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Abstrakt 

Detta examensarbete är skrivet av Kristoffer Beijer och Anthon Elfström på Digital 

ljudproduktion. I texten kommer vi i fortsättningen att benämna oss som "vi". Syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur inspelning av djurläten skall gå till för att få en så bra 

slutprodukt att den kan användas i framtida mediaproduktion. Inledningsvis ges en introduktion 

till vad som avses med begreppen ljuddesign, djurljud och fältinspelning. Därefter beskrivs 

tillvägagångssättet som består av litterturgenomgång, intervjumetoder, vilken teknisk utrutsning 

som kan tänkas vara bra att använda vid den kommande fältinspelningen.  

  

Den tekniska utrustningen beskrivs närmare i kapitel 3.4 Teknik och utrustning som berör olika 

mikrofontyper och ljudinspelare. Därefter redogörs närmare om fältinspelningen som gjordes på 

Nordens Ark. Kapitel 3.6.3 Organisering och editering av inspelat material tar upp arbetet med 

organisering och editering av det inspelade materialet som var tidskrävande. 

  

Uppsatsen avslutas med att redovisa resultat av fältinspelningen av djurläten som blev att det 

fanns mycket litteratur och konkreta tips om vilken teknisk utrustning som skulle vara bra att 

använda. Det var inga större svårigheter att hantera den tekniska utrustningen. Vad som däremot 

var svårt var att få djuren att låta. De ger inte ljud ifrån sig på kommando. Men vi kom fram till 

att det går att få djur att låta. Det fanns störande miljöljud på inspelningsplatsen vilket 

försvårade vårt arbete.  

 

 Det mesta av det inspelade materialet kan inte användas i en kommande mediaproduktion men 

vi har lärt oss otroligt mycket och vill arbeta inom detta område i fortsättningen. 

Vi hoppas att informationen i denna uppsats skall ge inspiration till de som är intresserade av 

djurinspelning, men också att göra fältinspelningar i allmänhet. 

 

Nyckelord: Ljudproduktion, Fältinspelning, Djurhantering, Ljuddesign 
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Abstract 

This thesis is written by Kristoffer Beijer and Anthon Elfstrom at Digital Audio Production. In 

the text we continue to label us as "we". The purpose of this paper is to investigate the recording 

of animal sounds was to get the best end product to be used in future media production. Initially, 

an introduction to what is meant by the concepts of sound design, animal sounds and field 

recording. We then describes the approach that consists of literature review, interview techniques, 

the technical gear that might be useful in the upcoming field recording. 

  

The technical equipment is detailed in Chapter 3.4 Teknik och utrustning involving different 

microphone types, and sound recorder. Then presents the details of field recording made at the 

Nordens Ark. Chapter 3.6.3 Organisering och editering av inspelat material deals with the work 

of organizing and editing of the recorded material that was time consuming. 

  

The paper concludes by reporting results of field recording of animal sounds, which was that 

there was much literature and practical tips on the technical equipment that would be great to use. 

There were no major difficulties in dealing with the technical equipment. However, what was 

difficult was to get the animals to make sounds. They do not make sound on command. However, 

we found that it is possible to get animals to sound. There were disturbing environmental noise 

on the location of recording which made our work. 

  

Most of the recorded material may not be used in an upcoming media production but we have 

learned a lot, and want to work in this area in future. 

We hope the information in this document shall give inspiration to those who are interested in 

some time recording animals, but also to do field recordings in general. 

 

Keywords: Audio Production, Field Recording, Animal Handling, Sound Design 
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1 Inledning 

Vi ville arbeta med ett projekt där vi fick chans att förbättra våra kunskaper inom fältinspelning. 

Fältinspelning kommer från engelskans ”field recording” och är ett begrepp som innefattar all 

ljudinspelning som sker utanför ljudstudions kontrollerade miljö. Det behöver alltså inte vara en 

inspelning gjord på ett fält utan var som helst förutom i en studio, såväl utomhus som inomhus.
1
 

Det kan vara att spela in ett bullrande återvinningsverk, skrattande barn i en skola, ljudet från en 

sällsynt bil, en flaggstång som smäller högt i vinden, eller som i vårt fall, att spela in olika 

djurläten. 

 

För att lyckas med inspelning av djurläten måste även djuren göra sin del av jobbet som är att 

“leverera” ljud vilket skiljer sig från annan fältinspelning. 

 

2 Problemområde 

Det finns två problemområden. Den ena är den tekniska biten, vilken utrustning som skall 

användas för att uppnå ett bra inspelningsresultat. Den andra är val av djur och plats för 

inspelning av djurläten och om hur detta rent praktiskt skall gå tillväga. 

 

Det finns flera anledningar till att vi valt att fokusera på djur under vår fältinspelningsstudie. 

En av anledningarna var att vi hade märkt att det saknas bra inspelade djurljud. Under tidigare 

ljudläggningsarbeten sökte vi efter unika djurljud men utbudet var rätt begränsat i de 

ljudbibliotek vi använde. Kandidatarbetet var därför ett lysande tillfälle att få fördjupa sig i 

fältinspelning och i synnerhet att få spela in djurläten. Något som också var lockande med 

djurljud var att de kan användas inom många olika områden. Förutom de självklara 

användningsområdena då man ljudlägger djur som är i bild i en film eller i ett datorspel kan 

djurljud användas när man designar andra ljud. 

 

En annan anledning till att vi valde att inrikta oss på djur är att vi ville lära oss den svåraste delen 

inom fältinspelning. Vi anser nämligen att fältinspelning är det svåraste inom ljudinspelning och 

att spela in djurläten är det svåraste inom fältinspelning. Detta bekräftar också Ric Viers i sin 

                                                 
1
(Viers, 2008, sid 106) 
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bok ”The Sound Effects Bible” med citatet: ”Utan tvekan är fältinspelningar den svåraste delen i 

processen att göra ljudeffekter.”2 Han säger vidare att de flesta regissörer anser att en av de fem 

saker man ska undvika att ha med i en film är djur. Detta beror främst på att även ett dresserat 

eller tränat djur kan vara oförutsägbar och envis. Ric Viers forstätter: ”Problemet förstärks 

förstås mycket för de ljudansvariga.” 

 

2.1 Introduktion till ljuddesign 

Begreppet ljuddesign myntades i samband med att Walter Murch3 arbetade med filmen 

Apocalypse Now4 i slutet av 70-talet där han fick ansvaret över hela ljudspåret och dess 

komponenter. Termen omfattar både redigering och mixning av ljud och idag innefattar det också 

ofta att ta fram nya komplexa ljudeffekter. Anledningen till att ett behov av ljuddesigners uppstod 

var oförmågan att spela in de ljud som behövdes för filmerna på plats under filminspelningen. 

Ofta var det, och är fortfarande, bara skådespelarnas dialog som kan spelas in med bra resultat 

medan andra ljud som är nödvändiga för historieberättandet inte finns naturligt på 

inspelningsplatsen och därför måste läggas till i efterhand under post-produktion5. 

 

Att producera en film är nämligen att berätta en historia och den historien kan berättas på 

intressanta och medryckande sätt med olika berättarverktyg men också på sätt som inte 

engagerar publiken6. Ljuddesign är konsten att sätta rätt ljud, på rätt plats, vid rätt tillfälle7 och 

med rätt ljud menas att det matchar det estetiska val som filmskaparna har gjort och bidrar till att 

berätta historien på ett intressant och medryckande sätt. 

 

Klas Dykhoff, filmljudtekniker och professor vid Stockholms dramatiska högskola, menar att det 

är upp till filmmakaren att använda vart och ett av de berättarinstrument som denne anser vara 

bäst och ljudet är bara ett av dessa instrument men kan i sin tur delas upp i undergrupper. En 

films ljudspår brukar delas upp i följande olika kategorier: 

                                                 
2
(Viers, 2008, s. 106, 214) 

3
Walter Murch är en amerikansk filmklippare och ljuddesigner född 1943 

4
Apocalypse Now är en amerikansk krigsfilm regiserad av Francis Ford Coppola från 1979 

5
Post-produktion är fasen i en filmproduktion som sker efter det att inspelningen av filmen är klar. Klippning och ljudläggning hör till post-

produktion. 
6
(Dykhoff, 2002, Sid. 25) 

7
(Holman, 2002, Sid. 194) 
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- Dialog 

- Atmosfärljud (långa ljud så som vindsus, trafikbrus, motorbuller, vågskvalp och fågelkvitter) 

- Ljudeffekter (korta ljud som smällar, dörrgnissel och enstaka passerande fordon) 

- Musik (kan förekomma som filmmusik så kallat icke-diegetiskt men också synligt i bilden, så                          

kallat diegetiskt) 

 

Dykhoff jämför filmberättandet med musikkomposition. Han menar att i ett arrangemang där alla 

instrumenten spelar samma toner samtidigt blir allt snabbt tråkigt och ointressant. Istället ges 

instrumenten olika uppgifter, några spelar melodi, andra ackompanjerar och ibland låter man 

dem även byta uppgifter med varandra. Filmens alla berättarinstrument, audiella samt visuella, 

bör komplettera varann på samma sätt. Att låta endast ett ensamt instrument bära historien för 

länge kommer antagligen att tråka ut publiken. Istället kan man låta berättarinstrumenten byta 

plats med varandra så att olika komponenter berättar huvudhistorien vid olika tillfällen. De 

instrument som vid ett specifikt tillfälle inte berättar huvudhistorien kan agera ackompanjemang 

och på så sätt göra berättelsen intressantare genom att till exempel "...beskriva egenskaper eller 

känslor hos rollfigurerna, plantera trådar som leder framåt i berättelsen eller utgöra kontraster för 

att förstärka huvudberättelsen..."8. 

 

2.1.1 Ljudbibliotek 

Fler och fler har börjat upptäcka och uppskatta ljudets möjlighet att berätta historier och även 

inom yngre medier såsom datorspel märks detta genom att ljudet får stort utrymme och ansvar. 

Ett exempel på hur det har förändrats är att det i filmen "King Kong" från 1933 räckte med fyra 

ljudspår till dialog, musik och ljudeffekter och sextio år senare användes omkring 700 ljudspår 

enbart till inledningen i filmen "The fugitive". Den tekniska utvecklingen har försett filmens 

ljudmakare med ökade möjligheter att förstärka det som syns på vita duken.9 

Men för effektivt berättande behövs, som Tomlinson Holman10 konstaterat, rätt ljud, på rätt plats, 

vid rätt tillfälle. Många använder sig av ljudbibliotek. Det är en samling ljud man kan köpa på 

                                                 
8
(Dykhoff, 2002, Sid. 26) 

9
(Rylander och Andreasson, 2009, sid 338) 

10
Tomlinson Holman är en amerikansk ljudingengör känd för att ha skapat Lucasfilm THX Sound System 
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skiva eller ladda ner till hårddisken i datorn. Det finns företag som spelar in en massa olika ljud 

och säljer det som ett ljudbibliotek. De flesta ljudstudios sparar allt de spelar in själva, därför får 

de ett större ljudbibliotek för varje år. Trots att det finns otaliga ljudeffektsbibliotek11 med 

färdiga ljud att tillgå är det inte alltid lätt att hitta rätt ljud och därför får ljuddesignern ofta hitta 

kreativa lösningar för att få fram rätt ljud. Detta kan bland annat innebära att blanda två eller 

flera ljud från ljudeffektsbibliotek till något nytt, ändra tonhöjd12 på ljudet samt filtrera13 och 

applicera andra ljudprocesser14 på ljudet. Dock kommer det förr eller senare en dag då man inte 

kan få fram rätt ljud genom att använda sig av befintliga inspelade ljud och ett behov att spela in 

nya ljud uppstår, och detta kan antingen göras i en ljudstudio eller någon helt annanstans. 

 

2.1.2 Kända ljuddesigner 

Tramp, även kallat Foley efter filmljud-pionjären Jack Foley15, är en egen undergrupp till 

undergruppen ljudeffekter och är ett begrepp för de ljud som uppstår genom att människor, eller 

djur, rör sig och hanterar föremål. De tydligaste exemplen på trampljud är fotsteg och klädprassel, 

men även hantering av föremål såsom en kaffekopp eller nycklar hör till kategorin. Dessa ljud 

spelas oftast in i en ljudstudio men det förekommer att tramp spelas in i verkliga miljöer såsom i 

en lägenhet16. 

 

Walter Murch må ha varit först med att ge sig själv titeln "ljuddesigner" men en man som 

verkligen gav uppmärksamhet åt yrket var Ben Burtt i och med sitt arbete med att ta fram nya 

ljudeffekter till Star Wars-filmerna. Han spelade in många ljud, i studio såväl som "på fältet", och 

däribland djurläten som han sedan använde för att producera nya ljud. Till exempel är ljudet av 

fordonstypen TIE-Jagare en mix av nedsaktade elefantskrik och bilar som kör genom vattenpölar 

med ett “swooshande” ljud17. 

 

                                                                                                                                                             
 
11

Ljudeffekts-bibliotek är samlingar av ljudeffekter på band, skiva eller som digitala ljudfiler 
12

Tonhöjd är upplevd frekvens av en ton 
13

Filtrering innebär att sänka ljudet vid vissa frekvenser för att påverka ljudkaraktär, till exempel få ljudet att låta dovt 
14

Det finns många olika typer av ljudprocessorer som behandlar ljudet på olika vis. Några exempel är distorsion, chorus och reverb 
15

Jack Foley (1891-1967) var den första som började med tramp till filmer och har givit namn åt yrket 
16

(Dykhoff, 2002, Sid. 81) 
17

(Rinzler, 2011, s. 69) 
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2.1.3 Djurljud 

Enligt David Sonnenschein, ljuddesigner och författare, kan djurläten vara av värde vid 

ljuddesign för att människor alltid försöker hitta något att känna igen sig i när de hör ett ljud, 

även om de aldrig hört ljudet förut.
18

 Dykhoff menar att detta beror på hur vi har använt hörseln 

för att överleva under evolutionens gång, vi vill förstå ljudets mening för att på så sätt kunna 

undvika faror eller få annan viktig information.
19

 När vi vill ge ett ljud en informativ eller 

emotionell kvalité kan därför djurläten vara utmärkta verktyg då vi reagerar så primalt på dessa 

ljud. Ofta kan djurljuden mixas20 in väldigt lågt i förhållande till grundljudet för att endast 

försiktigt betona känslan och ge ledtrådar om det okända. Känslan av styrka kan till exempel 

skapas genom att blanda ett lejonvrål med grundljudet, en skrattande schimpans kan antyda 

galenskap eller en spinnande katt kan ge aningar om förförelse. 

 

2.1.4 Fältinspelning 

En del ljudeffekter är mycket svåra eller till och med omöjliga att spela in i en ljudstudio. Det går 

till exempel inte att spela in ljudet av en skog i en studio, eller att spela in ljudet av ett 

vindkraftverk eller jetflygplan. För att skapa vissa ljudeffekter måste man helt enkelt ut och spela 

in sina egna ljud i en annan miljö än ljudstudion och detta brukar kallas för fältinspelning (efter 

engelskans field recording). Under fältinspelning så använder man sig ofta av portabel 

inspelningsutrustning såsom den vi har använt i vår undersökning, vilket visas under avsnitt 3.4. 

 

Under fältinspelning ställs man inför en rad utmaningar, dessa utmaningar varierar dock mycket 

beroende på vad man spelar in. Detta leder ofta till att valet av utrustning och hur den används är 

mycket kritiska faktorer för hur resultatet blir. Till exempel är valet av mikrofoner och 

ljudinspelare viktigt men oftast behövs ordentliga vindskyddssystem när man spelar in ljud 

utomhus för att en kvalitativ inspelning skall vara möjlig. Bara för att dessa faktorer är uppfyllda 

betyder det inte att inspelningen kommer bli användbar utan många fler faktorer spelar roll, 

                                                 
18

 (Sonnenschein, 2001, sid 180) 

19
(Dykhoff, 2002, sid 25) 

20
Mixning innebär att blanda flera ljud på så sätt att önskat resultat uppnås 
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bland annat inspelningsmiljön. Vid inspelning av djur ställs man inför flera problem specifika för 

området och det är det som vi valt att fokusera på i denna uppsats.
21

 

 

2.2 Problemformulering 

Huvudfrågan 

Hur spelar man in ljudet av djur så att det kan användas i framtida mediaproduktioner? 

Underfrågor 

Vilken typ av mikrofon är bäst vid inspelning av djurläten? 

Vad är det optimala förhållandet för en inspelning utomhus? 

Kan man framkalla läten hos djuren om man spelar upp ljud för djuren? 

Hur lätt är det att kommunicera med djuren? 

 

2.2.1 Syfte och mål 

Vi vill med vårt fältarbete ta reda på hur inspelning av djurläten skall göras för att uppnå ett så 

bra resultat som gör att en färdig ljudinspelning går att använda i framtida mediaproduktioner. 

 

3 Tillvägagångsätt 

Det kan konstateras att det inte finns särskilt mycket information om fältinspelning av djurläten 

varken i bokform eller i tidigare forskning. Mycket kunskap till detta arbete hämtades från olika 

källor på Internet. Det finns flera personer som sysslar med fältinspelning och bloggar om detta. 

På Internet finns också en del information om ljudinspelning av djurläten även om den inte är 

väldigt utförlig. Dock finns många konkreta tips såsom vilken utrustning som kan vara bra vid 

olika situationer och hur den skall hanteras. 

 

 

3.1 Genomgång av litteratur 

                                                 
21

(Viers, 2008, sid 41, 63, 106) 
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Den metod vi använt är inledningsvis genomgång av litteratur både vad gäller vilken teknisk 

utrustning som skulle tänkas vara användbar i fältarbetet med inspelning av djurläten och om 

fältinspelning i allmänhet. Även sökning i olika databaser har skett efter artiklar i ämnet. 

Litteraturgenomgångens syfte är ett medel för inlärning som medför ökad kunskap och 

förståelse.
22

 

 

3.2 Ostrukturerad intervjumetod 

Vi valde att använda oss av den metod för intervjuerna som benämns som ostrukturerad 

intervjumetod då vi anser att den stämde bäst överens med vårt syfte med att få tips och idéer av 

en professionell ljuddesigner.  I en ostrukturerad intervju brukar intervjuaren ställa mera 

allmänna frågeställningar på ett mera informellt sätt.23 

Vår roll blev därför mera passiv och informanten var den som bestämde strukturen på svaren. 

Huvudvikten med intervjun var just att informanten skulle få prata fritt om viktiga saker att tänka 

på för oss.24 

Under fältarbetets gång på Nordens Ark tillsammans med fotografen Tom Svensson betecknar vi 

även de många samtalen med honom angående djuren och deras beteenden som en ostrukturerad 

intervju då det var Tom Svensson som fritt berättade om hur, när och varför djuren ger ljud ifrån 

sig. Tom Svensson är chef för det zoologiska på Nordens Ark men har fotografi som ett stort 

intresse. 

Som en sammanfattning av den ostrukturerade intervjumetoden kan sägas att den tenderar till sin 

natur att likna ett vanligt samtal.25   

 

3.2.1 Intervju med en professionell ljuddesigner 

Inför vårt fältarbete intervjuade vi på Skype26 den världsberömda ljuddesignern och ljudläggaren 

Ann Kroeber som jobbar med ljudinspelningar till filmer i Hollywood. Vi valde att kontakta Ann 

Kroeber för att hon är en de mest erfarna i världen inom inspelning av djurläten. För att inte gå 

miste om något av intervjun spelades samtalet in med hjälp av datorprogrammet “Call 

                                                 
22

(Bryman, 2011, sid 98) 
23

(Bryman, 2011, sid 206) 
24

(http://kvalitativmetod.webs.com/intervjuer.htm) 
25

(Bryman, 2011, sid 415) 
26

En gratis telefontjänst över Internet. 
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Recorder”27 efter att Ann Kroeber godkänt detta. Ljudfilen fick dock inte läggas ut på någon 

hemsida. Intervjun gick till på så sätt att vi berättade för Ann Kroeber om vårt kommande 

fältarbete med att spela in djurläten och vi önskade få tips av henne om vad som var viktigt att 

tänka på för att nå bästa möjliga resultat. 

 

 

Ann Kroeber har arbetat med filmljud i över 30 år och har mest erfarenhet som “sound effects 

recordist” men har även arbetat som ljudläggare på flera filmer. Idag fortsätter hon att spela in 

ljud för att utöka ljudbiblioteket “Sound Mountain Effects”  som hon har startat och försett 

många Hollywoodproduktioner med ljudeffekter såsom: 

● Star wars episod 1 

● Gladiator 

● Pirates of the carribean 

● Sagan om konungens återkomst 

 

Ann Kroeber berättade om flera tillfällen då hon spelat in djurläten och hennes upptäckter var 

bland annat följande: 

 

“Vad jag har upptäckt är att djur är mycket smartare än vad 

folk tror, de förstår oss bättre än vad folk tror.” och 

fortsätter “Precis som om du skulle prata med ett litet barn 

eller med din hund. 

Din hund förstår ju vad du säger och andra djur är precis 

likadana. De kan bli jätteglada ifall man pratar med dem. 

För folk gör inte det så mycket.” 

“Det kanske låter konstigt men så här gör jag; Jag berättar 

för dem, jag berättar vad jag håller på med.” 

 

Hon berättade vidare om ett besök i en djurpark i San Francisco där hon fick gå in till en grupp 

apor. Hon ropade på aporna och sa att hon ville visa dem något. Aporna förstod, för snabbt kom 
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flocken och satte sig runt henne “ungefär som en förskoleklass som undrade vad jag ville visa 

dem”. Hon hade med sig en högtalare där hon kunde spela upp ljudet av springapor som hon 

spelat in i en annan del av djurparken vid ett tidigare besök och dessa ljud hade aldrig den nya 

gruppen apor hört. Hon sa till dem: 

 

"Jag vill spela in ljud, och så pekade jag på öronen. Sen 

pekade jag på mikrofonen och sa: 

-Ljudet går in här och sen går den ner i den här, och 

pekade på bandspelaren. 

De lyssnade noggrant och var väldigt intresserade. 

Sen sa jag att jag skulle spela upp något för dem, jag satte 

på bandet med springaporna och de blev helt fascinerade 

och jag sa att ni kan göra bättre. Då blev de vilda och 

hoppade upp och ner och skrek. Det var helt fantastiskt, det 

var ett ögonblick i mitt liv där jag inte kunde tro att det var 

sant.” 

 

Hon berättade även om när hon spelade in ljudet från en mustanghingst för filmen “Mannen som 

kunde tala med hästar”. Hästen var väldigt nervös och rädd för hennes mikrofon som hade 

vindskydd. Hästen fick en morot och samtidigt sa hon till hästen att hon inte skulle skada honom 

utan ville bara spela in ljud och pekade mot sina öron och fortsatte: 

 

"-Jag jobbar på en film och det är en stor stjärna med som 

heter Robert Redford, men det är faktiskt du som är 

stjärnan. Då tittade hästen på mig och tänkte "Jaa" och så 

kom det fram ett jättevrål ifrån hästen”. 

 

I en och en halv timma fortsatte hon att spela in hästens läten och beskriver det som att hästen 

uppträdde inför publik. Hela tiden ville hästen vara säker på att allt han sa spelades in. (Hela 

intervjun finns att läsa i bilaga 1.) 
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3.3 Fältstudie 

Därefter genomförde vi en fältstudie som innebar att djurläten spelades in på Nordens Ark. Det 

finns olika metoder för att beskriva rollerna i ett fältarbete. Ett vanligt citerat schema är Golds 

(1958) klassifikation av olika roller som är följande. 

 fullständig deltagare 

 deltagare- som-observatör 

 observatör- som- deltagare 

 fullständig observatör.28 

 

Vår roll betecknar vi som varande fullständiga deltagare då vi deltog aktivt tillsammans med 

fotograf och djurskötare med att mata djuren och försöka att locka dem till oss och få dem att 

avge läten.29 

 

3.4 Teknik och utrustning 

Vi har lärt oss mycket om fältinspelning i allmänhet genom våra litteraturstudier och genom visst 

praktiskt arbete. Ett bra inledande råd från Andrew Lackey, ljuddesignern bakom bland annat 

spelet “Dead space”, är att ha perspektiv på vad som är viktigast i inspelningsprocessen: 

 

Ljudkälla > Inspelningsmiljö > Mikrofon placering > Mikrofontyp > Mikrofonkvalitet > 

Mikrofonförstärkare > Inspelnings kvalitet30 

 

Ljudkällan är det allra viktigaste i en inspelning; det spelar ingen roll hur dyra mikrofonerna är 

eller hur bra de placeras, för låter inte djuret (ljudkällan) så blir resultatet inte användbart. 

                                                 
28

(Bryman, 2011, sid 388-389)   
29

(Bryman, 2011, sid 391)   
30

http://designingsound.org/2009/12/andrew-lackey-special-11-field-recording-tips/ 
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Andrew Lackey uttrycker det som “…det är lätt att fastna med att byta mikrofonernas placering 

och inte märka att vinden tilltar”. Genom att påminna sig själv om vad som är viktigast i 

processen kan man få bättre ljud. 

 

 

3.4.1 Parabolmikrofon 

Under de första veckorna av projektet gjorde vi efterforskning på vilken utrustning vi skulle 

använda. Vi blev tidigt nyfikna på parabolmikrofoner och de möjligheter dessa kunde ge. 

Parabolmikrofoner används ofta vid inspelning av fågelsång i naturen och används vid vissa 

sportevenemang. Formen gör att den är otroligt riktad vilket innebär att den bara plockar upp ljud 

inom ett väldigt smalt område dit den är riktad och på så sätt dämpar kraftigt ljud som är utanför 

riktningen. Det finns både fördelar och nackdelar med parabolmikrofon. En av fördelarna är att 

man kan isolera ljudkällor bra, till exempel en fågelsång från bara en fågel men där många fåglar 

sjunger samtidigt. Detta kan också vara en nackdel eftersom det snabbt låter ganska dåligt om 

ljudkällan kommer ur riktningen, till exempel om mikrofonen rörs lite eller att fågeln förflyttar 

sig. Det krävs inga stora rörelser för att “förstöra” ljudet. En av de största nackdelarna med en 

parabolmikrofon är att den har dåligt frekvensomfång. Detta har att göra med parabolens fysiska 

mått. Den kan nämligen inte förstärka ljud i frekvenser vars våglängder är större än diametern av 

parabolen. En parabol som skulle kunna plocka upp full frekvensomfång (20-20000 Hz) skulle 

därför behöva ha en diameter på 17 meter.31 

Det rekommenderas av många att parabolen skall vara minst 50 cm i diameter. En parabol av 

sådant mått skulle förstärka frekvenser över ca 700 Hz. Detta gör att parabolmikrofoner i stort 

sett bara är användbara för inspelning av fåglar eller mindre djur såsom insekter. Eftersom dessa 

djurgrupper inte var vårt huvudsakliga mål att spela in bestämde vi oss för att inte använda en 

parabolmikrofon under inspelningen på Nordens Ark. 

 

 

Ljuddesignern Ann Kroeber hade inte många tips att ge beträffande teknik-biten men hon hade 

en intressant åsikt nämligen följande. Hon beskriver sig själv som en ganska oteknisk person. 

Hon är mer intresserad av att prata om djuren, men på frågan om hon någonsin använder 

                                                 
31

http://www.the-microphone-guide.com/parabolic-microphones.html 
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parabolmikrofoner svarar hon “nej”. Hon använder inte starkt riktade mikrofoner. Att vara nära 

djuren med en mikrofon med en så kallad njur-upptagning är vad hon föreslår eftersom det låter 

bättre än en mer riktad mikrofon om djuren är utanför mikrofonriktningen. Om det inte är möjligt 

att vara nära djuren är hennes enda råd att testa sig fram till den lösning man finner bäst. 

 

3.4.2 Andra typer av mikrofoner 

Nedan beskrivs tre olika mikrofontyper. 

  

1 Rundtagande mikrofon 

2 Kardioid, njure eller riktad mikrofon 

3 Shotgun eller starkt riktad mikrofon 

 

illustrationer hämtade ifrån Wikipedia 

          1    2    3 

I den första bilden (1) till vänster ser vi en rundtagande mikrofon, den röda pricken är 

mikrofonen riktad upp i bilden och om man ställer den mitt i rummet tar den upp ljud från alla 

håll. Den i mitten (2) kallas kardioid, njure eller riktad mikrofon. Den tar främst upp ljud 

framifrån, i form av en njure. Denna mikrofon är vanlig till konserter och liknande för att 

undvika rundgång. Den till höger (3) kallas shotgun eller starkt riktad mikrofon. Den tar upp ljud 

i ett väldigt smalt område men kan ta upp ljud från ett längre avstånd samtidigt som man skärmar 

av oönskat ljud. Den tar in lite ljud ifrån sidorna och bakåt. Shotgun-mikrofon används bland 

annat under filminspelningar när man inte kan vara nära ljudkällan för att inte synas i bild. 

 

I boken ”Producing Great Sound For Film And Video” skriver författaren Jay Rose bl.a. följande. 

Att ha för mycket riktning på mikrofonen kan vara lika dåligt som för lite riktning. Mycket 

riktade mikrofoner lider av ojämn respons längst ryggen och sidorna på mikrofonen. Han berättar 
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också att anledning till att man måste vara nära ”skådespelaren” är att man måste få med så 

mycket av skådespelarens röst som möjligt. I vårt fall gällde det djurens läten. Vidare säger Jay 

Rose att konkurrerande ljud finns överallt, även om man inte är medveten om dem under en 

tagning. Mikrofonen tar upp trafikbrus, vind och reflektioner ifrån ljudkällan t.ex. eko. 

Ljudet avtar snabbt efter avstånd, ju närmare man är ljudkällan man spelar in, desto mindre 

skräpljud för man in.32 

 

Ric Viers är inne på samma spår i sin bok ”The Sound Effects Bible”: ”Använd en starkt riktad 

mikrofon för att fånga djurets prestation och minska mängden bakgrundsbrus som plockas 

upp.”33 

 

Det finns således här två olika åsikter, Ann Kroebers och Ric Viers, angående starkt riktade 

mikrofoner. Det enda vi kunde göra beträffande val av mikrofon var att själva undersöka vilken 

typ av mikrofon vi fann passa bäst. 

 

Följande mikrofoner användes i fältarbetet. Sennheiser MKH-416 och Shure VP-88. Dessa 

mikrofoner beskrivs på följande sätt. 

MKH-416 är en mono (en kanal) shotgun-mikrofon vilket betyder att den är väldigt riktad och 

tar tydligast upp ljud rakt framifrån. Den är standard inom ljudinspelning på fältet. 

Även Shure VP-88 är populär inom fältinspelning, dock är den en helt annan mikrofon än MKH-

416 eftersom den är en mikrofon av MS-typ (mid/side). Hur tekniken fungerar är utanför denna 

uppsats ramar men vad mikrofonen tillät oss att göra var att spela in en signal i stereo (två 

kanaler) och därefter bestämma hur mycket ljud från sidan vi ville ha i förhållande till ljudet rakt 

framifrån. Vi kunde på så sätt ställa stereobredden efter det att ljudet spelats in vilket gav oss fler 

möjligheter. 

 

 

 

 

                                                 
32

(Rose, 2008, s. 132, 136) 
33

(Viers, 2008, s 215) 
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3.4.3 Ljudinspelare   

Eftersom vi inte kunde vara säkra på vilka olika inspelningsmöjligheter vi skulle få tog vi med 

oss utrustning som skulle kunna användas i olika situationer. Vi hade med oss två ljudinspelare 

av typen Tascam HD-P2. 

 

 

Bilden visar en ljudinspelare av typen Tascam HD-P2. Sladden från mikrofonen kopplas in på 

höger sida, ljudet sparas på en hårddisk som kopplas in i datorn för att kunna redigera ljudet.34 

 

Den ena av dessa inspelare var utrustad med ett batterikit baserat på ett motorcykelbatteri vilket 

visade sig vara väldigt värdefullt då den hade otroligt lång batteritid. Den andra inspelaren kräver 

åtta vanliga AA-batterier därför fanns många sådana batterier med i utrustningen. 

  

Innan vi lämnade Blekinge Tekniska Högskola i Karlshamn och åkte mot Nordens Ark var vi 

noga med att testa all utrustning så att den fungerade. Vissa inställningar gjordes på 

ljudinspelarna. 

 

3.4.3.1 Bufferfunktion 

En bra funktion på inspelarna är den s.k. bufferfunktionen som sparar tio sekunders inspelat 

material tillfälligt hela tiden. Vid tryck på knappen "record" sparas tio sekunders inspelning 

innan trycket och även det som kommer därefter. Detta gör att en inspelning kan pågå hela tiden 

                                                 
34

http://tascam.com/product/hd-p2/images/ 
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och när ett ljud hörs kan knappen "record" tryckas och en ljudfil uppstår. Avsaknad av en 

bufferfunktion skulle innebära att tvingas spela in konstant och minneskortet skulle då kunna 

fyllas med flera timmars "döljud". 

 

3.4.3.2 Om ”slata” 

Ett misstag som många nybörjare inom fältinspelning gör är att inte “slata” inspelningarna. Med 

det engelska ordet “slate” menar man inom ljudinspelning att “ge tagningen en verbal identitet”35. 

Varje gång man startar en ny inspelning säger man helt enkelt vilket tagningsnummer, datum och 

klockslag det är och vad man spelar in för något. Att inte göra detta kan leda till att man efter en 

lång inspelningssession upptäcker att ljuden är oidentifierbara vilket i sin tur i värsta fall kan leda 

till att ljuden är oanvändbara då inspelningen inte går att identifiera. Det är därför viktigt vid 

mera organiserade inspelningar att även skriva anteckningar om olika uppgifter kring 

inspelningen. 

 

3.5 Ordbehandlingsprogram 

Under vårt arbete har vi använt Google Docs som är ett ordbehandlingsprogram på Internet, som 

sparar och ändrar allt som skrivs i realtid. Vi kunde båda sitta samtidigt vid olika datorer och 

skriva i samma dokument. Det var smidigt eftersom vi jobbade från olika orter, vi slapp också 

oroa oss för att tappa bort dokumentfilen eller vara nervös för att datorn skulle gå sönder och det 

vi hade skrivit skulle gå förlorat. Nu sparades allt på vårt Google-konto på Internet. Det enda 

negativa med detta var att textens stycken kunde bli annorlunda när vi exporterade den till en 

text-fil. 

 

3.6 Fältinspelningen på Nordens Ark 

Under fyra dagar i mars 2012 spelade vi in olika djurläten på Nordens Ark. 

 

För att få en möjlighet att testa de kunskaper som vi fått genom vår efterforskning hörde vi tidigt 

av oss till flera djurparker. Nordens Ark, en djurpark i Bohuslän där många av djuren är 

utrotningshotade, var intresserade av att ta emot oss. Fotografen Tom Svensson som jobbar på 

                                                 
35

http://www.musicofsound.co.nz/blog/field-recording-tips (punkt 7, “When recording”) 
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Nordens Ark, lovade att hjälpa oss när vi kom dit. Eftersom fotografi och ljudinspelning kan ses 

som relativt närbesläktade tekniker hade vi stor användning för de tips han gav oss. Han 

förklarade att väntan är den största delen av arbetet. Väntetiden kan nå upp till 99 % av tiden så 

när det väl händer något gäller det att vara redo. Enligt Tom Svensson fungerar det inte att 

försöka irritera djuren för att få deras uppmärksamhet. Han berättade att han vid fotografering av 

hyenor i Afrika hade spelat upp ljudet av andra hyenor i en högtalare för att locka till sig dem. 

Detta skulle inte vara användbart i vårt fall eftersom djuren som finns på Nordens Ark oftast inte 

ger ljud ifrån sig när man spelar upp andra djurljud utan de bara lyssnar. Vid endast fotografering 

av djur behöver man inte oroa sig för att djuren inte avger läten. Men för oss var det väldigt 

viktigt att både komma djuren så nära som möjligt och att de gav ifrån sig läten. 

 

För att kunna spela in djurljud måste man bete sig på ett lugnt sätt och gärna sitta eller stå i 

jämnhöjd eller lägre än djuren, annars kan man uppfattas som överlägsen vilket kan få djuren att 

tystna. Att vid en inspelning följa djuren med mikrofonen i förhoppning om att de skall ge ljud 

ifrån sig är inte en bra idé eftersom det kan få djuren att förflytta sig och även följa mikrofonen. 

Ett bättre sätt kan vara att separera djuret från ägaren eller flocken om det är flera djur i 

närheten.36 Detta beror givetvis på vilket djur man arbetar med och i ovannämnda fall handlade 

det om hur hundar oftast beter sig. I många fall är det inte ens möjligt att separera djuren. 

 

3.6.1 Inspelningsmiljön 

Vissa problem hade vi med omgivande miljöljud. Miljöljud är allt ljud som låter på den plats du 

vistas på. Om du står på en strand är vågorna och fiskmåsarnas skrik miljöljud. På Nordens Ark 

gick det oturligt nog en hårt trafikerad bilväg precis intill. Vi hade fått informationen att det gick 

en liten väg bredvid Nordens Ark där det kom en bil då och då. Detta var en underdrift skulle det 

visa sig. Problem som uppstår i sådan miljö är att motorljuden är höga och kommer med i 

inspelningarna. Det är nästintill omöjligt att filtrera bort motorljud. Därför kan man inte 

genomföra en professionell inspelning om motorljuden är för höga. 

 

Ljudet av biltrafiken störde inspelningen vid fågelområdet men i andra delar av parken var inte 

detta ett problem. Där var det istället vilda fåglar som var den största störningen. Dessa fåglar 
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http://designingsound.org/2010/08/rob-nokes-special-guide-to-recording-dogs/ 
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låter i stort sett oavbrutet och lägger sig som en “fågelsångsmatta” över de flesta inspelningarna 

och förstör eller åtminstone försämrar tydligheten i de ljud som spelas in. För att förstå detta 

problem kan paralleller göras med fotografering. Bilden på framsidan till denna uppsats visar ett 

av lodjuren i sin bur på Nordens Ark. På bilden ses inte trädtopparna som finns. Inte heller ses 

fåglarna som sitter i träden och inte heller bilvägen som går några hundra meter därifrån. Även 

med den mest riktade mikrofonen (Sennheiser MKH416) mot lodjuret går det inte att “skärma 

av” lodjuret lika bra som kameran gör och därför hörs ljudet av trädsus, fågelsång och även 

något tungt motorfordon långt borta då djurlätet från lodjuret spelas in. Att i efterhand vid 

editering ta bort eller minska nivån på bredbandigt37 “brus” såsom trädsus och biltrafik är oftast 

lättare att ta bort än smalbandig38 och oregelbunden fågelsång. Detta kom vi fram till vid 

editeringen av ljuden. Trädsus och biltrafik är för det mesta mer statiska ljud än fågelsång och 

därför kan brusreducerings-programvara39göra ett bättre jobb automatiskt än vad det kan i 

oregelbundna ljud såsom fågelsång, där man i större utsträckning måste arbeta manuellt vilket 

kan vara tidsödande. Mer om detta under avsnittet 3.6.3 Organisering & Editering av inspelat 

material. 

 

3.6.2 Djurhanteringen 

Vi förstod snart att det svåraste var att få djuren att avge läten. Fotografen Tom Svensson på 

Nordens Ark berättade att de flesta djuren låter bara när de är brunstiga, arga, rädda eller leker. 

Det är inte så ofta djuren blir arga eller rädda i djurparker. Fåglar är lättast att spela in eftersom 

de kommunicerar med läten. Därför 

började vi med att spela in ljud från 

japanska tranor. Bilden till vänster visar 

vårt avstånd med mikrofonen till tranorna 

(de vita i mitten på bilden). Det var bara 

den ena av de två tranorna som gav ifrån 

sig ett litet mumlande ljud. Vid ett andra 

försök att spela in deras läten ställde sig 

                                                 
37

Ljud med energi i breda frekvensområden 
38

Ljud med energi i smala frekvensområden 
39

Kan minska “brus” i ljudfiler. Användaren avgör vad som är brus genom att “lära” programmet det. 
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plötsligt tranorna bredvid varandra, sträckte upp sina näbbar i luften och gav ifrån sig ett 

trumpet/billarm-liknande ljud. Det inspelade ljudet spelades kort därefter upp för tranorna. Då 

började de låta på samma sätt igen. 

 

Olika djur kräver olika strategier. De flesta av fåglarna på Nordens Ark gav inte ljud ifrån sig 

direkt. Väntetiden blev lång. Väntetiden hos storkarna och hackspettarna var fyra timmar utan att 

de gav ett enda ljud ifrån sig. Då mikrofonen inte visades gav de ljud ifrån sig. Vissa djur lät bara 

när de blev matade. Då en utter matades av en djurskötare gav den ljud ifrån sig. Den hade ett 

pipigt läte, ungefär som en kyckling. 

 

De flesta lantdjuren gav ifrån sig ljud. De är relativt tama och inte rädda för folk. Getterna 

uppförde sig underligt. De lät mycket när de såg någon komma in till ladan där de bor, men när 

de såg någon gå in till deras inhägnad var de helt tysta. Detta observerades vid flera tillfällen. Vi 

förstod att när någon tar i grinden eller dörrhantaget ger getterna ljud ifrån sig. Det gick därför att 

få getterna att ge ljud ifrån sig genom att öppna och stänga grinden. Tigrarna gav ljud ifrån sig 

när de väntade på mat. När de hade fått sin mat försvann de tysta upp på tigerberget. Vid ett 

besök in i lodjurens inhägnad tillsammans med fotografen Tom Svensson morrade ett av lodjuren 

eftersom denne ville markera sitt revir enligt Tom Svensson. Ljudet från det morrande lodjuret 

spelades in. 

 

3.6.3 Organisering och editering av inspelat material 

Mellan sex-sju timmars ljud spelades in på Nordens Ark. Stor del av det inspelade ljudet 

bedömde vi vara oanvändbart i framtida mediaproduktioner på grund av bland annat störande 

motorljud och hård vind hamnade. Detta material i ”papperskorgen”. 

  

Det första vi gjorde var att ta backup på alla våra ljudfiler i deras råa form för att säkerställa 

materialet. Därefter gjorde vi en mapp som innehöll de oklippta filerna men där vi ändrade alla 

filnamn till namn som gav mer information om inspelningen enligt följande namnkonvention: 

 

Djur_Person som spelade in_Mikrofon_Tagningsnummer 

Vilket t.ex. kunde bli: 
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Hönor_Anthon_MKH416_01 

 

Det var inte alltid enkelt att döpa filerna eftersom det ibland var svårt att identifiera djuret på 

inspelningen. Just av denna anledning “slatar” man inspelningarna med information om vad man 

spelar in och när m.m. Vissa av inspelningarna saknade denna information vilket ledde till att 

flera inspelningar blev svåra att tyda när ljudfilerna skulle organiseras. Eftersom ljudinspelarna 

“stämplar” ljudfilerna med datum och tid i form av metadata40 och att vi i stort sett alltid befann 

oss på samma plats och spelade in samma djur så kunde vi ändå få fram de djurläten och vilken 

mikrofon som använts på de inspelningar som inte blivit ”slatade”. 

Efter att alla filer döpts kopierades mappen med nya namn till en “edit-mapp”. 

 

Under detta arbete användes en mjukvara för Mac os x41 som heter Audiofinder. Detta är ett 

program för att organisera och hitta ljudfiler men som också har en enklare sample-editor som 

var mycket smidigare och snabbare till detta arbete än att öppna alla filer i Pro Tools42. Dock var 

det ändå ett tidsödande arbete eftersom alla filer måste gås igenom mer än en gång. 

Efter att filerna klippts i editmappen kopierades de även till en “noisereduction-mapp”. Filerna i 

denna mapp var de som skulle processas med Izotope RX som är ett ljudredigeringsverktyg som 

kan “ta bort” brus och andra missljud. Izotope RX har sagts vara Photoshop43 för ljud då det ger 

en väldigt grafisk bild över ljudet i sitt spektrogram44 och att man sedan i detta spektrum kan 

“måla över” vissa ljud i specifika frekvensområden45. Nedan är ett exempel på hur Izotope RX 

användes för att sänka bakgrundsbruset samt att ta bort fågelsång i en av inspelningarna, en 

process som även användes till många av ljudfilerna. 

 

I bilderna på sidan 25 visas exempel på hur ljudet av skator som kraxar togs bort, samtidigt som 

en amurleopard morrar. De två översta bilderna visar ljudet före bearbetningen, både som 

                                                 
40

Metadata betyder information om data. Det används för att beskriva innehållet i en datasamling eller liknande. 
41

Mac os x är operstivsystem utvecklade för mac-datorer av Apple 
42

Pro Tools är ett ljudberabetnings-program som man klipper och designar ljud i. 
43

Photoshop är en bildbehandligsmjukvara av Adobe 
44

Ett spektrogram visar mängden energi i olika frekvensområden över tid. Bildexempel på sidan 25. 
45

Frekvensområden är avgränsade områden i ljudet som innehåller ljud med olika typ av karaktär. I enklare form 

kan dessa områden vara t.ex. basregister, mellanregister och diskantregister men man kan dela upp ljudet mer än så. 
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vågform (vänster) och spektrogram (höger), och understa bilderna visar resultatet efter 

behandlingen med Izotope RX. För att det skall vara enkelt att se har ljudet av skator markerats i 

spektrogramet i översta bilden till höger. I spektrogramet ligger tiden på x-axeln och frekvens på 

y-axeln och desto ljusare färg, desto mer energi i det frekvensomtrådet. 

 

Skatorna är i det inringade området men under, i de ganska låga frekvenserna ligger ljudet av 

leopardens morrande. För att inte förlora ljudet från leoparden, markeras endast frekvensområdet 

där ljudet av skatorna bedöms finnas. Verktyget Spectral Repair har här används. Detta verktyg 

har förmåga att “ta bort” ljud som man inte vill ha och ersätta dessa med annat ljud, baserat på 

ljudet runt om det markerade frekvensområdet. Verktyget har några presets46 och speciellt 

Replace Unwanted Event (Slow) var mycket användbart. 

 

Värt att notera är att det är väldigt liten skillnad på vågformerna även vid visning på stor 

bildskärm. Däremot är det stor skillnad på de två spektrogrammen. I nedre bilden är skatorna 

som borttrollade och ersatta med “inspelningsbrus” och när man lyssnar på ljudet så hörs 

skillnaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

Engelska ordet för förinställningar. Vanligt begrepp i mjukvaror där man skapar media som i t.ex. Photoshop och 

Pro Tools. 
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Bilderna ovan visar ljudfilen innan bearbetning 

 

Bilderna ovan visar ljudfilen efter bearbetning 
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4 Resultat och slutsats 

Hur spelar man in ljudet av djur så att det kan användas i framtida mediaproduktioner? 

Vilken typ av mikrofon är bäst vid inspelning av djurläten? 

Vad är det optimala förhållandet för en inspelning utomhus? 

Kan man framkalla läten hos djuren om man spelar upp ljud för djuren? 

Hur lätt är det att kommunicera med djuren? 

Samtliga dessa var uppsatsens frågeställningar och svaren redovisas nedan. 

 

4.1. Djurljud 

Att spela in djurljud tar lång tid. Detta beror på att djuren inte låter på kommando och därför 

behöver man ha mycket tålamod när man skall spela in djurläten. Lantraserna på Nordens Ark 

var betydligt mer villiga att göra läten än de vilda djuren. Men även hos lantraserna fanns 

problem med att få dem att låta. Till exempel fick vi inte mer ljud från korna än deras tuggande 

av hö, trots att vi spenderade två timmar tillsammans med dem. 

 

Vi spenderade lika lång tid med järvarna och fick till och med gå in till dem men fick inte ett 

enda ljud från dem. Vi var förberedda på att djuren inte skulle låta så mycket som de gör i 

Hollywood-filmer men vi blev ändå förvånade över att det var så svårt att få ljud från många av 

djuren. Optimalt sett får man inte ha stor tidspress oavsett vilken slags fältinspelning som görs, 

men detta gäller speciellt vid inspelning av djurläten. Vi blev helt övertygade om att det inte går 

att ha bråttom när man spelar in djurläten utan man får helt enkelt låta det ta den tid det tar. 

 

Vi hade fått olika besked om vad som skulle hända om man spelade upp djurljud för djuren. Ann 

Kroeber (m.fl. andra ljuddesigners) hävdar att man ofta får ett verbalt svar tillbaka om man 

spelar upp djurläten (djurens egna läten) för dem. Tom Svensson hävdade däremot att det inte 

fungerar, djuren blir visserligen nyfikna men de kommer inte att låta. 

 

Vi kan inte dra säkra slutsatser från vår undersökning, men vår uppfattning är att det går att 

framkalla läten hos djuren genom att spela upp deras egna ljud för dem. Detta bevittnade vi 
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framförallt då vi först spelade in läten från tranorna och därefter spelade upp ljudet för dem. De 

började då ge ljud ifrån sig på samma sätt som de kort tidigare gjort. 

 

4.2 Resultat av mikrofonval 

Vid vår intervju med ljuddesignern Ann Kroeber berättade hon att hon föredrar att vara väldigt 

nära djuren med mikrofoner med njur-karaktärestik. Vad vi erfor under inspelningarna var att det 

var svårt att komma så nära djuren som vi egentligen ville. Det var bara när vi spelade in 

lantraserna som vi hade möjlighet att komma så nära som behövdes för optimal inspelning. 

 

Det var oftast mycket bakgrundsljud vid inspelningarna och detta gjorde att vi blev tvungna att 

använda vår mest riktade mikrofon (MKH 416) som huvudmikrofon men eftersom vi var två 

personer som spelade in använde vi oftast samtidigt vår mid-side-mikrofon (Shure VP-88) och 

kunde därefter jämföra resultatet. 

 

Efter att ha lyssnat på inspelningarna av samma ljudkälla med de två olika mikrofonerna kom vi 

fram till följande. 

 

● “Bakgrundsbrus”/ Signal-förhållandet var bättre hos MKH 416 eftersom det är en mer 

riktad mikrofon. Därför var ljudet från djuren högre i förhållande till miljöljudet med den 

mikrofonen. 

 

●  Ljuddesignern Ann Kroeber hade rätt när hon sa att ljudet “filtrerades” när djuren inte 

var i den riktade mikrofonens riktning. Detta på grund av att mikrofonen är starkt riktad varför 

det avsedda objektets läte filtreras bort. När detta händer så låter inspelningen inte bra. Men 

samtidigt är det på grund av denna filtrering som mikrofonen är såpass riktad som den är. 

 

● Även om VP-88 var mindre riktad, och därför oftast hade lägre nivå på ljudet från den 

önskade ljudkällan, tyckte vi mer om dess ljudkaraktär eftersom den kändes mer luftig och öppen 

i ljudbilden än MKH 416. Detta kan delvis bero på att VP-88 är en stereomikrofon till skillnad 

från MKH 416 och stereoljud upplevs ofta djupare och inte lika “platt” som en monokälla. 
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4.3 Resultat av ljudrestaureringen 

Under arbetet med att restaurera ljudet och ta bort brus kom vi fram till följande. 

 Ensamma fågelkvitter är oftast enkla att ta bort 

 Efterklangen av ensamma fåglars kvitter är oftast ett större problem än själva kvittret 

 Fågelkvitter från en grupp fåglar är ofta svårt att ta bort helt utan att lämna “färgningar” i 

ljudet 

 Ligger det önskade djurets läte i samma frekvensområde som fåglarnas störljud och låter 

samtidigt kan man i bästa fall sänka nivån på fåglarnas läten, men att ta bort det helt fungerade 

inte för oss 

 Oftast kan man sänka hela brusnivån (mikrofonbrus och “miljöbrus”) cirka 6 - 9 dB utan 

att några som helst färgningar av ljudet kan uppfattas 

 Izotope RX var ett av de viktigaste verktygen vi hade tillgång till. Faktum är att många av 

ljudinspelningarna skulle varit oanvändbara om vi inte processerat dem med Izotope RX. 

 

4.4 Svar på frågeställningarna 

Svaret på frågeställningen ”Hur spelar man in ljudet av djur så att det kan användas i framtida 

mediaproduktioner” blir att den tekniska utrustningen är viktig och att kunna hantera denna på 

ett professionellt sätt. Det är dock relativt lätt att skaffa sig information om vilka mikrofoner och 

annan utrustning som skall användas och hur inspelningarna skall redigeras. Svårare är hur man 

får djur att ge ljud ifrån sig. Det gäller att vänta, att var uthållig, att ha tid, att vara noga och att 

vara alert. Det är en fördel att få jobba ihop med en professionell djurskötare som vet hur djuren 

uppför sig. Då kan skötaren kanske framkalla läten hos djuret och t.o.m. olika läten. Om djuren 
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inte ger ljud ifrån sig eller det är mycket störande ljud i inspelningsmiljön går det inspelade 

resultatet inte att användas i en kommande mediaproduktion. 

 

Vilken typ av mikrofon är bäst vid inspelning av djurläten? 

Om du kan vara väldigt nära djuret är det bäst att ha en mikrofon av njur-karaktär. Är du lite 

längre ifrån djuret eller om det är mycket miljöljud som stör ska du använda dig av en väldigt 

riktad mikrofon. 

 

Vad är det optimala förhållandet för en inspelning utomhus? 

Det optimala för inspelning av djurläten utomhus är att det inte blåser eller regnar. Det ska inte 

vara motortrafik i närheten och helst vara en miljö utan fåglar eller andra vilda djur som låter. 

 

Kan man framkalla läten hos djuren om man spelar upp ljud för djuren? 

Det är lättare att framkalla läten hos fåglar än hos däggdjur. Tom Svensson berättade att fåglar 

kommunicerar med läten medan däggdjur inte gör det på samma sätt. Då är det logiskt att fåglar 

svarar på fågelljud som spelas upp för dem. Hos däggdjur får man oftast en reaktion när man 

spelar upp ljud för dem, men inte mycket mer än att de bara kollar var ljudet kommer ifrån. 

 

Hur lätt är det att kommunicera med djuren? 

Det går inte att börja prata med vilket djur som helst och få den att lyssna och förstå dig. 

Antingen måste du ha lång erfarenhet av hur du kommunicerar med djur som du inte har träffat 

tidigare som Ann Kroeber eller så ska du känna djuren väl som Tom Svensson på Nordens Ark. 

Vi hade stor hjälp av det Ann Kroeber berättade för oss i intervjun vi gjorde med henne. Vi 

försökte använda oss av hennes kunskaper men vi var inte lika bra på att hantera djuren som hon 

är. Detta krävs helt enkelt träning. 
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5 Slutord 

 Vi blev inte helt nöjda med slutresultatet av ljudinspelningarna eftersom vi bedömer att slutprodukten 

inte kan användas i en kommande mediaproduktion. Detta beror delvis på att vi inte fick rätt information 

om det störande miljöljudet som finns runt Nordens Ark. En annan orsak är att vi inte haft tillräckligt god 

kunskap om hur man pratar med djur. Vi hade dock på ett tidigt stadium förstått att det inte var lätt att 

spela in djurläten men det var svårare än vi kunnat ana. Vi trodde att djur på en djurpark var nästintill 

tama och att djurskötarna skulle kunna framkalla läten på befallning. Men djur är djur och de gör som de 

vill. Vi skulle haft mera tid för djuren. Det hade inte varit fel att veta mera om djurs beteenden och vi 

kanske skulle ha valt att koncentrera oss på ett djur eller att spela in djurläten på ett barn-zoo. 

  

Vi konstaterar vikten av att göra en verbal kommentar på inspelningen (slata) med datum och djur m.m. 

Alla inspelningar blev inte “slatade” och därför blev det svårare att identifiera och sortera ljuden. Vi hade 

dock kommenterat många inspelningar varför identifiering var möjlig. 

  

Den tekniska utrustningen som vi valde var passande för fältinspelningen. Vi kunde också hantera den på 

ett professionellt sätt. Själva redigeringen av det inspelade materialet tog längre tid än vad vi trott på 

grund av miljöljuden på platsen.  

  

Fältinspelning är ett område som man inte enbart kan lära sig genom att läsa böcker. För det första så 

finns det inte särskilt mycket litteratur på området och för det andra blir man inte en “färdigutbildad” 

fältinspelare genom att endast läsa böcker. Litteraturen är en bra början men för att bli en bra fältinspe-

lare måste man arbeta med det praktiskt under lång tid.   
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5.1 Vidare rekommendationer 

För den som vill fördjupa sig i fältinspelning av djurläten rekommenderar vi att ta god tid på sig 

och att välja flera djurparker eller liknande platser. Men dessförinnan måste studier göras om 

djurs beteenden. För att få ett optimalt resultat skall flera olika mikrofontyper testas tillsammans 

med annan teknisk utrustning. Efter redigering och editering skulle det kunna bli ett slutresultat 

som skulle kunna läggas fram för intresserade filmstudios eller ljuddesigners för att användas i 

film- eller spelproduktioner. 

 

5.2 Vad tar vi med oss? 

Från detta examensarbete tar vi med oss en hel del erfarenheter och kunskaper till 

förhoppningsvis framtida jobb. Det gäller inte bara inspelning av djurläten, utan vi har lärt oss 

mycket inom all fältinspelning och hoppas kunna få arbeta mera med detta i framtiden. Det 

skulle vara roligt att få jobba med naturfilm. Då skulle vi få användning för våra kunskaper och 

kanske få åka runt i världen för att spela in specifika djurläten. Det låter mera spännande än att 

bara spela in olika djurläten för ett ljudbibliotek. 
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Ordlista 

Djur - (Animalia) avser de flercelliga organismer som är rörliga, och heterotrofa, det vill säga för 

sin överlevnad beroende av att äta andra levande eller döda organismer. 

En utrotningshotad art - är en art som hotas av utrotning, antingen på grund av att den till antalet 

är få, eller att den hotas av förändrande miljömässiga eller rovdjursparametrar. 

Mono - En ljudkanal. 

Stereo - Två ljudkanaler. 

Metadata - Betyder rent språkligt data om data eller information om data. Ursprungligen 

användes begreppet metainformation, alltså information om information. Normalt används 

metadata eller metainformation för att beskriva innehållet och strukturen för en datasamling. 

Presets - Engelska ordet för förinställningar. Vanligt begrepp i mjukvaror där man skapar media 

som t.ex. Photoshop och Pro Tools. 

Ljudbibliotek - En skiva/hårddisk/mapp full med ljudeffekter som man kan köpa och sedan 

(oftast) använda ljuden hur man vill. 

Ljudeffektsprocessor - Kan omvandla ljudet på olika sätt. Finns otroligt många olika typer av 

processorer, några exempel är distorsion och flanger. 

Bredbandigt - Ljud med energi i breda frekvensområden. 

Smalbandigt - Ljud med energi i smala frekvensområden. 

Brusreducerings-programvara - Kan minska “brus” i ljudfiler. Användaren avgör vad som är brus 

genom att “lära” programmet det. 

Mac os x - är operativsystem utvecklade för Mac-datorer av Apple. 

Pro Tools - är ett ljudbearbetnings-program som man klipper och designar ljud i. 

Photoshop - är en bildbehandlingsmjukvara av Adobe. 

Spektrogram visar mängden energi i olika frekvensområden över tid. 

Frekvensområden är avgränsade områden i ljudet som innehåller ljud med olika typ av karaktär. I 

enklare form kan dessa områden vara t.ex. basregister, mellanregister och diskantregister men 

man kan dela upp ljudet mer än så. 
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Bilaga 1 

 

Hela intervjun med Ann Kroeber 

Jag ska berätta hur jag arbetar. Jag är inte en väldigt tekniskt person, jag har väldigt bra öron. Jag 

rekommenderar att man går med en djurskötare när man är på djurparker, de vet hur djuren beter 

sig så det är väldigt bra om man kan ordna det. 

 

Vad jag har upptäckt är att djur är mycket smartare än vad folk tror, de förstår oss bättre än vad 

folk tror. Varje gång blir jag förvånad för jag går inte ut med en plan och förväntningar, jag 

kanske har en överblick på vad jag vill ha till projektet men det viktigaste är att vara närvarande 

med djuret. Få ut alla oljud ur huvudet och tänk inte på vad du ska äta till lunch, bara var där 

med djuret. En sak med mikrofoner är att djuren kan känna sig hotade av dem, men de kan också 

vara fascinerade över dem. Det kanske låter konstigt men så här gör jag. Jag berättar för dem, jag 

berättar vad jag håller på med. Ibland spelar jag till och med upp ljud för dem. Jag ska berätta om 

ett möte jag hade med apor. 

Jag åkte till en San Franciscos djurpark tidigt på morgonen och jag kommer inte ihåg vad det var 

för apor men de var chimpansliknande stora apor som bodde på ett stort apberg. De lät mig gå in 

till dem. Det var en flock med apor på detta stora höga berg och längst upp kollade en apa på mig 

och jag sa: 

"Hej! Kom hit, jag vill visa dig något" 

 

Precis som om du skulle prata med ett litet barn eller som med din hund. Din hund förstår ju vad 

du säger och andra djur är precis likadana. De kan bli jätteglada ifall man pratar med dem. För 

folk gör inte det så mycket. 

Så jag sa till apan att komma hit och hela flocken kom ner och satte sig runt mig, ungefär som en 

förskoleklass som undrar vad jag ville visa dem. Det var helt fantastiskt. Jag hade med mig en 

hötalare där jag spelade upp ljud ifrån små springapor som jag hade spelat in tidigare på en 

annan del av djurparken. Aporna hade aldrig hört dessa ljuden innan, så jag sa: 

"Jag vill spela in ljud" och så pekade jag på öronen. Sen pekade jag på mikrofonen och sa: 

"Ljudet går in här och sen går den ner i den här" och pekade på bandspelaren. 
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De lyssnade noggrant och var väldigt intresserade. Sen sa jag att jag skulle spela upp något för 

dem, jag satte på bandet med springaporna och de blev helt fascinerade och jag sa att ni kan göra 

bättre. Då blev de vilda och hoppade upp och ner och skrek. Det var helt fantastiskt, det var ett 

ögonblick i mitt liv där jag inte kunde tro att det var sant. 

 

En annan bra historia var när jag var på en gepard-bevaringsfarm och ägaren ville inte att jag 

skulle gå nära den eftersom en fransk fotograf hade nyligen blivit skadad och ägaren var lite 

orolig över det. Han ville att jag skulle vara många meter bort, men jag kan inte spela in på det 

sättet och måste vara nära djuren. Så jag närmade mig sakta sakta medan han hade ryggen emot 

och bara genom att kolla på geparden märkte jag att han var nervös. Så jag visade genom mitt 

kroppspråk att allt var okej och på slutet av dagen kunde jag klappa den och den kurrade i 

mikrofonen. Det var fantastiskt. 

 

Ett annat bra sätt att få djur att låta är, om det är möjligt, att ha en hona och två hanar. Då kan de 

två hanarna göra alla möjliga ljud för att få honans uppmärksamhet. 

 

Jag var med en mustang hingst en gång, det var på en mustangfarm och jag spelade in mustanger 

eftersom de har ett större vokabulär. Denna mustangen hade varit inne i några dagar och han var 

väldigt nervös och rädd för jag hade min mikrofon med vindskydd. Jag gav honom en morot och 

sa att allt är okej, jag ska inte skada dig. Jag berättade att jag vill spela in ljud och pekade mot 

öronen. Sen sa jag: 

"Jag jobbar på en film och det är en stor stjärna med som heter Robert Redford, men det är 

faktiskt du som är stjärnan" 

 

Då tittade han på mig och tänkte "Jaa" och så kom det fram ett jättevrål ifrån hästen. I en och en 

halv timme stod han och pratade med mig och det var som om han uppträdde och han ville hela 

tiden vara säker på att jag fick det med mikrofonen. 

 

Så prata med dem, eller om du har en kompis som är bra med djur be honom att prata. Var dig 

själv och du kan till och med berätta att du jobbar på ett skolarbete, var bara där med dem och se 

till att du är närvarande. Alla djur är olika, för ett tag sen var jag på ett katthem och där var det 
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katter som kom fram till mig och andra katter förstod precis vad jag skulle göra så de sprang iväg. 

Precis som min hund, så fort jag sätter på inspelaren så blir han tyst. Ibland när jag jobbar och 

han vill gå ut så sätter jag på min inspelare så att han är tyst. 

 

På samma katthem fanns en tiger som var ensam och ledsen. Så jag gick dit och frågade hur han 

mådde och så. Vi pratade bara och han pratade till min mikrofon. Efter en stund la han huvudet 

mot stängslet och ville att jag skulle klappa honom, jag såg det på honom. Jag vågade inte, jag 

var rädd för folk skadar faktiskt sig. Jag sa till honom "Ceasar, jag kan inte. Jag är ledsen men 

jag får inte." 

Då stirrade han på mig och röt till och gick iväg. Han pratade inte med mig på en och en halv dag, 

han var sur för att jag inte litade på honom. 

På nätterna i kattparken börjar alla katter prata med varandra och det gör de bara om ingen 

människa är där. Jag ville så gärna spela in det, så jag la min utrustning utanför hans inhägnad. 

Han hade ett enormt område att vara på, men han valde att stå där min utrustning låg och började 

prata med de andra katterna. 

 

Är du alltid nära djuren eller använder du parabolmikrofoner ibland? 

 

Nej, jag använder inte parabolmikrofoner. Jag brukar vara väldigt nära djuren. Jag använder inte 

riktade mikrofoner för att, detta är mina åsikter du kanske har andra, men jag anser att det är mer 

naturligt ljud om de kommer nära. Jag använder en njurmikrofon eftersom om de är lite utanför 

riktningen av mikrofonen så låter det bättre än om jag hade haft en riktad. Så försök att vara nära 

djuren, om det inte är möjligt får du testa dig fram. Du får experimentera helt enkelt. 

 

Översatt från engelska av Anthon Elfström 


