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Abstract  

Pitch Correction – is it a must? 
An interview inquiry about opinions concerning pitch correction in music making today. 
 
This work intends to find out what music producers, singers and those with a great interest 
in music really think about the use of pitch correction programs, both in the studio and 
live. The thoughts concerning this came when I began to work with these programs in a 
studio, mostly for vocal use. I realized that the thoughts and opinions about the use of 
pitch correction varies a lot. Later my thoughts formed a research question - Which 
opinions are there among music producers, singers and listeners concerning pitch 
correction? 
In my study I have interviewed three professionally educated music teachers. The first one 
works as a music producer/singer, the second one as a singer/voice coach and the third one 
works as a music teacher and is also active as a studio musician on his spare time. All my 
informers listen to a lot of music. 
 
The results show that the use of pitch correction programs is mostly a matter of genre and 
taste. Using it in the studio seems however to be more accepted than using it live. There 
are many thoughts considering whether pitch correction is used just to help those who 
cannot sing, if it’s used mostly as an effect or to enhance the sound in a certain genre. One 
of my conclusions is that there is still a lot of talent and a lot of hard work involved in the 
process of making music regardless of technical developments like pitch correction. 
 
Keywords: autotune, attitudes, melodyne, pitch correction 
 
Sammanfattning 

Detta arbete syftar till att ta reda på vad musikproducenter, sångare/sångerskor och 
musikintresserade egentligen tycker om användandet av pitch correction program, både i 
studio och live. Mina funderingar kring detta dök upp när jag började jobba med dessa 
program i studio, främst inom sång. Jag upptäckte att tankarna och uppfattningarna kring 
användandet av pitch correction varierar en hel del. Mina tankar kom senare att bli min 
frågeställning - Vilka uppfattningar finns bland musikproducenter, sångare/sångerskor 
och lyssnare om pitch correction? 
I min undersökning har jag intervjuat tre professionellt utbildade musiklärare. Den första 
arbetar som musikproducent/sångare, den andra är verksam som sångerska/sångpedagog 
och den tredje arbetar som musiklärare men är på sin fritid verksam som studiomusiker. 
Alla mina informanter lyssnar oerhört mycket på musik. 
 
Resultatet av mina studier visar att pitch correction till stor del handlar om genre och 
smak. Användandet i studio verkar dock vara mer accepterat än användandet i 
livesammanhang. Det finns många tankar kring huruvida pitch correction endast är till för 
att hjälpa/rädda de som inte kan sjunga eller om det används mest som en effekt eller för 
att få rätt sound i en specifik genre. En av mina slutsatser är att det fortfarande krävs och 
är mycket talang och hårt arbete inblandat i processen av musikskapande oberoende av om 
man använder tekniska hjälpmedel som pitch correction eller ej. 
 
Sökord: Autotune, attityder, melodyne, pitch correction 
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Förord 

I starten på min resa till att jobba i studio på heltid har jag i detta arbete tagit upp en 
frågeställning som jag upplever är högst relevant i processen i att skapa musik. Tekniken 
utvecklas snabbt och nya program kommer ständigt för att både underlätta 
skapandeprocessen men de kanske istället försvårar arbetet ibland. Det kan även vara en 
fråga om etik, smak och rentav kunskap i hur och när man borde använda programmet i 
fråga. I detta fall handlar det om pitch correction program som används på rösten vid 
inspelningar och i livesituationer. I egenskap av sångerska tycker jag detta ämne känns 
viktigt eftersom det är något både jag och andra som jobbar eller vill börja jobba med 
musik kommer att stöta på en hel del i musikbranschen. 
 
Jag vill tacka Andreas Johansson, Tomas Cederholm och Linn Kaunitz för deras 
erfarenhet, kunskap och information som de bidragit med till detta arbete. Jag vill rikta ett 
speciellt tack till min pojkvän för hans stöd, uppmuntran och kloka ord under den här 
processen, samt min familj som har stöttat mig långväga ifrån med många timmars samtal 
över telefonen. Slutligen ett stort tack till min handledare Gunnar Heiling som har varit en 
stor hjälp och inspiration i detta arbete. 
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1. Inledning  

Fantasi, lek och kreativitet är ord som är viktiga i mitt liv. När jag var liten bestämde jag 
mig för att bli lärare och sångerska, en stjärna ville jag bli! De önskningarna har levt kvar 
under alla år och fört mig in på olika vägar i livet för att nå dit, medvetet och omedvetet. 
Jag började skriva musik ”på riktigt” när jag började högstadiet och lärde mig spela gitarr 
på egen hand och ägnade varje ledig minut till att spela, sjunga och skapa. Vidare sökte 
jag mig till ett musikgymnasium med sång som inriktning och vandrade efter studenten 
vidare in på folkhögskola för att studera musik. Slutligen landade jag på musikhögskolan i 
Malmö. 
Mitt i allt skapande och strävande efter ett liv fyllt av musik, har jag dock mött min största 
fiende – prestationen. Den fick ett plötsligt grepp om mig på gymnasiet när musik, från att 
bara ha varit kul och spännande övergick till att bli blodigt allvar. Visst hade jag varit 
nervös förut, men aldrig riktigt brytt mig. Nu var plötsligt allting ”på riktigt” och gjorde 
man inte bra ifrån sig så blev man klassad som omusikalisk. 
Trots alla olustiga känslor och rädslor för att misslyckas har jag alltid vetat vad jag vill 
och även om jag egentligen inte vågat uppträda, så har jag gjort det ändå, vilket jag är 
tacksam över idag. Jag har varit rädd – men gått upp på scenen ändå, jag har varit darrig – 
men gått upp på scenen ändå, jag har till och med gråtit – men gått upp på scenen ändå, 
för att i 9 fall av 10 inse varför jag gör det jag gör – för att jag älskar det! Att utmana sig 
själv på detta sätt är även bra, för man inser att man faktiskt överlever, hur framträdandet 
än går, vilket är en bra grund för att orka göra om erfarenheten och samtidigt bli starkare 
av den.  
 
Strävan efter dessa känslor har fört mig vidare in på ny mark – inspelning. Jag bestämde 
mig för att jag ville kunna spela in och producera min egen musik och göra det bra! Ett tag 
efter det träffade jag min nuvarande sambo som är musikproducent, vilket har öppnat en 
helt ny värld inom mitt musicerande. Att jobba i studio är för mig, att skapa på en annan 
nivå, på ett annat sätt. Tidigare har jag enbart skrivit låtar akustiskt, utifrån gitarr eller 
piano och sång. I studion kan jag utgå från musikprogram på datorn och skriva musik 
baserad på det, som exempelvis disco och technolåtar. Jag har lärt mig saker jag aldrig 
trodde jag skulle lära mig och har stött på saker som jag inte visste fanns, både när jag 
spelar in själv och blir inspelad t.ex. att bygga egna trummor av samplade ljud. Jag har 
även upptäckt andra sätt att använda min röst, då man provar på mycket nya saker och 
utmanar sig själv vid inspelning.  ”Bakom kulisserna” i studion har jag börjat lära mig att 
tänka utifrån en producents områdeskännedom, för att få låtarna att bli så bra som möjligt. 
Det kan vara allt ifrån hur man arrangerar stråkar på ett smidigt sätt till vilka trumljud som 
passar bäst i olika genrer. Ett av många attribut i detta sammanhang är användandet av 
"pitch correction". Pitch correction är en process där man har möjlighet att ändra 
intonation och tonhöjd på en audiosignal utan att påverka andra aspekter av dess ljud. 
Pitch correction kartlägger tonhöjd och frekvens på en audiosignal och jämför sedan detta 
med en av producenten vald tonart (Wikipedia A, 2008). Hade man översatt ordet pitch 
correction hade man fått ordet tonhöjdskorrigering. Men i mina studier är denna 
översättning ingenting jag kommit i kontakt med, då det engelska ordet används som 
fackterm även på svenska.  
 
2. Syfte/frågeställning 

Efter att jag lärt mig hantera program som berör intonation och tonhöjd, främst inom sång, 
insåg jag att åsikterna och tankarna kring pitch correction verkar vara väldigt olika, vilket 
fick mig att undra vad personer som jobbar med musik eller har ett starkt intresse för 
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musik, egentligen tycker om detta fenomen. Är pitch correction ett användbart verktyg 
eller kan det klassas som fusk? Varför använder man det egentligen och med vilka syften? 
Är det för att "rädda" en dålig sångare eller för att göra sista "finishen" på en bra sångare? 
Dessa frågor fick mig återigen att fundera över prestation. Är det viktigt att prestationen i 
dagens musik är felfri? Är det prestationen som driver oss till perfektionism eller är det 
endast en del av den musikaliska utvecklingen? Hur definieras perfekt? Utifrån vilka 
kriterier? Kanske är det en relativt falsk sångtagning fast med mycket närvaro och 
spontanitet som slutligen med pitch correction blir den som låter bäst och som man väljer, 
istället för en genomgående ren tagning som saknar dessa kanske än viktigare faktorer. De 
moraliska diskussionerna och fördomarna är många kring detta och det finns en mängd 
frågor, vilket fick mig att undra vad folk egentligen tycker om användningen av olika 
pitch correction program på rösten. Eftersom det är svårt att ta reda på vad alla tycker 
begränsade jag mig till tre kategorier: musikproducenter, sångare och musiklyssnare 
generellt.  
 
Min forskningsfråga blir alltså: Vilka uppfattningar finns bland musikproducenter, 
sångare/sångerskor och lyssnare om pitch correction? 
 

3. Teori/Bakgrund 

I detta kapitel kommer jag först att göra en kort beskrivning av hur soundet på rösten 
påverkas vid applicering av pitch correction och tekniken kring denna process. Vidare 
kommer jag att presentera tidigare undersökningar och reportage kring användandet av 
pitch correction, vilket i första hand är intervjubaserade reportage. 
 
3.1 Tekniken 

För att förstå sig på vad som händer när man applicerar pitch correction på, i detta fall 
sång, krävs en viss kännedom om hur rösten i sig fungerar och vad som händer när man 
ändrar den genom pitch correction program. T.ex. om en sångare sjunger tonen A orent 
kan tonen bestå av 215Hz, 430Hz, 645Hz, 860Hz etc. istället för 220Hz, 440Hz osv. Mer 
om Hz finns i artikel CSP Audio B (2003). Skulle man här ändra upp alla frekvenser med 
5Hz rakt av skulle tonen få en felaktig harmonisk sekvens och inte bli ren. Det enklaste 
sättet är att spela tonen snabbare än den är inspelad, då skulle den bli högre i pitch, med 
påföljd att den blir kortare. För att kompensera längden på tonen kan man "time-stretcha" 
den, det vill säga dra ut tonen så den blir längre. Detta görs genom att klippa upp tonen i 
många små bitar, cirka några hundra per sekund, och sedan lägga till några av alla dessa 
delar för att göra tonen längre igen, eller kortare genom att överlappa delarna. Viktigt att 
nämna är då att vid korrektion vid för många Hz kan dessa gap ("gaps") göra sig hörda. På 
detta sätt ändras tonen men inte varaktigheten på den. Genom att ändra hastigheten och 
därmed höjden på tonen så ändras även färgen, klangen på tonen, det vill säga att en 
vuxen röst kommer att låta som ett barns röst om man gör på detta sätt. Detta har att göra 
med så kallade formanter. En sångarens ton bildas av stämbanden, men klangen färgas av 
fysiken i hals, mun och näsgångar. Dessa klangfärger är formanterna. Om en sångare 
sjunger en högre ton vibrerar stämbanden snabbare och i en högre frekvens, men 
klangfärgen är ungefär densamma, eftersom fysiken inte ändras hos personen. När man 
spelar tonen i en högre hastighet så ändras både tonhöjd och klangfärg, vilket gör att det 
låter som om sångaren hade en mindre hals och mun, närmast som ett barns. För att kunna 
bevara formanterna mäts de först i programmet och tas sedan tillfälligt bort genom en 
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teknisk procedur. Då kan den neutrala, ofärgade tonen pitchas och den ursprungliga 
klangfärgen sedan appliceras på denna (CSP Audio B, 2003). 
Det finns olika sätt att gå tillväga när man ska använda sig av pitch correction. Förr 
ändrade man pitch på tonerna manuellt med dåtidens klumpiga verktyg. Det var en 
långsam process där man bara kunde behandlade en ton i taget. (Wikipedia 2008). Detta 
ska inte blandas ihop med betydligt modernare program som t.ex. "Melodyne". I det 
programmet behandlar man också ett audiospår ton för ton, fast på ett betydligt mer 
lättarbetat sätt (Wikipedia A, 2008). Där öppnar man upp ljudfilen i programmet som 
analyserar denna i detalj och sedan kan man för hand, ändra intonation och timing, då hela 
det inspelade audiospåret representeras som noter. Det går även att klippa upp toner och 
exempelvis konstruera egna melodier, eller detaljer i sången, som exempelvis wails 
(Celemony Software GmbH, 2008).  
 
Den första att introducera ett mjukvaruprogram inom pitch correction var Antares Audio 
Technology år 1997, kallad "The Auto-Tune Pitch correction Plug-In". En audioprocessor 
som rättar till pitch på sång och instrument kallas således för en Auto-Tuner. Auto just på 
grund av att ett audiospår behandlas i realtid, Tonkorrektion utifrån en av producenten 
vald tonart där endast de toner som ingår i skalan används. Antares plug var även den 
första i pitch correction teknologin som kunde användas i realtid, vilket betyder att den 
även kan användas i livesammanhang. Autotune är egentligen ett av många pitch 
correction program, men ordet Autotune används i media som ett samlingsbegrepp för att 
beskriva andra program med liknande effekt. Autotuner kan även användas grafiskt och 
ser då ungefär ut som Melodyne (Wikipedia B, 2008). 
 

 
Bild 1: Bildexempel på Melodyne (vänster) och Autotune (höger) i grafiskt läge 
 
 
3.2 Tidigare undersökningar/reportage 

I en debatt på ”Matthew’s Blog” (Barnson, M. P. 2003) menar Barnson (musiker, 
producent och systemadministratör) att sångare inte har perfekt pitch utan relativ pitch, att 
perfekt pitch är en helt annan sak än att sjunga rent eller att ha bra relativ pitch. Sångare 
kan inte alltid träffa tonerna perfekt i pitch, speciellt efter en uttröttande dag i studion, 
viket kan göra att någon form av pitch correction är välkommen. Han säger även att pitch 
correction endast är ytterligare ett verktyg för producenten för att få låten att bli perfekt 
och balanserad. ”Pitch correction is neither dishonest nor is it correcting a ’lack of ability’. 
It's just part of making a song perfect.” Något att jämföra med skulle kunna vara hur pass 
noga man ska stämma sin gitarr vid inspelning.  
 
I en intervju med artisten och låtskrivaren ”Neko Case” berör intervjuaren Ryan Dombal 
ämnet sång och pitch correction (Dombal, 2006). Case menar att man inte längre behöver 
kunna sjunga eftersom redskap som autotune och pitch shifting (ett annat ord för pitch 
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correction) finns. Hon säger; ”That shit sounds like shit! It's like that taste in diet soda, I 
can taste it - and it makes me sick. When I hear autotune on somebody's voice, I don't take 
them seriously.” Hon menar att artisten borde spendera en extra timme i studion för att 
sätta de toner som de, enligt henne, inte klarar av att ta. Pitch correction blir för henne inte 
en effekt utan är bara till för dem som inte kan sjunga. Det får mig att undra om 
inställningen skiljer sig beroende på om det är en artist eller en musikproducent som talar. 
Detta vill jag studera.  
 
I ett reportage av Showwei Chu (2003) skriver han att på Allison Moorer's Miss Fortune 
CD, finns det en etikett för att uppmärksamma fansen, där det står "Absolutely no vocal 
tuning or pitch correction was used in the making of this album." Hon vill alltså 
understryka att ingen pitch correction använts på hennes skiva. Det ska då ses som ett 
uttryck för kvalitet. I samma reportage anser producenten Darryn Barry att autotune 
missbrukas. Han hoppas, med tanke på att det är ett relativt nytt verktyg, att folk snart ska 
bli trötta på att använda det. Samtidigt litar han själv till autotuner, men endast när 
musikerns prestation är nästintill felfri, förutom den enda falska tonen som kommer att 
göra folk galna, eller när han jobbar under speciella tidsrestriktioner. ”In the old days, it 
would take months to make a record.” skriver Chu (2003) i sitt reportage. 
 
I samma reportage säger vidare producenten Brendan McGuire att han undviker att 
använda pitch correction program så mycket som möjligt: ”As a producer, you like to 
coach a performance, and I think it's a lazy way of achieving results through electronic 
means." Han menar att en producent och artist som använder pitch correction gör det av 
lathet, för att få snabba resultat på elektronisk väg, istället för att jobba mer på 
framförandet. Samtidigt säger han att han inte är emot användandet av autotuners, och har 
själv tillämpat det när han tyckt att det behövts.  
 
I ett reportage av Maureen Ryan för Chicago Tribune (Ryan, 2003) säger producenten 
Hank Neuberger att många artister tycker om vad autotune gör med deras röster som 
effekt t.ex. Cheer i hennes hit ”Believe”, som var den första kommersiella låt som 
använde autotune som en medveten ljudeffekt istället för programmets huvudsyfte 
(Wikipedia B, 2008). Han säger även många musikproducenter värderar pitch correction 
programmen högt eftersom de då kan behålla en hel sångtagning och bara rätta till småfel 
som blivit, istället för att klistra ihop ett mindre autentisk framförande från flera olika 
sångtagningar. Vidare i samma artikel säger producenten R.S Field; ”I'm not a purist about 
it, I've used it. I use it sparingly - my goal is to never have it sound like an effect." (Ryan, 
2003). Att använda pitch correction sparsamt, så att det aldrig ska behöva låta som en 
effekt är en viktig aspekt att ha i åtanke, eftersom alla kanske inte använder programmet 
på samma sätt eller i samma syfte. Producenten Timothy Powell säger i samma reportage 
att pitch correction bara är ännu ett verktyg som man använder i studion. Sen 
inspelningsmöjligheterna med ”multitrack” kom kan man spela in musik instrument för 
instrument, vilket gör det möjligt att kunna ta flera olika tagningar och gå in i låten och 
ändra små detaljer om sångaren (eller en annan instrumentalist) gör fel. Han nämner även 
en viktig aspekt av användandet av pitch correction utifrån dagens country musik: "That 
country music production scene is a pretty rigid environment. The artists are at the mercy 
of the producers and the record companies and everybody wants it to be perfect - they go 
out of their way to make it perfect." Perfektionen i dagens musikindustri har blivit allt 
högre, som Powell här beskriver, det är påtryckningar från alla håll att allting ska vara 
perfekt in i minsta detalj. Kanske är det därför som pitch correction börjar användas mer 
och mer även i livesammanhang?  
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Powell anser att användandet av pitch correction i livesammanhang är mer av ett etiskt 
dilemma. Fans betalar mycket pengar för att se sin artist live och artisten vill att publiken 
ska se och få det bästa av dem. Artister använder alla möjliga trick för att få för att få sin 
liveshow att likna albummusiken så mycket som möjligt, säger Joel Hamilton, producent 
och ljudtekniker så som t.ex. ”backing tracks” där man använder förinspelad bakgrund 
som man spelar till live (Daly, 2004). Det mesta som man gör i en studio kan man nu göra 
live. Vidare säger han att det är en overklig perfektion som folk förväntar sig i dagens 
läge. Allting är manipulerat. Många artister idag använder sig av databaserad hjälp för att 
t.ex. pitcha rätt och orka hålla ton. Han jämför detta med att använda airbrushing då man 
retuscherar foton: "It's the same thing as in Playboy." Med det menar han att bilder som 
trycks upp i tidningar som Playboy, inte skulle användas oretuscherade, alla skavanker 
måste skylas över. Precis som bilderna kräver ett motiv som ursprungligen är bra, menar 
Hamilton att även musik kräver ett råmaterial som är bra för att det i sin helhet ska låta bra 
både i studio och live, vare sig man använder pitch correction eller inte. Om detta skriver 
Chu (2003): “The presumption that autotuning is somehow cheating is just that, 
proponents argue, since the technology won't transform a bad singer into a good one.” 
Han påstår även att experter i musikindustrin säger att den drivande kraften bakom denna 
trend är fansen själva som nu har mer tränade öron och kan höra om något är falskt. 
Vidare säger han, precis som Powell (Ryan, 2003) att för att locka publik till sina shower 
gör artisten vad som helst för att tillfredsställa krävande ”kunder” som ofta betalar upp 
emot 600 -700 kronor för att se sin favoritartist. 
 
Jag upplever att de producenter som uttalar sig i dessa reportage är mer positiva till pitch 
correction än vad vissa av sångerskorna är. Anledningen till användandet av dessa 
program är också av betydelse, beroende på om de ska användas som en effekt eller inte, 
då det verkar mer accepterat att det används som en effekt eller som ett 
verktyg/hjälpmedel i studion än för att ”rädda” en dålig sångare/sångerska. Den generella 
uppfattningen bland producenterna verkar enligt dessa utsagor vara att det behövs ett bra 
grundmaterial att jobba med om dessa pitch correction program ska fungera på ett bra sätt, 
i vilket syfte man än ämnar använda dem. 
 
Användandet av pitch correction i livesammanhang verkar enligt reportagen delvis bero 
på att fansen idag ställer högre krav på artisterna. Tekniken har även förbättrats mycket 
under senare år och det går att använda exempelvis datorer för att hjälpa artisterna i 
livesammanhang, med t.ex. pitch correction.  
 
4. Material och metod  

Då min forskning har frågeställningen: Vilka uppfattningar finns bland musikproducenter, 
sångare/sångerskor och lyssnare om pitch correction? kändes det för mig mest relevant 
att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod, då jag ville att mina informanter skulle 
få en möjlighet att tala fritt om ämnet och motivera sina svar och förklara varför de tyckt 
på ett visst sätt, samtidigt som jag i min tur hade möjlighet att följa upp frågorna och 
tankarna kring detta. Patel och Davidsson (1991) skriver att kvalitativa intervjuer syftar på 
att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos någon, t.ex. den 
intervjuades livsvärld eller uppfattningar om ett fenomen, vilket gjorde att denna typ av 
intervju blev ett logiskt val i min undersökning.  
 
Med tanke på att mina informanter valdes utifrån sina olika relationer till ämnet, skulle jag 
behöva omformulera vissa av frågorna för att de skulle passa varje informant. Detta skulle 
vara mycket svårt om jag valt att utföra en kvantitativ undersökning, där alla ska möta 
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samma frågor i samma ordning. Ambitionen i den kvalitativa metoden, är som sagt att 
upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva 
uppfattningar eller en kultur (Patel & Davidsson, 1991). Vidare menar Patel & Davidsson 
att reliabiliteten hos en kvalitativ intervju kan anses hög även om personen som intervjuas 
skulle svara olika på samma fråga från en intervju till en annan, vilket inte skulle 
accepteras i en kvantitativ studie. Orsaken till den kvalitativa synen på den förändrade 
reliabiliteten är att vederbörande kan ha ändrat uppfattning kring frågan eller fått nya 
insikter eller att stämningsläget kring intervjun på något sätt förändrats. Med en kvalitativ 
intervjumetod fick jag möjlighet att gå in djupare i ämnet och låta informantens svar och 
åsikter forma nya följdfrågor till de befintliga jag redan hade. För att kunna göra detta 
valde jag att i första hand inte presentera mina frågor i någon specifik ordning, utan lät 
dem växa fram efterhand i samtalets gång. I de fall då något område missades, 
omformulerade jag mina frågor en aning för att passa in i sammanhanget. Det var endast 
vid något enstaka tillfälle jag blev tvungen att bryta när informanten svävade ut i svar som 
inte kunde leda tillbaka till min ursprungliga röda tråd. 
 
4.1 Val av informanter. Urvalskriterier. 

Jag ville intervjua personer som alla har ett starkt musikintresse men som ändå har olika 
relation till mitt ämne. Jag ville ha en musikproducent som jobbar med musik på heltid, 
eftersom min studie i stor utsträckning riktar sig till branschfolk. En person som har ett 
starkt intresse för musik och eventuellt jobbar med det på något sätt, dock inte som 
producent, samt en sångare/sångerska som blivit inspelad i studio där pitch correction 
sedan applicerats på vederbörandes röst. Eftersom många jag känner arbetar eller sysslar 
mycket med musik funderade jag i första hand på om någon av dem skulle passa till min 
undersökning, då det kan vara lättare att samtala och genomföra en intervju på ett 
avslappnat sätt om man känner personen, men också att informanterna kanske vågar säga 
mer vad de tycker om de kände mig. 
 
Jag insåg dock att det kan finnas problem med att intervjua personer man har en personlig 
relation till och att det då finns en risk att personen anpassar sina svar till mina frågor, 
utifrån vad de tror att jag vill att de ska svara, istället för att ge den ”osminkade 
sanningen”. För att undvika att detta skulle ske har jag försökt hålla mig objektiv, dvs. 
saklig och allsidig genom att följa upp deras svar och be informanterna förtydliga vissa 
frågor för att förstärka trovärdigheten. Jag har behandlat mina informanter som om vi inte 
kände varandra utan endast som ett professionellt möte mellan intervjuare och yrkesman/-
kvinna. 
  
Utifrån dessa kriterier valde jag tre informanter som passade till min undersökning. Nedan 
följer en kort presentation av varje informant. Då ingen av dem kände att de ville vara 
anonyma i min studie har jag valt att kalla dem vid förnamn.  
 
Andreas:  
Artist, låtskrivare, musiker och producent. Han tog examen vid Musikhögskolan i Malmö 
2007 och jobbar nu heltid med musik i sin egen studio Jacaranda Studios AB. Andreas är 
platina och guldmeriterad och är för tillfället aktuell med sin singel ”Wheels of life”. 
 
Tomas:  
Tog examen vid Musikhögskolan i Malmö 2008 som gitarrist och jobbar nu som lärare i 
gitarr och ensemble.  
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Linn:  
Studerar till musiklärare på rocklinjen med inriktning sång på Musikhögskolan i Malmö. 
Linn har arbetat tre och ett halvt år som sångpedagog och även varit inblandad i olika 
studioproduktioner som både kör och leadsångerska. Hon sjunger i olika 
bandkonstellationer och körer.  
 
I sitt yrke som producent använder Andreas pitch correction en hel del i olika 
sammanhang och eftersom jag ville intervjua en musikproducent som jobbar med detta 
tyckte jag att han skulle passa bra i min studie. Då jag ville intervjua en person med rollen 
som ”lyssnare” hade jag svårt att hitta någon som passade. I första hand tänkte jag mig 
någon som inte sysslar med musik rent praktiskt, men jag insåg att detta kunde bli 
problematiskt, eftersom jag behövde någon som visste lite om mitt ämne och kunde förstå 
mina frågor och eventuella musikaliska termer. Tomas har aldrig använt pitch correction 
program men han jobbar en hel del med musik både i och utanför studiosammanhang, 
därför tyckte jag att han skulle passa bra som informant.  Linn har i likhet med Tomas inte 
någon erfarenhet av användandet av pitch correction men har i inspelningssituationer fått 
pitch correction applicerat på sin röst. Då jag sökte en informant i form av sångerska som 
erfarit pitch correction på sin röst tyckte jag Linn skulle passa bra. 
 
 
4.2 Genomförandet 

Till en början kunde jag inte komma fram till om jag skulle genomföra intervjuerna 
enskilt eller i grupp, då alla personer valdes utefter sina speciella relationer till ämnet. 
Samtidigt som jag kände att det kunde vara en fördel att ha en gruppintervju, eftersom det 
blir en annan typ av diskussion i det fallet, kunde det bli känsligt om informanterna i fråga 
inte kände varandra särskilt bra och deras olika relationer till pitch correction skulle kunna 
göra att de inte förstod varandras språkbruk. Jag valde att slutligen tillämpa båda två. Min 
tanke bakom detta var att Andreas och Tomas arbetar ihop en hel del i Jacaranda studios 
och kommer med den förutsättningen kunna ha ett avslappnat, vardagligt och 
synkroniserat verbalt språk med liknande terminologi, vilket är en fördel i deras 
accepterande eller icke accepterande av pitch correction. Oavsett om de kan ha skiljande 
åsikter eller ej rör de sig inom samma språkliga värld och kan lätt föra en diskussion 
sinsemellan. De intervjuades alltså ihop.  
 
Min intervju med Linn valde jag att genomföra enskilt, då hon inte har erfarenhet av 
inspelningsteknik. Det kunde därför medföra språkliga problem om man sammanförde 
henne med de andra. Andreas och Tomas träffade jag i Jacaranda studios i Malmö 2008-
11-10 då de båda var i studion för att jobba den kvällen. Linn och jag möttes på 
Musikhögskolan i Malmö 2008-11-12 och satte oss i ett av övningsrummen för att kunna 
samtala ostört. 
 
I båda fallen valde jag att spela in hela intervjun på minidisc för att sedan kunna 
dokumentera den i skrift. Jag lät informanterna se frågorna innan så de fick en inblick i 
vad intervjun skulle handla om. Jag förklarade även kortfattat vad det är jag skriver om 
och hur det kommer sig att jag valde detta ämne. Min huvudsakliga fråga sönderföll i ett 
antal frågeställningar och funderingar baserat på det material jag redovisat i teorikapitlet. I 
de fall där frågorna var av ja/nej karaktär bad jag om vidare motivering. Frågorna nedan är 
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utskrivna utan inbördes ordning. Jag valde att följa samtalet och inte en tänkt ordning av 
frågor.  
 

• Vad tycker du om användandet av pitch correction? 
• Använder du pitch correction mycket i ditt arbete och i så fall i vilket syfte?  
• Vad tycker du om utlåtandet att perfektionen i dagens musikbransch blivit allt 

högre och att låtar idag måste vara perfekta in i minsta detalj?  
• Skulle man kunna se pitch correction som vilken effekt som helst?  
• Vad tycker du om att pitch correction används på din röst?  
• Var tror du behovet av pitch correction kommer ifrån?  
• Vad anser du om påståendet att pitch correction används på grund av lathet?  
• På vilket sätt kan man via pitch correction program få en ”dålig” sångare att låta 

bra?  
• På vilket/vilka sätt upplever du att pitch correction ändrar soundet på sången?  
• Skulle du som artist kunna tänka dig att använda pitch correction i 

livesammanhang?  
• Om du gick på en konsert med din idol, vad skulle du tycka om att han/hon då 

använde pitch correction? 
 
4.3 Etiska överväganden  

Deltagarna i min undersökning har medverkat frivilligt och valt att inte vara anonyma. Jag 
har återgivit deras uttalanden ordagrant och endast rättat till grammatiska felsägningar, 
samt uteslutit harklingar och hostningar etc. för att möjliggöra ett uttryck som fungerar i 
skrift. Mina informanter har varit införstådda med vad deras uttalanden ska användas till 
och jag har gett dem möjlighet att läsa igenom och godkänna det jag valt att ta med i mitt 
arbete och att det stämmer överens med vad de velat säga. Detta tillgodoser samtidigt 
kraven på giltighet och trovärdighet i mina resultat, s.k. pragmatisk validitet (Kvale, 
1997).  
 
5. Resultat   

I detta kapitel kommer jag att redovisa resultaten av mina intervjuer. Jag kommer att 
redovisa informanternas svar efter varje fråga, för att få en mer överskådlig bild av svaren. 
Eftersom frågorna ställdes i olika ordning vid intervjuerna skulle det bli rörigt och svårt 
att få ett sammanhang om jag delade upp deras svar var för sig. Då vissa av mina frågor 
inte varit lika relevanta för alla mina informanter, har de inte besvarats av alla 
informanter. 
 
5.1 Vad tycker du om användandet av pitch correction?  

Tomas jobbar inte som producent men är väl införstådd med fenomenet:   
 

Om man tänker sig att man inte använder pitch correction som en effekt utan 
just för att hjälpa till, snygga till en sånginsats eller runda av kanterna så att 
säga, så tycker jag att det är synd om pitch correction grejen tar över. Det gör 
ingenting att det är fixat, så länge man inte hör det, ja, alltså så länge som det 
inte stör. Jag tycker att man ska använda pitch correction med finess! (Tomas) 

 
Andreas höll absolut med Tomas i den här frågan:  
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När pitch correction används för att vara en effekt så tycker jag att det är 
viktigt som lyssnare att man är införstådd i det. Att man inte missar det faktum 
att pitch correction kan antingen vara en hjälp, ett verktyg för att hjälpa 
människor som kanske inte alltid sjunger så rent men det kan också vara en 
effekt som är ansedd för vissa genrer. Och i de genrerna så är det liksom som 
en dist är för en elgitarr exempelvis. Eller som ett rhodes eller ett wurlitzer var 
när det kom. Det är ju inte piano liksom, det är ju ett helt nytt ljud, det är en 
helt ny grej. Och för många industriella eller syntetiska genrer eller när man 
snackar klubbmusik så ska rösten vara så, för annars låter det inte den genren. 
(Andreas) 

 
Han tillägger även att det finns undantag inom vissa genrer där musiken produceras 
mycket och producenterna kanske lägger på lite mer av exempelvis melodyne än vad som 
är nödvändigt. Andreas menar att det även kan ge sångaren en speciell spets där man hör 
att det är väldigt fixat, men att man fortfarande hör hur fantastiskt begåvad sångaren är. 
Vidare säger han: 
 

Det jag har svårt för är när autotune eller pitch correction används slarvigt, när 
producenter, som kanske inte är sångare, gör tabbar, där det wobblar eller där 
det flippar där den inte ska. Alltså när det missanvänds, och det tycker jag 
producenten får ta ansvar för. Men ofta så får artisten skit för det, men det är 
en producent som gjort ett dåligt jobb helt enkelt, inget annat. (Andreas) 

 
Linn svarade ur perspektivet som sångerska: 
 

Ibland kanske det används lite väl… mycket, och då hörs det, jag tycker det 
går igenom. Men, som industrin ser ut idag så, i de kommersiella syftena eller 
i de flesta kommersiella genrerna, så vill man inte ha någonting som låter 
halvdant. (Linn) 

 
I denna fråga är alla tre ganska överens om att så länge som pitch correction används som 
en effekt, har de ingenting emot det. Dock tycker ingen av dem att det är snyggt när man 
hör det för mycket, om det inte är menat för just den genren eller som en effekt. 
 
5.2 Använder du pitch correction mycket i ditt arbete och i så fall i vilket 
syfte? 

Denna fråga föll sig mest naturlig att rikta först och främst till Andreas eftersom han 
jobbar som producent: 
 

När det ska låta modernt inom vissa genrer så är det en förutsättning att det är 
kliniskt rent. Och då använder jag det även om det egentligen inte behövs. Och 
det är också för att skapa ett visst sound, mer än att det kanske egentligen 
behövs. Jag tycker att användandet uteslutande för mig är att det blir en effekt, 
som man anpassar per genre. (Andreas) 

 
Som musikproducent använder Andreas dessa verktyg mycket i sitt jobb till skillnad från 
Tomas och Linn som jobbar med musik på andra sätt. Förutom att han använder pitch 
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correction för att få ett visst sound eller som en effekt kan han ibland vara tvungen att 
använda det för att rädda en sångare/sångerska som inte sjunger så rent men som ändå vill 
att det ska låta som dagens musik låter på radion. Om detta säger Andreas: "då innebär det 
också att jag måste fixa det ganska mycket, och då är det ju ett verktyg för att rädda. Man 
får lägga ner enormt mycket tid för att få en dålig sångare att bli godkänd med ett sånt 
verktyg." 
 
5.3 Vad tycker du om utlåtandet att perfektionen i dagens musikbransch blivit 
allt högre och att låtar idag måste vara perfekta in i minsta detalj? 

Andreas tycker detta är ett känsligt ämne och är snabb på att svara med en egen fråga om 
vad perfektion är? "om man spontant säger att perfektion är när det är helt rent, fixat 
mekaniskt så att det är kliniskt rent, tycker folk att det är för fixat och det är för perfekt. 
Men så kan man ju inte säga!" Med detta menar han att man inte borde kunna säga att 
någonting är för perfekt, att det är svårt att sätta en stämpel på vad som är perfekt eller 
inte, allting har med omständigheterna att göra. Angående tanken om vad som är 
perfektion, ger han ett exempel på en sångare som ska sjunga in en känslig låt och efter en 
tagning känner att han fått ur sig det han ville förmedla och det med en enorm känsla. 
Kanske var han i denna stund ledsen och deppig, varför resultatet förmodligen blev lite 
falskt: 
 

Fixar man det så har du en ärlig och spontan tagning, som jag tycker är äkta, 
som du sen korrigerar. Än att det kommer in en kille och tycker att, jag ska 
alltid sjunga rent, så jag tar ungefär 200 tagningar tills det är rent. Och sen 
väljer man ut de bästa, och så har du någonting som är fantastiskt rent och som 
du inte behöver pitch correcta. Det om nåt är ju fixat. (Andreas) 

 
Andreas tycker vidare att det är synd att man i dagens bransch "måste" fixa till en tagning 
som i det första exemplet, vilket han tror är skivbolagens skuld:  
 

Tyvärr idag har folk ingen som helst tröskel vad som gäller att någonting är 
falskt, därför att folk är så matade vid correctad sång, att sjungs något falskt så 
förstår inte folk det längre för att det är så förlegat. Det är bara i rnb-musik, 
vispop och singer/songwritermusik som det är tillåtet att det kan vara lite snett. 
Annars så lever vi faktiskt i en ganska så “sång-correctad” värld och just på 
grund av det så har man inte så mycket val som producent och låtskrivare 
idag. (Andreas) 

 
Tomas gör på samma fråga en jämförelse med hur inspelningar var innan nutidens pitch 
correction verktyg fanns att tillgå. "Där är ju mycket som inte låter perfekt kliniskt rent 
men som fortfarande är fantastiskt bra. Just för att man hör så mycket av sångaren och 
sångerskan, det blir 100 procent sångare". Vidare anser Tomas att i dagens läge är det 
sällan ”100 procent sångare” för att det nästan alltid finns någon form av maskin som kan 
rätta till saker eller det faktum att dagens utrustning ofta är betydligt bättre och får saker 
att låta bättre. Dock tycker han inte illa om när saker rättas till så länge man inte gör det 
för mycket. Under samtalets gång relaterar Tomas till detta tema återigen med tanken att 
om det inte fanns pitch correction program var det färre människor som fick möjlighet att 
bli artister, eftersom om det inte lät bra på skiva så ville ingen ge ut den. I dagens läge kan 
det finnas en artist som av olika anledningar har det svårt med inspelning eller något annat 



 15 

bekymmer, men som fortfarande har en enorm utstrålning som gör att vederbörande borde 
bli artist. Eftersom man då i dagens läge har möjlighet att fixa till en artists röst så menar 
Tomas att ”då har det kanske varit många sådana tillfällen där vi faktiskt har fått höra 
artister som vi kanske inte hade fått höra om det inte hade varit efter autotune så att säga”.  
 
Andreas flikar in en annan tanke som han tycker är viktig: 
 

Precis som med alla fantastiska uppfinningar, så missbrukas det. När ett sånt 
här fantastiskt redskap som melodyne eller autotune har kommit fram, så 
kommer det också fram tusentals och åter tusentals av människor som helt 
plötsligt förstår att, oj! Nu kan även jag! (Andreas) 

 
Detta menar Andreas leder till att människor som inte alls sjunger bra men som ser bra ut 
kan bli artister, så länge man hittar en riktigt bra producent som orkar fixa dem. ”Det är ju 
det som skapar alla de dåliga rubrikerna åt den här effekten.” 
Linn håller med min frågeställning och tror absolut att perfektionen i dagens 
musikbransch blivit allt högre: 
 

Jag tror att eftersom det är en bransch som är så stor och så himla 
konkurrenskraftig, släpper man inte igenom någonting, minsta lilla småfel, för 
att marknaden kräver det helt enkelt och det finns så pass många duktiga andra 
som sysslar med det att om du inte håller måttet, klassas du ut så att säga. 
(Linn) 

 
Hon känner även väl igen detta från sin egen musikaliska tillvaro och tar som exempel: 
när man söker in på musikhögskolan, då det märks direkt om man ligger lite lågt eller har 
dålig tajming och då går man inte vidare: "man letar alltid efter det perfekta. I alla fall som 
sagt i de genrerna vi sysslar med mycket." Här syftar Linn på genrerna pop och rock, då 
hon har svårt att tänka sig att renodlade jazzsångerskor eller sångare använder t.ex. 
melodyne "jag tror inte att det är en ljudbild som dom eftersträvar." Att alla tre tycker att 
det inte råder några tvivel om att perfektionismen i dagens musikbransch blivit högre, att 
dagens musiklyssnare blivit mer kritiska och att marknaden kräver det. Dock kan det, som 
Andreas sa, vara ett känsligt ämne beroende på hur man uppfattar ordet perfekt och att det 
även lätt blir ett instrument som kan missbrukas. Linn menar vidare att branschen är så 
konkurrenskraftig och att skivbolagen i nuläget inte skulle släppa en produkt som har 
minsta fel. Tomas tar upp den positiva aspekten i frågan, att det kanske finns många bra 
artister med högt underhållningsvärde som vi hade gått miste om i fall pitch correction 
möjligheter inte fanns. 
 
5.4 Skulle man kunna se pitch correction som vilken effekt som helst? 

 I sitt arbete som musikproducent använder Andreas många olika program, ljud och 
effekter. Om pitch correction skulle kunna anses som vilken effekt som helst svarar han: 
"Ja, för mig är den det!" och menar vidare att den alldagliga synen på pitch correction är 
att den är till för att rätta till sångare som sjunger falskt, men han tror inte att de som 
jobbar professionellt med detta tänker så. Detta liknar han vid att spela in sig själv. Då han 
är nöjd med sin sånginsats och tycker att det är rent och snyggt, att han fått förmedla det 
han vill och tänker att han inte behöver göra mer, så lägger han på en autotune ändå. Han 
menar att många säkert inte ens hör att den finns där, då det är en sådan minimal rättelse 
att många förmodligen inte uppfattar den: "Det är för att ge lite mera glans! Det är som ett 
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reverb eller ett delay!" Han tillägger även att han i sitt arbete som producent väljer sångare 
som han tycker är jättebra och menar med det att de inte behöver fixas. "Så där har du 
egentligen svaret att då kan det ju enbart vara en effekt!" Han menar alltså att om det ska 
anses som att rätta till någons röst så hade det behövt vara en dålig sångare. 
 
5.5 Vad tycker du om att pitch correction används på din röst? 

Tomas är först och främst gitarrist och har inget direkt svar på denna fråga eftersom han 
inte spelat in sång där pitch correction applicerats. När Andreas väljer att använda pitch 
correction på sin egen röst är det som en effekt, precis som han svarade i föregående 
fråga, när han vill ge den lite extra glans. Han menar även att många säkert inte ens hör att 
den finns ”man ställer det ofta så pass mjukt. Vi snackar om en rättelse på 7-8 cent per 
ton, då 100cent motsvarar ett halvt tonsteg och det är så minimalt, det är så mycket mindre 
än vad jag tror många uppfattar.” Det kan även hända att han stöter på en ton som hamnat 
snett som han då fixar till: 
 

Och då kan man tycka att ooh vad tur att de blev rättade liksom. Men också 
kanske man stöter på en wail som man tänkte när man spelade in den att, åh, 
det där var det snyggaste som jag gjorde på hela låten! Och då kanske den är 
ganska sned, men det lämnar man, det går jag inte in och rättar. (Andreas) 

 
Här länkar han tillbaka till det som Tomas sa om musik innan pitch correction möjligheter 
fanns, att mycket av den musiken inte var perfekt men fortfarande fantastiskt bra: ”Därför 
att precis som Tomas säger, mycket av skönheten i musik och skönheten i det som är så 
himla bra, det är ju ofta att det inte är perfekt!” 
 
När Linn blir inspelad i studios som leadsångerska, brukar hon be producenten att inte 
använda för mycket pitch correction ”det kanske inte är den sortens perfektion i renhet 
man är ute efter i uttrycket.” Hon vill inte att producenten ska gå in och ändra för mycket i 
sången. Linn upplever även att det kan ta bort lite av känslan om pitch correction används 
på ett ”vårdslöst” sätt. Här är båda överens om att det handlar om vad man är ute efter för 
sound, det behöver kanske inte vara perfekt rent för att det ska vara bra.  
 
5.6 Vart tror du behovet av pitch correction kommer ifrån? Varför startade 
det egentligen? 

Andreas är först ut med att svara på denna fråga: 
 

Jag tror till 100 procent att det startade utifrån att skivbolagen upptäckte att det 
som säljer skivor är utseende. Och skivbolagen vill tjäna pengar! Och har dem 
duktiga låtskrivare, bra låtar, bra producenter, bra studios att mixa i liksom, så 
har man ju tagit sin chans och man har bara matat ut snygga människor som 
kanske inte kan sjunga. Och det har ju pitch correction och autotune delvis 
hjälpt till med. (Andreas) 

 
Han tycker att detta lyckligtvis har minskat, för att skivor inte säljer lika mycket idag som 
förr, vilket gör att utseendet inte är lika viktigt längre. Han tillägger även att förr användes 
andra effekter för att dölja en artists eventuella orenheter genom att dränka sången i reverb 
eller delay, så gör man inte idag. 
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Tomas minns en annan situation som uppmärksammats en del som han kallar ”en väldigt 
tidig variant av pitch correction” vilket var duon ”Milli Vanilli”, som bestod av två killar 
som var dansare. Deras artistkarriär byggdes för dem genom att de var ansiktet utåt och 
dansade och mimade till två andra personer som sjöng. Tomas menar att om det nu var så 
att dessa killar inte kunde sjunga och det var därför som de mimade, så anser han att detta 
är att ta det lite för långt ”då kanske det ändå på något vis är bättre att det i alla fall är jag 
som sjunger och så lyckas man rädda det, men det är fortfarande jag som sjunger.” Han 
menar att med användandet av pitch correction i en sådan situation så är det i alla fall 
personen som sjunger som även är artisten.  
 
Andreas anser även att autotune och pitch correction bara är ytterligare två objekt att lägga 
skulden på ”det är ju användaren som talar om var skulden ligger. Om man vill använda 
det dåligt så använder man det dåligt. Om man vill använda det på ett bra sätt så gör man 
det.” Linn är inne på samma spår som Andreas och Tomas och tror även hon att behovet 
av pitch correction kan ha startat i och med skivbranschens skiftande behov ”just med det 
här att man kanske inte är ute efter de bästa sångerskorna eller sångarna, man är ute efter 
dem med image och att det är en produkt man kan sälja.” Hon tror även det har lite att 
göra med vilket sound man är ute efter som artist och producent.  
 
5.7 Vad anser du om påståendet att pitch correction används på grund av 
lathet? 

Tomas understryker snabbt att han inte är här i egenskap av producent men har en del 
tankar kring denna fråga. Han tycker pitch correction är smidigt. Om man t.ex. ska spela 
in en snabb demo eller låtidé och inte har tid att ta många tagningar så kan man ändå fixa 
till en bra inspelning. Andreas tillägger att just det kan vara bra för de producenter som 
inte sjunger så bra. Däremot tror han inte att många jobbar så om det är en färdig produkt 
som ska släppas. Ofta är det mycket som ska spelas in och editeras och en del av det 
materialet är kanske inte så framträdande i slutresultatet. Han ger som exempel när han 
spelar in stora kör-paket: 
 

Då kan man lika bra melodynea eller autotuna det, för att tjäna tid, inte av 
lathet. Därför man har aldrig tid! Man har alltid korta deadlines och man vill 
lägga det på saker som i slutändan betyder något och… [där] lyssnaren kan 
höra skillnad. Det är viktigare att få en riktigt bra leadsång, att få riktigt bra 
gitarrljud än att sitta och pilla med körer som ändå knappt hörs i slutmixen. 
(Andreas) 

 
Tomas poängterar att när man använder Melodyne eller autotune i grafiskt läge måste man 
korrigera allting manuellt, vilket tar enormt lång tid och då kan användandet av pitch 
correction definitivt inte vara på grund av lathet. Om detta säger Andreas ”Påståendet att 
man är lat, det är ju helt tvärt om! Och tillägga bör man också att det handlar definitivt 
inte om lathet, det kan aldrig någonsin påstås, därför att sången måste vara så himla bra 
och ren för att autotune ska trigga rätt och fungera.” Med detta menar han användandet av 
autotune i automatiskt läge där rösten korrigeras i realtid till skillnad från grafiskt läge 
eller melodyne, där varje ton korrigeras manuellt. ”Med melodyne kanske man kan rädda 
det ändå, men det hade också tagit tid.” 
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Den första reaktionen jag får från Linn i denna fråga är att hennes erfarenheter säger att 
det absolut kan vara så att pitch correction används på grund av lathet. Vidare i samtalet 
definierar hon om det till att bero mer på tidsbrist ”tidsbrist gör att man kan inte stå och 
sjunga in tolv exakt lika dana, exakt rena stämmor och att det då blir, ok, håll det rakt så 
kan man ändra det sen i efterhand.” Hon tror även det beror på att artister eller branschfolk 
vill få ut sin produkt snabbt och har kanske inte har tid att vänta på en artist som inte har 
sin styrka i sången ”Man säger inte till en tjej som kommer in och som man vill lansera 
som stjärna: ja men du, ta sånglektioner då först i fem år sen kan vi snacka igen. Det 
funkar inte så.” 
 
I denna fråga kan man fundera över vem det är som skulle anses vara lat. Är det 
producenten som inte orkar vänta in eller jobba mer med artisten eller är det artisten som 
inte jobbar tillräckligt hårt för att få sina tagningar perfekta? Jag upplever att 
informanterna på något sätt försvarar sin egen roll och tolkning av denna fråga. Frågan i 
sig ställs utifrån McGuires uttalande där han menar att en producent och artist som 
använder pitch correction gör det av lathet, för att få snabba resultat på elektronisk väg, 
istället för att jobba mer på framförandet (Chu, 2003 referad på s. 8). Informanterna är 
dock överens om att det inte är på grund av lathet utan snarare på grund av tidsbrist som 
dessa verktyg används ibland.  
 
5.8 På vilket sätt kan man via pitch correction program få en ”dålig” sångare 
att låta bra?På vilket/vilka sätt upplever du att pitch correction ändrar 
soundet på sången?  

I denna fråga menar Andreas att man kan rädda i princip vad som helst rent tekniskt men 
man behöver veta vad man sysslar med. Däremot anser han att det inte behöver bli bra 
bara för att man fixar det: "Skit in-skit ut! Det spelar ju ingen roll om det är rent, rent är ju 
bara en parameter av alla musikaliska termer liksom”. Med detta vill han belysa att med 
pitch correction program är det tonhöjden man korrigerar och det krävs mer än pitch för 
att en sångare ska låta riktigt bra:  
 

Om det är en dålig sångare som har sjungit dåligt och utan känsla, uttryckslöst, 
dålig tajming, osvängigt och du rättar det, du tajmar det, du kan till och med ta 
steget längre att du kvantiserar sången, du klipper upp vartenda ord och får det 
tight om den har varit superotight. Ja, då har du den supertight och superren, 
men det är ju inte bra. Finns ju inget bra i det. (Andreas) 

 
Följden av att använda pitch correction blir således att det påverkar soundet på sången i 
olika grad beroende på hur råmaterialet är. Ska man fixa en riktigt dålig sångare så blir 
skillnaden betydligt mer markant i själva soundet. ”Alltså, det låter mekaniskt. Det låter 
liksom spelat på ett keyboard.” säger Andreas om detta. Tomas i sin tur illustrerar med 
sång hur han uppfattar soundet av pitch correction som hörs tydligt och beskriver det som 
en form av klickljud: 
 

Det hoppar onaturligt... Det kan ju naturligtvis bero på att originalsången inte 
är speciellt bra, eller att autotuneeffekten, alltså själva användandet av 
autotune är dåligt. Nummer tre kan det också vara, att man vill ha det så! Att 
det är gjort så med flit!  Och då är det ju genast en annan grej. (Tomas) 
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Angående dessa klickljud och andra ljud som kan uppstå, menar Andreas att när pitch 
correction används grafiskt, när man korrigerar ton för ton, och det låter riktigt bra så är 
det nästan uteslutande producenter som själva är sångare som gjort det jobbet. Missljuden 
kommer när man applicerar pitch correction på fel saker i sånginspelningen: ”Ansats, 
attack och släpp i sången får man inte röra. Det är kärnan av tonen man kan correcta 
nästan hur hårt som helst. Därför att den kan du påverka utan att örat stör sig på det.”  
 
Tomas tillägger att en sångares vibrato kan låta konstigt om man pitch correctar det för 
mycket och Andreas fyller i att det är för att det handlar om vågformer och har man en 
autotune som man ställt för hårt kommer den inte att kunna analysera vilken ton den ska 
trigga till och det leder till att tonen kommer fladdra mellan t.ex. två halvtoner. 
Anledningen till att detta sker anser Andreas oftast är för att många producenter inte 
känner till det han nämnde innan om attack t.ex. och resultatet blir att det inte blir pitch 
correctat på ett bra sätt. ”Och därför, precis som jag sa i början av den här intervjun, får 
tyvärr artisterna ofta all skiten liksom: ’Åh han kan inte sjunga därför får han fixas så 
hårt.’ Men det kan mycket väl vara att producenten inte gjort ett bra jobb!”  
 
Eftersom Linn inte jobbar rent tekniskt med pitch correction uttrycker hon bara hur hon 
uppfattar att soundet på rösten ändras ”min erfarenhet är att jag känner inte igen mig själv 
riktigt.” Hon upplever att botten i rösten försvinner en aning och att det blir en barnsligare 
och ljusare klang. I samtalet kring det trodde hon absolut att det kan bero på den som utför 
arbetet men har rent generellt upplevt att hon inte riktigt känner igen sin röst. Vidare 
tycker hon även att rösten får en viss metallisk klang som en form av ”twang”. Dock har 
hon inte upplevt att hennes egen röst får den klangen men hon kan höra det på vissa andra 
artister. Detta kan bero på det som Andreas syftade på ovan, att i många fall är det 
producenter som inte har ordentlig koll på hur man på bästa sätt fixar en röst i pitch 
correction program och då kan eventuella missljud uppstå. 
 
5.9 Skulle du som artist kunna tänka dig att använda pitch correction i 
livesammanhang? Om du gick på en konsert med din idol, vad skulle du tycka 
om den använde pitch correction? 

Andreas skulle aldrig kunna tänka sig att använda pitch correction live. 
 

Det finns inte på kartan! Därför att en produkt, en skiva, någonting du köper 
på platta, det är ett hantverk och som lyssnare ska du vara införstådd i att detta 
är ett gediget hantverk, det är någon som har lagt ner veckor. Någonting du 
går och hör live ska inte låta lika bra som någonting som har tagit en månad 
att göra och gör det det, då har du ditt bevis på att den här artisten är faktiskt 
såhär bra som det jag har lyssnat på! (Andreas) 

 
Vidare menar han att när man går för att se en artist live är det för att se vad den 
människan har att berätta och förmedla och för att höra musiken på riktigt. Då är det även 
artistens sak att visa sig som han är ”är det bra då är ju artisten bra, är det inte bra då är 
inte artisten bra!” Han understryker dock att det finns de artister som lider av scenskräck 
t.ex., vilket då gör att även om artisten är jättebra så kan det låta dåligt live.  Det får man 
ha överseende med. ”Men att gå upp på en levande scen med levande människor, en 
levande konsert och ställa sig med maskiner som pitch correctar, det tycker jag är hemskt 
alltså!” 
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Som gitarrist kan Tomas inte se i vilka sammanhang han skulle använda sig av pitch 
correction förutom om han skulle ”köra”. Han skulle kunna tänka sig att prova det för att 
se hur det kändes live, om det endast handlade om att ”köra”, men han vet inte om det är 
något han vill använda ändå. När jag frågar hur han ställer sig till att se sin idol live med 
pitch correction tänker han genast på en live-dvd han sett nyligen. Han misstänker att 
pitch correction används och tycker att det stör enormt mycket, att livekänslan tappas.  I 
det här fallet vet dock inte Tomas om det är just pitch correction som använts på artistens 
röst. Men jag upplever det som att han inte tycker om när artister använder pitch 
correction live. 
 
På tal om att se artister i livesammanhang menar Andreas att autotune faktiskt används 
mycket mer live än vad man tror. Han anser däremot att det finns ett undantag då han kan 
tycka att det är rätt med autotune live ”Om det är en artist som har hela sitt sound och hela 
sin karriär byggd på att vara autotunad”. Som exempel tar han Craig David, vars sång 
alltid är mycket autotunad och fixad på skiva. Han vill där tillägga ”Att sjunga de snabba 
whails och göra de grejerna han gör och sjunga, överhuvud taget sjunga på en scen med 
autotune, är bland det svåraste som finns! Att sjunga live och ha en autotune på är riktigt, 
riktigt, riktigt svårt!” Andreas anser att detta är något som folk inte tänker på eller kanske 
inte ens vet om. Med tanke på att autotune som används i livesammanhang korrigerar 
rösten i realtid måste sångaren/sångerskan träffa alla toner inom mycket snäva marginaler 
för att autotune inte ska trigga fel. Sjunger man en ton så pass orent att den ligger närmre 
tonen under exempelvis, så triggar autotune din röst till den undre tonen. Bortsett från när 
autotune används live som effekt eller för att genren är sådan, tycker Andreas att 
frontfiguren ska vara så levande som möjligt och maskinellt ostörd. 
 

Pitch correction är en effekt på en platta för att få mer glitter, då ska den inte 
gå in och bli dominant i ett livesammanhang, vilket den hade blivit. Då är det 
bättre att ta bort den och göra din konsert live, utan det. Använder du autotune 
live för att pitch correcta, då är det inte längre en effekt, då är det för att rädda 
och det är inte ok. (Andreas) 

 
Som avslutning vill Andreas uppmuntra folk som kanske har fördomar kring detta och 
kanske gissar hur saker fungerar fast de aldrig sett förloppet, att faktiskt besöka en studio 
och se hur processen i att skapa en låt ser ut. Han tror detta skulle ge många en helt annan 
inblick i vad som egentligen pågår och varför saker används på det sättet de gör och vilket 
enormt hantverk det faktiskt är. ”Det är mycket jobb och det är mycket talang som krävs 
fortfarande! Och det kommer aldrig ändras. Bra är bra och skit är skit! Skit in-skit ut”  
  
Personligen skulle Linn kunna tänka sig att använda pitch correction i livesammanhang, 
men endast om det rör sig om att använda det som en effekt, inte för att rätta till henne för 
att hon sjöng fel. Som exempel nämner hon Cher som på sina senare album använt pitch 
correction som en tydlig effekt.  
 

De går ut och visar så att säga, vi gör någonting med rösten och då tycker jag 
det är nästan sak samma som att t.ex. då Cecilia Salazar har sin effektbox med 
sig och att hon trycker in reverb och loopar och sådär. Om man använder det 
som en effekt då tycker jag inte att det är någonting konstigt alls. (Linn) 
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Hade hon däremot hört att en artist använder pitch correction live för att fixa till, och 
rädda pitchen och att de försökte komma undan med det så hade hon känt sig lurad. Linn 
tycker det är helt ok att saker låter bättre på platta än live: 
 

Jag förväntar mig inte riktigt att Whitney Houston, när hon är ute på sin 
världsturné och kör sju kvällar i veckan och flyger hit och dit…ska hålla… 
samma höga kvalitet som hon gör på skiva, det gör jag inte. Men det kanske 
allmänheten inte har förståelse för?!”  

 
Vidare känner hon själv som musiker att man förstår hur det är att musicera mycket och 
att man slits medan, som Linn säger ”svensson kanske bara tänker, va? Klarar hon inte 
det, det brukar hon ju göra! Så, det kanske är samma sak där att det är marknaden som 
kräver det.” (Linn) 
 
Efter mina intervjuer kände jag rent spontant att alla informanterna var inne på liknande 
tankar kring användandet av pitch correction och åsikterna skiljde sig på relativt få ställen. 
Jag tyckte det var intressant att få höra vad de tänkte utifrån sina egna perspektiv och 
roller gentemot pitch correction. Att alla informanter inte sa lika mycket i intervjuerna kan 
bero på att vissa av frågorna var mer eller mindre riktade till exempelvis arbetet som 
producent eller rollen som sångare/sångerska. Jag upplevde att det var mycket tankar 
kring vilken roll pitch correction har i form av sound eller effekt och beroende på vilken 
genre man rör sig i både i studio och live. Användandet av det har blivit större på grund av 
påtryckningar från skivbolag och fans och en form av hysteri kring att allting måste vara 
perfekt, inkluderat artisten som har stora krav på sig både sångligt och utseendemässigt. 
Däremot upplevde jag att det fortfarande krävs mycket talang och kunskap för att kunna 
åstadkomma något riktigt bra musikaliskt.  
 
6. Diskussion  

Utifrån min forskningsfråga: "Vilka uppfattningar finns bland musikproducenter, sångare 
och lyssnare om pitch correction?" har jag valt att diskutera varje underliggande 
intervjufråga var för sig, för att få de olika resonemangen så tydliga som möjligt. I vissa 
frågor har dock svaren från informanterna varit så pass lika att jag valt att slå ihop de 
frågorna i diskussionen för att det inte ska bli alltför mycket upprepande. 
 
6.1 Branschens höga krav avgör 

Jag inledde med denna fråga för att få en övergripande uppfattning om vad mina 
informanter tycker om pitch correction. Jag formulerade den relativt öppet för att de skulle 
kunna associera fritt kring detta. Tomas anser inte att det gör något att sångare eller 
sångerskor fixas i efterhand med hjälp av pitch correction, så länge det inte hörs för 
mycket. Detta syftar även Barnson (2003) på då han säger att pitch correction endast är 
ytterligare ett verktyg för producenten för att få låten att bli perfekt och balanserad 
(refererad på s.7). I detta fall är det upp till producenten att avgöra hur mycket av pitch 
correction som han/hon anser behövas och i vilka syften det används. Linn känner dock att 
det används lite för mycket ibland, men tror det har med branschens höga krav att göra. 
Inget bolag vill släppa något som låter halvdant. Andreas tycker det är viktigt att lyssnare 
är införstådda i när pitch correction används som en effekt eller när det används för att 
rädda en dålig sånginsats. I många genrer är pitch correction program nödvändiga som en 
effekt för att få rätt sound.   
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6.2 Ett verktyg i processen 

För Andreas är användandet av pitch correction uteslutande något man gör för att skapa en 
effekt som man anpassar efter genre och för att få mer glans i tonen. Dock kan han ibland 
vara tvungen att använda det för att rädda vissa sångprestationer då sångaren eller 
sångerskan inte sjunger speciellt rent, men ändå vill att det ska låta som dagens musik gör 
på radio. Field säger att han använder pitch correction program sparsamt och hans mål är 
att inte få det att låta som en effekt (Ryan, 2003 refererad på s.8). Han eftersträvar med 
andra ord ett så naturtroget sound som möjligt. Det är viktigt, som jag skrev på s.8 att ha i 
åtanke att alla kanske inte använder dessa program på samma sätt eller i samma syfte. 
Powell (Ryan, 2003) säger precis som Barnson (2003) i första frågan, att pitch correction 
är bara ännu ett verktyg som man använder i studion (refererade på s. 8 samt 7). Detta är 
en viktig ståndpunkt eftersom processen att skapa musik innehåller så mycket mer än bara 
en ren ”sångtagning”.  
 
6.3 Jakten på det perfekta  

Frågan om att perfektionen i dagens musikbransch blivit allt högre och att låtar idag måste 
vara perfekta in i minsta detalj är baserad på vad Powell säger, att i och med den snabba 
utvecklingen av inspelningsmöjligheter går det nu att göra så pass mycket mer med 
musiken än förr i tiden (Ryan, 2003 refererad på s.8). Han säger: "The artists are at the 
mercy of the producers and the record companies and everybody wants it to be perfect - 
they go out of their way to make it perfect." Vidare säger han att det ständigt är 
påtryckningar från alla håll att allting ska vara perfekt in i minsta detalj. Detta menar även 
Linn då hon tror att det är den stora konkurrensen i branschen som gör att skivbolagen inte 
släpper igenom någonting som inte är perfekt i minsta detalj. Precis som Powell främst 
syftar på att detta sker i countrygenren tror även Linn att det kan vara genrebetonat, 
speciellt i genrer som pop och rock. Andreas säger att precis som med alla fantastiska 
uppfinningar blir det lätt något som kan missbrukas, vilket även Barry anser (Chu, 2003 
refererad på s.8). I dessa fall blir även följden att tusentals människor tänker att nu får 
även de en chans, vilket resulterar i att vissa som inte alls sjunger bra men som ser bra ut 
kan bli artister, så länge de har en producent som orkar fixa deras röster. ”Det är ju det 
som skapar alla de dåliga rubrikerna åt den här effekten." säger Andreas.  
 
Angående detta med perfektion tror Andreas att det kan vara ett känsligt ämne, beroende 
på hur man uppfattar begreppet perfekt. I detta ger han ett exempel på en 
inspelningssituation där den ena sångaren tar en spontan, känslofylld tagning på hela låten 
som man sedan kan rätta till med hjälp av pitch correction medan den andra tycker att han 
alltid ska sjunga rent och tar 200 tagningar där man sedan väljer ut de bästa. Frågan är om 
den andra sångaren skulle vara mindre fixad bara för att autotune inte appliceras, än den 
sångaren som bara tog en enda tagning. Denna åsikt delar även Neuberger där han menar 
att många musikproducenter värderar pitch correction programmen högt eftersom de då 
kan behålla en hel sångtagning och bara rätta till småfel som blivit, istället för att klistra 
ihop ett mindre autentiskt framförande från flera olika tagningar (Ryan, 2003 refererad på 
s.8).  
I de fall då en enda tagning används upplever jag att det är det naturtrogna soundet som 
producenterna eftersträvar och som kan vara svårare att uppnå när man tar hundratals 
tagningar som man sedan klistrar ihop. Kanske skulle de inte ens behöva fixa den första 
tagningen, men precis som Andreas säger att vi idag lever i en ganska "sång-correctad" 
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värld, där folk är så matade med perfekt sång, att det inte finns något överseende med mer 
eller mindre falska sånginslag även om känslan skulle vara fantastisk. Just på grund av 
detta tycker han inte att det finns så mycket val som producent och låtskrivare idag, för 
lever man inte upp till vad skivbolagen söker så vill ingen använda ens material. Samtidigt 
tycker han det är synd att man "måste" fixa till en tagning så som i det första exemplet han 
gav ovan, bara för att marknaden och skivbolagen kräver det.  
 
Tomas känner att det inte behöver vara perfekt för att vara bra, vilket Andreas instämmer 
i. Tomas tänker på tiden före pitch correction då man fick höra sångaren eller sångerskan 
som han eller hon verkligen lät, till skillnad från dagens läge då det förmodligen är ganska 
sällan som det är "100 procent sångare", som han uttrycker det. Däremot kan han se det 
som en positiv sak med dagens teknik och möjligheter att kunna fixa till röster som inte 
håller hela vägen, eftersom man får höra artister nu som vi kanske aldrig fått höra om det 
inte hade varit för pitch correction programmen. Personer som kanske har många andra 
bra egenskaper som gör dem till bra artister. 
 
6.4 Helst inte för mycket 

Utifrån sig själv tycker Andreas absolut att man kan se pitch correction som vilken effekt 
som helst. I de situationer som han använder det på sig själv bland annat, är det till största 
delen för att ge lite mer glans till rösten, precis som ett reverb eller delay kan göra. Och 
han menar att det är så pass lite i de situationerna, att de flesta som lyssnar säkert inte ens 
skulle höra skillnad. I form av effekt säger även Neuberger att många artister tycker om 
vad t.ex. autotune kan göra med deras röster (Ryan, 2003 refererad på s.8). Som exempel 
ger han Cheers hit "I Believe" som i stort sett är baserad på användandet av autotune men 
inte i form av att rätta till eventuella fel i sången utan som en effekt.  
 
Linn föredrar att producenter inte använder för mycket pitch correction på hennes röst. 
Hon menar att man kanske är ute efter andra saker i uttrycket beroende på vad det är för 
material som ska sjungas in, då en perfekt ren röst kanske inte passar för det sound som 
eftersträvas. Även Tomas och Andreas är här överens om att man måste se till situationen, 
vad som behövs för soundet. Det som passar bäst och är snyggast för en låt är inte alltid 
att det är perfekt sjunget, vilket kan vara skönheten med det hela, men samtidigt finns det 
givetvis de som inte vill att pitch correction används över huvud taget. Case säger: "When 
I hear autotune on somebody's voice, I don't take them seriously". Case har inget till övers 
för artister som väljer att använda autotune och hon skulle aldrig tillåta det att användas på 
hennes röst (Dombal, 2006 refererad på s.7). 
 
6.5 Utseendet säljer 

Alla tre informanter tror behovet av pitch correction först och främst beror på att 
skivindustrin insåg att utseende säljer, att de ville ha en artist med image, en produkt att 
sälja. Andreas menar att har man då bra producenter, bra låtskrivare, bra studios att mixa i 
så har skivbolagen tagit sin chans och satsat på artister baserat på utseende istället för 
röstkapacitet, vilket pitch correction delvis hjälpt till med. Däremot anser han även att 
pitch correction är ytterligare ett objekt att lägga skulden på, eftersom det är användaren 
som bestämmer hur han/hon vill använda programmen och talar därmed om var skulden 
ligger. Alla artister som är snygga behöver nödvändigtvis inte vara dåliga sångare eller 
tvärtom. 
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6.6 Påtryckningar och tidsbrist 

Trots att McGuire själv använt autotuners när han tyckt det behövs så anser han att det är 
på grund av lathet som många producenter använder pitch correction program istället för 
att jobba ordentligt med artisten i studion (Chu, 2003 refererad på s.8). Barry säger i 
samma reportage att han använder endast pitch correction program för att rätta till någon 
enstaka ton eller när han jobbar under tidsrestriktioner, skivor som spelades in förr kunde 
ta flera månader att göra och den tiden finns inte i dagens bransch (refererad på s.8).  
 
Att användandet av pitch correction snarare beror på tidsbrist än lathet är Andreas, Tomas 
och Linn eniga om, då det ofta är mycket som ska hinnas med i en produktion. 
Påtryckningar från skivbolagen är ofta stora då de vill få ut sina produkter så fort som 
möjligt och producenternas deadlines är ofta korta. Tomas menar även att vill man göra ett 
noggrant jobb med pitch correction program så använder man dem grafiskt, korrigerar ton 
för ton, vilket tar enormt lång tid och att användandet då definitivt inte kan bero på lathet. 
Skulle man däremot använda autotune på ett audiospår i realtid skulle det gå fortare än att 
korrigera manuellt. Dock menar Andreas att det fortfarande inte kan handla om lathet i det 
fallet, för en sångare måste sjunga bra och rent för att autotune ska trigga till rätt ton, 
vilket betyder att man fortfarande måste ta den tiden till att spela in sången så den är 
nästintill felfri för att autotune ska fungera rätt och på ett bra sätt. 
 
6.7 Råmaterialet styr resultatet av produkten 

Andreas är noga med att understryka att bara för att man fixar, rättar till någons röst 
behöver det inte bli ett bra resultat. Med detta menar han att grundmaterialet i en 
inspelning måste vara bra om resultatet ska bli riktigt bra. Är man riktigt duktig på att 
använda dessa program kan man dock få en riktigt dålig sångare eller sångerska att låta 
bra, men då blir det relativt tydligt att rösten fixats en hel del. "Man får lägga ner enormt 
mycket tid för att få en dålig sångare att bli klockren med ett sånt verktyg" säger Andreas.  
 
Hamilton berör detta där även han menar att musik kräver ett råmaterial som är bra för att 
det ska låta bra, i studio eller live, vare sig man använder pitch correction eller inte (Daly, 
2004 refererad på s.9). Han säger att “The presumption that autotuning is somehow 
cheating is just that, proponents argue, since the technology won't transform a bad singer 
into a good one.” Han menar att man faktiskt inte kan förvandla en dålig sångare till en 
bra sångare. Det går inte att fuska sig till en bra röst genom användandet av pitch 
correction program. Skillnaden i soundet blir även mer markant ju sämre en sångare eller 
sångerska är. Rösten kan få ett mekaniskt sound. Dessa verktyg är inte så lätta att använda 
som många tror och Andreas menar att man måste veta vad man sysslar med för att få ett 
bra resultat.  
 
I vissa fall kan ett sämre resultat bero på att producenten inte vet hur man använder pitch 
correction programmen på rätt sätt vilket gör att sången låter mer fixad än vad den 
behöver göra, vilket lätt kan leda till att artisten blir anklagad att sjunga dåligt. ”Ansats, 
attack och släpp i sången får man inte röra. Det är kärnan av tonen man kan correcta 
nästan hur hårt som helst. Därför att den kan du påverka utan att örat stör sig på det." 
säger Andreas. Missljud kan uppstå om man applicerar pitch correction på fel saker i 
sånginspelningen, vilket även Tomas har uppmärksammat när han lyssnar på vissa artister.  
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Linn upplever att hon inte känner igen sin röst när pitch correction används. Hennes klang 
känns ljusare och barnsligare och botten i rösten försvinner. Detta kan bero på att pitch 
correction inte använts på rätt sätt. Effekterna av detta beskrivs i teorikapitlet på s.6. Det 
är många aspekter som ska falla samman för att få rösten att låta så naturlig som möjligt, 
vilket även innebär att ju mer man försöker att fixa till en röst desto mer hörs det att den är 
fixad.  
 
6.8 Det är ok live som en effekt, men inte för att rädda 

Det pitch correction program som går att använda i livesammanhang är autotune, eftersom 
autotune kan användas i realtid (beskrivs i teorikapitlet på s.7). Linn kan tänka sig att 
använda autotune live men endast om det ska vara som en effekt, vilket hon anser är 
ungefär samma sak som när en artist kopplar sin sång via en effektbox på scen med 
exempelvis reverb eller loopsystem. Hon skulle dock ha känt sig lurad om hennes idol 
använde autotune live för att rädda sin insats. Hon förväntar sig inte att artisten ska låta 
lika bra live som på skiva och menar vidare att problemet kan ligga i att allmänheten inte 
har förståelse för hur hårt artistlivet kan vara och att påfrestningarna gör att de inte alltid 
kan hålla samma kvalitet som på skiva när de uppträder live. Andreas skulle inte kunna 
tänka sig att använda autotune när han uppträder. Han anser att man borde göra skillnad 
på det enorma hantverk som görs vid inspelning i studio mot när man uppträder live. 
Skulle dock liveframträdandet låta lika bra som på skiva utan någon maskinell hjälp så 
anser han att man har bevis på att den artisten är riktigt bra. Han tycker att mer fokus 
borde ligga på vad artisten har att förmedla och berätta med sin musik och att få höra 
allting "på riktigt".  
 
Hamilton menar att många artister idag använder alla möjliga trick för att få sin liveshow 
att vara så lik albumversionen som möjligt och det mesta som görs i en studio kan göras 
live med hjälp av "backing tracks" (Daly, 2004 refererad på s.8). En stor anledning till 
detta tror Hamilton är för att folk idag förväntar sig en overklig perfektion. Powell menar 
att artisterna vill att publiken ska få se det bästa av dem, speciellt med tanke på att det ofta 
är så dyrt att gå och se sin idol live och att fansen idag kräver mycket mer av artisterna. 
Andreas anser dock att det finns ett undantag när han tycker det är ok att en artist 
använder autotune live, vilket är om hela artistens sound är byggt på att vara autotunad. 
Han menar att när man använder autotune live måste man vara enormt tonsäker eftersom 
autotune korrigerar rösten i realtid. Artisten måste träffa tonen inom mycket små 
marginaler för att autotune inte ska trigga fel, vilket bevisar att om en artist använder 
autotune live som effekt så är han/hon mycket skicklig.  
 

7. Slutsatser  

Jag har inte kommit fram till så mycket nytt i mina studier utan det stämmer väl överens 
med tidigare undersökningar i ämnet. Det är dock näst intill omöjligt att komma fram till 
ett samlat svar vad olika människor tycker om pitch correction.  
 
I de fall då pitch correction används uteslutande som en effekt är det nog främst en fråga 
om tycke och smak. Däremot tror jag många har bildat sig en uppfattning om vad pitch 
correction är och vad de tycker om det utan att egentligen förstå hela innebörden av 
användandet i praktiken, att det ofta ligger mycket jobb bakom en bra produktion och att 
det krävs mycket av både producenten och sångaren/sångerskan för att få ett klockrent 
resultat vare sig de är mer eller mindre begåvade på sitt instrument. Jag upplever i 
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resultatet av mina studier att hos de musikproducenter jag läst om och den 
musikproducent jag intervjuat, att de verkar mer positiva till användandet av pitch 
correction i sitt arbete i studion och att de ser det som ett användbart verktyg, så som 
många andra verktyg och effekter som finns att tillgå i studion. I sångare/sångerskors fall 
tror jag de eventuella negativa inställningarna beror mycket på att allmänheten inte verkar 
ha en förståelse för användandet av pitch correction vilket då kan ge artisten i fråga en 
stämpel av att inte vara lika sångligt begåvad för att pitch correction används på 
hans/hennes röst. Samtidigt som producenter har stor makt att kunna göra sämre 
sångare/sångerskor bättre genom pitch correction verktyg tror jag att detta lätt kan 
missuppfattas av allmänheten. Andreas säger på s.18 precis som Hamilton (Daly, 2004) att 
det krävs ett bra grundmaterial för att resultatet ska bli bra vid användande av pitch 
correction (refererad på s.9). Teknologin kan inte förvandla en dålig sångare till en bra 
sångare, utan det krävs mer än ren sång, bra pitch för att det ska låta bra. Dock kan detta 
verktyg öppna dörrar för många begåvade människor som passar utmärkt som artister men 
vars starka sida inte är sången, precis som Tomas sa på s.14 och det kan då bli en hjälp, så 
länge som ett bra grundmaterial finns där vill säga.  
 
Ser jag till mig själv som sångerska så var jag till en början misstänksam till pitch 
correction. Jag tog det nästan som en förolämpning när en producent sa att han skulle 
lägga på det i efterhand. De slutsatserna jag drog var att jag inte var tillräckligt bra eller att 
jag sjöng falskt. Jag ändrade däremot uppfattning när jag jobbat på detta sätt lite mer, då 
jag insåg att det handlade om andra saker såsom sound exempelvis. Spelar jag t.ex. in 
tjugo kanaler kör så kan det vara viktigt för helheten att man får ett homogent sound så att 
inte ljudbilden blir rörig när det är så många instrument som ska vara med, vilket pitch 
correction kan bidra till. Det är, som nämnts ovan, fortfarande mycket jobb och talang 
som krävs i den här branschen, precis som Andreas säger på s.20. Jag tror att det alltid 
kommer att finnas olika grad av kvalitet bland artister och den bästa kvalitén tror jag är 
baserad på kunskap och talang, vare sig man använder pitch correction eller inte.  
 
Barnson (2003) sammanfattar tanken kring pitch correction och dess användning på ett 
bra sätt: ”Pitch correction is neither dishonest nor is it correcting a ’lack of ability’. It's 
just part of making a song perfect.” (refererad på s.7). Med detta menar han att 
användandet av pitch correction inte är ett verktyg som används för att fuska och kan inte 
heller rätta till en bristande sångförmåga. Det är bara en del i att göra en låt perfekt.  
 
Vid användandet av pitch correction i livesammanhang tycker jag det är viktigt att vara 
införstådd med hur svårt det kan vara att sjunga med autotune applicerat på rösten i 
realtid, precis som Andreas beskrev på sidan 19, så måste man hålla sig inom små 
marginaler för att inte autotune ska trigga fel. Personligen hade jag inte velat använda 
autotune live, då det mesta av fokus skulle gå till att sjunga varje ton felfritt. Så länge som 
jag lyckats förmedla något till de som lyssnar, vilket enligt mig är den absolut viktigaste 
punkten vid liveframföranden av musik, så gör det ingenting om jag råkar hamna lite 
snett, så länge jag berör publiken. Andreas sammanfattar tankarna kring användandet av 
autotune live på ett bra sätt: 
 

Pitch correction är en effekt på en platta för att få mer glitter, då ska den inte 
gå in och bli dominant i ett livesammanhang, vilket den hade blivit. Då är det 
bättre att ta bort den och göra din konsert live, utan det. Använder du autotune 
live för att pitchcorrecta, då är det inte längre en effekt, då är det för att rädda 
och det är inte ok. (Andreas) 
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Det bör dock tilläggas att han i detta uttalande inte syftar på när man vill ha ett autotunat 
sound live, som hans exempel Craig David, som nämns på s.19. 
 
Jag tycker det är en orättvis benämning att autotune skulle vara någonting som endast 
finns för att rätta till sångare som sjunger falskt, när det fyller många fler funktioner än 
den. Även om pitch correction program kan ha bidragit till att grundkvaliteten på sångare 
varierar mer idag, så är det fortfarande produkten som räknas i slutändan. Tycker vi om 
den så borde det inte finnas något att klaga över och i annat fall går det bra att välja något 
annat att lyssna på. Människan har alltid sökt redskap för att kunna förmedla alla de 
visioner hon har inom sig. Då tekniken idag kan ge större bidrag till att fullfölja dessa 
drömmar, skulle jag slutligen vilja dra en parallell inom olika områden som kan ge en 
tydlig bild på vad jag anser mig ha kommit fram till. Pitch correction är varken mer eller 
mindre än en paintbrush för en målare, kompass för en seglare, symaskin för en skräddare 
eller mikrofon för en sångare, nämligen ett verktyg som bör användas efter bästa 
omdöme! 
 
7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Jag tycker det skulle vara intressant att intervjua fler producenter, sångare/sångerskor, 
artister och musiklyssnare för att göra en mer omfattande sammanställning av tankarna 
kring användandet av pitch correction. Jag tycker även det skulle vara intressant att se ett 
resultat av liknande undersökningar med kvantitativa metoder för att se om resultatet 
skulle blir snarlikt eller helt annorlunda.  
Jag vill även undersöka närmare om inställningen till pitch correction program skiljer sig i 
olika länder och om det används mer eller mindre i vissa kulturer och vad det kan bero på 
i sådant fall. Slutligen vill jag forska vidare kring vilka nya program som kan komma att 
utvecklas inom området pitch correction. Vad blir nästa steg? Kommer man att ta det ännu 
längre eller kommer programmen ha samma funktion som idag, fast bättre utfört i 
programvaran? 
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