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1 INTRODUKSJON  
Over tid har normalen for lytting i 
studiosammenheng blitt gjennom hodetelefoner. 
Det gir enkeltindivid i et opptaksrom mulighet til å 
tilpasse lyttenivå etter eget ønske, uten at det vil 
påvirke opptakene som blir gjort. Lukkede 
hodetelefoner er normen, men gir denne 
lyttemetoden nødvendigvis best oppfatning av lyd? 
Det er påvist at høye lydnivåer spilt gjennom 
lukkede hodetelefoner påvirker lytteren sin 
oppfatning av tonehøyde[1] og det kan dermed føre 
til at utøveren ender med å spille surt i forhold til 
hva vedkommende lytter til. Det er også et kjent 
fenomen at noen vokalister liker å skru nivået i 
lyttingen opp for å engasjere seg i musikken, som 
kan medføre utmattelse og smerte i ørene etter 
lange perioder.  

Fordelen med «åpen lytting» er at det gir utøvere en 
mer naturlig oppfatning av egen fremføring 
sammen med instrumentalen, og det er lettere å 
tilpasse aspekter som nivå, dynamikk og 

tonehøyde. Med åpen lytting kan en også enklere 
oppnå opplevelsen av «høy lytting» uten at det skal 
påvirke utøverens oppfatning av tone i like stor 
grad. En trenger ikke like høyt nivå direkte inn i 
øret for at vedkommende kan leve seg inn i 
fremførelsen.[2] Dette studiet tester lytting via 
høyttaler monitoring, og analyserer resultatet av tre 
metoder for å dempe overhøringen i opptakene som 
blir gjort gjennom utfasing. 

Studiet vil se på følgende aspekter for vurderingen 
av de forskjellige metodene: 
1) I hvor stor grad kan man redusere 

overhøringen? 
2) Har utfasingen noen sonisk påvirkning av 

vokalopptaket? 
3) Hvordan opplever utøveren lyttesituasjonen? 

4) Hvordan påvirker det utøverens prestasjon? 
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I denne studien ble det forsket på ulike metoder for å redusere overhøring fra instrumentaler ved 

bruk av høyttalere for lytting under vokalinnspilling. Normen de siste årene har blitt til at man 

bruker hodetelefoner under studioinnspillinger fordi man frykter overhøring vil ødelegge senere i 

miks. Denne studien vil utfordre denne idéen om lytting ved å gå gjennom tre metoder for å fjerne 

eller redusere overhøringen under innspilling. Det har blitt simulert en instrumental bestående av 

orgel, gitar og kor, som skal spilles ut gjennom høyttalere under innspilling. Det skal spilles inn 

hovedvokal til sangen, og i etterkant skal vi analysere mengde overhøring på forskjellige 

lyttenivåer, samt analysere overhøring i opptakene ved bruk av spektrumanalysator og subjektiv 

oppfatning. Funnene vil belyse hvorvidt overhøring vil oppstå som et vesentlig problem som er 

hørbart i miks, eller om det kan brukes positivt i det ferdige produktet.
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2 METODE 

2.1 Materiale 
For å teste overhøringen i vokalopptakene ble det 
spilt ut en intrumental til låten som vokalisten 
fremførte. Materialet som ble brukt var en ferdig 
mikset versjon av «Tida vil ta deg dit» av artisten 
Jeki, der vokal var fjernet fra miks. Stereomiksen 
ble nedformatert til en mono-send i ProTools, som 
ble sendt ut til hver monitor på sin egen kanal. 

2.2 Innspillingsrom 
Selve studiet ble gjennomført i et akustisk 
behandlet kontrollrom på 16,5 kvadratmeter. 
Monitorene var veggmontert med en distanse på 
175cm fra sweetspot, som er punktet der man får 
størst tilnærmet utfasing dersom lydkildene spiller 
ut fasevendt. Monitorene brukt i studiet er to Focal 
Solo 6 Be monitorer. 

Utstyr brukt i studiet: 
• Pro Tools Ultimate 12 (HDX) 
• Focal Solo 6 Be høyttalere  
• Mikrofon: «Neumann TLM 103» 

kardioidemikrofon 
• Norsonic Sound Level Meter - Nor103 
• Fabfilter Pro Q-2 frekvensanalysator 

2.3 Plassering 
Focal Solo 6 Be-monitorene var veggmontert 
120cm over bakken, plassert slik at sweetspot var 
175cm ut fra veggen midt mellom lydkildene. Der 
ble det plassert en Neumann TLM 103 mikrofon 
pekende bort fra lydkildene mot vokalisten. Dette 
ble gjort slik at direktiviteten til mikrofonen skal 
være med på å redusere direktelyden fra 
monitorene. Mikrofonen sto på et stativ i en slik 
høyde at det var naturlig for vokalisten å synge 
normalt. 

 
2.4 Innspilling 
I forkant av opptakene som ble gjort, ble det satt 
opp en ProTools session med en ferdig innspilt 
instrumental. Instrumentalen ble spilt ut i mono til 
to Focal Solo 6 Be-monitorer, som ble plassert med 
lik distanse fra hverandre og mikrofonen. Venstre 
monitor ble deretter fasevendt, og begge spilte ut 
med et vesentlig høyt lydnivå på rundt 80dBSPL. 
Mikrofonen ble flyttet rundt omkring «sweetspot» 
for å finne plasseringen som ga størst utfasing eller 
det som var nærmest «null».[3] Utfasingen ble 
testet ved bruk av hvitt støy og en sinus-generator. 
Vi testet alle tre metodene i tre forskjellige lydnivå, 
70-, 80- og 90 dBSPL.[4] Dette ble gjort for å finne 
det ideelle nivået for innspilling, både med tanke på 
utøverens prestasjon og mengde overlytting i 
opptaket.  

SPL-nivå (Sound Pressure Level) ble målt med en 
Norsonic Sound Level Meter tett til mikrofonen. 
Alle innspillingene er over de første 10-12 
sekundene av siste refreng til sangen «Tida vil ta 
deg dit» av Jeki. Lyttingen fra monitorene var en 
ferdig mix uten vokal, utspilt i mono. Monitoring 
av vokalmikrofon er skrudd av for å unngå 
feedback.[5] 
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Illustrasjon av distanse fra monitorer til mikrofon.
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2.4.1 Metode 1 
Den første metoden ble gjennomført med begge 
monitor-kanalene i fase. Her ble det ikke forsøkt å 
fase ut overhøring, for å se om det er lite nok støy 
til å kunne bruke opptaket i en miks. Dette ble også 
utgangspunktet for å sammenligne effektiviteten av 
Metode 2 og 3. 

2.4.2 Metode 2 
Den andre metoden benyttet seg av opptaket fra 
Metode 1. Det ble spilt ut playback fra monitorene 
med samme oppsett som Metode 1 brukte. Likt 
lydnivå ble spilt ut med samme plassering av 
mikrofonen og monitorer, men begge kanalene var 
fasevendt. I ettertid ble opptakene kombinert fra 
Metode 1 og Metode 2, slik at playback ble faset ut, 
og man satt igjen med vokalen fra Metode 1.  

 

2.4.3 Metode 3 
Den tredje metoden baserte seg på at man spilte inn 
vokal som normalt, men den ene kanalen spilt ut fra 
monitorene er fasevendt. Da ville høyre- og venstre 
kanal fase ut hverandre i området mikrofonen var 
plassert, samtidig som vokalisten fortsatt hørte hva 
som ble spilt ut. 

Etter all innspilling var gjort, ble opptakene plassert 
i en Pro Tools session for å kombinere de 
motfasede opptakene mot hverandre, samt 
synkronisere og volumjustere disse til miks. 
Opptakene på 70 dBSPL ble tatt som utgangspunkt, 
mens opptakene for 80dBSPL ble gainet ned -4dB, 
og 90dBSPL opptakene ble justert ned -8dB. Alle 
opptakene var dermed på samme LUFS-nivå slik at 
de kunne bli sammenlignet med så lik sonisk 
oppfatning som mulig. 

Alle tre metodene ble eksportert og markert 
henholdsvis til hvert innspillingsnivå, med og uten 
instrumentalen i mix. Dette for å kunne gjennomgå 
hver enkel situasjon med isolerte opptak og i 
sammenheng med en fullverdig miks. 

I etterkant av at alle opptakene var eksportert ble 
det sett på hvordan frekvensene ble påvirket av de 
forskjellige metodene. For å gjøre dette ble 
opptakene kjørt gjennom en equalizer med 
innebygd spektrumanalysator, i dette tilfellet  
Fabfilter Pro-Q 2.  

3 Resultat 
Når man skal vurdere hvilken metode som egner 
seg best, er det hensiktsmessig å se på flere 
variabler av resultatet. Denne studien tar 
utgangspunkt i disse problemstillingene: 
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Måling av dBSPL, her er verdien 81dBSPL ved mikrofon.

Vokal 

Playback 

Playback  
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Illustrasjon av hvordan man faser ut playback.
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1) I hvor stor grad reduseres overhøringen? 

2) Er det noe sonisk påvirkning av vokalopptaket? 

3) Hvordan opplevde utøveren lyttesituasjonen? 

4) Hvordan påvirket det utøverens prestasjon? 

3.1.1 - Analyse av innspilling ved 70 dBSPL. 
I første omgang gjorde vi innspilling på dette 
nivået. Som man ser på illustrasjonen til høyre har 
Metode 2 betydelig mindre overhøring fra 200Hz 
og nedover, i forhold til Metode 1. Begge har nok 
så lik kurve i resten av spekteret, da dette primært 
er direktelyden fra vokalisten. I opptakene hører 
man at det ikke er en fullstendig utfasing av 
playback, men den er vesentlig redusert i opptaket 
fra Metode 2 i forhold til Metode 1. Metode 3 har 
størst utfasing av alle tre metodene i bassområdet, 
og har minst hørbare påvirkninger på vokalen. 

Det skal påpekes av opptaket fra Metode 3 ga en 
fullere og klarere vokallyd i forhold til Metode 2, 
da utfasingen i kombinasjon med Metode 1 gjorde 
at vokallyden ble noe påvirket, og noen 
frekvensområder ble dratt ned. Dette spesielt 
mellom 1-5kHz. Man ser også transienter blir dratt 
noe ned rundt 10kHz. 

Ved dette lyttenivået påpekte vokalisten at det var 
litt ubehagelig å fremføre ettersom lyttingen var lav 
i forhold til hennes ønske. Den prefererte 
lyttesituasjonen var med begge monitorene i fase 
fordi det var mer behagelig å lytte på, og gjorde det 
lettere å tolke informasjonen i musikken. 
  

Ved 70 dBSPL var det tydelig at vokalisten holdt 
igjen mens huns fremførte. Dersom vedkommende 
tok i med stemmen var det problematisk å høre 
tempoet til sangen, da transienter som signaliserte 

rytme ble overdøvet av vokalen. Vokalisten sang 
derfor noe mer forsiktig. 

3.1.2 - Analyse av innspilling ved 80 dBSPL. 
I likhet med opptakene fra 70 dBSPL ser man like 
trekk på de forskjellige metodene her også. Metode 
1 har en hørbar summing i bassområdet, som man 
også ser på spektrumanalysatoren. Overhøringen 
uten noe forsøk på utfasing var tydeligere her enn 
ved lavere utspillingsvolum. Kombinerer man det 
motfasede sporet i Metode 2 vil dette nærmest bli 
eliminert, og man får et mye tydeligere opptak av 
vokalen uten playback i sporet. Ved 80 dBSPL er 
denne reduksjonen sterkere enn ved innspillingen 
på lavere nivå.  
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70dBSPL - Metode 1


70dBSPL - Metode 2


70dBSPL - Metode 3


Resultat vist i spektrumanalysator fra opptak ved 70 dBSPL
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Metode 3 har mer av bakgrunnsmusikken i opptaket 
enn Metode 2, men vokalen oppleves som mye 
klarere i dette opptaket enn de andre. 
Man merker utfasingen påvirker vokalopptaket i 
Metode 2 her også, som tilsynelatende er et 
fellestrekk for alle tre nivåene. Dette skyldes at 
frekvensene fra instrumentalen har felles verdier 
med frekvensene i selve vokalen, og blir dermed 
også dratt ned når disse fases ut. Metode 3 har ikke 
dette problemet, fordi utfasingen skjer uavhengig 
av post-editering av opptaket. Vi sitter dermed igjen 
med et mye klarere opptak ved bruk av Metode 3, 
men på bekostning av at en får mer overhøring av 
musikken spilt ut.  

Utøveren opplevde at dette spillenivået var mye 
bedre å synge til enn det tidligere forsøket. Ved 80 
dBSPL er man nærmere lyttenivået som er et 
naturlig volum for en utøver å bruke med 
hodetelefoner. Det virket som det var mindre 
anstrengende for utøverens ører når lydkilden var 
lenger bort fra ørene enn om vedkommende hadde 
brukt hodetelefoner. 

I og med at utøveren synes nivået på lyttingen her 
var mer behagelig, ble dette gjenspeilet i syngingen 
også. Vokalisten opplevde det lettere å treffe toner, 
og kunne øke volum på stemmen uten å ha vansker 
med å høre musikken som ble spilt ut. 

3.1.3 - Analyse av innspilling ved 90 dBSPL. 
Ved dette nivået begynte det å oppstå flere 
problemer i tillegg til overhøringen som ble spilt ut 
av monitorene. På grunn av det høye lydnivået 
begynte monitorene å produsere ekstra støy. Dette 
grunnet vibrasjonene fra membranet til monitoren 
som gjorde at de begynte å riste inntil rammen de 
var festet til. Dersom de sto på et bord ville også 
dette skjedd. Det er derfor ikke å anbefale å spille 
ut på dette nivået med mindre monitorene er festet 
til et stativ tilpasset høye lydnivå. 
Innspillingsrommet var akustisk behandlet mot 
refleksjoner, men likevel var det objekter i rommet 
som også vibrerte og var med på å bygge opp 
separat støy i opptaket. 

Metodene hadde ellers lik mengde utfasing som 
tidligere, da man ser et betydelig fall i området 
50-200Hz fra Metode 2 i forhold til Metode 1. I 
kontrast med de tidligere forsøkene, klarer ikke 
lenger Metode 2 å fase ut overhøringen fra 50Hz og 
nedover, og støygulvet ble derfor generelt høyere. 

Opptakene ved 90 dBSPL hadde også en sterkere 
påvirkning av direktelyden fra vokalist. Dempingen 
ved Metode 2 som tidligere gjorde at vokalen 
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80dBSPL - Metode 1


80dBSPL - Metode 2


80dBSPL - Metode 3


Resultat vist i spektrumanalysator fra opptak ved 80 dBSPL
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opplevdes som ‘hul’ ble forsterket i større grad. 
Metode 3 låter fortsatt klarere, men grunnet 
mengden overhøring ville dette bli hørbart i miks så 
snart en begynte med prosessering av vokalen. 
Vokalisten beskrev lyttingen som å stå fremfor en 
scene på konsert. På grunn av nivået som ble spilt 
ut ble bassområdet opplevd mye sterkere enn 
diskant, og hun følte dermed at hun ikke hørte sin 
egen stemme tilstrekkelig.  

Ettersom utøveren slet med å høre nyanser i egen 
stemme, ble også vokalopptaket ikke optimalt. 
Utøveren slet med å treffe riktig tonehøyde, og lå i 
noen tilfeller en kvart tone fra det hun siktet på. 
Under klimakset i opptaket ble det nærmere brøling 
fremfor synging, da vedkommende slet med å 
komme høyt nok i volum. [8] 

4 Diskusjon 

Basert på resultatene undersøkt i denne 

forskningen, kan man trekke generelle 

konklusjoner på hvilken metode som egner seg 

best, i enkelte situasjoner. Med godt forarbeid 

kan man fjerne store deler av overhøringen 

under innspilling, men om en skal fullstendig 

fjerne, om mulig, all overhøring, er det 

nødvendig med et nøye akustisk behandlet 

innspillingslokale og nøye plassering av alle 

komponenter. Ettersom direktiviteten til alle 

type monitorer vil gi refleksjon i vegger, 

personer og andre objekter vil man kunne 

fastslå at det alltid vil være lyd fra monitorene 

som ikke er mulig å fase ut. Likevel viser også 

forskningen at den generelle frykten for 

overhøring under innspilling ved høyttalere 

ikke har grunn til å være så stor som den er.  

I noen tilfeller vil overhøringen i Metode 1, 

som ikke benytter seg av utfasing, kunne nyttes 

i en miks uten at det legges merke til. Metode 2 

og 3 reduserer disse ytterlige, da vi ser en 

demping i området 50-100Hz på hele 6dB fra 

Metode 1 til 2.  

Materialet brukt i denne forskningen var en 

ballade som inneholdt kun melodiske 

elementer, og vi kan derfor ikke si noe om 

hvordan ikke-melodiske elementer påvirkes av 

metodene prøvd ut. En vil kunne anta at 
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90dBSPL - Metode 1


90dBSPL - Metode 2


90dBSPL - Metode 3


Resultat vist i spektrumanalysator fra opptak ved 90 dBSPL
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eksempelvis trommesett vil være vanskeligere 

å fjerne, da disse inneholder tydelige, korte 

transienter som vil kreve nøyaktighet for å 

kunne fase ut. En eventuell løsning på dette 

ville være å fjerne element fra lyttemiks, eller 

dempe visse frekvensområdet med en 

equalizer. Man kan fortsatt beholde rytmiske 

element som stortrommer i miksen uten at 

disse nødvendigvis ville være tydelig hørbare i 

opptaket.  

Dersom det anvendte materialet var av annen 

sjanger ville også resultatene muligens vært 

annerledes. En kan tenke seg at en sang innen 

Rock, med mange lyse gitarer og hardt 

komprimerte trommer ville fremstå som mer 

tydelige i opptakene. De prefererte lyttenivåene 

til utøveren vil en også kunne anta er 

sjangermessig påvirket, og mengden energi 

nødvendig for å prestere optimalt vil variere. 

Når det kommer til demping som påvirker 

direktelyden, ser vi at Metode 2 på virker 

vokalopptaket som ble spilt inn. Da en 

kombinerer opptaket med et lignende opptak 

med motsatt polaritet, er det dessverre ikke til å 

unngå at den også vil påvirke frekvensene fra 

vokalisten.[6] Metode 3 tar ikke nytte av noe 

kombinasjoner av spor, da utfasingen skjer idet 

lyden treffer mikrofonen, og man får da et 

upåvirket vokalopptak, med redusert 

overhøring.  

Plassering og forarbeid har mye å si for 

resultatet du sitter igjen med. Metode 3 bruker 

plasseringen av monitorene til å fase ut, da det 

ideelt sett er ønsket at lyden fra venstre- og 

høyre monitor treffer mikrofonen likt. Dersom 

plasseringen derimot er feil, vil man heller få 

fenomen som kamfilter til å oppstå, da 

polariteten ikke er motsatt, men forskjøvet.[7] 

Sist vil det være nødvendig å diskutere 

hvorvidt postprosessering vil påvirke de 

endelige opptakene i miks. Selv om vi får en 

kraftig redusering av overlytting i sporene, vil 

disse bli dratt opp igjen dersom vokalsporet 

blir sendt gjennom en kompressor. Andre 

effekter som Melodyne og pitch-shifting vil 

medføre artefakter som kan være uønskelig. 

Overhøringen som er igjen på sporet er også 

endelig, og kan ikke endres på. Det vil si at 

dersom en skriver om andre elementer i 

sangen, eller mikser noe annerledes, vil ikke 

overhøringen maskeres ut i like stor grad da det 

ikke stemmer overens med de endrede 

elementene i miksen. 

5 Konklusjon 

Selv om Metode 2 produserer størst demping 

av overhøringen, medbringer den også noe 

utfasing av direktelyden. Dette kommer av 

polaritetsdifferanser i innholdet til vokalen og 

det som blir spilt ut, og senere fasevendt. 
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Metode 3 unngår dette problemet da lyden 

sendt ut av monitorene, om plassert riktig, 

fases ut før de blir spilt inn. Likevel ser vi at 

ved alle tre lyttenivåer testet i forskningen, vil 

Metode 3 alltid medføre mer overhøring enn 

Metode 2, men da med en klarere, mindre 

påvirket direktelyd fra utøver i opptaket.  

I mange situasjoner vil monitoring ut av 

høyttalere gi et resultat som godt kan brukes i 

miks, særlig i live-opptak. Dette fordi det er 

avhengig av at den endelige miksen tar bruk av 

samme elementer sendt ut til lytting for å 

maskeres mest mulig av overhøringen.  

Denne studien støtter bruken av åpen lytting 

under innspilling, da det kan positivt påvirke 

utøvers prestasjon og energi, og kan i noen 

situasjoner være mindre anstrengende for 

ørene.  
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