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Sammanfattning

Sången är i många musikgenres den centrala delen av låten som det läggs störst fokus på för att den 
ska låta så bra som möjligt. Nuförtiden har nästan all sång i kommersiell musik behandlats med 
någon form av röstspecifikt signalbearbetningsverktyg. Denna uppsats handlar om användning av 
pitch-shifting (tonhöjdsändring) på ett korrigerande sätt. Det tas upp lite bakgrundsinformation om 
olika tekniker för pitch-shiftning. Ett lyssningstest genomförs för att få svar på frågan om hur 
många cent ledsången på en inspelning kan ändras i pitch för att den vanliga lyssnaren ska märka en 
skillnad. Stimuli är korta ljudklipp med en kvinnlig sångerska och är bearbetade med den digitala 
mjukvarueffekten Melodyne. Tonhöjden på sången ändras från en pitch-centrerad version i olika 
grader både upp och ned med en upplösning på 10 cent. Sedan jämförs de i ett ABX test som går ut 
på att lyssnaren ska identifiera X. Testpersonerna i detta experiment kunde identifiera X nog många 
gånger för att visa på en signifikant chans att de kan höra skillnad när sången ändrats ±20 cent och 
mer. Dessutom visar resultatet på att testpersonerna som spelar någon form av instrument är bättre 
på att höra intonationsskillnader än de som inte gör det. 
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1. Inledning och bakgrund

1.1 Frågeställning och syfte
Behandling av sång och särskilt med Auto-Tune kan vara ett viktigt område för forskning inom 
ljudteknik just nu eftersom det är så vanligt förekommande och har blivit ganska kontroversiellt på 
det sättet att en del anser att det är att fuska. Många som skriver och spelar in musik har inte tillgång 
till professionella studior och ljudtekniker eller för den delen den "perfekta" sångaren för låten. Men 
det önskas oftast att sången är så bra/rätt som möjligt. Så om sångaren inte träffar rätt toner hela 
tiden finns en möjlighet att försöka få det att låta mer i samklang med hjälp av röstspecifika 
bearbetningsverktyg t ex Auto-Tune. Det finns olika sätt att bearbeta rösten på. Antingen är det 
korrigerande eller kreativt. Denna rapport tar upp bearbetning på det korrigerande sättet, det vill 
säga små ändringar såsom intonationskorrigering. Är det så att vanliga lyssnare ens kan upptäcka 
skillnaden mellan originalet och en finslipad version? Därför utfördes ett lyssningstest för att se hur 
stor mängd pitch-shifting (tonhöjdsändring) som måste göras för att lyssnare ska upptäcka det. I 
boken Sound and recording av Francis Rumsey och Tim McCormick (2009) står det att "både tids 
och pitch-shiftning i allmänhet bara arbetar framgångsrikt under ett begränsat omfång på 30% eller 
så åt båda hållen, men ibland kan de fungera över större områden beroende på typ av signal och 
algoritmens förfining". Det är dock oklart vad som definierar de 30 procenten.

Sången, och då främst ledsången är oftast den centrala delen i en låt, beroende på genre förstås, som 
kräver störst fokus när det kommer till att få den att låta bra [1]. Hur bra musikerna, inspelningen 
och mixen än är kommer det att låta dåligt om sången är falsk. Rösten kan anses vara den viktigaste 
och även det mest dynamiska instrumentet i en inspelning. Den har fler variabler och är mer 
personligt än något annat instrument och det gör det till det svåraste att hantera vid inspelning och 
mixning [2]. De olika variabler som kännetecknar rösten och som kan anpassas vid behandling av 
en inspelad signal är tonhöjd (frekvens), klangfärg (spektral mönster), ljudstyrka (amplitud) och 
rytm (timing) [3].
Det finns många sätt att ändra sångrösten på vid efterbearbetning och en hel del verktyg för detta, 
till exempel: Harmonizer, pitch / formant-processor och intonationskorrigerare [3]. Röstprocessorer 
och ”synthesizers” kan vara användbart för musiker som inte kan sjunga och/eller inte har tillgång 
till en sångare eller sångerska med musikalisk kompetens. Ett annat användningsområde är kreativ 
bearbetning för att skapa sång som inte skulle kunna sjungas av en människa [4]. Men hur uppfattar 
vi processad/bearbetad sång? Lyssnar vi på den på samma sätt som obehandlade? Den viktigaste 
frågan i denna uppsats är "Hur mycket kan pitchen (tonhöjden) på inspelad sång flyttas innan en 
oerfaren lyssnare börjar märka det?”. En extra fråga är ”Finns det en skillnad mellan hur bra 
personer som spelar något instrument är på att höra tonhöjdsändringar mot för de som inte spelar 
instrument?” Kan det alltså ha att göra med hur stor musikförståelsen är?

1.2 Den mänskliga rösten
Den mänskliga rösten kan förutom tal och sång, producera en hel del andra ljud. Till exempel 
visslingar, hostljud, skratt och gråt [5]. Denna uppsats fokuserar på sångrösten vilket är ett 
monofoniskt instrument som till största delen används som ett melodiskt instrument i musik. 
Sångrösten skiljer sig från andra instrument då den bortsett från de musikaliska aspekterna också 
kan förmedla ord som har en innebörd [6].

Röstorganen består av lungor, struphuvud, svalg, näsa och mun. Alla dessa förutom lungorna bildar 
ansatsröret (eller resonansrör), som verkar som röstens resonator. I struphuvudet finns de två 
stämbanden och ”glottis” vilket är rummet mellan dem. Struphuvudet leder till svalget och överst 
till gomseglet. Då vokaler sjungs höjs gomseglet och det orsakar att ingen luft kan komma igenom 
passagen till näsan som stängs, vilket gör att luften flödar ut ur munnen istället. Om den passagen 
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inte är stängd blir det ett nasalt ljud [7]. 

Ljud genereras av en vibrationskälla som sätter luften i rörelse [8]. Röstorganet producerar ljud 
genom att lungorna alstrar en luftström genom att producera ett överdrivet lufttryck. Det är trycket 
hos luftströmmen som gör att stämbanden öppnar och stänger sig i en cykel vilket får dem att 
vibrera [7]. 

Rösten kan som de flesta andra instrument variera i frekvens, amplitud och klangfärg. En talande 
röst behöver i regel bara ett frekvensområde runt en oktav, medan en sångröst för det mesta är i 
behov av ett större frekvensomfång på omkring två oktaver eller mer. Med frekvens menas hur hög 
tonen är (pitchen) som för rösten beror på stämbandens storlek och hur spända de är. Ju mer 
utsträckta stämbanden är desto högre blir tonhöjden. Frekvensen beror delvis också på trycket från 
lungorna. En högre ton behöver starkare tryck [7]. Amplitud är ljudnivån och den ökar med större 
luftflöde och starkare utandning. Ljudnivån styrs även delvis av stämbanden. En ton kan ha samma 
frekvens och amplitud men ändå låta annorlunda, då skiljer de sig i klangfärg [6]. Vilken klangfärg 
en ton har beror på vilka övertoner instrumentet ger ifrån sig, det vill säga dess spektrum [10]. 
Därför kan klangfärg nämnas som ett spektralt mönster[3]. Ansatsröret är det som formar rösten och 
bestämmer klang. Ljuden som formas till talande ord består av tre källor. De är: tonande, frikativa 
och klusila.

Tonande ljud har en ton, det vill säga att de har en frekvens. Detta inkluderar vokaler [5]. Vokaler är 
överrepresenterade när det gäller sång och står för 95% av sångsignalen [6]. I tal är kvoten 
annorlunda, där står de tonande ljuden för 60%. Resten är 25% tonlösa och 15% tyst [3]. Tonlösa 
ljud har som det hörs på namnet ingen ton. Detta inkluderar det frikativa ljudet av tal som består av 
vissa konsonanter såsom f, s, v, och z. De utformas i munnen av tänderna, tungan och läpparna. 
Ljudet skapas genom att en luftström tvingas genom munnen. Den tredje källan är klusil (eller 
explosiva). Det innebär att andningen stannar, trycket byggs upp och sedan släpper andningen 
plötsligt. För att ge ett exempel på hur det låter kan man uttala konsonanterna k, p och t. Explosiva 
ljud innehåller både tonande och tonlösa konsonanter. [5]

1.2.1 Karaktäristik
Det finns några parametrar att titta på för att se vad som bestämmer karaktäristiken hos en röst. 
Formantfrekvensernas egenskaper är de viktigaste spektrala egenskaperna för röstens karaktäristik. 
Formanter är akustiska resonanser vars frekvenser skiljer vokalerna från varandra. De är topparna 
på ljudspektrat och de svarar på ansatsrörets resonanser. [6] Dess egenskaper ändras beroende på 
formen på röret. Allt som allt finns det fyra eller fem formantresonanser. De två till tre första 
formanterna indikerar röstens karaktäristik. Formantfrekvenserna skiljer sig från person till person. 
De tre första formanterna är ca 500, 1500 och 2500 Hz, men de skiljer sig åt mellan vokaler. Dessa 
särskilda frekvenser gäller endast om ansatsröret är 17,5 centimeter långt och format som en perfekt 
cylinder vilken är öppen i ena änden (munnen) och stängd på andra sidan (stämbanden). Det innebär 
att den första formanten/resonansen inträffar vid en kvarts våglängd. Resten sker vid varannan 
fjärdedels våglängd [7] [5]. En del sångare har en extra formant som kallas "singing formant". Den 
är mellan den tredje och den fjärde formanten vid ca 2500 till 3000 Hz, baserat på det tidigare 
beskrivna modellen för röstorganet [7].

Tonhöjdskaraktäristiken beror på hur sångaren använder sin röst när denne sjunger. Kvinnliga 
sångare har tre register, bröst-, mellan- och huvudklang. Manliga sångare har sina modala register 
och ett falsett register. Det finns inte heller någon som inte har en avvikelse i tonhöjden/pitchen. Det 
beror på att rösten inte har en referenston som alla andra instrument. Du kan inte stämma rösten på 
samma sätt som en gitarr. Om tonhöjdsändringen är avsiktlig kallas det vibrato. Annars är det en 
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”pitch-jitter” vilket innebär att sången kan låta falskt om det händer för ofta. Det finns också olika 
typer av fonation när man sjunger, vilken beror på stämbandens vibrationer. Till exempel har en 
ansträngd sångare en pressad fonation och någon som sjunger viskande har en pustande fonation 
[7].
 
Slutligen finns det känslomässiga karaktärsdragen som är sångarens förmåga till mikrointonation. 
[7] Intonation är sångarens tonprecision när det gäller att träffa noterna [11] och deras förmåga att 
kontrollera tonhöjden. [12] Det skiljer sig hur långt bort från den fundamentala frekvensen den 
sjungna tonen är, även om den är inom ”rätt” ton. Detta är vad som undersöks närmare i den här 
uppsatsen. När det talas om intonation handlar det om cent, vilket är ett mått på tonintervall. En 
oktav, tolv halvtoner, består av 1200 cent vilket gör att varje halvton är 100 cent [28].   

Idealistiskt för en naturligt klingande sång som har bearbetats är att behålla karaktäristiken och bara 
ändra tonhöjden. Det är svårt, eftersom ett problem med att processera röster är att varje hörande 
människa är en röstexpert tränad att lyssna på röster sedan födseln. Det gör det mycket lätt att 
upptäcka skillnader i sångrösten när den har förändrats på konstgjord väg vilket kan få det att låta 
onaturligt. Naturligtvis finns det också fall när det är eftersökt för rösten att låta overkligt och på så 
sätt bli en del av ”soundet”. Det kallas kreativ processering [6].

1.2.2 Vad definierar en bra sångröst?
Vad som anses vara en bra sångröst beror självfallet mycket på lyssnarens personliga smak. Men 
generellt kan nog människor skilja en sångare som sjunger falskt från en som inte gör det. I en 
artikel [13] av Sundberg J, har syntes och lyssningsexperiment gjorts för att testa funktioner för att 
särskilja bra sjungande röster från dåliga. Resultaten, beträffande västerländsk klassisk sång, visade 
att om sångformanten förbättrades och pitchen (tonhöjden) stabiliserades gjorde detta att sången lät 
bättre [4]. En annan studie [14] föreslår också att resonanserna i röstens ansatsrör (dvs. 
formanterna) är viktiga för ljudkvaliteten på rösten och trivseln på klangfärgen. Massor av studier 
har visat att pitch-kontroll är mycket viktigt när det gäller att sjunga ”rätt” [12].

1.3 Metoder för att modifiera inspelad sång
Det finns en hel del sätt att i efterbearbetning komma tillrätta med röstrelaterade problem. Som 
redan nämnts är det idag otroligt vanligt att bearbeta inspelad sång och det används nästan 
uteslutande någon form av signalprocessering vid mixning. För att ändra klangfärg går det 
tillexempel att använda sig av EQ. Pitch-shifting (tonhöjdsändring) och time stretch/compression 
(tids- expansion/komprimering) går ut på att ändra tonhöjd och timing. För det mesta fungerar bara 
pitch shifting och tidsstretchnings metoder för att ändra sångljudet inom ett område av ca 30% från 
den ursprungliga tonen [8]. Om den förändras mer börjar det låta onaturligt. Ändras tonen uppåt 
kommer det berömda "Piff och Puff-ljudet" att inträffa. Det beror inte bara på att pitchen förändras 
utan det gör även formanterna. Eftersom formanterna är avgörande för sångarens karaktäristik 
kommer det att göra rösten oigenkännlig [8] [6] [15].

Digitala signalbehandlingsalgoritmer fungerar genom att analysera och syntetisera. Den 
analyserande delen bestämmer parametrarna, det vill säga värdena för signalen. Den syntetiserande 
delen ändrar sedan dessa parameters värden. Därför, om de inte ändras, kommer utsignalen att vara 
samma som insignalen [16]. Följer gör olika metoder för att ändra tonhöjd:

1.3.1 Resampling (omsampling)
Det enklaste sättet att ändra tonhöjden för ett ljud är genom resampling. Att resampla betyder att 
ljudsignalens samplingsfrekvens återsamplas upp eller ned, det inspelade ljudet spelas upp igen med 
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en annan hastighet. Om det återspelas i högre takt så kommer det att ha en högre tonhöjd och bli 
kortare. Tvärtom, om ljudet spelas upp i en lägre takt det blir längre med en lägre tonhöjd. Denna 
metod är inte så väl lämpad för sång på grund av de förändringar som den gör på formanterna [6] 
[8].

1.3.2 Instrumental shifting (Instrumental växling)
Instrumental växling använder en audiobuffert där det finns en writer pointer (skrivpekare) och en 
reading pointer (läspekare). Eftersom de är verksamma i olika hastigheter läggs en till läspekare till 
och crossfade:as (tonas) med den första. När en läspekare kolliderar med skrivpekaren fade:as 
ljudnivån till noll. Om det inte sker kan det orsaka avbrott i signalen vilket skulle kunna generera 
klick. Instrumental shifting liknar resampling men innebär inte någon komprimering eller expansion 
av tidsskalan. Därför är det möjligt att ändra stigningen i realtid. Instrumental shifting fungerar bara 
för mycket små justeringar och börjar låta onaturligt vid en växling på mer än en halvton (100 cent), 
för precis som vid resamplingsmetoden flyttar den på formanterna. Den här metoden kan användas 
för korrektion av tonhöjd och ”detuning”. Vid detuning spelar det ingen roll om det inte låter så 
naturligt. Dessa spår kan användas som ett förtjockningseffekt när det blandas med det torra 
signalen [6] [17]. En torr signal definieras här som en signal som inte blivit bearbetad med någon 
form av processering.

1.3.3 PSOLA – shifting (Pitch Synchronous OverLap and Add) (Ungefär: Pitch-
synkroniserad  överlappning med tillägg)
PSOLA är en allmänt använd pitch-shifting-algoritm i produkter avsedda för röstharmonisering. 
Den fungerar i både frekvens-och tidsdomänen och är väl lämpad för monokällor såsom sång. Det 
sker inga oönskade förändringar av formanterna eftersom vågformerna inte resamplas varmed det 
spektrala omfånget inte heller resamplas. Det innebär att PSOLA kan pitch-ändra större intervall än 
algoritmer som bygger på omsampling [6] [17] [18].
 
Signalen är uppdelad i perioder med pitch-markering (även kallad periodmarkering). Sedan skiftas 
signalen kring dessa pitch-markeringar med hjälp av ”windowing” [6]. Lent [15] beskriver 
fönstersystemet (windowing) som "en metod för att titta på eller utvinna en liten del av en 
kontinuerlig signal". Fönstrens längd är lika med längden av den extraherade perioden/vågformen. 
Pitch-markeringen är i mitten av fönstret [19]. När alla fönsterhanterade versioner läggs 
tillsammans bildar de den ursprungliga signalen [15]. För att ändra tonhöjden ändrar PSOLA 
intervallen mellan dessa perioder. Genom att använda några periodmarkeringar mer än en gång 
skiftas signalen uppåt och genom att hoppa över några av markeringarna skiftas den nedåt [6] [17]. 
Dessa fönsterhanterade vågformer kan sedan triggas till en föredragen utfrekvens. Fönstren kan 
variera i form, de kan vara rektangulära eller som ett Hanning-fönster bestå av en jämnare kurva 
som är två gånger längden av ett rektangulärt fönster och därför två perioder långa. Hanning-fönster 
används i PSOLA på grund av dess rimliga spektrala beteende [3] [19] [6].

PSOLA-algoritmen har vissa nackdelar. Några av dem är att den inte tillåter ned-pitchning av en 
signal mer än en oktav. Om den ändras mer för ljudet tankarna till något som låter som en 
sjungande groda [18]. En annan nackdel är att pitch-detekteringsfelaktigheter tenderar att sticka ut 
och vara lättare att höra [6].

1.3.4 Phase Vocoder
Phase vocodern är ett verktyg för digital behandling av ljudsignaler. Vocoder är en sammanslagning 
av orden röst och kodare [16]. Den fungerar i frekvens-domänen och kan användas för en mängd 
olika behandslingsapplikationer såsom tonhöjdsändring, tids- expansion/ kompression och 
brusreducering. Den ska kunna hantera polyfoniska signaler och signaler utan en speciell ton/pitch. 
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Den har en artefakt som system som arbetar i tidsdomänen inte har och det är ”phasiness” vilket på 
svenska kan uttryckas som att det blir fel i fasen. Det innebär att faserna mer eller mindre släcker ut 
varandra och signalen låter "mindre" [20]. Å andra sidan lider den inte av artefakter som 
tidsdomänsystem har. Tonhöjdsmodulering uppnås genom att kombinera ”sample rate” –
omvandling med tidsskalning.
Först tidsexpanderas eller komprimeras signalen. Signalen behåller då sin tonhöjd. Sedan 
omsamplas signalen vid önskad hastighet, vilket gör att den går tillbaka till sin ursprungliga längd, 
men med en annan pitch [21].

1.3.5 Auto Tune
Nuförtiden låter ofta sången i popmusik nästan för bra. Allt är perfekt i både pitch och 
tidsperspektiv, men det är inte den mänskliga rösten som har utvecklats utan snarare tekniken. I 
dagens popmusik används autotune nästan uteslutande på ett eller annat sätt, vilket gör att vi som 
lyssnare blir vana vid röster som sjunger med perfekt tonsäkerhet. Det märks en stor skillnad när 
man jämför äldre musik med dagens. Till och med Aretha Franklin låter inte helt perfekt i pitch hela 
tiden, men det har att göra med att hon faktiskt sjunger. Det finns många kända låtar där vokalisten 
sjunger lite falskt. Ett exempel är Ringo Starrs ledsång i ”With A Little Help From My Friends” av 
Beatles. Ett annat inte lika självklart exempel är Norah Jones sång på skivan ”Come Away With 
Me” där pitchen inte är helt perfekt på alla ställen. [25] 

Auto tune är ett populärt verktyg för digital signalprocessering för soloinspelningar som till 
exempel sång för att korrigera tonhöjden i realtid [22]. Det är en inflytelserik plug-in som har blivit 
väldigt kontroversiell. Många anser att använda sig av Auto tune är ett sätt att fuska inom musik. 
Auto tune uppfanns av Andy Hildebrandt omkring år 1997. Den var avsedd att vara en anordning 
för korrigering av småfel såsom intonationsproblem. Men när den gick och blev mainstream hade 
den också blivit ett verktyg för kreativ signalbehandling. Auto tune kan modulera vilken sång som 
helst till perfekt pitch. Men eftersom detta är omöjligt i verkliga livet på grund av naturliga 
böjningar när man sjunger, är det lätt att höra när en röst har bearbetats med Auto tune [23]. Det kan 
göra att rösten låter robotiskt eftersom röster har naturliga pitch-glidningar mellan stavelser vilka 
Auto tune kan ta bort [22]. Vid bearbetning av en signal, behöver Auto tune först få en 
referenspunkt, som är en tonart eller en skala. När signalen går igenom programmet samplas den 
fortlöpande och justeras till den närmaste korrekta tonen vilken beror på referensen [23]. En viktig 
parameter för autotune kallas Retune Speed (ungefär: omjusteringshastighet), vilken kan ställas från 
0 till 400 millisekunder. Med den menas hur hårt Auto tune ska jobba för att pressa den felaktiga 
tonen till den rätta. Pitchen på utsignalen når halvvägs till den bestämda pitchen på 10 ms om retune 
speed är satt till 10. Ju lägre retune speed desto mer onaturligt kommer det att låta. Är parametern 
inställd på noll hoppar signalen direkt till rätt ton. [25]

Vid användande av autotune som en kreativ effekt finns det en hel del exempel, bland annat har 
artisten T-Pain skapat hela sin karriär på det. Kaney Wests kalla, spöklika sång på skivan ”808s & 
Heartbreak” var vad som gav den dess speciella sound och fick den att utses till ett av 2008 års 
bästa album av flertalet tidsskrifter. Pionjären av att använda autotune som en effekt är Cher med 
hitlåten ”Believe” från 1998.
Ett problem med autotune kan vara att det får vokalisten att bli lat eftersom denne vet att sången 
kommer att pitch-korrigeras. Då kanske han/hon inte gör sitt bästa, vilket i sin tur gör att den 
känslomässiga aspekten i låten blir lidande. [25]
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1.3.6 Melodyne
Melodyne är ett högkvalitativt ljudprocesseringsverktyg  med en grafisk redigerare som kan göra 
det mesta. Det går att helt och hållet ändra melodier till något helt annat än originalet [26]. 
Melodyne kan identifiera och arbeta med monofoniska och även polyfoniska instrument såsom 
gitarr eller piano. Vid polyfoniska ljud delas tonerna upp efter dess pitch [27]. Det är möjligt att 
ändra pitchen utan att samtidigt ändra längden på ljudet, och vise versa. Det går även att manipulera 
formanter, det vill säga flytta dem upp och ned i frekvens. På så sätt ändras röstens karaktäristik 
vilket kan vara användbart för att få det att låta mer naturligt när det sker en större ändring av 
pitchen. En annan funktion är amplitudverktyget som kan ändra ljudstyrkan ton för ton. I Melodyne 
kan man även modulera pitchen. Det handlar om att göra tonen rakare eller tvärtom för att till 
exempel ta bort eller lägga till vibrato. Ju mer tonen slätas ut med modulationsverktyget desto 
hårdare trycks tonen mot den rätta frekvensen. Plattas den till för mycket uppstår den så kallade 
Cher-effekten, samma sak som händer i Auto-tune vid en låg retune-speed. Är det en duktig sångare 
handlar det mer om intonation och om små korrigeringar för att få tonerna på rätt plats. Melodyne 
finns både som plug-in (digital mjukvarueffekt) och ”stand-alone” version. I detta experiment 
användes programmet som en plug-in för Pro Tools. Det första Melodyne gör är att detektera 
signalen som sedan blir visuell i form av att tonerna antar former som små bubblor [26]. Efter att 
signalen har detekterats väljer Melodyne automatiskt vilken algoritm som skall användas. Om det 
som i detta fall är en person som sjunger i en mikrofon blir det en melodisk signal, d v s att den är 
monofonisk vilket innebär att bara en ton i taget ljuder. [27] De grå rutorna som finns omkring 
bubblorna representerar de halvtoner som Melodyne tror är avsedda. Precis som i Auto Tune går det 
att välja en skala eller tonart som signalen ska följa. Om Melodyne är inställt på ”pitch snap to grid” 
kan tonerna bara flyttas inom den valda skalan [27].
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2. Metod

Det valdes att göra ett lyssningstest med hjälp av programmet STEP - Subjective Test and 
Evaluation Program, version 1.08 utvecklat av Audio Research Lab. Testmetoden var ABX som är 
ett two-forced choice-test. Det går ut på att identifiera X. Lyssnaren tvingas välja ett av alternativen 
A eller B även om denne inte hör någon skillnad. Testet var ett blindtest, det vill säga testpersonerna 
fick inte veta exakt vad de skulle lyssna efter. Det enda de visste var att de skulle fokusera på 
sången.  

2.1 Utrustning
Dator med Pro Tools MP
Interface: M Audio Fast Track Pro
Mikrofoner: SM Shure 58 och AKG C-414
Digital mjukvarueffekt för processering av stimuli: Melodyne
Dator med STEP
Plats för att göra lyssningstestet: Akustiklabbet på Luleå Tekniska Universitet
Hörlursförstärkare: Head acoustics HPS IV (Microphone HMS III)
Hörlurar: Head acoustics HA II

2.2 Inspelning av stimuli
Två olika mikrofoner testades för att se vilken som gav det bästa ljudet. Dessa var en Shure SM58 
och en AKG C 414. Dynamiska mikrofoner har lägre känslighet och passar bra till starkare och 
närmare ljudkällor. Shure SM58 är en dynamisk kardoid mikrofon som fungerar utmärkt vid live-
spelningar och även studioinspelning. AKG C 414 är en kondensatormikrofon vilket betyder att den 
är mer känslig för svaga ljud och tar därmed också lättare upp ljud från intilliggande källor. 
Eftersom sången spelades in i ett relativt slutet rum fungerade båda mikrofonerna bra. Signal 1 och 
3 spelades in med Shure SM58:an och signal 2 och 4 spelades in med AKG:n. För att en melodisk 
signal verkligen ska bli så monofonisk som möjligt är det viktigt att rummet är så gott som 
reverbfritt så att ljudet blir så torrt som möjligt [27]. Med ett torrt ljud menas att det inte finns några 
effekter, varken tillagda eller naturliga reverb från rummet. Anledningen till att de olika låtarna 
spelades in med olika mikrofoner var att ljudklippen valdes där sångerskan presterade bäst, och då 
det inte blev någon större skillnad på de båda mikrofonerna togs detta inte i beaktande. 

Inspelningen av stimuli gjordes endast med en kvinnlig sångerska. Detta på grund av tillgänglighet 
och tidsbegränsningar i projektet. Sångerskan klassas som sopran vilket ger ett ungefärligt 
röstomfång på mellan c (mitten-c på ett piano) och a2 (se fig. 1). Det motsvarar ett frekvensområde 
på mellan 260 Hz och 1050Hz [28]. Det behövdes därför låtar som passade hennes röstomfång. 
Låtarna valdes också med tanke på sångerskans egna preferenser och vad hon var van vid att sjunga 
för att få en så tonsäker sång som möjligt. Som det nämnts tidigare är pitch-korrigering vanligt 
förekommande inom popmusik och därför valdes en poplåt. Popmusik är som det hörs på ordet 
populärmusik. Den är lätt att nynna på och har ett slagkraftigt sound [29]. De två låtarna som valdes 
var en klassisk poplåt ABBAs Dancing Queen, och en mer lugn ballad Sally’s Song från filmen A 
Nightmare Before Christmas. Dancing Queen har ett BpM på 102 och Sally’s Song ett på 99 (den 
senare går dock i halvtakt) . (Se bilaga 1 för ungefärliga notbilder.)

10



                              

 Fig. 1. En soprans ungefärliga röstomfång.
 
Det plockades ut två klipp ur varje låt. Klippens längd var ca 10 sekunder vardera.
Ett av klippen hade pianokomp och ett hade syntkomp medan de andra två bestod av sång a 
cappella.

Signal 1: Dancing Queen med pianokomp
Signal 2: Sally’s Song med syntkomp
Signal 3: Dancing Queen, bara sång 
Signal 4: Sally’s Song, bara sång

2.3 Processering av ljudklippen
Fokus i detta test var på den digitala mjukvarueffekten Melodyne och dess pitch-correction 
funktion. Med den kan alla toner förflyttas samtidigt eller var för sig. Den kromatiska skalan valdes 
för att kunna flytta tonerna precis var som helst. Det kontrollerades att tonerna stämde någorlunda 
överens med notbilden enligt pitchen (se figur 2). Tidsperspektivet togs inte i akt. Den första 
parametern som ändrades var ”correct pitch center”. Den har ett reglage som anger hur hårt den ska 
jobba med att flytta originaltonerna till de avsedda. Vid 0% händer ingenting och vid 100% har 
tonerna flyttats precis till mitten av de föreslagna halvtonerna, som tidigare nämnts är de grå rutorna 
[27]. När sedan pitchen ändrades i cent gjordes detta från det fullt pitch-centrerade läget, alltså vid 
100% (se figur 3,4,5). Detta eftersom målet var att se hur mycket pitchen kan ändras inom 
halvtonen. Eftersom inte endast en not ändrades var det viktigt att alla hade samma 
förutsättningar/startpunkt. En sjungen ton som ligger precis på gränsen till att den ljuder som ”rätt” 
ton, kommer att låta falsk om den flyttas ner några cent eftersom den då hamnar i spektrat för den 
underliggande halvtonen. Då blir det uppenbart att det är en ändring vid jämförelse mot originalet. 
Därefter skedde pitch-shiftningen. Värdena för hur många cent sången skulle flyttas skrevs in i 
programmet med pitch-correction-verktyget (tonhöjdsändringsverktyget) efter markering av alla 
toner. 
  

Exempel på pitch-centrering i Melodyne, signal 2 (för resterande signaler se bilaga 1.)

Fig. 2 Notbild signal 2 – Ett 10 sekunders klipp från låten Sally’s Song
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Fig. 3 Rå sång. Så här ser originalsignalen ut i Melodyne.

Fig. 4 Pitch-centreringsverktyget flyttar alla toner 100% till mitten.

Fig. 5 Efter pitch-centrering. Alla toner har flyttats olika mycket men alla har hamnat precis i  
mitten.

Ingen hänsyn har tagits till att sången naturligt skiftar litegrann i pitch inom varje ton. Dessa små 
fluktuationer går att räta ut med hjälp av verktyget ”pitch drift” (se figur 4) som dock inte använts i 
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detta experiment. Tonernas position i skalan är ett slags uträknat medelvärde [27]. Sångerskan sjöng 
ganska jämt på signal 2. Möjligen låg rösten lite lågt i intonationen på sina ställen, alltså i den lägre 
delen av de 100 cent som en halvton består av (se figur 3). Melodynes uträkning av de avsedda 
tonerna stämde överlag efter notbilden med undantag på signal 1 och 3 där sångerskan inte sjöng 
helt korrekt efter noter, därför stämmer det inte helt utan man kan se att små extratoner har hoppat 
in på sina ställen. De ligger dock inte utanför skalan (se figur 8 och 11,  bilaga 1).

Phase-scope lades på masterregeln för att kontrollera att alla bouncade klipp (alla olika system) av 
samma signal låg på samma amplitudnivå enligt RMS-skalan. 

Varje signal/klipp bearbetades på sju olika sätt, vilket ger åtta olika system med originalet inräknat. 
Då system 2 till 8 jämförs mot system 1 ger det 7 jämförelser per signal. Totalt blir det 28 
jämförelser (trials). 

Sys1 Sys2 Sys3 Sys4 Sys5 Sys6 Sys7 Sys8
Referens 
(pitch-
centrerad)

Original + 10 cent + 20 cent + 30 cent - 10 cent - 20 cent - 30 cent

Tabell 1. Översikt av hur mycket sången i ljudklippen har ändrats för de olika systemen. Detta  
gäller alla fyra signaler.

Originalet är den råa inspelningen. Det enda som har gjorts på sången är små justeringar av 
volymen. Det är samma original som sedan använts till varje stimuli. Volymändringarna är alltså 
samma överallt. De enda parametrarna som ändrats är ”correct pitch center” och ”pitch-correction”. 
Då kan man med säkerhet säga att det är dessa som gör en skillnad om nu resultatet visar på det.

2.4 Testpersoner
Testpersonerna var oerfarna, det vill säga ej speciellt tränade lyssnare, bara vanliga människor som 
konsumerar musik. De är mer eller mindre bekanta med pitchkorrigerad musik oavsett om de är 
medvetna om det eller inte. Deras ålder spelade ingen roll. Testpersonerna fick svara på en enkät 
med grundläggande frågor om ålder, musikpreferenser och sådant (se bilaga 2). 19 personer deltog i 
testet. Testpersonerna delades sedan in två grupper för att se om de som sade sig spela instrument 
var bättre på att identifiera X än de som inte gjorde det. Tabell 7 visar vilken typ av instrument 
testpersonerna spelar, observera att flera spelar mer än ett instrument. 

2.4.1 Sammanställning av enkätsvar 

Diagram 1. Åldersfördelningen av de 19 deltagarna. 
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Tabell 2.                                                    
                                   

Tabell 3.

Hur ofta lyssnar du på musik?
Mer sällan än dagligen 1
Upp till 2 h/dag 7
Mer än 2 h/dag 11

Tabell 4.

     
       

    

Tabell 5.

Tabell 6.

Tabell 7.

*Båda testpersonerna som uppgav sig ha någon form av hörselskada/hörselnedsättning tillhörde 
gruppen som spelar instrument.

14

Medelålder 27,9 år
Medianålder 22 år

Brukar du lyssna på radio, om ja vilken kanal?
P3 6 
P4 2 
Rix FM 4 
Mix Megapol 1 
Brukar inte lyssna på radio 6 

Har du någon hörselskada/hörselnedsättning?*
Ja 2
Nej 17

Spelar du något 
instrument/sjunger du?
Spelar något 
instrument

9 

Sjunger 7 
Nej 8

Typ av instrument 
Klaviatur 6
Gitarr 5
Slagverk 2



Vilken/vilka genres stämmer bäst överens med din musiksmak? 
Deltagarna fick kryssa i hur många alternativ de ville, eftersom det är vanligt att gilla mer än en 
musikstil. Den huvudsakliga frågan var att se hur många som gillade populärmusik, dvs pop, där 
korrigering av sången är vanligt förekommande. 16 av de 19 testpersonerna uppgav att pop stämde 
in i deras musiksmak. Varje deltagare kryssade i upp till fem alternativ.

Diagram 2. Lyssnarnas favoritgenres inom musik.

2.5 Pilottest
Innan testet genomfördes ett pilottest med två personer för att på ett ungefär se vid vilken 
upplösning på centindelningen det går att höra skillnad mellan den pitch- höjda eller sänkta sången 
mot den pitch-centrerade. Ingen av testpersonerna prickade alla rätt vid en upplösning på 10 cent. 
Därför beslutades det att även det riktiga testet skulle ha den upplösningen. Hade personerna i 
pilottestet prickat rätt på allt hade det behövts en mindre upplösning, vilket det nu inte gjorde.

2.6 Hypoteser
Nollhypotesen
Det går inte med säkerhet säga att testpersonerna hör en skillnad mellan den pitch-centrerade 
sången (sys 1) och den tonhöjdsändrade (sys 3-8). Inte heller mellan den pitch-centrerade versionen 
(sys 1) och originalet (sys 2).  Alltså gör tonhöjdändringen ingen skillnad. Med signifikansgränsen 
på 5% går det inte att fastställa en signifikant skillnad om antalet personer som svarat rätt på en 
jämförelse är färre än 14.

Mothypotesen
Med minst 95% säkerhet går det att höra en skillnad mellan den pitch-centrerade (sys 1) och den 
tonhöjdsändrade sången (sys 3-8). Respektive mellan den pitch-centrerade versionen (sys 1) och 
originalet (sys 2). För att mothypotesen ska gälla måste minst 14 personer per jämförelse kunnat 
identifiera X.  

Exempel: Säg att det med 95% säkerhet går att säga att testpersonerna hör skillnad mellan system 1 
(referensen) och system 5. Men för de andra systemen gäller 0-hypotesen. Då vet man att om 
pitchen är flyttad +30 cent från det centrerade läget så är det en hörbar skillnad.
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2.7 ABX-test
Testet är som tidigare nämnts ett ABX-test. Analysen kommer att visa mellan vilka stimuli 
försökspersonerna märker en skillnad och om det är någon skillnad mellan signalerna med 
bakgrundsmusik och de utan. System 1 som är den pitch-centrerade sången kommer alltid att vara A 
eller B. Den andra kommer att vara system 2 till 8. Lyssnarens uppgift är att identifiera X. Om X är 
A eller B är slumpat. Alla jämförelser (trials) sker också slumpvis. Det finns en 50% chans att gissa 
rätt svar. Vid 19 testpersoner som gör ett försök vardera på en jämförelse måste 14 av dem ha svarat 
korrekt för att kunna säga att det är en 95% chans att lyssnarna verkligen kan höra en skillnad 
mellan de två, enligt binomialtabellen. Vid analysen görs det också ett t-test baserat på resultatet av 
ABX-testen för att få reda på om det finns en signifikant skillnad mellan antal identifikationer av X 
mellan två lyssnargrupper. Den ena gruppen består av de testdelagare som spelar något instrument 
medan den andra består av de som inte gör det. 

Testet utfördes i ett rum i akustiklabbet på Luleå Tekniska Universitet. Vid varje testtillfälle befann 
sig endast testpersonen i detta rum. Deltagarna fick instruktioner både muntligt och skriftligt inför 
testet. Innan det riktiga testet började fick varje testperson prova på STEP under ”train” som är en 
provversion. Detta för att bekanta sig med alla knappar och funktioner. Testpersonerna fick själva 
ställa in en för dem behaglig lyssningsnivå som de trivdes med.
Lyssnarna kunde välja ut mindre partier av ljudklippet och loopa. Det var möjligt att lyssna på 
samma klipp hur många gånger som helst. När de valt ett alternativ och klickat på next-knappen för 
att komma till nästa trial bekräftades deras svar vilket sedan inte gick att ändra. Testpersonerna fick 
en tidsbegränsning på en timme, detta för att undvika lyssnartrötthet. Ingen satt dock så länge.  
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3. Resultat och Analys

3.1 Resultat ABX-test

Tidsåtgång för testpersonerna
Kortast tid 15 min
Längst tid 45 min
Medeltid 29,5 min
Mediantid 30 min
 
Tabell 8.

Tabell 9 visar hur många testpersoner som svarade rätt på varje jämförelse. I de fall där det finns ett 
signifikant antal rätt visas siffrorna i fet stil.    

Antal testpersoner: n = 19 
Sannolikheten att gissa rätt: p = 0,5 

  Antal testpersoner som kunde identifiera X per jämförelse.

Referens (sys 1) mot: -30 ct
(sys 8)

-20 ct
(sys 7)

-10 ct
(sys 6)

Original
(sys 2)

+10 ct
(sys 3)

+20 ct
(sys 4)

+30 ct
(sys 5)

Signal 1 13 11 11 15 13 10 13
Signal 2 15 11 11 9 8 12 13
Signal 3 10 10 11 13 12 10 14
Signal 4 15 14 12 14 9 15 13
Summa alla signaler 53 46 45 51 42 47 53

Tabell 9.

Enligt binomialtabellen där n = 19 och p = 0,5 måste 14 personer eller mer ha svarat rätt på vad X 
är för att kunna säga att det finns en signifikant chans på 95% att lyssnarna hör skillnad mot 
referensen. Vid en titt på tabell 1 stämmer detta in på
Signal 1, ref mot original 
Signal 2, ref mot -30 cent
Signal 3, ref mot +30 cent
Signal 4, ref mot original, ±20 cent och -30 cent. 

Det var 19 testpersoner. Om alla signaler slås ihop kan det bli 19×4 antal rätt, det vill säga 76. Enligt 
binomialtabellen måste minst 46 av försöken vara korrekta för att det med den valda 
signifikansgränsen på 0,05 ska visa på en signifikant chans att lyssnarna kan höra skillnad. 
Resultatet visar att detta stämmer in på alla system förutom system 3 och 6.

Om alla signalers värden slås ihop går det att säga att lyssnarna med 95% chans kan höra en 
skillnad mellan referensen och alla tonhöjdsändringar förutom ±10 cent. Mothypotesen stämmer då 
in på jämförelserna mellan referensen och 5 av de 7 andra systemen. Det går alltså att höra en 
skillnad då tonerna flyttats upp eller ner med 20 cent från toncentrat. 
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Det kan även utläsas av tabell 9 att det inte går att höra en skillnad på någon av signalerna när den 
pitch-centrerade sången ändrats med 10 cent åt båda hållen. På signal 4 var det lättare att höra en 
skillnad. Där går det med 95% säkerhet att säga att det finns en hörbar skillnad mellan referensen 
mot originalet, ±20 cent och -30 cent. Egentligen borde testpersonerna ha kunnat höra en skillnad 
på +30 cent också eftersom +20 inte flyttar lika långt. 

3.1.1 Resultat med och utan bakgrundsmusik

Summa – signalgrupper med och utan bakgrundsmusik

Ref mot: -30 ct -20 ct -10 ct Original +10 ct +20 ct +30 ct
Med 28 22 22 24 21 22 26
Utan 25 24 23 27 21 25 27

Tabell 10. De jämförelser som visar på en signifikant skillnad är markerade i fet stil.

Summan av antal rätta identifikitationer av X måste vara 25 eller större för att det ska vara en 
signifikant skillnad då alfa = 0,05. Detta eftersom max antal rätt är 19×2 = 38.

Enligt tabell 10 hörde testpersonerna med 95% säkerhet en skillnad på ljudklippen med 
bakgrundsmusik när sången flyttats med ±30 cent mot referensen. På klippen utan bakgrundsmusik 
gäller detta vid ±30 cent och +20 cent, och även mellan referens och original.

3.1.2 Skillnad på antal identifierade X mellan två grupper

Grupp A
Består av 9 personer, där alla spelar någon form av instrument. Nivån på musicerandet är inte 
specificerad. Identifierade X totalt 174 ggr av 252 (testpersoner × trials) Detta ger ett medelvärde på 
19,3 rätt svar/person.

Testperson
Skillnad från 
medelvärdet antal rätt

1 -2,3
2 3,7
3 -0,3
4 -0,3
5 -5,3
6 2,7
7 4,7
8 0,7
9 -3,3

Tabell 11. Varje testpersons skillnad på antal rätt svar mot medelvärdet. Grupp A.
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Grupp B
Består av 10 personer varav ingen spelar något instrument. Identifierade X totalt 163 ggr av 280. 
Medelvärdet blir här 16,3 antal rätt/person. 

Testperson
Skillnad från medelvärdet 
antal rätt

1 -1,3
2 4,7
3 -1,3
4 0,7
5 -1,3
6 0,7
7 -6,3
8 -1,3
9 -0,3
10 5,7

Tabell 12. Varje testpersons skillnad på antal rätt svar mot medelvärdet. Grupp B.

Grupp A (9 testpersoner)
Referens 
(sys 1) mot:

-30 ct
(sys 8)

-20 ct
(sys 7)

-10 ct
(sys 6)

Original
(sys 2)

+10 ct
(sys 3)

+20 ct
(sys 4)

+30 ct
(sys 5)

Signal 1 9 6 5 7 6 6 7
Signal 2 8 6 4 5 5 5 8
Signal 3 5 7 6 7 6 4 7
Signal 4 7 6 4 7 4 9 8
Summa sig. 29 25 19 26 21 24 30

Tabell 13.

Grupp B (10 testpersoner)
Referens 
(sys 1) mot:

-30 ct
(sys 8)

-20 ct
(sys 7)

-10 ct
(sys 6)

Original
(sys 2)

+10 ct
(sys 3)

+20 ct
(sys 4)

+30 ct
(sys 5)

Signal 1 4 5 6 8 7 4 6
Signal 2 7 5 7 4 3 7 5
Signal 3 5 3 5 6 6 6 7
Signal 4 8 8 8 7 5 6 5
Summa sig. 24 21 26 25 21 23 23

Tabell 14. 

Enligt binomialtabellen gäller det att minst 8 personer i grupp A och minst 9 personer i grupp B har 
svarat rätt på vardera jämförelsen (trial) för att det med 95% chans går att höra en skillnad mellan 
referensen och något av systemen. Dessa fall är i tabell 13 och 14 markerade med fet stil.
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Max antal rätt för grupp A är 36 och för grupp B 40. Summan av antal rätta identifikitationer av X 
måste enligt binomialtabellen för grupp A vara minst 24 och för grupp B minst 26 för att det ska 
vara en signifikant skillnad när alfa = 0,05.

Resultaten visar att Grupp A, det vill säga de som spelar instrument kunde höra skillnad på 
jämförelserna referens mot original, ±20 cent och ±30 cent. Grupp B hörde bara skillnad på referens 
mot -10 cent. Detta ser konstigt ut då det borde vara lättare att höra större ändringar än mindre

Överlag ser det ut som att testpersonerna som spelar instrument är bättre på att identifiera X än de 
som inte gör det och medelvärdet på antal rätt för grupp A är betydligt större än för grupp B. Därför 
görs ett ensidigt t-test där nollhypotesen säger att det inte finns en signifikant skillnad mellan antalet 
rätt svar mellan grupperna och mothypotesen säger att grupp A är bättre än grupp B på att 
identifiera X. För att se om det är en signifikant skillnad mellan grupperna görs en prövning:

Medelvärde antal rätt/person Summering av 
skillnader i kvadrat

Standardavvikelse

Grupp A 19,33   (M1) 88,01 3,3168...
Grupp B 16,3     (M2) 102,1 3,368...

Tabell 15. 

Signifikansprövning mellan grupp A och B
Ett t-test gjordes för att se om det var en signifikant skillnad av antalet identifierade X mellan 
grupperna. 

           M1-M2              (19,33-16,3)
t =                          =                            = 1,97
        est.  M-M            1,5369

 Frihetsgrader = (9-1) + (10-1) = 17

Det kritiska t-värdet för ett ensidigt t-test med en signifikansnivå på 95% och 17 frihetsgrader är 
1,74. Då t-värdet blev större än 1,74 visar det på att med 95% sannolikhet var testpersonerna som 
spelar någon form av instrument bättre på att identifiera X än de som inte spelar något instrument. 
Mothypotesen stämmer alltså.
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3.1.3 Kommentarer av testdeltagare
Efter testet fick deltagarna svara på några muntliga öppna frågor om hur de tyckte att testet gick, om 
det var lätt/svårt och om de hade lyckats hitta vad skillnaden var. De flesta tyckte att testet var 
jättesvårt. Ett par stycken hade på ett ungefär listat ut vad de skulle lyssna efter.
 
Kommentarer:
”Jättesvårt”
”Visste inte vad jag skulle lyssna efter”
”Hör tydligt falsksång på sina ställen”
”Gissade på nästan alla”
”Frekvenserna ändras”
”Tonhöjd”
”Är jag tondöv?”
”Mörkare”
”Allting lät likadant”
”Kan inte peka ut skillnaden, vet bara att något inte stämde”
”Annorlunda – mörkare”
”Rummet – mer isolerat”
”Bakgrundsmusiken”
”Upp ett steg i rösten”
”Falskt”
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4. Slutsats

Övergripande
Det totala resultatet där alla signaler räknas in visar på en signifikant skillnad mellan system 1 
(referens) mot system 2,4,5, 7 och 8. Där gäller mothypotesen. När sången flyttats ±20 cent eller 
mer hör testpersonerna skillnad. Däremot hör de ingen skillnad när sången endast flyttats 10 cent åt 
något håll och då gäller nollhypotesen. Att tänka på är att resultatet är specifikt för detta experiment 
med sina begränsningar. Tonomfånget gäller bara drygt en oktav (se figur 6). 

Fig. 6 Den lägsta respektive högsta sjungna tonen i detta experiment.

Med och utan bakgrundsmusik
Medelvärdet av antalet rätt på signalerna med bakgrundsmusik visar att lyssnarna med 95% 
säkerhet hörde en skillnad mellan referensen och den 30 cent upp och nedpitchade sången. Detta 
beror antagligen på att bakgrundsmusiken blir som en referens och det låter falskt när sången är för 
långt borta från den modala frekvensen. För stimuli utan bakgrundsmusik hörde testpersonerna 
skillnad mellan referens och ±30  och ±20 cent samt mellan referens och original. Att testpersonerna 
var bättre på att upptäcka skillnader när stimuli inte hade bakgrundmusik kan bero på att det då var 
lättare att fokusera endast på rösten.   

Jämförelse grupper emellan
Det finns en signifikant skillnad på att de som spelar instrument svarade rätt på fler jämförelser än 
de som inte spelar instrument, vilket betyder att de är bättre på att höra skillnader vid 
intonationsändringar.
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5. Diskussion

Det är en väldigt stor skillnad när rösten ändrats med ±30 cent. Vet man som erfaren lyssnare om att 
den finns hör man den självklart och troligtvis även om man inte vet om den. För en oerfaren 
lyssnare är det säkert inte lika självklart att höra dessa skillnader och det möjligt att man då inte ens 
skulle höra skillnad fast man visste om den. Hur bra man är på att höra skillnader är individuellt. 
Om alla testpersoner vore musiker eller ljudtekniker vilka klassas som erfarna lyssnare skulle 
resultatet säkert se annorlunda ut. En bidragande faktor till att testpersonerna hade svårt att höra en 
skillnad är nog för att de inte visste exakt vad de skulle lyssna efter, de visste bara att de skulle 
fokusera på rösten. Det hade varit intressant att se vad resultatet hade blivit om lyssnarna visste 
exakt vad de skulle lyssna efter, men det var inte riktigt det som var frågan. Svaret på 
frågeställningen i detta experiment är att sången måste ändras med 20 cent för att vanliga lyssnare 
ska höra skillnad på intonationsändringen. 

Resultaten visar på att testpersonerna hade lättare att höra skillnad på vissa signaler (se tabell 9).  
Överlag var det dock som förväntat svårast att upptäcka skillnad mellan referensen och system 3 
och 6 när pitchen bara ändrats 10 cent upp och ned. Det enda stället där det på en signifikant nivå 
går att visa på att tespersonerna hörde en skillnad vid en så liten ändring är i resultatet för grupp B 
(tabell 14) vilket ser konstigt ut. Det är svårt att förstå hur det är möjligt att de hör skillnad mot 
referensen då sången sänkts 10 cent, men inte när den sänkts 30 cent. Det är en rätt så stor skillnad 
mellan dessa så detta kan tyda på att de bara har gissat. 

För att närmare få reda på var gränsen för att upptäcka en skillnad går skulle det behövas ett test 
med en mindre upplösning. Detta test visar endast på att det är med en ändring på ±20 cent börjar 
höras en skillnad, denna skillnad kan ju dock inträffa tidigare på mellan 10 och 20 cent. 

På de två signaler som lyssnarna hörde skillnad på originalet och referensen beror troligen på att 
sångerskan inte sjöng helt rent vilket gjorde att det blev en stor skillnad när pitchen centrerades. 
Överlag finns det enligt summan för alla signaler en signifikant skillnad som visar på att det går att 
höra skillnad mellan originalet och den pitch-centrerade versionen vilket var väntat. Det tyder på att 
det vid pitch-centreringen måste ha skett ändringar på i alla fall ±20 cent från originalsången. 

 5.1 Avgränsningar 
• Givetvis går det inte att utesluta att pitch-centreringen hade en påverkan då vissa toner kan 

ha ändrats mer än 30 cent med originalet som utgångspunkt. Men detta var som det beskrivs 
i metodavsnittet (2.3) en lösning för att ge alla stimuli samma förutsättningar, och för att det 
inte skulle bli för lätt att höra en skillnad då vissa toner annars skulle sticka ut totalt.  

• Det ansågs inte inom detta experiments ramar vara någon idé att testa de tonhöjdsändrade 
systemen mot varandra eftersom det inte var av intresse att veta om man hör skillnad mellan 
en lite pitchkorrigerad låt mot en mycket pitchkorrigerad. Dessutom hade det blivit ett 
alldeles för tidskrävande test. 

• Optimalt hade varit att det vore fler deltagare i testet, men på grund av brist på intresse var 
detta inte möjligt. 

• Det kändes inte nödvändigt att göra detta experiment med bara en enda ton eftersom den då 
inte hade varit i något sammanhang. Detta experiment riktar sig mot användandet av pitch-
korrigering i musik. Med ett klipp på 10 sekunder går det att höra en melodi i sången. 
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5.2 Möjlig felkälla
Under analysen av testresultaten upptäcktes det ett fel i score-filerna. Efter mailkontakt med Dr. 
Schuyler Quackenbush som är den som konstruerat STEP kom vi fram till att det troligtvis berodde 
på en liten miss vid programmeringen. Systemen som mättes mot varandra hade inte namngetts, 
varför det stod i score-filerna att alla X = A. Detta kontrollerades dock och så var inte fallet. X var 
randomiserat mellan A och B. Det gick fortfarande att se vid vilka jämförelser som lyssnarna kunnat 
identifiera X och det är det som är det viktiga.

5.3 Reliabilitet och validitet
Tillförlitligheten över resultaten grupper emellan bedöms som goda. Det känns logiskt att 
testpersonerna som spelar instrument har ett bättre tränat gehör och är därför bättre på att höra 
skillnader. Experimentet kan nästan ses som ett test på hur tonsäkra lyssnare är. Det övergripande 
resultatet har en tämligen bra validitet då det var ganska stor skillnad på alla testdeltagare både i 
ålder, musiksmak och musicerande. Det finns dock många faktorer som skulle kunna ge ett annat 
resultat till exempel en annan röst, andra låtar, andra testpersoner, och om testet gjordes igen med 
andra personer, det vill säga fler sampler, skulle det ge en bättre validitet. Att det möjligen kan ha 
varit ett fel i testprogrammet STEP sänker inte validiteten då det eventuella felet kollades upp och 
befann sig inte utgöra något problem. Två personer av de 19 som deltog i testet uppgav sig ha 
någon form av hörselskada/nedsättning. Jag anser inte att detta sänker testets tillförlitlighet då även 
dessa personer tillhör gruppen av vanliga musiklyssnare. Dessutom kan det ha varit fler 
testdeltagare som har hörselnedsättningar men som inte vet om det. ABX-testet valdes ut som det 
mest passande testet för att på ett enkelt sätt få reda på om testpersonerna hör skillnad när tonhöjden 
ändrats. Ett blindtest kändes som en bra lösning då det ger alla lyssnare samma förutsättningar och 
när man lyssnar på musik är det inte så självklart att man lyssnar direkt efter skillnader i 
intonationen. Som det diskuterats tidigare hade kanske blivit ett annat resultat om deltagarna visste 
specifikt vad som skulle lyssnas efter.   

5.4 Fortsatt forskning
Angående teorin om att det framgångsrikt går att göra tonhöjdsändringar med upp till 30% från den 
ursprungliga tonen och fortfarande få det att låta naturligt beror förstås på vad som menas med 
30%. Handlar det om cent eller om oktaver? 30% av en oktav är 3,6 halvtoner. Kanske handlar det 
om frekvenser? Om ett A på 440 Hz höjs med 30% innebär det en flytt av tonhöjden till 572 Hz. Det 
motsvarar nästan ett D upp, vilket är nästan ett intervall på en kvart. Att öka med 30% vid 880 Hz 
skulle innebära 1144 Hz vilket också är ett intervall på nästan en kvart. Menas det alltså att man kan 
ändra tonhöjden nästan 5 tonsteg från originalet utan att det låter onaturligt? Att flytta en ton så 
mycket gör det självklart att man som lyssnare hör skillnad om man får jämföra mot originalet. Det 
går att på olika sätt (se avsnitt 1.3) flytta toner i flera steg så att det fortfarande låter naturligt. Det 
vill säga att det låter som en människas röst. 

Om alla signaler slås ihop visar detta experiment att testpersonerna på en signifikant nivå kan skilja 
på sång som har ändrats i pitch med 20 cent. Det går alltså att höra en skillnad med en pitchändring 
på 20% i cent. Detta experiment visar då på att det inte går att ändra tonen 30% i cent utan att det 
hörs en skillnad. Om det fortfarande låter naturligt är en annan fråga och det hade krävt ett annat 
experiment. För att veta om det är framgångsrikt behövs det olika sångare för de olika graderna av 
pitch-shiftning och en annan typ av test för att se till att testpersonerna inte hör originalet. På så sätt 
kan de säga på en gång om det låter onaturligt. Det hade varit intressant för fortsatt forskning att 
hitta var gränsen går. Något annat som hade varit intressant för fortsatt forskning vore att se är om 
vanliga lyssnare föredrar pitch-bearbetad sångröst över naturlig sång som ibland låter något falskt 
även om den bearbetade kanske saknar karaktäristiken hos den ursprungliga sångrösten.

24



6. Referenser

[1] Nicklasson, H. (2006) Jakten på det perfekta PA-ljudet – en handbok i ljudteknik, Elanders, 
Mölnlycke

[2] Owsinski, B. (2009) The Recording Engineer’s Handbook, Course Technology CENGAGE 
Learning

[3] Hang Lau, K. (2002) A System for Hybridizing Vocal Performance, Presented at the 112th 

Convention AES paper 5625

[4] Rodet, X. (2002) Synthesis and processing of the singing voice, Proc. 1st IEEE Benelux 
Workshop on Model based Processing and Coding of Audio (MPCA-2002), Leuven, Belgium,  
November 15, 2002

[5] Everest, F.Alton & Pohlmann, K.C. (2009) Master Handbook of Acoustics – Fifth Edition, 
McGraw-Hill

[6] Bastien, P. (2003) Voice specific signal processing tools, AES Conference:23rd International  
Conference: Signal Processing in Audio Recording and Reproduction

[7] Sundberg, J. (1977) The Acoustics of the Singing Voice, Scientific American, vol. 236, pp. 82-
91, 1977.

[8] Rumsey, F. and McCormick, T. (2009) Sound and Recording, 6th edition, Focal Press

[9] Sundberg, J. (1989) Musikens ljudlära: Hur tonen alstras och uppfattas - 3:e upplagan, Proprius 
förlag

[10] Klangfärg. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/lang/klangfärg (Hämtad 
2012-02-15)

[11] Intonation. Nationalencyklopedin h  ttp://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/lang/intonation/212715   
(Hämtad 2012-02-15)

[12] C. Watts, K. Barnes-Burroughs, J. Estis, & D. Blanton (2006) The singing power ratio as an 
objective measure of singing voice quality in untrained talented and nontalented
singers, Journal of Voice, 20(1):82–88

[13] Sundberg J, (2001) Keynote - Sounds of singing. A matter of mode, style, accuracy and beauty, 
4th Pan European Voice Conference held in the beautiful city of Stockholm on
August 23-26, 2001

[14] Watts C, Barnes-Burroughs K, Andrianopolous M, Carr M.(2003) Potential factors related to 
untrained singing talent: a survey of singing pedagogues. J Voice. 2003;17:298–307.

[15] Lent, K. (1989) An Efficient Method for Pitch Shifting Digitally Sampled Sounds, Computer
Music J., Vol. 13, Winter 1989.

25

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/lang/klangf%C3%A4rg
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/lang/intonation/212715
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/lang/intonation/212715


[16] Dolson, M. (1986) The Phase Vocoder: A Tutorial, Computer Music Journal, Vol. 10, No. 4 
(Winter, 1986), pp. 14-27

[17] Bastien, P. Pitch shifting and voice transformation techniques. TC-Helicon Vocal Technologies 
url:  http://dsp-book.narod.ru/Pitch_shifting.pdf 

[18] Knesebeck, A. & Zölzer, U. (2011) Filling the gaps between the grains of down
pitching PSOLA or ”Getting the frog out of PSOLA", AES Convention paper 8504 Presented at the  
131st Convention 2011 October 20-23 New York, USA

[19] A. von dem Knesebeck, P. Ziraksaz & U. Zölzer (2010) High quality time-domain pitch 
shifting using PSOLA and transient preservation, AES Convention paper 8202, Presented at the  
129th Convention 2010 November 4-7 San Francisco, CA, US

[20] Laroche, J. & Dolson, M. (1997) Phase-Vocoder: About this phasiness business, Applications  
of Signal Processing to Audio and Acoustics 1997 

[21] Laroche, J. & Dolson, M. (1999) New Phase-VocoderTechniquesfor Real-Time Pitch Shifting, 
Chorusing, Harmonizing, and Other Exotic Audio Modifications, J.AudioEng.Soc. Vol.47, No.11

[22] Karz, M. (2010) Capturing Sound: How Technology Has Changed Music, University of 
California Press – Google books. 

[23] Milner, G. (2009) Perfecting Sound Forever: An Aural History of Recorded Music. Faber & 
Faber

[24] Owsinski, B. (2006) The Mixing Engineer’s Handbook, Course Technology CENGAGE 
Learning

[25] Internetartikel: J. Tyrangiel (2009) Auto-Tune: Why Pop Music Sounds
Perfect http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1877372,00.html (Hämtad 2012-02-30)

[26] Webbsida: D. Johnson & D. Poyser (2001) Sound on sound, 
http://www.soundonsound.com/sos/nov01/articles/melodyne.asp (Hämtad 2012-03-28)

[27] Webbsida: Celemony online manual (2012) http://helpcenter.celemony.com/editor2/en/ 
(Hämtad 2012-02-20)

[28] A. Aulin, B. Oldermark (1960) Allmän musiklära, Natur och kultur

[29] Pop. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/lang/pop (Hämtad 2012-04-04)

26

http://helpcenter.celemony.com/editor2/en/
http://www.soundonsound.com/sos/nov01/articles/melodyne.asp
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1877372,00.html
http://dsp-book.narod.ru/Pitch_shifting.pdf


7. Bilagor – Bilaga 1

Signal 1 – Dancing Queen

Notbild

Fig. 7

Melodyne 

Fig. 8 Originalsång – de avvikande tonerna är inringade

Fig. 9 Efter 100% pitch-centrering
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Signal 3 – Dancing Queen

Fig. 10

Fig. 11 Före - den avvikande tonen är inringad

Fig. 12 Efter 100% pitch-centrering
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Signal 4 – Sally’s Song

Fig. 13

Fig. 14 Före

Fig. 15 Efter 100% pitch-centrering
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Bilaga 2. Enkät

Ålder: __________

Har du någon hörselskada/hörselnedsättning? 

Ja  Nej 

Brukar du lyssna på radio?

Ja  Nej 

Om Ja: vilken kanal lyssnar du mest på? __________

Hur ofta (på ett ungefär) lyssnar du på musik?

 Mer sällan än dagligen
 Upp till 2 h/dag
 Mer än 2 h/dag

Vilken/vilka genres stämmer bäst överens med din musiksmak?

 Rock

 Pop

 Metal

 Jazz

 Electro

 Klassisk

 Hip-hop

 Övrigt:____________________

       Vet ej

Spelar du något instrument/sjunger du?

Ja  Nej 

Om ja: vilket/vilka: ______________________________
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