumentet 

mikrofonen ikke har. Dette ettersom det ligger en forskjell i hvilke personer som 

benytter instrumentet. Eksempelvis i TV-program der sangutrykk fremført live står i 

fokus, blir det ikke helt uproblematisk å retusjere vokalen i ettertid. Mer 

problematikk oppstår naturlig nok når det viser seg at det ikke engang var sangeren 

selv om utførte retusjeringen. En annen type ambivalens oppstår i videoer der det 

visuelle bidrar til en tro om at lyden er like umanipulert som videoen. Om sangeren 



 
68 

selv utførte pitchkorrigeringen oppstår ikke problematikken angående hvilken makt 

Tv-selskapene har over andre menneskers musiske utrykk. Likevel oppstår 

spørsmålet om hvorvidt det er greit å ikke nevne noe om at vokalen i videoen faktisk 

er manipulert. Christopher Cayari utyper en bekymring angående hvordan innspilt og 

perfeksjonert studioinnspilt musikk påvirker den vanlige musikeren i negativ 

forstand. Jeg vil anta at om studioinnspilt musikk bidrar til en endring i menneskers 

holdninger angående talent, ferdighet, elitisme, eller eget selvbilde vil utvilsomt 

subtil pitchkorrigering også kunne bidra til en endring i menneskers holdninger. De 

samme vokale ferdighetene som før var ble representert i en studioproduksjon, 

representeres i dag som en live fremføring. Den musiske live-verden flytter seg 

stadig nærmere modellindustriens holdninger hvor kun det perfekte er godt nok.  

Det kreves derfor muligens mer forskning angående hvilken påvirkning 

pitchkorrigerte liveopptak har på menneskelige følelser, utover det å bli imponert der 

og da. 

 Jeg finner ikke noe negativt med at pitchkorrigering muliggjør live-opptak 

med perfekt vokalpitch. Jeg ser derimot noe negativt i mengden mennesker som 

benytter pitchkorrigering uten å informere om det. Først og fremst finnes det jo 

mennesker som har ekstreme sangtalent, og disse talentene og ferdighetene står i fare 

for å bli bagatellisert. Videre kan en tro om at mesteparten av liveopptak er totalt 

umanipulert resultere i en forvrengt forestilling om hvilke talenter man selv sitter 

inne med.  

 Pitchkorrigering er mer enn et verktøy som korrigerer pitch. Musikkverden 

har blitt gitt en teknologi som har frigjort lyd fra visse fysiske lover. Vokalister har i 

dag langt flere valg angående sitt vokale utrykk enn før, takket være mulighetene 

angående lydlig posteditering som et pitchkorrigeringsverktøy gir. Pitchkorrigering 

har ikke bare muliggjort den estetiske effekten autotune men også songify, som er en 

ny metode å produsere vokalspor på. Pitchkorrigering har gitt mennesker muligheten 

til å representere vokallyd slik dem ønsker når det kommer til Pitch, formanter og 

rytme. Privatpersoner så vel som Tv-selskap. 
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