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Sammanfattning 

I denna uppsats studeras kroppslig hörsel hos döva. I en specialbyggd ljudstol 
testas frekvenser och rytmers olika känslolägen på en testgrupp bestående av 
döva. Denna testgrupp har fått svara på ett antal frågor angående sambandet 
mellan vibrationer och upplevda känslolägen. Resultatet av denna undersökning 
indikerar att det går att hitta ljud och rytmer som i stora drag pekar den döve 
lyssnaren i en viss riktning ifråga om känsloinställning. Trots underlagets ringa 
antal visar resultatet en gemensam associationsbild och att dessa ljud och rytmer 
uppfattas på liknande sätt av hela gruppen. 

 
 
 

Sökord: film och musik, musik och känslor, hörselskador, musikpsykologi 
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Inledning 

När jag på fredagen sätter på en film i min DVD-spelare, sätter jag även på min 
stereo kopplad till spelaren för att få en större upplevelse av filmen. I min värld är 
det av största vikt för hur min upplevelse av filmen kommer att bli. Jag tror detta 
gäller de flesta som tittar på film, just det faktum att musiken har en stor del i hur 
helheten och känslan i filmen förmedlas. Redan i vinjetten sätts atmosfären och en 
känsla för vad jag som tittare kan vänta mig. Stora orkesterklanger med smekande 
stråkar talar om grandiosa vyer och äventyr. Hetsiga stråk i dissonanta ackord 
vittnar om att nu kommer jag som tittare att få vara på min vakt för här kommer 
något som kommer att kännas skrämmande. En ensam gitarr med luftig 
sångstämma talar om relationer och antagligen ett visst mått av romantik osv. 
Gorbman (1987) skriver ”Music greases the Wheel of the cinematic pleasure 
machine by easing the spectator´s passage into subjectivity” (sid 69) och menar 
med det att vi genom filmmusiken på ett smidigt sätt pekar oss i en känslomässig 
riktning. Dessa musikaliska föraningar gör att jag ställer in mig på hur jag skall se 
på filmen och hur min ingång i just denna historia kommer att vara. Ingen av oss 
stänger väl av ljudet och tycker att filmen är lika sevärd då. Dock finns det ju de 
som inte har något val nämligen de hörselskadade och det är om dem och deras 
upplevelser som denna uppsats skall handla. Vad i en hörselskadads värld ger de 
signaler som musiken ger den hörande i en film och kan man på något sätt med 
musiken som utgångspunkt skapa den atmosfär som höjer filmupplevelsen till 
något mer än det som kan ses och förstås från bilderna och språket? 
 

Bakgrund 

I de hörandes värld är det en självklarhet att ljud och musik finns att tillgå som 
hjälp att tolka, fly eller på andra sätt ge en extra dimension av tillvaron. För de 
hörselskadade gäller andra regler. Deras filmupplevelse är helt beroende på vad 
kameran visar och om något händer utanför bild måste en hjälptext ge en aning om 
vad som sker. Detta ses för mig som hörande som en stor nackdel och en stor 
förlust av filmupplevelsen som helhet. Kanske finns det sätt att väga upp denna 
avsaknad av konventionell filmmusik med ett alternativ som kan ge hörselskadade i 
alla fall en del av den stämning som den vanliga filmmusiken förmedlar. Så väcktes 
tanken på att undersöka frågan närmare och se om det finns möjlighet att med 
hjälp av låga frekvenser som går att känna rent fysiskt kunna skapa en extra 
dimension till döva filmtittare. I denna uppsats kommer jag att utgå ifrån vissa 
antaganden om hur detta skulle kunna testas.  
 
För det första är min uppfattning att den musik som redan är inspelad till en film 
inte går att använda då den innehåller för mycket höga frekvenser (över 
ca.300Hz)som blir svåra att uppfatta som vibrationer då svängningen är för snabb 
(www.oru.se). Därav blir det nödvändigt att skapa ny musik som känns i fysisk 
mening.  
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Hur skulle då denna musik utformas? Inom musikpsykologin har det 
dokumenterats hur hörande uppfattar musiken. Vad det gäller det rytmiska skriver 
Alf Gabrielsson (www.nutidamusik.se) att snabba tempi förknippas med glädje, 
aktivitet, ilska, vrede och andra explosiva känslor. Långsamt tempo förknippas 
med sorg, ömsinthet och liknande djupa känslor. Finns det för döva på samma sätt 
som för hörande vissa triggers, alltså vissa frekvenser eller rytmer, som på samma 
sätt som beskrivet ovan skapar en viss känsla i kroppen när de kopplas till en 
filmsekvens och hur kan man förmedla denna musikaliska upplevelse till någon 
som inte kan höra den med hjälp av örat? 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera om det finns ljud alternativt rytmer som 
när de spelas skapar specifika känslor, så att de kan uppfattas av en som är döv 
genom att lyssna med kroppen. Här diskuteras i huvudsak tre frågeställningar: 

• Finns det vissa generella frekvenser eller rytmer som hos döva kommer att 
skapa en bestämd förväntan eller känsla såsom stress, rädsla, trygghet, när de 
spelas? 

• Hur förmedlas dessa musikinslag till en som inte kan höra? 

• Fyller dessa musikinslag någon funktion i filmtittandet? 

Avgränsning  

Även om utgångspunkten för denna uppsats är att i ett längre perspektiv kunna 
implementera inhämtade data tillsammans med bild studeras här endast den 
musikaliska aspekten frikopplat från bildintryck.  Vidare är testgruppen snävt 
avgränsad vilket innebär att resultaten endast kan ses som en indikation och inte 
statistiskt säkerställda. 

Teori 

Då ordet döv återkommer genom denna undersökning är det viktigt att definiera 
vad som här menas med döv. I Svenska akademins ordlista 
(http://g3.spraakdata.gu.se/saob/) förklaras ordet som en som saknar förmåga att 
höra. I denna uppsats har ordet en lite annan betydelse. Här menas med döv någon 
som saknar förmåga att genom örat uppfatta de vibrationer som vi kallar ljud. 
Frekvens är även det ett ord som återkommer ett flertal gånger och som kan 
behöva en förklaring. Frekvens är antalet kompletta svängningar per sekund i 
periodisk energi som skickas ut som ljudvågor. Hörbara frekvenser anses ligga 
mellan 20 och 20 000 cykler per sekund (www.bose.se). Frekvensen anges i Hertz 
(Hz). 
 
Det har visat sig vid starten av detta arbete att forskningen inom detta område är i 
sin vagga. Den forskningslitteratur som finns behandlar i huvudsak dövblindas 
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tekniska hjälpmedel (www3.interscience.wiley.com). Vad det gäller att försöka 
få mer fysisk påverkan av filmljud har det gjorts försök förut. På sjuttiotalet gick 
ett antal filmer upp på biograferna med ett specialljudspår kopplat till filmen. 
Detta system kallat sensurround (www.wikipedia.org), byggde på att ett antal 
stora högtalare placerades ut i biolokalen och på speciella ställen i filmen sköt ljud 
ut från dessa med sådan kraft att salongen skakade och skapade en fysisk 
påverkan. Denna uppsats har dock en något annan utgångspunkt  och är i 
huvudsak baserad på Evelyn Glennies teorier om kroppslig hörsel. 
 

Kroppslig hörsel 

John Cage (musiker och kompositör) lär ha kommit ur ett ljudisolerat rum och 
förklarat att tystnad inte existerar (Ackerman, 1990) och med det menat att han i 
det ljudisolerade rummet hört de många ljud som kroppen ger upphov till i form av 
blodomlopp, magrörelser med mera. På samma vis talar döva om de olika ljud de 
hör. Det som de egentligen gör är att med kroppen uppfatta de vibrationer som 
ljudet består av. Detta sätt att känna ljud är det som i denna uppsats kallas 
kroppslig hörsel. 
 
I ett föredrag av Evelyn Glennie (2008) som är en världsberömd gravt 
hörselskadad slagverkare diskuteras olika aspekter med kroppslig hörsel. Hon 
beskriver hur hon som tolvåring började spela slagverk. Ett av de problem hon 
mötte var att det var mycket svårt att urskilja flera frekvenser samtidigt. Som hon 
förklarar det var det i början enormt svårt att uppfatta de små frekvensskillnaderna 
i intervall som låg tätt t ex. en liten sekund. Glennie började dock öva på att känna 
igen vibrationen hos olika frekvenser och efter en tid lyckades hon uppnå en sådan 
känsel att ljuden klarnade.  
 
Glennie (2008) skriver att hörsel i grunden är en speciell form av beröring. Ljud är 
helt enkelt vibrationer i luften som örat fångar upp och omvandlar till elektriska 
signaler som sedan tolkas av hjärnan. Hörselsinnet är inte det enda sinne som kan 
göra detta, känseln kan också göra detta. Glennie förklarar att om du exempelvis 
står vid en väg samtidigt som en stor lastbil passerar så både känner du och hör 
vibrationen. Vid väldigt låga frekvenser blir örat ineffektivt medan resten av 
kroppens känselsinne tar över. Vidare menar Glennie att vi av någon anledning 
ofta gör skillnad på att höra ljud och känna en vibration när det i själva verket är 
samma sak. Det är också intressant att notera att det i italienskan inte finns någon 
sådan distinktion. Verbet ”sentire” betyder både att höra och att känna. 

 
Vidare beskriver Glennie att dövhet inte betyder att du inte kan höra bara att det är 
något fel i öronen. Även den som är helt döv kan fortfarande höra ljud. Vi har lätt 
att känna de låga vibrationerna och bör enligt Glennie även göra detsamma med de 
höga vibrationerna. Problemet är att när frekvensen blir högre och våra öron blir 
mer effektiva så dränker de den mer subtila känslan av vibrationen. Glennie ägnade 
mycket tid som ung (med hjälp av sin slagverkslärare Ron Forbes) med att förfina 
sin förmåga att utskilja vibrationer. Hon stod med händerna mot klassrummets 
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vägg medan Ron spelade toner på timpani (timpanin skapar mycket vibrationer). 
Så småningom kunde hon urskilja i stora drag vilken ton som spelades genom att 
associera till det absoluta gehöret hon haft innan hon förlorade hörseln. De låga 
tonerna känns främst i benen och fötterna och de höga tonerna känns främst på 
specifika ställen i ansikte, nacken och bröstkorg.  

Teoretiska implikationer för denna studie 

Att eventuella testpersoner har samma förfinade förmåga att urskilja vibrationer 
som Glennie går dock inte att förutsätta. Detta innebär att man i en testsituation 
måste välja frekvenser som är tydliga och rena från sammansatta ljud. Likaså är 
kroppen dålig på att uppfatta ljud i det höga frekvensområdet då svängningarna 
där är så snabba att de blir svåra att känna (www.oru.se) vilket indikerar att valet 
av tonhöjd bör ligga inom basregistret. Ytterligare ett problem med att studera 
kroppslig hörsel är valet av klangfärg. Här bör det vara en fördel att välja ljud som 
det på ett lätthanterligt sätt går att skapa tydliga resultat utifrån. Mer om detta i 
avsnittet ”val av testljud”. 

Metod 

Det saknas empiriska studier som behandlar detta specifika område. Därför blir 
metodansatsen och val av testutrustning av oprövad karaktär. De empiriska 
studier som genomförts på området har studerat dövblinda och deras förmåga till 
kommunikation genom vibrerande hjälpmedel (www3.interscience.wiley.com). 
Dessa tester har utförts genom praktiska försök samt intervjuer med målgruppen. 
Då målgruppen är ett begränsat antal individer har dessa försök gjorts i liten skala 
dvs. 5-20 personer. Detta ger inte ett statistiskt signifikant resultat men kan ändå 
ses som en indikation. I denna uppsats har jag valt en liknande metod. 
Undersökningen bygger på praktiska experiment samt korta frågor.  
 
Försöket går ut på att ett antal personer oberoende av varandra får lyssna till ett 
antal ljud och rytmer med olika frekvenser. Frågan här är att ta reda på vilka 
frekvenser som är värda att använda. Med andra ord vilka frekvenser som går att 
uppfatta med sådan tydlighet att de kan kopplas till ett skeende i en film. 
Intressant här är också att ta reda på om det finns en allmän uppfattning av vilka 
känslor som väcks av respektive frekvens. På samma vis får även 
försökspersonerna känna ett antal rytmer och som ovan försöka placera in dessa i 
en känslovärld. Även här ligger intresset i att utröna om det bland dessa rytmer 
finns vissa som slår an en specifik känsla hos de testade. 
 
Hur förmedlar man ljud till en som är döv? Detta problem går att möta med ett 
antal olika svar men det grundläggande är att få ljuden att kännas rent fysiskt, 
alltså inte uppfattas av öronen utan av kroppen. Min lösning på detta och det jag 
kom att använda mig av i dessa tester har jag valt att kalla ”ljudstol”. En anledning 
till att jag valde att arbeta med en fåtölj som medium för vibrationerna var att jag 
ville ha en stor kontaktyta mot kroppen. Detta för att lättare kunna uppfatta 
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vibrationerna som sänds genom högtalaren. Ljudstolen är en fåtölj av enklaste 
modell där det sitter en 12 tums bashögtalare i ryggen ( se Figur 1). Fåtöljen som 
används är av modellen ”Poäng” från Ikea. Monterat på bakstycket och 
fastskruvat i ramen sitter en 15 mm spånskiva där ett 12 tums högtalarelement är 
fastsatt. Med hjälp av en förstärkare går det sedan att skicka ljud via högtalaren 
och få resonans i stora delar av fåtöljen. Denna konstruktion gör att man med all 
önskvärd tydlighet känner av de vibrationer som spelas med en stor del av 
kroppen. 
 
Figur 1. Skiss av ljudstol 
 
 

 

Val av testljud 

Vissa musikpsykologer menar att för att på riktigt förstå musik bör vi skala av allt 
onödigt i musiken och bara lyssnade på det som ljud, Sloboda (2005), skulle 
musikens kraft ändå beröra oss. Detta skulle kunna tolkas som att det onödiga är 
klangfärgen och det som blir kvar som ljud endast är vibration. I sammanhang med 
döva testpersoner blir detta en hjälp i utformningen av testljud. 
 
För att på ett greppbart sätt göra dessa försök så tydliga och basala som möjligt 
kommer dessa ljudtest att begränsas på ett ganska stramt vis för att göras 
överskådliga. Jag har därför valt att arbeta utifrån ett begränsat spektrum av ljud. 
Jag har valt att arbeta fritt från övertoner för att på detta sätt begränsa 
parametrarna för testdeltagarna. De ljud jag valt att arbeta utifrån är sinustoner 
alltså ljud utan övertoner samma ljud som till exempel tevens testbild sänder ut.  
De frekvenser som har valts visas i tabell 1. Alla är under 300Hz då det blir svårt 
att urskilja toner med ett högre frekvenstal. Utöver de frekvenser som visas i tabell 
1. görs även ett försök där frekvensen gradvis stiger tills testpersonen säger sig inte 
uppfatta vibrationerna längre. Detta för att utröna det spektrum som kan anses 
intressant att arbeta vidare med. 
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Tabell 1. Testtoner 
Testtonsnr. Frekvens (Hz) 
1 20 
2 40 
3 60 
4 80 
5 120 
6 160 
7 200 
8 280 
 

Val av rytm 

Likaså har jag valt att alla rytmerna är skapade av samma källa för att på detta vis 
få resultaten ofärgade av sidoljud. Ljudet som används för att generera rytmer är 
ljudet av en bastrumma. Valet av instrument har jag baserat på det faktum att jag 
vill ha ett tydligt anslag inom ett visst frekvensområde samt en viss efterklang för 
att bära upp ljudpuffen ett kort tag efter anslag. 
 
 
Tabell 1. Testrytm 
Testrytmsnr. Rytmtyp Tempo  (bpm) 
1 Raka fjärdedelar, 60 
2 Acc.. fjärdedelar 60–600 
3 Rit. hjärtrytm  150–40 
4 Marsch 70 
5 Slumpmässig – 
6 Acc. hjärtrytm 60–180 
 

Testgruppens utformande 

Gruppen som medverkar i försöket är ett smalt urval av den döva populationen. 
Urvalet av försöksgrupp är inte slumpmässigt gjord. Detta har en praktisk 
förklaring då det skulle innebära alltför stora logistiska problem att genomföra ett 
slumpmässigt urval inom ramen för denna uppsats. Gruppen som medverkar är 
sju studenter från Manillaskolans, skola för döva och hörselskadade i Stockholm, 
10e klass.  

Så här utfördes ljudproven 

Testerna utfördes på Manillaskolan i april 2008. Med under testtillfället var 
förutom de sju eleverna och jag själv tre personer från teaterföreningen Tyst teater. 
Tyst teater är en grupp som sätter upp föreställningar framförda på teckenspråk. 
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Dessa tre är alla hörande. En av dem är utbildad tolk och således den som 
förmedlade vad som sades under testerna. Sittande i ljudstolen fick 
försökspersonerna först känna vibrationer från 20Hz och uppåt i steg tills de 
ansåg att de inte längre tyckte att de kände vibrationerna. Genom detta fastställdes 
det intressanta frekvensområdet att arbeta vidare med. Sedan genomförs den 
frekvensbundna undersökningen enligt frekvenserna angivna i Tabell 1. När 
frekvensen spelades frågades det om just denna frekvens skapade någon specifik 
känsla (spänning, rädsla, värme, kärlek, etc.). Inga specifika regler fanns för hur 
respondenterna skulle svara. Dock gavs de en viss styrning med några frågor som 
var lika för alla (se bilaga 1). 
 
Efter försöket med frekvenser utfördes rytmdelen. På samma vis som ovan fick 
testgruppen känna på 10 olika rytmer enligt Tabell 2. Även här fick de frågor om 
vilka känslor de olika rytmerna väckte i dem. 

Resultat och Analys  

Intervjuerna med testgruppen gav förvånansvärt entydiga resultat dock inte i alla 
delar de resultat som man intuitivt hade förväntat sig. De frekvenser som 
respondenterna i huvudsak reagerade på i det  initiala frekvensprovet låg inom 
intervallet 20-280 Hz. Inga respondenter reagerade på frekvenser som låg över 
300Hz. Resultatet indikerar alltså att ett lämpligt frekvensområde för denna typ 
av stimuli ligger mellan 20 och 300Hz. Detta är ett område som inom vilket även 
hörande tydligt uppfattar vibrationer( www.oru.se).  

Resultat från frekvenstestet 

Respondenterna fick reagera och förklara vilka känslor de intuitivt 
sammankopplade med respektive frekvens. I tabell 3 nedan anges tre olika 
frekvensintervall samt en kort sammanfattning av de associationer som angavs. 
 
 
Tabell 3. Resultat från frekvenstest 

Frekvensintervall Testtonsnr. Association 
20–40 1–2 lugn, massage, sakta, båt 
60–120 3–5 flygplan, stressande, bil, motorcykel, 

argt, obehagligt, intensivt 
160–280 6–8 kärlek, naturen, låga toner, fiol 

 
Resultaten indikerar att olika frekvensområden verkar ge olika typ av känslomässig 
reaktion. De lägsta testfrekvenserna verkar sammankopplas med lugna 
associationer och känslor. Mellanfrekvenserna (60–120 Hz) visade sig vara de 
mest associationsrika med mycket kopplingar till motorfordon. Detta 
frekvensintervall var även det enda området av de testade intervallen som 
sammankopplades med stress och obehag. De mest förvånade resultaten sågs i det 
övre frekvensområdet. Dessa frekvenser kan lätt uppfattas som obehagliga och 
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påträngande av hörande. Detta utifrån våra reaktioner som hörande bisittare. 
Respondenterna å andra sidan associerade ofta till relativt rogivande och behagliga 
känslor när de fick känna dessa frekvenser. 

Resultat från rytmprov 

I tabell 4 nedan anges fyra olika rytmtyper samt en kort sammanfattning av de 
mest nämnda associationer dessa gav. 
 
 
Tabell 4. Resultat från rytmtest 
Testrytmsnr. Rytmtyp Association 
1, 4  konstanta 

(samma bpm) 
dans, musik hiphop, rock, ute och 
går, roligt 

2, 6 accelererande händelse, springa, älska, jagad, 
stressad, bomb 

3 retarderande trött, död, avslappning, slow-
motion 

5 slumpmässig bråk, spänning, dörrknack, farligt, 
skräckfilm 

 
 
Resultaten från rytmtestet pekar på konstanta rytmerna sammankopplas med 
rytmiskt varande så som musiken på ett dansgolv eller gångrytm (se tabell 4). De 
accelererande rytmerna sammankopplandes med mer händelserika situationer så 
som att springa, bli jagad eller stress. På motsvarande sätt associerades de 
retarderande rytmerna till något som avstannar eller avslappning. De rytmer som 
var slumpmässigt spelade gav känslorna av spänning, bråk och oberäknelighet.   

Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att utröna huruvida det finns frekvenser och rytmer 
som skapar specifika känslor hos en döv lyssnare och som i förlängningen skulle 
kunna användas i film som komplement till den ljudande musiken. Resultatet av 
denna undersökning ger en tydlig indikation om att det går att hitta ljud och rytmer 
som i stora drag pekar den döve lyssnaren i en viss riktning ifråga om 
känsloinställning. Trots underlagets ringa antal indikerar resultatet en gemensam 
associationsbild och att dessa ljud/rytmer kan förstås på mer än individnivå. 
Ljudtestet visade en för mig som hörande ett oväntat resultat genom att påvisa att 
de höga frekvenserna (140–280 Hz) som för en hörande kan uppfattas störande 
för de döva associerades med lugn. Rytmtestet gav det mest väntade resultatet då 
det visade sig att stegrande rytmer gav associationer till ett händelseförlopp som 
stegrade i intensitet, retarderande till avstanning samt att de mer slumpmässiga 
associerades med osäkerhet och spänning. 
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Diskussion 

De slutsatser som kommit fram genom arbetet med denna uppsats är till stor del 
vad jag väntade mig när jag inledde denna undersökning. Att det går att uppfatta 
tonernas vibrationer och därigenom skapa sig en känslomässig bild av olika 
skeenden var i sig ingen förvåning. Vi känner alla dessa vibrationer i vår vardag men 
förbiser dem ofta då vi istället lyssnar på den information som våra öron tar in. 
Det som förvånade mig mest var hur lite det hade utforskats på detta område. 
Detta gjorde i sin tur att försöken utformades mycket utifrån mina egna tankar om 
kroppens förhållande till frekvenser och rytmer och det hamnade på en lite mer 
basal nivå än jag önskat från början. Vad utrustningen anbelangar så var den i denna 
undersökning av enklaste modell. Här är min övertygelse att det går att göra 
mycket som förbättrar känslan i ljuden samt avskärmar sidoåskådaren från biljud. 
Trots detta tycker jag att jag lyckades nå syftet med uppsatsen. Det verkar finnas 
generella uppfattningar om vissa rytmer och frekvenser och dessa kan i ett längre 
perspektiv finslipas så att det går att använda dessa som byggstenar i ett dövspår 
till film. Mycket pekar på att det finns projekt inom den närmsta framtiden som 
riktar sig till döva med inriktning att förstärka deras ljudupplevelser. Som exempel 
kan nämnas att audiologiska avdelningen på KTH, vid ett samtal jag hade med 
dem, talar om ett projekt i samarbete med gruppen Tyst teater som avser att 
förmedla rytmer till en döv publik under en dansföreställning. Att kunna infoga 
denna sorts musik i film, är ännu en bit bort men förhoppningsvis kan denna 
uppsats och andras jobb i samma riktning leda fram till att de döva kan ta del av 
upplevelsen i att se en film med musik som förstärkande effekt. För egen del tror 
jag den utvecklingen skulle komma även hörande till gagn och sätta ännu en 
dimension till filmtittandet 
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Bilaga 1. 

 
Frågor vid frekvenslyssning: 
 
Hur upplever du just den här frekvensen? 
 
Vad får du för associationer av denna frekvens? 
 
Vilken känsla väcker denna frekvens? 
 
Känner du igen detta ljud från din vardag och i sådana fall i vilken situation? 
 
I vilket sammanhang i en film skulle denna frekvens kunna passa? 
 
 
Frågor vid rytmlyssning: 
 
Hur upplever du denna rytm? 
 
Vad får du för associationer av denna rytm? 
 
Vilken känsla väcker denna rytm? 
 
Känner du igen denna rytm från din vardag och i sådana fall i vilken situation? 
 
I vilket sammanhang i en film skulle denna rytm kunna ingå? 
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Bilaga 2.  

Samtliga associationer 
 

20Hz 
glatt, båt, massagestol, tyst hjärta, tråkigt, lugnt, soft, tåg, positivt, åka bil, sakta, 
motor, neutralt 
  
40Hz 
starta båt, ledsam, bil, buss, mobiltelefon, audiolog, väckarklocka, spännande, 
otäckt 
 
60Hz 
argt, hårt, högre tempo, motorcykel som åker fort, flygplan som startar 
 
80Hz 
skrik, ledsen, negativt, intensivt, motorcykel passerar,  
 
120Hz 
argare, disco, positiv, negativ, stressad, musik, skiva som hakat upp sig 
 
160Hz 
lugnare, lägre, skönt, fotmassage, avslappnande, havet 
 
200Hz 
åker, motor, åka båt, lugnt, underton, naturen 
 
280Hz 
lugn musik, sorgsen musik, lägre, fiol, långt bort, eko, jättelugnt, bakgrundsmusik 
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Raka fjärdedelar 

slag, stressat, borde göra något, disco, roligt, musik, hiphop, rockmusik, hoppar, 
överraskande, stor tillställning, fest, hjärta, militär 
 
Accelererande fjärdedelar 
på väg, händelse, kaos, stort djur, något som kommer närmare och närmare, rädsla, 
slag, sorgligt, tickande bomb, explosion, häst, boll som studsar, jogga, stressa, 
motionera, grotta med stort monster 
 
Retarderande Hjärtrytm 
försöker dansa, trött, danslektion, skönt, offer, trumma, slappna av, slow-motion, 
springer saktare, faller, knackning, hjärta som stannar, död, lidande, smärtsamt 
  
Marsch 
vill in, dans, allvar, stress, musik, man som missar tunnelbanan, försöker komma 
fram, afrikansk dans, något allvarligt har hänt, musiken trappas upp, människor på 
väg till konsert 
 
Slumpmässig 
två som grälar, flygplats, snubblar på högklackat, spänning, någon jagad stöter ner 
saker, skräckfilm, ödesmättat, någon bakom dörren knackar, farligt, förväntan, slår 
varandra 
 
Accelererande hjärtrytm 
ledsen, värre och värre, ute och springer, bomb, inte orka, andas intensivt, med i 
ett lag som hejas på, högt tempo, glad, regn som droppar, tiden går, skynda sig, 
köksmixer, tiden är ute, romantik, hjärtat ökar, på väg till sovrummet 
 


