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Sammanfattning 
 

Denna studie har utförts med bas i frågeställningen huruvida rosa brus kan nyttjas för 

att replikera den övergripande ljuddynamik som förekommer inom kli-inriktade ASMR-

verk med hänseende till envelope-egenskaper samt övergripande frekvensregister och 

hur den akustiska karaktären av en sådan ljudartefakt kan komma att uppfattas av ett 

antal respondenter. Tidigare forskning inom ASMR har jämförts med auditivt inriktad 

litteratur för att styrka relevansen av denna sortens studie varpå ytterligare framtida 

forskningsutsikter har spekulerats kring. 

Angreppsmetoden har grundats i användandet av en noise gate-teknik med fokus på 

side chain-kompression samt en vocoder för replikerandet av den ljuddynamik som har 

inhämtats från ett kli-inriktat ASMR-verk. Ljudtekniska data för designen av artefakten 

införskaffades med hjälp av spektrogramanalyser och kvalitativa intervjuer stod till 

grund för experimentets utförande. 

Studieresultaten visade huvudsakligen på att rosa brus sannolikt besitter en god 

förmåga att approximera kli-ljud i det tekniska sammanhang som har studerats och 

därmed inge behag hos en lyssnare. Även övergångar mellan distinkt olika ljudsegment 

av denna typ visade sig besitta mycket goda möjligheter att inge behag. 

Nyckelord: ASMR, kli-ljud, association, envelope, ljuddynamik, frekvensanalys 
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1 Introduktion 

Denna rapport redogör för planeringen samt utförandet av en studie inom det relativt nyligen 

etablerade begreppet ASMR och dess koppling till associativt neutral ljuddesign med 

inriktning på kli-ljud som utfördes under åren 2017–2018 vid Högskolan i Skövde. Studien 

bedrevs med grund i en ljudbaserad artefakt vars syfte var att simulera upplevelsen av ett 

”regelrätt” auditivt ASMR-verk med hänseende till dess akustiska dynamik med fokus på 

envelope-egenskaper (skiftningar i amplitud) samt övergripande frekvensspektrum, detta 

genom ett stegvis mer detaljerat kanaliserande av dessa egenskaper in i rent rosa brus med 

hjälp av noise gate- samt vocoder-tekniker. 

ASMR, en förkortning av den engelskspråkiga termen ”autonomous sensory meridian 

response”, är ett begrepp som omfattar den pirrande känsla av välbehag som många 

människor över hela planeten har rapporterat uppleva i samband med diverse former av 

sensoriskt stimuli, i huvudsak sådana av audiovisuell typ. Som ett resultat av detta har stora 

gemenskaper dedikerade till utövandet av ASMR vuxit fram på internet i samband med att 

termen har erhållit desto mer uppmärksamhet under de få åren som gått sedan det att termen 

myntades. Hundratusentals, i vissa fall rentav miljontals, människor finner tjusning i 

fenomenet och dras till hemsidor såsom Reddit och YouTube för att ta del av och diskutera 

dess effekter, inte sällan för att lindra diverse psykiska belastningar som stress, ångest och 

rentav depression (Reddit, 2017; Gentle Whispering ASMR, 2012). 

Artefakten har, utöver den teorigrund som redogörs för i efterföljande kapitel, designats 

utifrån ett ingående, detaljerat inspekterande av akustiska data inhämtade från diverse 

internetbaserade audiovisuella ASMR-produktioner. Denna data har sammanställts med 

hjälp av spektrogramfunktionen i programmet Sonic Visualiser (2015). Programmet är en 

kostnadsfri mjukvara som har producerats av ljudingenjörer verksamma vid Centre for Digital 

Music vid Queen Mary University of London med syftet att låta ljudtekniker och musiker 

utföra komplexa analyser av diverse digitalt ljudmaterial. Ett spektrogram är en visuell 

rendering av ljudvågornas tryck (i dB) vid en given tidpunkt med hänseende till samtliga 

frekvenser inom det universellt vedertagna spektrumet för den mänskliga hörseln, d.v.s. från 

20 Hz (Sonic Visualiser utgår ifrån 1 Hz) upp till drygt 20 000 Hz. 

Målet med projektet har varit ett isolerande och fokuserande av diverse frekvent 

förekommande akustiska mönster inom ljudinriktade ASMR-produktioner i en associativt 

neutral ljudmiljö för att på så vis kunna besvara följande två frågeställningar: 

• Till vilken utsträckning är fenomenet ASMR beroende av kontext och association i ett 

auditivt sammanhang med inriktning på kli-ljud med hänseende till klangfärg? 

• Hur kan associativt neutrala ljud av kli-typ nyttjas för att trigga fenomenet med 

hänseende till envelope-egenskaper och signalmodulering? 

Data för besvarandet av dessa frågor insamlades genom en intervjubaserad kvalitativ 

forskningsstrategi med ett urval på sammanlagt 11 stycken personer som tilläts medverka 

oavsett huruvida dessa individer fann behag i att ta del av auditiva ASMR-verk. 
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2 Bakgrund 

År 2010 myntade Jennifer Allen begreppet ”autonomous sensory meridian response”, 

förkortat ASMR. Termen var ett försök av henne att sätta ord på ett fenomen som hon upplevt 

sedan tidig tjugoårsålder men som hon under lång tid inte kunde finna något vetenskapligt 

belägg för. Efter att ha investerat en stor mängd tid i sitt sökande efter information kom hon i 

kontakt med andra individer som kunde redogöra för liknande upplevelser (ASMR University, 

2016). Beskrivningarna av det upplevda fenomenet kunde variera från person till person men 

var alla centrerade kring en sorts lugnande, kittlande eller allmänt behaglig känsla (”tingles”) 

som uppstod, eller ”triggades”, i huvudet och ibland andra kroppsdelar, detta i samband med 

hjärnans registrering av någon form av stimulus genom kroppens sinnen. Dessa stimuli kan 

alltså vara av exempelvis auditiv karaktär, men en taktilt baserad input kan mycket väl bidra 

med exakt samma typ av upplevelse (ASMR University, 2014). 

Trots att ungefär sju år har passerat sedan det att fenomenet erhöll ovanstående benämning 

har ytterst lite vetenskaplig uppmärksamhet tillägnats ASMR av världens 

forskningsgemenskap och de upplevelser som har rapporterats på individuell nivå, hur många 

de än må vara, är således i nuläget till största del av icke-mätbar subjektiv typ. 

2.1 Forskning inom ASMR 

Då denna sektion av rapporten kompilerades år 2017 fanns totalt två referentgranskade 

studierapporter att tillgå på PubMed, den mer eller mindre officiella internetsökmotorn för 

vetenskapliga publikationer inom medicinsk biologi. Dessa två studier genomfördes under 

åren 2015 respektive 2016 och indikerar om något, trots den bristfälliga studiemängden som 

dessa utgör, på att företeelsen ASMR har fångat en viss uppmärksamhet hos världens forskare 

och mycket väl kan komma att etablera sig inom vetenskapens värld som ett fenomen vars 

existens anses vara värd att granska utifrån desto fler infallsvinklar under de kommande åren. 

Den förstnämnda av dessa två studier var av kvantitativ karaktär och omfattade en 

deltagarmängd på totalt 475 respondenter som besvarade ett internetbaserat frågeformulär. 

Deltagarna hade alla en självrapporterad erfarenhet av njutning av ASMR-framkallande 

produktioner eller scenarion, vare sig de upplevde det kroppsliga pirret som tenderar att 

definiera konceptet eller ej. Studiens analys utgjordes av ett sammanställande av de erhållna 

svaren för att identifiera diverse mönster inom gruppen som hade deltagit. Resultaten 

bekräftade att vissa typer av ljud som ofta förknippas med ASMR-videor, såsom exempelvis 

viskningar och skrapanden, uppskattades i auditiva ASMR-sammanhang och ofta eftersöktes 

för att effekten skulle kunna uppnås. Det visade sig även att ASMR är ett vanligt fenomen att 

vända sig till för lindrandet av ångest- och depressionsrelaterade besvär. Rapportförfattarna 

spekulerade avslutningsvis kring huruvida ASMR kan ha en koppling till de medicinska 

fenomenen synestesi samt misofoni (Barratt & Davis, 2015). 

Den andra studien omfattade en ingående fMRT-skanning av 22 försöksdeltagare, 11 av vilka 

hade självrapporterat uppleva ASMR-stimuli, medan resterande 11 rapporterade motsatsen, 

d.v.s. att de aldrig hade upplevt fenomenet. Studiens syfte var att observera potentiella 

skillnader i hjärnaktivitet mellan ”ASMR-känsliga” personer (de som hade erfarenhet av 

ASMR-stimuli) och de som inte kunde klassas som sådana, detta i ett neutralt tillstånd, d.v.s. 

då individerna låg vilandes i en fMRT-maskin och alltså inte utsattes för några kända ASMR-

framkallande intryck. Resultaten som erhölls indikerade på potentiella skillnader mellan 
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grupperna, vilket ledde forskarna till spekulationer om huruvida individer som upplever 

ASMR gör detta p.g.a. en reducerad förmåga att hämma sensoriska-emotionella upplevelser 

som vanligtvis inhiberas hos de flesta av människor (Smith, Fredborg & Kornelsen, 2016). 

Studiens resultat bör dock bemötas med en måttlig dos skepsis då individerna i gruppen på 11 

personer som, efter egen redogörelse, aldrig har upplevt ASMR absolut inte behöver vara 

inkapabla att göra det; tvärtom kan det helt enkelt röra sig om att dessa individer aldrig har 

kommit i kontakt med ”rätt sorts stimuli” för att framkalla denna kroppsliga respons. 

2.2 Auditiv association 

I boken Audio-Vision: Sound on Screen (1994) redogör den experimentella kompositören 

Michel Chion för begreppet ”added value” (efter engelsk översättning), en term som beskriver 

ljudets förmåga att inrikta en åskådares perception på specifika detaljer i en visuell 

komponent, exempelvis en film (Chion, 1994:5). Chion menar att ljud, satt i en viss kontext, 

kan användas för att ge den visuella informationen som presenteras för åskådaren olika 

innebörd beroende på vad som anses vara aktuellt i sammanhanget (Chion, 1994:6–7). Detta 

fenomen skulle kunna tänkas vara en bidragande faktor för det kraftigt effektiva stimulerandet 

av sinnena som utövare av ASMR eftersöker i audiovisuell form. Frågan kan således ställas 

huruvida ljudfenomenet kan ”stå på egna ben” i ett reguljärt ASMR-sammanhang, d.v.s. då 

den visuella komponenten utelämnas. 

I och med att ljudbaserade ASMR-verk på internet sällan, om ens någonsin, förekommer utan 

ett ackompanjerande av någon form av associativ laddning, vare sig detta utförs med hjälp av 

en video, bild, tal, text eller liknande, kan även frågan ställas till vilken utsträckning fenomenet 

skulle ge resultat utan denna indikativa laddning. I boken Audio Culture: Readings in Modern 

Music (2004) redogör ljudpionjären Pierre Schaeffer för sina tankar kring begreppet 

”acousmatics”, till svenska översatt som akusmatiska ljud. Termen, vars omfång är brett och 

utgör ett helt område som kan studeras på många nivåer, är inte ovanlig att stöta på i 

diskussioner om ljud vars ursprungskälla är okänd. Det naturliga sättet att referera till ett ljud 

på, både i tankar såväl som kommunikation, är annars just beroende av vetskapen om den 

ljudkälla som har gett upphov till lätet i fråga; uttrycket ”en fiol” innebär inte sällan ljudet som 

en fiol producerar, något som på en långsiktig nivå således inverkar på hur vi uppfattar och 

förhåller oss till de ljud som vi hör (Schaeffer, 2004:75–81). 

Att enbart tillämpa begreppet ”akusmatiska ljud” som referens till ovanstående koncept vore 

ett icke-korrekt brukande av termen då läran omfattar betydligt fler idéer än så men Schaeffers 

diskussion om de akusmatiska dimensionerna av fenomenet ljud lägger en god grund för hur 

ASMR kan bemötas i ett vetenskapligt sammanhang. Fenomenet, så som det har utvecklats 

under sin tid på det världsomspännande digitala nätet, är ett ytterst associativt drivet sådant. 

Ljuden som spelas upp kopplas praktiskt taget alltid ingående till en högst specifik ljudkälla 

genom ett tydligt uppvisande av diverse ljudalstrande objekt i videoform varpå föremålen 

används för producerandet av ljud, och i de fall då verket saknar en videofaktor används bilder 

eller förklaringar av vald inriktning i form av text eller röstspråk. Om en mer djupgående 

inblick i fenomenets akustiska karakteristik önskas göras är det i allra högsta grad aktuellt att 

kringgå dessa faktorer genom att analysera ljuden utan något hänsynstagande till källan som 

ljudvågorna härrör från. Man kan således prata om en ”associativ neutralitet”, vilket är 

begreppet som har utgjort grunden för denna studie. 
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Detta kontextlösa koncept blir således en portal till ett förhållningssätt till ljud inom ASMR 

som totalt motsätter sig den standard som har observerats inom området, detta då kraftigt 

fokus mer eller mindre alltid läggs på att lyssnaren ska känna till ljudets ursprungskälla. 

Konceptet kan sammankopplas med ljudsättaren Walter Murchs färgskala för ljud (Figur 1), 

en teori om hur ljud kan delas upp längs med ett spektrum av färger som symboliserar den 

information som ljudet i fråga kommunicerar för en mänsklig åhörare. Teorin dikterar att 

färgen röd står för förkroppsligade ljud på den ena änden av spektrumet där ljudfenomenet i 

sig utgör den kommunicerade innebörden, exempelvis musik, varpå motsatsen definieras av 

färgen violett och ljud som kräver avkodning för att kunna förmedla informationen som de är 

laddade med, exempelvis ett godtyckligt mänskligt talspråk. Olika sorters ljud kan besitta 

aspekter av båda dessa extremer och hamna olika långt ut från mitten som utgörs av en gul 

färg och ljud som besitter en lika stor förkroppsligad laddning som kodad. (Murch, 2005). 

 

 Walter Murchs färgskala för ljud (Murch, 2005) 

Vad som, i enighet med ovan framlagda information, kan ses som målet för designen av ett 

neutralt grundat auditivt verk är alltså en fullkomlig inriktning på den högra, eller röda, sidan 

av spektrumet, där de ljud som utgör kompositionen är så musikaliska i sin natur som möjligt 

med hänseende till förmedlad information. Minsta tillstymmelse till kodad kommunikation 

inbakad i ljudvågorna måste rimligtvis elimineras för att på så vis bana väg för en 

lyssnarupplevelse som är definierad av ovetande om vilken ljudkälla det rör sig om till den 

utsträckning det bara är möjligt. Notera att detta dock enbart berör ljudens akustiska 

egenskaper med hänseende till klangfärg; aspekter såsom tempo, rytm och tonhöjd, som i allra 

högsta grad är kommunikativa på andra vis, behöver inte inkluderas i ovan beskrivna rensning 

då detta är irrelevant för åstadkommandet av en associativt neutral ljudmiljö. 

2.3 Livmoderns ljudmiljö 

På föreningen Transoms hemsida finns en uppladdning av ett ljudklipp benämnt ”Womb 

Tone” (bokstavligt översatt till ”livmoderston/klang”) att tillgå. Detta ljudklipp är inspelat av 

Walter Murchs fru, Muriel Murch, och är en auditiv redogörelse för de ljud som pågår inom 

en kvinnlig mänsklig kropp som ett foster konstant omsluts av under sin tid i livmodern. 

Walter skriver om hur ljudet formar barnets grundläggande uppfattning om vad fenomenet 

ljud innebär och bidrar med en omtöcknande ljudmiljö som är konstant i sin natur, utan 

avsevärda skiftningar i dynamik eller tystnadsuppehåll, fram tills det att barnet föds och 
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kommer ut i ”den riktiga världen”. Väl i denna nya tillvaro börjar intryck omgående att intas 

och ett nytt förhållningssätt till sin existens växer fram inom människan (Murch, 2005). 

Ljudfilen har för arbetet med denna artefakt laddats ned och analyserats i Sonic Visualiser. 

Spektrogrammet som analysen gav upphov till kan ses i Figur 2. 

 

 Spektrogram för Murchs “Womb Tone”-inspelning (Murch, 2005; 
Sonic Visualiser, 2015) 

Detaljerna som framgår av denna spektrometeranalys är högst intresseväckande med 

hänseende till den förstudie som bedrevs inför detta projekt i form av ett arbete med en 

preliminär artefakt (se kapitel 2.4 – ”Preliminär artefakt”). Spektrogrammet besitter till en 

oerhörd nivå liknande, rentav samma, typer av egenskaper som kunde identifieras i de 

videofiler som analyserades i förstudien. 

Fundamentet av Murchs inspelning utgörs av en konstant aktivitet i basregistret, med en 

avtagande intensitet kring ca 300 Hz och det absolut starkaste trycket lokaliserat i den undre 

halvan av registret. Detta är ett mönster som går att återfinna i majoriteten, om inte alla, av 

de spektrogram som sammanställdes under förstudien (se Appendix A). Sporadisk aktivitet 

av varierande intensitet går att finna i frekvenssteget ovanför, mellan ca 300 Hz och strax över 

1 kHz. En konstant närvaro av moderns andning utgör ett återkommande tryck med centrum 

kring ca 750 Hz och en andra harmoni vid 1,5 kHz, något som kan jämföras med det 

viskningselement som till stor del kännetecknar ASMR-formen. 

Upptäckten gjordes även under förstudien att just detta frekvensområde, ca 1–1,5 kHz, utgör 

något av en ”lucka” i spektrogrammen då föga aktivitet förutom eventuella viskningar 

förekommer där, någon som tycks stämma in även på spektrogrammet ovan. Observationen 

kan även göras att diverse tydliga frekvenssvepningar förekommer till och från i området 

mellan 300 Hz och 1 kHz, då moderns interna organ avger sporadiska läten. Fenomenet är 

mycket likt de svepningar som identifierades vara avgörande för den specifika ”ear cupping”-

tekniken som inte alltför sällan nyttjas i audiovisuella ASMR-produktioner, detta dock med 

skillnaden att dessa svepningar hade sitt fokusområde kring betydligt högre frekvenser. 
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Med anledning av ovanstående spektrograms slående liknelse till de som producerades vid 

arbetsprocessen med den preliminära artefakten är det inte mer än rimligt att ställa frågan 

huruvida ”womb tone”-fenomenet som Murch redogör för kan ha någon form av koppling, om 

än en vag sådan, till de ASMR-upplevelser som regelbundet rapporteras av människor. Frågan 

blir desto mer befogad i relation till de vetenskapliga spekulationer som har bedrivits 

beträffande den inverkan som livmoderns ljudmiljö kan tänkas ha på barnets utveckling, 

bland annat möjligheten att ljudet av moderns kroppsliga aktiviteter lägger grunden för vår 

medfödda uppfattning av konceptet rytm samt attraktion till havsljud (Hearing International, 

2014). Det bör nämnas att det sistnämnda inte är helt ovanligt att stöta på bland myriaden av 

ASMR-inriktade verk på YouTube, ibland i form av ett stämningssättande 

bakgrundskomplement till en annan ljudkälla. 

En djupare titt inom området visar att externa ljud som passerar in i livmodern förstärks desto 

mer ju högre frekvensen på ljudet är med en höjdpunkt kring 4 kHz (Richards et al, 1992). 

Trots avsaknaden av ljud i de frekvensnivåerna under neutrala omständigheter, d.v.s. utan 

extern akustisk störning (Figur 2), kan detta potentiellt kopplas till den breda förekomsten av 

viskningar inom ASMR-verk samt det relativt populära ”SK”-ljudet (se kapitel 4.2 – ”Vidare 

analyser”) då dessa sorters ljud verkar inom just dessa frekvensregioner. Även om den 

kvinnliga rösten huvudsakligen är centrerad kring betydligt lägre frekvenser innebär 

fenomenet att de semi-diskanta övertonerna kommer att nå barnet med en betydande kraft. 

En annan studie visar på att hörseln hos spädbarn i livmodern utvecklas med start i det lägre 

mellanregistret varpå utvecklingen fortsätter ned mot basregistret innan det att de högre 

frekvenserna följer, detta betydligt mycket senare (Hepper & Shahidullah, 1994). Denna 

utvecklingskurva skulle förstås kunna kopplas till det kraftiga fokus på basregistret som har 

observerats inom ASMR-produktioner men det medför även frågetecken beträffande 

ovanstående idé; om barnet inte kan höra frekvenser uppåt 4 kHz under majoriteten av sin tid 

i livmodern, hur kan då viskningar och ”SK”-ljud kopplas till ”womb tone”-fenomenet? 

I vilket fall finns det tveklöst en del substans för att driva påståendet att det är möjligt att 

”womb tone”-fenomenet sätter ett så pass markant avtryck på det mänskliga sinnet under de 

nio månader som det formas i livmoderns isolation att vissa auditiva mönster från tiden i 

moderns kropp lagras i någon form av djupt undermedvetande hos vissa individer varpå 

återupprepandet av dessa mönster senare i livet kan trigga diverse neurologiska impulser av 

varierande grad. ASMR skulle, om så är fallet, mycket väl kunna falla in under denna form av 

impuls. Det kanske helt enkelt är möjligt att Murchs uppfattning om människans gradvis 

skiftande förhållning till sin auditiva existens inte utspelar sig riktigt lika enkelspårigt som en 

skulle kunna tro. Detta är enbart spekulationer, högst preliminära sådana, men konceptet ger 

onekligen upphov till belägg för nya inriktningar av ASMR-forskning. 

2.4 Preliminär artefakt 

Ett arbete med en preliminär artefakt utfördes under höstterminen 2016, detta med syftet att 

identifiera grundläggande relevanta aspekter inför utformandet av artefakten som detta 

projekt skulle omfatta. Artefakten utgjordes av ett flertal ingående spektrometeranalyser av 

olika audiovisuella ASMR-verk som nedladdades från den multimediainriktade webbsidan 

YouTube. Denna förstudie var omfattande nog för att erhålla ett eget kapitel i denna rapport 

och dessa redogörelser kan läsas i sin helhet i kapitel 4 – ”Tidigare forskning”. 
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3 Problemformulering  

Med hänseende till ovanstående bakgrund etablerades, under utförandet av förstudien, 

följande frågeställning: om ett så ingående försök som möjligt görs att eliminera samtliga 

associationsfaktorer i ett scenario där en individs ljudsinne stimuleras, kan scenariot 

fortfarande ge upphov till ASMR-respons? Formuleringen ”ett så ingående försök som 

möjligt” är A och O för denna typ av studie då associationer är högst subjektiva upplevelser 

som kommer att utformas på olika vis för olika individer. Ett ljud som låter fullkomligt 

obegripligt för en person kommer att sätta igång konkreta tankebanor hos någon annan. För 

att relatera till Schaeffers exempel i föregående kapitel, en person som aldrig har hört ljudet 

av en fiol som spelas på kommer rimligtvis att använda helt andra ord för att beskriva 

upplevelsen när denne erfar den för första gången. Enligt samma princip kan ett drönarljud 

produceras på digitalt artificiell väg och, i rätt persons öron, uppfattas som ett fruktansvärt 

realistiskt klingande landskapsljud p.g.a. en subjektiv associationsfaktor. 

Problemformuleringen har, efter rigorösa analyser av ASMR-verk, mynnat ut i en uppdelning 

till följande två frågeställningar som projektets utförande har kretsat kring: 

• Till vilken utsträckning är fenomenet ASMR beroende av kontext och association i ett 

auditivt sammanhang med inriktning på kli-ljud med hänseende till klangfärg? 

• Hur kan associativt neutrala ljud av kli-typ nyttjas för att trigga fenomenet med 

hänseende till envelope-egenskaper och signalmodulering? 

Noteras behöver att frågeställningarna har besvarats enbart i ett monofoniskt sammanhang, 

vilket är ytterst aktuellt att uppmärksamma mot bakgrund av det ständigt återkommande 

nyttjandet av stereofoniska dimensioner inom mer eller mindre samtliga ASMR-

produktioner. Detta tenderar att ske i form av kontinuerligt skiftande spatiala förhållanden 

mellan ett ljudalstrande objekt/en aktör och två mikrofoner som har positionerats för att bilda 

en optimal höger/vänster-ljudbild. Aspekten kan således på god grund räknas som en av de 

mest fundamentala inom etablerad praxis för ASMR-produktion, men har i sammanhanget av 

denna studie eliminerats p.g.a. dess irrelevans för fundamental auditiv karakteristik. 

3.1 Metodbeskrivning 

Den metod som har stått till grund för besvarandet av ovan nämnda frågeställningar har haft 

sin bas i en ljudartefakt. Artefaktens syfte har varit att bidra med ytterst specifika data med 

hänseende till människors upplevelser av den akustiska grundkarakteristik som har 

observerats inom de kli-inriktade ASMR-verk som produceras av den internetbaserade 

ASMR-gemenskapen (resonemanget bakom inriktningen på kli-ljud kan läsas i kapitel 5.1 – 

”Inledande design”). Efter att en grupp försöksdeltagare tog del av artefaktens innehåll har en 

analys av dessa data utförts med syftet att bl.a. fastställa huruvida associativa ljudupplevelser 

är nödvändiga för ett triggande av behagligt stimuli, detta tillsammans med ett observerande 

av indikationer på vad för sorts faktorer som kan tänkas reglera detta förhållande. 

Ovan nämnda data införskaffades genom bedrivandet av en undersökning av kvalitativ typ där 

deltagarna i experimentet fick lyssna på artefakten för att sedan, i så utförlig detalj som 

möjligt, få redogöra för sina upplevelser av dess innehåll i samband med en direkt 

efterföljande personlig intervju. Antalet deltagare uppgick till 11 stycken; fler ansågs vid ett 
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tidigare skede av projektet vara önskvärt men p.g.a. det tidsomfång som dikterade studiens 

senare perioder bedömdes ett påskyndande av datainsamlingen vara nödvändigt. 

Urval ansågs i handledares mening inte behöva begränsas till individer med egen erfarenhet 

av ASMR då potentiella intressanta skillnader skulle kunna observeras mellan deltagare som 

har och inte har tagit del av fenomenet innan studien. Denna inriktning ansågs initialt inte 

vara helt hållbar i förhållande till studiens kvalitativa natur med hänseende till den bristfälliga 

mängd ASMR-inriktad vetenskap som projektet har kunnat luta sig mot och potentiellt 

utveckla vidare. P.g.a. den minimala nivån av deltagare ansågs det vara osannolikt att några 

slutsatser skulle kunna komma att dras beträffande skillnader mellan ASMR-erfarna individer 

och individer utan erfarenhet, även om indikativa data erhålls. Under reguljära 

omständigheter skulle en liknande studie av kvantitativ typ vara mer lämplig att hålla desto 

mer öppen för dessa typer av jämförelser i och med metodens förmåga att projicera större 

statistiska sammanhang (Denscombe, 2014:47). 

Tätt inpå gjordes dock upptäckten att möjligheterna till att finna individer med erfarenhet av 

ASMR inom Sverige, även om en hel del sådana människor säkerligen finns utspridda i landet, 

är ytterst begränsade. Till skillnad från större länder, i synnerhet U.S.A. där ASMR-rörelsen 

verkar vara bäst etablerad, tycks inga offentliga svenska ASMR-forum som möjliggör 

formandet av en svenskt inriktad gemenskap finnas. Ambitiösa försök att söka upp 

försöksdeltagare på individuell nivå skulle säkerligen kunna göras, men för genomförandet av 

detta projekt var det inte ett hållbart tillvägagångsätt. Valet gjordes således i slutändan att 

ändå hålla studien öppen för deltagare som inte har upplevt ASMR i sitt liv och även de som 

har tagit del av ASMR-verk men inte nödvändigtvis funnit dem givande. Individer med 

erfarenhet av ASMR var fortfarande av samma intresse, en distinktion som registrerades av 

analysskäl. Detta fria förhållningssätt till respondenternas ASMR-bakgrund innebar, som 

tidigare diskuterat, att en stor försiktighet behövde tillämpas i analysstadiet i samband med 

att slutsatser drogs då studien har omfattat några få individer av två högst olika grupper. 
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4 Tidigare forskning 

För insamlandet av digitalt ljudmaterial att analysera inför arbetet med den preliminära 

artefakten valdes fem videofiler skapade av fyra olika ASMR-personligheter som bedriver sin 

verksamhet på YouTube. Dessa videor valdes ut med hänseende till det faktum att kanalerna 

som stod för videornas uppladdningar hade samlat på sig över 50 000 prenumeranter, något 

som ansågs vara en duglig indikation på popularitet inom ASMR-gemenskapen under 

omständigheterna – mer specifika mätmetoder finns dessvärre inte att tillgå. Utöver detta var 

variationen av auditivt innehåll av huvudsakligt intresse, detta då olika fysiska aktiviteter 

utförs i samtliga videor och således ger upphov till ljud som dominerar olika frekvensintervall. 

De YouTube-videor som valdes ut för spektrometeranalys var följande: 

Video 1: (ASMR) Intense Mic Brushing (no talking!) (ObviouslyASMR, 2016a). * 

Video 2: 21 ASMR Triggers | Sounds Only No Talking | Brushing, Massage, Crinkles 

(WhispersRed ASMR, 2016). 

Video 3: ASMR Intense head scratching (Deep Ocean of Sounds, 2016). * 

Video 4: (ASMR) Sticky Tapping and Whispering Obviously (ObviouslyASMR, 2016b). 

Video 5: ASMR Lotion & Oil Ear Massage (NO TALKING) Rubbing, Cupping, Stroking, 

Tapping for Tingles - 3Dio (ASMRMagic, 2016). 

* Video 1 och 3 präglas av samma typ av ljudproducerande teknik, nämligen ett kliande av något 
material. Skillnaden är att Video 1 omfattar ett kliande av mikrofonen som utför inspelningen av ljudet 
medan Video 3 omfattar samma typ av behandling av ett objekt placerat intill mikrofonen. 

Spektrogrammen som nedan följande redogörelser hänvisar till kan ses i Appendix A. 

4.1 Analys av spektrogram 

Video 1 omfattar ett nästintill oavbrutet kliande av en Blue Yeti-mikrofon, detta med hjälp av 

två olika penslar. De frekvenser som i huvudsak berörs av denna behandling är gulmarkerade 

i spektrogrammet och har sina respektive mittpunkter kring ca 12, 150 samt 200 Hz. Detta 

ackompanjeras av en konstant lättare aktivitet inom samtliga frekvenser som omger dessa, 

ända upp till ca 1–1,5 kHz, varpå trycket avtar avsevärt. Utövaren bestämmer sig vid ett par 

tillfällen att stoppa kliandet för en kortare tidsperiod och enbart behandla en av penslarna 

intill mikrofonen, varpå basaktiviteten kraftigt förhöjs och mellanregistret samt diskanten 

ordentligt avtar (mittpunkterna kring 150 och 200 Hz försvinner helt). 

Video 2 är en större kompilering av en mängd olika ASMR-videor som skaparen har 

sammanställt vid tidigare tillfällen. Spektrogrammet ansågs vara alldeles för omfattande att 

gå igenom i detalj för förstudien men var i allra högsta grad värt att uppmärksamma med 

hänseende till de indikationer som framgick på hur olika auditiva ASMR-produktioner kan te 

sig; mittpunkterna för de olika produktionerna hoppar upp och ned över hela spektrumet och 

ingen ”huvudfrekvens” gick att identifiera. Med det sagt kunde observationen göras att det 

inte är ovanligt med avsaknad av starkare aktivitet kring 1–1,5 kHz, liksom i föregående verk, 

samt att basregistret, även om det i princip alltid nyttjas, ibland kan elimineras nästintill helt 

och hållet och således inte alltid anses vara önskvärt. 

I princip samma analys av Video 3 kunde göras som av Video 1. Basregistret används flitigt då 

något slags mjukt material klias, troligtvis en peruk (okänt då videons visuella dimension 

enbart utgörs av en stillbild), dock utan de tydliga mittpunkterna kring 150 och 200 Hz. 



 
10 

Aktivitet försvinner mot mellanregistret (kring ca 1 kHz) men i detta fall återkommer trycket 

i diskanten då materialet som behandlas denna gång avger betydligt mycket mer tryck uppåt 

de frekvenserna till skillnad från interaktionen mellan en pensel och en mikrofon. 

I Video 4 framgick en mer kondenserad version av observationen som kunde göras i Video 2; 

ett auditivt ASMR-verk behöver inte låsa sig till en viss form av frekvensomfång. Istället för 

att vissa frekvenser är mer framträdande än andra utgörs videon av ett flertal partier där olika 

sektioner av spektrumet tillfälligt dominerar. Denna video är den enda av de fem som 

analyserats där personen i fråga brukar sin röst, dock utan att det ”färgar av sig” något särskilt 

på spektrogrammet, detta då talet framförs i viskningsform. Vad som kan observeras är att 

den ”lucka” som har visat sig i föregående exempel, d.v.s. avsaknaden av aktivitet kring 1000 

Hz, inte alls existerar på samma sätt i Video 4 då viskningarna medför en del tryck kring det 

partiet. Några av de trumningar som utförs på ett pingisrack tidigt i videon omfattar även en 

mittpunkt kring just ca 1000 Hz. 

Avslutningsvis har ett spektrogramparti på ca 25 sekunder uthämtats från Video 5, detta då 

videon i sin helhet är ca 75 minuter lång och således var för omfattande för att analysera i sin 

helhet. Videon omfattar en teknik benämnd ”ear cupping” (öronkupning), som innebär att de 

artificiella öronen på en binaural inspelningsattrapp kupas över mikrofonerna för att på så vis 

uppnå tydliga frekvensfiltreringar upp och ned över registret. Detta framgår i spektrogrammet 

som ett flertal svepningar som löper parallellt med varandra (dock inte exakt), den tydligaste 

av dem med start vid ca 3–4 kHz följt av en dykning ned mot 1–1,5 kHz med en avslutande 

kurva uppåt. Detta gav ytterligare ett nytt perspektiv på den tidigare nämnda ”luckan” kring 

mellanregistret, då området här tycks vara fullkomligt avgörande för ear cupping-teknikens 

effektivitet. 

Noteras bör att samtliga spektrogram omfattar en linje som löper tvärs över hela grafen på en 

nivå av ca 130 Hz med undantag för Video 5. Detta tycks vara någon form av störning som 

programvaran är ansvarig för då linjen försvinner allteftersom brukaren går in på en mer 

detaljerad nivå, därav att den inte går att se i det femte spektrogrammet. Det finns även ingen 

information att avläsa bortom 16 kHz, detta förmodligen p.g.a. det ljudkompressionssystem 

som appliceras på samtliga videouppladdningar som görs på YouTube. 

4.2 Vidare analyser 

I samband med att förstudien avslutades och steget togs mot att påbörja arbetet med 

utformandet av studieartefakten inhämtades ett flertal ytterligare audiovisuella ASMR-

produktioner från YouTube för spektrogramanalys. Materialanalysen hölls denna gång på en 

snabbhanterlig kvantitativ nivå för att bekräfta validiteten av den selektiva inblick som gjorts 

i ovanstående fem videor, detta för att eliminera möjligheten att de identifierade 

frekvensområdena är alltför specifika och inte applicerbara på ASMR-fenomenet i sin helhet. 

Samma sorts auditiva mönster kunde avläsas i flera av de nya spektrogrammen, vilket 

bekräftade att resultaten från förstudien inte hade uppkommit enbart av slumpskäl. 

En ny upptäckt som gjordes under detta moment var förekomsten av så kallade ”SK”-ljud, 

vilka definieras av ett försiktigt men tydligt väsande av konsonanten ”S” som efter en 

godtycklig stund, oftast ögonblickligen, övergår till ett hastigt avslutande ”K” (Heather 

Feather ASMR, 2013). Fenomenet kunde avläsas i spektrogrammen i form av en transient med 

ett omfång från lägsta basnivå upp till 4 kHz. Populariteten av denna ASMR-trigger ansågs 

vara anmärkningsvärd nog för att dess karakteristik skulle inkluderas i studiens fokus. 
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5 Genomförande 

Frågeställningen som agerade startskott för hela designprocessen var simpel men samtidigt i 

princip omöjlig att besvara på ett tillfredsställande vis då det inte fanns någon som helst 

etablerad akademisk utgångspunkt: hur kan en syntetisk approximation av en ASMR-

inspelning sammanställas på en övergripande nivå? Eftersom att ASMR som fenomen ännu 

utgörs av en, förvisso ej obetydlig, men smärre grupp individer som tillägnar sin fritid åt 

konsten av nöjesskäl med ett kraftigt fokus på kreativt experimenterande var det viktigt att 

tidigt inse att detta experiment, förhoppningsvis tillsammans med många efterföljande av 

liknande stuk, skulle komma att utgöra ett av de många stegen till besvarandet av 

frågeställningen i ett vetenskapligt sammanhang. 

I nuläget är således den enda hållbara metoden för utförandet av dessa typer av 

undersökningar att noga identifiera tekniska aspekter som definierar olika ASMR-

produktioner för att med grund i dessa göra avvägningar i designval för att på så vis 

förhoppningsvis kunna genomföra en insamling av data med hjälp av vilken det trots allt går 

att dra konkreta slutsatser. Att tala om ”ASMR-produktioner” som en enda enhetlig grupp kan 

mycket väl utgöra en god bas för somliga projekt, exempelvis de två tidigare nämnda studierna 

inom ASMR som redan har genomförts, men i sammanhanget av detta projekt var det 

betydligt mer rimligt att skala ned omfånget till en nivå där man kan tala om olika genrer inom 

ASMR. Med detta som utgångspunkt valdes kli-ljud ut som genren som skulle stå till grund 

för studiens design (se kapitel 5.1.1 – ”Kli-ljud”). 

5.1 Inledande design 

De tidigaste försöken till att identifiera en lämplig angreppsmetod för problemformuleringen 

utgick ifrån en uppdelning av de ASMR-genrer som hade observerats under förstudien samt 

introduktionsfasen av projektarbetet varpå ett optimalt tillvägagångssätt för att imitera någon 

av dessa på artificiell väg skulle fastslås. Denna reservoar omfattade i huvudsak viskningar, 

SK-ljud, ear cupping-metoden, trumningar/lätta knackningar samt kli-ljud. 

Av dessa kunde viskningar, ear cupping samt trumningar kvickt sorteras bort från listan över 

lämpliga genrer för ett projekt av detta omfång och typ. Ett experiment med viskningar som 

underlag hade utan tvekan kunnat bidra med givande resultat med hänseende till det breda 

frekvensspann som hade kunnat undersökas vid inkorporerandet av flera olika röster, dock 

beräknades ett sådant arbete innebära ett större tidsomfång än vad som fanns tillgängligt då 

konkreta idéer till en lämplig metodik inte uppenbarades efter rigorös tankeverksamhet. Ear 

cupping-genren bemöttes på samma vis då metoden omfattar ett alltför detaljerat svängande 

över specifika frekvensregioner varpå ett arbete med sådana ljud troligen hade blivit oerhört 

avancerat. Trumningsinriktade ljud ansågs vara för bristfälliga i sin dynamiska natur då de i 

huvudsak definieras av väldigt korta, plötsliga ljudmoment vars detaljrikedom utgörs av 

mikroskopiska variationer i hur ljudkällan hanteras, något som garanterat skulle innebära en 

mycket platt ljudbild i samband med att klangfärgen elimineras. 

SK-ljud observerades i spektrogramform för att potentiellt intressanta mönster skulle kunna 

hittas. Ljudkaraktären ansågs inte vara alltför komplicerad för projektets ändamål samtidigt 

som en betydligt mer färggrann ljuddynamik kunde iakttagas jämfört med ovan nämnda 

trumningar (Figur 3). 
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 Spektrogram för en ASMR-ljudsektion på ca 2 sekunder (16:54 – 16:56) 
innehållande tre efter varandra följande SK-ljud (Heather Feather ASMR, 2013; 

Sonic Visualiser, 2015) 

Något som kunde observeras under arbetet med SK-ljuden var genrens släktskap med rent 

brus, d.v.s. en avsaknad av frekvensdynamik över tid (även om amplituden kan variera), 

speciellt under ”Sss”-momentet som praktiskt taget manifesteras i form av en brus-salva med 

extra tryck i några frekvenspartier. Även den efterföljande K-transienten kan replikeras på 

syntetisk väg med hjälp av frekvensmanipulerat brus som spelas på tillräckligt stark volym 

över någon hundradels sekund. Ett första praktiskt arbetssteg utgjordes av ett försök till att 

utföra just denna typ av artificiella replikation – spektrogram kan ses i Figur 4. 

 

 Spektrogram för två Sss-ljud, ett syntetiskt replikerat (vänster) och ett 
”original”, från Figur 3, som har agerat mall för det förstnämnda (höger) (Sonic 

Visualiser, 2015) 

Kort efter att det praktiska arbetsmomentet hade genomförts gjordes dock bedömningen att 

även SK-ljud skulle bli besvärliga att arbeta med över den tidsperiod som var aktuell för 

projektet, ty även om det finns tydliga skillnader mellan dessa och trumningsljud finns en 
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likhet i att SK-ljud kräver en mikroskopisk men konstant variation i sin ljuddynamik för att 

förhindra risken att lyssnaren upptäcker att denne hör samma ljudsampling spelas om och om 

igen. Detta skulle innebära att en större mängd Sss- och K-Ljud med tydliga variationer skulle 

behöva skapas över ett högst begränsat tidsspann, detta utan några tydliga utsikter att 

identifiera de akustiska regler som dikterar hur denna variation bör manifesteras på ett 

verklighetsförankrat vis. Kort summerat skulle idén helt enkelt kunna bära eller brista, något 

som i sådana fall skulle uppenbaras efter en viss tid, vilket var en alltför stor risk. 

5.1.1 Kli-ljud 

Vad som däremot bedömdes kunna ersätta SK-ljuden på ett sätt som gav desto mer skäl till 

nyttjandet av brus var kli-inriktade ljud, detta då genren definieras av ett nästintill konstant 

flöde av ljud, separerat enbart av ytterst temporära reduktioner i volym som sällan är oerhört 

mycket svagare än volymtopparna. De övergripande frekvensspektrumen för verk som 

förekommer i denna ljudgenre tycks även aldrig te sig särskilt annorlunda från brus i den 

bemärkelse att tryck kan förekomma i olika frekvensregioner beroende på vilken ljudkälla som 

hanteras, men trycket förblir konstant inom regionerna i fråga fram tills det att ett annat 

ljudföremål börjar behandlas alternativt då hanteringsvinkeln ändras radikalt. 

Allteftersom dessa analyser av kli-inriktade ASMR-verk utfördes blev det tydligt att genren 

tveklöst var den mest optimala under de rådande omständigheterna då den var kompatibel 

med en angreppsmetod som innebar att mängden ljudmaterial som var önskvärd att 

producera inte stod i direkt proportion till tiden som detta skulle komma att ta. Så länge 

inställningarna för brusfiltrerandet noggrant kontrolleras skulle en hel ASMR-produktion 

mycket väl kunna konverteras i ett ögonblick med denna metod. 

Denna observation ledde till insikten att den designmetod som var bäst lämpad för studien 

var ett nyttjande av ett redan existerande uppskattat ASMR-verk – detta istället för skapandet 

av ett eget verk vars kvalité ej skulle kunna fastställas på samma kvantitativa nivå – vars 

ljuddynamiska egenskaper kopieras och används för ett omformande av rent brus. Detta 

omformande skulle i sådana fall baseras på originalljudets attack- samt releasedynamik, d.v.s. 

tiden som det tar för ljudet att nå en punkt av maximal amplitud för att sedan falla av, 

vanligtvis till tystnad men i detta fall till en punkt av minimal amplitud varpå ljudet återigen 

börjar att stegra. Diverse kontrollerade manipulationer av frekvensspektrumet skulle sedan 

kunna göras över tid, i tydligt separerade segment, för att avgöra huruvida tryck i vissa 

frekvenser upplevs vara mer behagliga. Resultatet skulle komma att bli en ljudupplevelse med 

samma ljuddynamik som ett regelrätt ASMR-verk med kli-inriktning, dock med en klangfärg 

som är begrundad i ett högst icke-varierande brus som sedan approximerar originalverket 

utan att nå hela vägen dit varpå neutraliteten i associationsfaktorn hela tiden kvarstår. 

Efter att ha utfört ett flertal spektrogramanalyser av kli-baserade ASMR-produktioner 

bestämdes verket ”Intense head scratching” av YouTube-användaren Deep Ocean of Sounds 

(2016) vara det mest lämpade underlaget för denna studie. Faktorerna bakom beslutet var en 

övergripande likhet med de andra verken som analyserades, en hög teknisk ljudkvalité samt 

en avgörande popularitet på hemsidan – verket har ackumulerat över 177 000 visningar med 

en 97,6% godkännandefaktor av drygt 2 000 användare och kreatören själv har erhållit över 

97 000 prenumeranter. En spektrogramanalys av verket kan ses i Figur 5. 
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 Spektrogram för ASMR-verket som utgör grunden för artefaktens 
ljuddynamik (Deep Ocean of Sounds, 2016; Sonic Visualiser, 2015) 

5.2 ASMR-artefakt 

Artefakten som har sammanställts är en brusbaserad ljudkomposition i fyra delar på totalt 9 

minuter och 5 sekunder där de två fundamentala byggstenarna utgörs av rosa brus, d.v.s. ej 

det betydligt mer vanligt förekommande vita bruset, samt ett återupprepande segment på 30 

sekunder från Deep Ocean of Sounds ASMR-verk ”Intense head scratching”, en produktion 

centrerad kring kli-ljud. Den förstnämnda har nyttjats för att sätta den genomgående 

klangfärgen för artefakten, eller möjligtvis rättare sagt en avsaknad av klangfärg, varpå ASMR-

verket (hädanefter refererat till som originalverket) har format en varierande 

amplituddynamik som är allt annat än förekommande i rent brus och som istället ger 

kompositionen en kli-inriktning i sin volymdynamik. 

De ljudtekniska komponenter som har inkorporerats i sammansättningen av artefakten är en 

noise gate-plugin vid namn Dyn3 Expander/Gate från programvaran Pro Tools (2015) samt 

en vocoder-plugin vid namn Vocoder från programvaran Ableton Live 9 (2017). Den 

förstnämnda har brukats för att utföra en grundläggande förening mellan de två byggstenarna, 

detta genom att nyttja möjligheten till side chain-kompression som Dyn3-programvaran 

erbjuder. Den sistnämnda har använts till ett identiskt ändamål med skillnaden att en mer 

avancerad signalmodulering även har omfattats för att tillåta att originalverket ”färgar av sig” 

på det rosa bruset till en viss utsträckning. 

Spektrogram för både artefakten samt originalsegmentet på 30 sekunder som har möjliggjort 

den förstnämndas design kan ses i Figur 12 respektive 13 under kapitel 5.2.3 – ”Resultat”. 

5.2.1 Rosa brus  

I samband med att brus sattes som projektets akustiska grundkomponent gjordes antagandet 

att bruset i fråga skulle vara av vit natur, d.v.s. definieras av en jämn spridning av ljudtryck 

över frekvensregistret. Efter att ha erhållit konsultation från isofonkurvorna i ISO-dokument 

226:2003 (Figur 6) ändrades dock planerna till att istället omfatta rosa brus. 
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 Graf redogörandes för det mänskliga sinnets subjektiva uppfattning av 
ljudstyrka med hänseende till frekvens enligt ISO 226:2003 (SCENIHR, 2008:17) 

Observationen av den vetenskapliga kartläggningen av människans upplevelse av ljudvolym 

som finns att tillgå i ISO-dokument 226:2003, reviderad utefter den välkända Fletcher-

Munson-grafen, gav upphov till slutsatsen att en frekvenskurva som var anpassad efter detta 

förhållande var önskvärd för detta experiment. Den upplevda ljudvolymen av en given 

frekvens med ett godtyckligt dB-tryck kommer hos gemene man att skilja sig från den 

upplevda volymen av en annan frekvens med samma dB-tryck (ökade trycknivåer minskar 

skillnaden). Den mänskliga hörseln är alltså mer känslig för vissa frekvensområden än andra, 

varpå ett ljud med en fullkomligt jämn tryckfördelning över frekvensregistret, såsom vitt brus, 

ej kommer att uppfattas på det viset av en godtycklig åhörare. Speciellt bastoner påverkas 

något särskilt av detta fenomen; en ton centrerad kring 60 Hz kräver ett ljudtryck på ca 60 dB 

för att upplevas vara lika stark som en ton med centrum kring 1 kHz med en volym på 20 dB. 

Båda toner anses då innehava en subjektiv ljudstyrka på 20 fon (SCENIHR, 2008:17). 

Med hänseende till ovanstående information inkorporerades istället rosa brus i formandet av 

artefakten. Vad som definierar brus av rosa karaktär är ett konstant avtagande dB-värde för 

varje ökning i Hz-nivå (-3 dB/oktav), något som Pro Tools signalgenerator kunde användas 

för att sammanställa. Det rosa bruset skulle således komma att säkerställa att analyser av 

basfrekvenser skulle vara möjliga under samtliga steg av artefakten då dess förekomst innebär 

att en åhörare har desto bättre möjlighet att uppfatta bastonerna istället för att de potentiellt 

dränks av det vita brusets mer framträdande mellanregister samt diskant. Brusformen 

möjliggör även en god kombination av den neutrala frekvenskurva som definierar vitt brus 

och det övergripande mönster som har kunnat identifieras bland kli-inriktade ASMR-verk, 

d.v.s. en bred frekvensspridning med ett särskilt förekommande tryck i basregionerna. 

Utsikten att framställa en mer anpassad kurva på egen hand med hjälp av en isofon-anpassad 

equalizer (equalizer hädanefter förkortat till EQ) applicerad på vitt brus betänktes men ansågs 

stå i alltför omfattande potentiell konflikt med de steg som var tänkta att utföras senare. I och 

med att diverse manipulationer av artefaktens frekvensregister var aktuella att förekomma 
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under flera av kompositionens moment bedömdes idén vara riskfylld med hänseende till den 

intervjudata som skulle samlas in då det med stor sannolikhet inte hade varit möjligt att 

avgöra huruvida resultaten skulle attribueras till de medvetna justeringarna av artefaktens 

frekvenser, det EQ-behandlade grundbruset eller en kombination av båda. 

En jämförelse mellan vitt och rosa brus kan ses i Figur 7. 

 

 Spektrometerjämförelse mellan vitt brus (vänster) respektive rosa brus 
(höger) (Blue Cat’s FreqAnalyst 2, 2016; Pro Tools 11, 2015) 

5.2.2 Noise gate & vocoder 

För att kunna kanalisera originalverkets amplituddynamik, eller mer specifikt envelope-

egenskaper, in i det rosa bruset behövde en programvara användas som kunde avläsa dB-

trycket vid en given tidpunkt av en godtycklig ljudfil för att med hjälp av denna information 

forma en konstant skiftande volymreduktion som appliceras på en annan ljudfil. 

Pro Tools 11 erbjuder möjligheten att göra detta med hjälp av en plugin benämnd Dyn3 

Expander/Gate, vilken är en så kallad noise gate (hädanefter förkortat till NG) som kan nyttja 

en side chain-teknik för att bearbeta en sekundär ljudfil med den sökta effekten. Konceptet 

bakom en NG är enkelt summerat att mjukvaran släpper igenom ljudpartier som passerar en 

given tryckpunkt (Threshold) som mäts i antal dB, varpå ljudstycken som inte når upp till 

samma ljudstyrka antingen reduceras med en viss mängd dB (Ratio) eller blockeras helt. Olika 

parametrar justeras för att ställa in tiden som det tar för NG att öppnas (Attack), förbli öppen 

(Hold) samt stängas (Release) varpå en undergräns för volymreduktionen kan ställas in för att 

tillåta en att en viss konstant nivå av reducerad ljudvolym alltid får passera (Range). En avbild 

av denna plugin kan observeras i Figur 8. 
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 Skärmavbild av Dyn3 Expander/Gate-plugin* (Pro Tools 11, 2015) 

* Parametrarna för frekvensfiltrering i den övre högra delen av bilden är ej relevanta faktorer och diskuteras inte. 

Efter att ha experimenterat med effekterna av de olika parametrarna bedömdes Hold-

parametern med stor sannolikhet vara överflödig för ett lagom specifikt replikerande av 

originalverkets övergripande envelope-egenskaper. Då tidsomfånget för en specifik, obruten 

instans av ett enda kli-ljud max uppgår till någon tiondels sekund, vanligtvis kortare, finns det 

ytterst begränsat med utrymme för en inklusion av Hold-parametern innan det att dess 

Release-motsvarighet måste överta arbetet och stänga igen NG. Av denna anledning kunde 

Attack samt Release identifieras som de drivande parametrarna för den önskvärda designen 

varpå dessa två kommer att refereras till som en enhetlig Attack/Release-faktor (hädanefter 

förkortat till A/R). Threshold, Ratio och Range sattes som sekundära parametrar, vilket 

innebär att de är minst lika avgörande för funktionen av NG men behöver anpassas till A/R-

faktorns inställningar efter att de har etablerats i ett givet sammanhang. 

För att kunna avancera artefakten till mer komplexa nivåer av detaljrikedom inkorporerades 

även programmet Ableton Live 9:s Vocoder-plugin i artefaktdesignen. Mjukvaran bedriver en 

liknande process som den ovan beskrivna för NG med skillnaden att ljudsignalen vars 

envelope-dynamik kopieras även beblandas med det andra ljudspåret på ett frekvensplan, 

vilket ger upphov till ett ljud vars klangfärg är en total sammanslagning mellan dessa två 

ljudfiler. Med hänseende till experimentets metod blev vocodern (hädanefter förkortad till VC) 

lättare att hantera då den inte kräver någon justering av parametrar i stil med ovan nämnda 

Treshold, Ratio och Range. Hold-parametern var heller inte existerande i detta sammanhang, 

utan enbart en A/R-faktor fanns tillgänglig för formandet av det resulterande ljudets envelope. 

Det enda som var av betydlig relevans utöver A/R var mängden band som VC skulle nyttja för 

att forma frekvensspektrumet, där den understa gränsen (4 band) samt översta (40 band) 

bedömdes vara intressanta att jämföra i och med nyttjandet av samma metod men en maximal 

skillnad i detaljspecifikation. En avbild av Abletons Vocoder-plugin kan ses i Figur 9. 



 
18 

 

 Skärmavbild av Vocoder-plugin* (Ableton Live 9, 2017) 

* Notera att en potentiellt betydande miss skedde i detta sammanhang då den undre gränsen för frekvensomfånget, 

som når ned till 20 Hz, var satt till 80 Hz per programvarans standard. Detta korrigerades till 20 Hz under 

designfasen av projektet (se Figur 11) då ett bevarande av samtliga bastoner var ytterst önskvärt, dock innebär 

detta att ljudet som experterna (läs nedan) tog del av inte är fullt identiskt med det som utgör den färdigställda 

artefakten. Huruvida detta har en väsentlig inverkan på studiens validitet är osannolikt men inte omöjligt. 

Så snart A/R-faktorn hade etablerats som den fundamentala komponenten i både NG- samt 

VC-segmenten blev nästa steg att identifiera en lagom varierad uppsättning inställningar för 

dessa två parametrar med en så objektivt begrundad bas som möjligt. Ledfrågan för detta 

moment var ”vilka förhållanden mellan Attack- samt Release-parametrarna är optimala för 

ett replikerande av ASMR-verkets amplituddynamik?”, där pluralformen ”förhållanden” är 

nyckelordet då ett flertal sådana var önskvärda att fastställa med avseende till studiens mål. 

Liksom tidigare moment kunde frågeställningen inte besvaras med redan existerande 

forskningsresultat, varpå den mest optimala lösningen ansågs vara att tillgå den expertis som 

fanns tillgänglig hos de studenter vid Högskolan i Skövde vars kompetensinriktning var 

centrerad kring ljudteknik. Totalt sju studenter som befann sig i slutskedet av sin treåriga 

utbildning inom dataspelsljud rådfrågades om ovan nämnda problem och fick delge sin 

expertisbaserade åsikt. Individerna fick lyssna på ASMR-verket tills det att en uppfattning om 

den övergripande ljuddynamiken hade erhållits varpå en förflyttning till NG-projektet i Pro 

Tools alternativt VC-projektet i Ableton Live (testerna utfördes med flera personer närvarande 

samtidigt) ägde rum och personerna fick identifiera det förhållande mellan A/R-parametrarna 

som ansågs vara mest önskvärt för ett så ackurat amplitudreplikerande som möjligt, detta 

genom att manipulera dessa och observera förändringarna i realtid. Experterna hade alltid 

möjligheten att skutta till testets förra stadie och ta del av ASMR-verkets ljuddynamik igen. 

För att även undersöka magnituden av A/R-faktorns förhållande till övriga NG-parametrar 

inkluderades Hold, Threshold samt Ratio i datainsamlingen för NG-testet, dock var detta ett 

mål av sekundär typ; såvida inte ett högst framträdande mönster kunde observeras ansågs det 

redan vid detta skede vara troligt att denna data skulle komma att bortses från. Range-

parametern uteslöts helt och hållet från mätningen då bakgrundsbrusets volymnivå skulle 

bestämmas vid ett senare skede, dock tilläts experterna att hantera parametern med syftet att 

sätta en önskvärd basnivå av brus för egen del i och med att en objektivt lämplig nivå ännu 

inte hade kunnat etableras. Då dynamiken i kompositionens amplitud var det som eftersöktes 

ansågs potentiella variationer i bakgrundsbrusets volymnivå mellan de olika respondenterna 

vara av försumlig betydelse. Resultaten av datainsamlingen kan ses i Tabell 1. 
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Tabell 1 Sammanställning av resultat från NG-test 

Respondent Attack (ms) Hold (ms) Release (ms) Threshold (dB) Ratio 

#1 56,2 16,9 184,8 -23,5 10,8:1 

#2 21,1 20 23,3 -24,3 2,7:1 

#3 25,9 5 5 -20,3 3,8:1 

#4 198,6 19,7 11,9 -27,9 2,4:1 

#5 9 5 28,9 -17,1 11,4:1 

#6 21,6 19,7 241,4 -24,5 6:1 

#7 2,8 24,9 214,8 -22,2 3,8:1 

 

För VC-testet ombads respondenterna även att inspektera effekterna av ”BW”-parametern 

(förkortning för ”bandwidth” – bandbredd) för att avgöra huruvida tjockleken på vocoderns 

band (mellan 10% och 200%, standard satt till 100%) kunde bidra till ett positivt resultat, 

detta efter att parameterns inverkan på signalmoduleringen hade inspekterats och ansetts 

vara påtaglig på ett lagom neutralt vis till skillnad från övriga VC-parametrar. Liksom de 

sekundära parametrarna i NG-testet var bandbredden av betydligt mindre intresse, men 

potentiellt väsentlig, därav dess medräknande. Resultaten som erhölls kan ses i Tabell 2. 

Tabell 2 Sammanställning av resultat från VC-test 

Respondent Attack (ms) Release (ms) Bandwidth (%) 

#1 1,47 10 100 

#2 20,4 135 200 

#3 68,1 10 175 

#4 25 60 200 

#5 68,1 154 96,1 

#6 1,83 25,9 160 

#7 3,73 35,6 126 

 

Inspektionen av resultaten från NG-testet, i kombination med egen expertisbaserad åsikt, gav 

upphov till fyra varianter av A/R-förhållande som har bedömts vara önskvärda att undersöka 

i samband med studiens utförande. Dessa kan inspekteras i Tabell 3. 

Tabell 3 Slutgiltiga inställningar för studiens NG-segment 

Version Attack (ms) Hold (ms) Release (ms) Threshold (dB) Ratio 

1 20 20 200 -24 7.5:1 

2 50 20 200 -24 7.5:1 

3 200 20 20 -28 7.5:1 

4 200 20 200 -24 3.5:1 
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Som tidigare nämnt var Hold, Threshold samt Ratio parametrar av sekundär betydelse, och i 

och med att ett tydligt mönster inte kunde identifieras mellan A/R-faktorn och de registrerade 

siffrorna för dessa tre bortsågs svaren från till stor del. De tre parametrarna justerades till 

identiska nivåer som var så optimala som möjligt för alla fyra versioner tillsammans, detta för 

att eliminera deras inverkan på studien till maximala möjliga grad. Trots detta var undantag 

tvungna att göras för Threshold-parametern för version 3 samt Ratio-parametern för version 

4, detta då det ansågs krävas för ett optimalt samspel med de etablerade A/R-inställningarna. 

Ett bildexempel på inställningarna för en slutgiltig version kan ses i Figur 10. 

 

 Skärmavbild av inställningar för NG v.2 (Pro Tools 11, 2015) 

Uppspelningslängden på varje individuell version sattes till 30 sekunder. Denna längd ansågs 

vara mer än tillräcklig för att lyssnaren ska hinna inta förändringen i ljuddynamik och avgöra 

huruvida det nya tillståndet upplevs som tilltalande eller ej, detta utan att artefaktens 

tidsomfång blir alltför krävande för de som medverkar (ett tidsspann under tio minuter 

bedömdes vara optimalt i samråd med handledare). 

För att stegvis införa en mer kli-inriktad frekvensdynamik har de fyra versionerna behandlats 

med en EQ-kurva baserad på de mer framträdande frekvenserna i originalverket, detta genom 

en inspektion av spektrogrammet för det valda trettiosekundersstycket samt en övergripande 

spektrometeranalys som kan ses i Appendix B. De frekvensregioner som bedömdes vara 

aktuella för behandling var 30 Hz (+12 dB, Q = 0.4), 1,8 kHz (+2 dB, Q = 2) samt 10 kHz (+10 

dB, Q = 2.5). Ett lågpassfilter applicerades även vid 15 kHz med en styrka på 24 dB/okt för att 

replikera den avsaknad av högre diskant som förekommer i originalverket. Avslutningsvis 

tillämpades en kompressor för att limitera den ljudvolym som passerade igenom programmets 

NG till en rimlig nivå, detta för att inte orsaka hörselbesvär för de medverkande individerna. 

Vad som har producerats för NG-segmentet är alltså totalt åtta olika versioner, fyra med 

varierande A/R-inställningar och fyra dubbletter vars frekvensspektrum har anpassats efter 

originalverkets övergripande fokuspunkter. Dessa EQ-versioner skulle kunna grupperas ihop 

till ett eget segment som efterföljer de obehandlade NG-versionerna men då det huvudsakliga 
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målet är att jämföra övergångarna från ett A/R-förhållande till ett annat bedömdes det vara 

mer lämpligt att låta de EQ-behandlade versionerna direkt efterfölja sina respektive original, 

något som fortfarande tillät en undersökning av huruvida skillnader mellan rent rosa brus och 

EQ-behandlat rosa brus upplevs vara tilltalande. Den namngivning som kommer att brukas 

framöver för att referera till de individuella NG-styckena kommer att utgöras av termerna 

”NG” alternativt ”NG-EQ” följt av styckets versionsnummer, alltså exempelvis NG v.1 och NG-

EQ v.3. Ordningsföljden för dessa är således NG v.1, NG-EQ v.1, NG v.2, NG-EQ v.2 o.s.v. 

Inspektionen av resultaten från VC-testet, i kombination med egen expertisbaserad åsikt, gav 

även i detta sammanhang upphov till fyra varianter av A/R-förhållande som har bedömts vara 

önskvärda att undersöka i samband med studiens utförande. Dessa kan inspekteras i Tabell 4. 

Tabell 4 Slutgiltiga inställningar för studiens VC-segment 

Version Attack (ms) Release (ms) Bandwidth (%) 

1 2 25 100 

2 25 100 100 

3 70 10 100 

4 70 150 100 

 

Som förväntat kunde inget avgörande mönster observeras mellan A/R-faktorn samt BW-

parametern, därav att den sistnämnda sattes till neutralläget för varje version, d.v.s. 100%. 

Vid en mer ingående analys bedömdes värden över 100% för denna parameter rentav vara 

skadliga för studiens ändamål då en ökad bandbredd producerade nodpunkter i 

frekvensregistret där mindre aktivitet ägde rum p.g.a. bandens interferens med varandra. 

Precis som med NG-versionerna har dessa stycken producerats med en längd på 30 sekunder 

vardera i åtta versioner där de fyra ovan nämnda A/R-förhållandena förekommer i två olika 

former, en med 4 band och en med 40. Till skillnad från NG-segmentets EQ-behandlade 

varianter har det bedömts vara önskvärt att separera 4 bands-versionerna från de med 40 

band, detta i och med att dessa två olika uppsättningar ger upphov till resultat som skiljer sig 

något oerhört i ljuddynamik på en tydligt mätbar nivå. Även om samma A/R-förhållande 

kvarstår är skillnaden i detaljrikedom så pass påtaglig att det på en ytterst objektiv nivå är 

möjligt att referera till dessa två inriktningar som två kli-inriktade ljudtyper med väldigt olik 

akustisk karaktär (se andra halvan av spektrogrammet i Figur 12 i kapitel 5.2.3 – ”Resultat”). 

I samband med att 40-bandsversionerna renderades i Ableton Live gjordes upptäckten att de 

omfattade ett märkbart utstickande ljudfenomen som inte förekom i deras motparter med fyra 

band. Ljudet, som hade en oerhört ”vattnig” karaktär, uppstod sannolikt som en bieffekt av 

samspelet med det större antalet VC-band som dessa versioner omfattade och bedömdes vara 

för skadligt för studiens ändamål för att inte behandlas, detta med grund i den 

expertisbaserade åsikten att samtliga respondenter annars förmodligen starkt skulle associera 

varje 40-bandsversion med vatten. Lösningen var att behandla frekvensfokuspunkten för 

problemet (850 Hz) med en EQ-reduktion (-12, Q = 0.75). 

Inflikas bör här att en stor del av respondenterna skulle komma att associera artefaktens 

ljudmönster med just vatten, något som redovisas i kapitel 6.2.2 – ”Effekter av rosa brus”. 
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Den namngivning som kommer att brukas framöver för att referera till de individuella VC-

styckena kommer att utgöras av termen ”VC” i kombination med mängden band som nyttjats, 

d.v.s. 4b eller 40b, följt av styckets versionsnummer, alltså exempelvis VC-4b v.1 och VC-40b 

v.3. Ordningsföljden för dessa är således VC-4b v.1, VC-4b v.2… VC-40b v.1, VC-40b v.2 o.s.v. 

Ett bildexempel på inställningarna för en slutgiltig version kan ses i Figur 11. 

 

 Skärmavbild av inställningar för VC-version 4 (Ableton Live 9, 2017) 

Komponerandet av artefakten konkluderades slutligen med additionen av lämpliga 

övergångsmoment i form av lagom kvicka in- och ut-toningar i början samt slutet av de sexton 

olika NG- samt VC-styckena. För att ge lyssnaren bättre möjlighet att sjunka in i ett ASMR-

responsivt läge adderades en minut av rent rosa brus i artefaktens öppningsskede, detta med 

en fem sekunder lång intoning. Syftet med detta segment blev även att låta respondenterna 

ställa in en proper ljudvolym för sin egna bekvämlighet utan att det påverkade de efterföljande 

studiemoment som var av intresse. Slutligen förlängdes den sista VC-versionen (VC-40b v.4) 

med fem sekunder för att möjliggöra en behaglig avtoning på hela kompositionen. 

5.2.3 Resultat 

Summeringen av designprocessen är att en artefakt har manifesterats i form av en drygt nio 

minuter lång ljudkomposition med kli-inriktade ASMR-ljud som ljuddynamisk grund. Verket 

introducerar lyssnaren till del 1 som utgörs av en minut av obehandlat rosa brus varpå en 

övergång till sporadiskt skiftande amplitudnivåer tar vid och del 2 påbörjas, formad av en NG. 

Det rosa bruset skiftar eventuellt över från sin rena form till en sekundär sådan vars 

övergripande frekvensspektrum har EQ-anpassats efter de kli-ljud som verket är baserat på. 

Efter att fyra trettiosekundersversioner av A/R-förhållanden har spelats upp i båda dessa 

former, varannan form i taget, övergår artefakten till del 3 då en VC träder i kraft och ersätter 

ovan nämnda NG. Det rosa bruset beblandas med originalljudet från ASMR-verket i en 

signalmodulering som formas av fyra frekvensband, jämnt utspridda över en region på 20 Hz 

till 18 kHz. Nya A/R-förhållanden formar fyra nya trettiosekundersversioner av det pågående 

ljudet varpå ett andra VC-parti upprepar dessa versioner efteråt, denna gång med hjälp av 40 

band. I samband med att den fjärde VC-versionen går mot sitt slut för andra gången tonas 

artefakten långsamt ut och uppspelningen konkluderas. 

En kortfattad summering av artefaktens tidslinje kan observeras nedan tillsammans med ett 

spektrogram för artefakten i Figur 12. Detta kan jämföras med spektrogrammet för de trettio 

sekunder av originalverket som utgör artefaktens ljuddynamiska bas, sedd i Figur 13. Notera 

att båda illustrationer redogörs för i monofonisk form (liksom tidigare visade spektrogram), 

detta som nämnt i kapitel 3 – ”Problemformulering” p.g.a. uteslutandet av ett stereofoniskt 

ljudförhållande då faktorn med stor sannolikhet hade stört studieresultatens exakthet. 
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• Del 1: Rosa brus, baslinje – 1 min. 

• Del 2: NG + NG-EQ – 4 x 2 versioner à 30 sek = 4 min. 

• Del 3: VC-4b – 4 versioner à 30 sek = 2 min. 

• Del 4: VC-40b – 4 versioner à 30 sek + 5 sek avtoning = 2 min, 5 sek. 

Totalt: 9 min, 5 sek. 

 

 Spektrogram för slutgiltig ASMR-artefakt (Sonic Visualiser, 2015) 

 

 Spektrogram för ASMR-ljudsektionen på 30 sekunder (01:30 – 02:00) 
som utgör grunden för artefaktens ljuddynamik (Deep Ocean of Sounds, 2016; Sonic 

Visualiser, 2015) 
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5.3 Intervjuer 

I enighet med Martyn Denscombes dekonstruktion av intervjukonceptet i boken The Good 

Research Guide: For small-scale social research projects (2014) bedömdes den önskvärda 

formen av intervjuer för detta projekt vara en hybrid mellan strukturerade och semi-

strukturerade sådana. Om en av dessa specifika former skulle behöva benämnas i detta 

avseende skulle det mest optimala svaret vara det förstnämnda, strukturerade intervjuer, då 

specifika frågor förbereddes för analyserandet av respondenternas subjektiva upplevelser av 

artefakten varpå en diskussion centrerad kring dessa ämnades äga rum med så få avvikelser 

från dessa punkter som möjligt. (Denscombe, 2014:186). 

Med det sagt var utgångspunkten för denna studie alltid att identifiera relevanta subjektiva 

faktorer i respondenternas förhållningssätt till ASMR, därav att en fullkomligt kontrollerad 

och begränsad intervjumiljö inte var ett propert tillvägagångssätt för insamlandet av data. 

Utrymme behövde finnas för deltagarna att färga sina svar på de ställda frågorna på vis som 

kunde leda konversationen in i nya, oplanerade riktningar. Ett antagande att den begränsade 

mängd information som förberedda frågor kan sätta i spel skulle vara fullt tillräcklig vore 

enbart naivt, därav att dessa avvägningar gjordes. Med det sagt behövde dessa avvikelser till 

största möjliga mån ske på initiativ av respondenten och inte från den studieansvariges håll i 

och med att risken för en förekomst av ”halo-effekten” annars skulle uppstå där deltagaren 

uppger felaktiga data enbart av entusiasmskäl (Denscombe, 2014:70). 

Med hänseende till de etiska aspekter som Denscombe behandlar har flera avvägningar gjorts 

med avseende till respondenternas deltagande i studien. Tydliga redogörelser framlades 

beträffande det faktum att inga plötsliga skiftningar i ljuddynamik som kan upplevas som 

skrämmande skulle komma att äga rum, att experimentet fick avbrytas under vilken tidpunkt 

som helst samt att ingen personlig information om deltagaren i fråga skulle komma att 

offentliggöras. Deltagaren uppmanades att ställa in en behaglig ljudnivå i samband med att 

artefaktens introduktionsbrus spelades (del 1) och sedan låta den kvarstå genom 

experimentet, dock med tillägget att denne självfallet får ändra volymnivån om detta upplevs 

som nödvändigt. Kännedomen om begränsningar i hur ljudstycket kommer att manifesteras 

samt möjligheten att skifta uppspelningsvolym var aspekter som i allra högsta grad kunde 

inverka på studieresultaten, men bedömdes vara nödvändiga för deltagarnas bekvämlighet. 

Kontentan är att vetenskaplig etik påverkar studiedata till varierande magnitud, men är 

nödvändig för kultiverandet av ett civiliserat samhälle (Denscombe, 2014:5–6). 

Då det även bedömdes vara önskvärt att eliminera synsinnet som en potentiellt betydande 

faktor för studien, i synnerhet då det ej var troligt att samtliga delstudier skulle äga rum på 

samma geografiska plats, togs beslutet att inkorporera nyttjandet av en ögonbindel i samband 

med att deltagarna tog del av artefaktens akustiska innehåll. Detta beslut medförde även en 

välkommen möjlighet till eliminerandet av den så kallade ”observer-effekten” då det gav 

respondenten desto mindre anledning att vara konstant medveten om det faktum att denne 

observerades (Denscombe, 2014: 70). Med hänseende till ovan nämnda etikproblem var detta 

en aspekt som skulle behöva slopas vid de tillfällen då en respondent inte kände sig bekväm 

med att bära ögonbindel, något som dock aldrig inträffade. 

En mer samhällsövergripande etisk, men även minst lika vetenskaplig, aspekt togs i beaktning 

för behandlandet av studiens data med hänseende till kön och genus. Allteftersom ökande 

mängder akademiska belägg för generella biologiska variationer mellan trans-identifierande 

och cis-identifierande individer framläggs i rask takt (Transas City, 2013; TranScience Project, 
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2014) bedömdes det vara icke-hållbart att kategorisera respondenterna enbart med 

hänseende till deras kön. Termen specificeras ofta inte i studiesammanhang med en inriktning 

på antingen individens fundamentala biologiska bas eller psykologiskt upplevda könsidentitet 

och det blir då öppet för individen som besvarar frågan att fritt tolka ordets innebörd, 

någonting som otvivelaktigen leder till ytterst bristfällig vetenskap. Av denna anledning 

skedde en uppdelning mellan dessa två som innebar att deltagarna tillfrågades om sitt 

biologiska kön (utskrivet som enbart ”kön”) och sitt psykologiska sådana, benämnt genus. 

5.3.1 Frågor och direktiv 

I samband med att en delstudie utfördes tillsammans med en respondent välkomnades denne 

till experimentet. Grundläggande information om studien framlades med förklaringen att det 

rörde sig om ett examensarbete vid Högskolan i Skövde med inriktning på ljud, därav att 

denne skulle få lyssna på en ljudkomposition med en spellängd på ”inte ens femton minuter”. 

Denna formulering bedömdes vara önskvärd för att undgå risken att deltagaren potentiellt 

skulle bli medveten om tidsfaktorn då denne lyssnade och börja fundera över huruvida 

experimentet skulle vara över snart, därav att en något längre speltid antyddes till. Ovan 

diskuterade etiska aspekter avhandlades och studiens första frågeställningsmoment inleddes. 

Först insamlades grundläggande relevant data om respondentens personliga identitet. 

Informationen som var av intresse i detta stadie var följande: 

• Namn (enbart för studieansvariges ögon) 

• Kön 

• Genus 

• Ålder 

Efter att denna information hade införskaffats ställdes testets introduktionsfråga: 

• Är du bekant med ASMR? 

Om respondenten besvarade ovanstående frågeställning i negativ form ställdes inga fler frågor 

i detta skede och experimentet med artefakten påbörjades. Ett positivt svar på frågan innebar 

däremot att ytterligare sex introduktionsfrågor ställdes: 

• Finner du ASMR behagligt? 

• I vilket syfte tar du främst del av ASMR? 

• Upplever du någon fysikalisk reaktion i kroppen av ASMR (”tingles”)? 

• I vilken form manifesteras dessa reaktioner? 

• Vilken typ av ASMR tilltalas du mest av, om någon? 

• Finner du njutning i att lyssna på enbart ljudbaserade ASMR-verk? 

Med dessa frågor avhandlade, alternativt enbart den förstnämnda, presenterades deltagaren 

med det arbetsmaterial som var relevant för studien, vilket var en ögonbindel, ett par hörlurar, 

ett ljudkort samt en trådlös datormus. Respondenten fick sitta eller ligga i en valfri 

positionering av proper bekvämlighet och instruerades sedan att täcka för sina ögon med 

bindeln varpå hörlurarna fick placeras över öronen på ett bekvämt sätt. Ljudkortet placerades 

på en lämplig position i förhållande till individens ena hand och volymrattens placering på 

hårdvaran identifierades från dennes håll. 
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Datormusen placerades i personens andra hand och denne erhöll direktivet att klicka på den 

vänstra musknappen i samband med att ett behagligt eller obehagligt ljudmoment uppfattas, 

detta under förutsättningen att inga klick nödvändigtvis förväntades (så att respondenten inte 

skulle klicka p.g.a. självupplevt tvång). Syftet med denna aspekt var att tidsstämpla moment i 

artefakten som gav upphov till extra påtagliga reaktioner, ty förhoppningar fanns att detta 

skulle komma att forma ett eller flera relevanta mönster i kombination med övriga 

intervjudata. På en teknisk nivå utfördes detta genom att muspekaren av en laptop, som 

datormusen var trådlöst kopplad till, placerades över ”varv-knappen” i ett tidtagarprogram 

varpå tidpunkterna registrerades i textform i samband med varje klick. 

Med denna information ur vägen initierades experimentets huvuddel och timern startades. 

Respondenten fick sitta/ligga i tystnad under en minut för att alla skulle erhålla samma 

möjlighet att slappna av innan det att artefakten började spelades upp. Efter att artefakten 

hade genomlyssnats påbörjades det andra frågeställningsmomentet och deltagarens 

upplevelse av ljudkompositionen analyserades med hjälp av nedanstående åtta frågor: 

• Beskriv ditt helhetsintryck av upplevelsen. 

• Fann du behag/obehag i att lyssna på ljudet? 

• Upplevde du någon fysikalisk reaktion i kroppen? 

• Hur skulle du beskriva den övergripande ljudkaraktären av artefakten? 

• Tyckte du dig höra flera distinkt olika ljud under upplevelsens gång? * 

• Kunde du associera ljuden med något objekt, sammanhang eller liknande? 

• Hur lik skulle du anse artefakten vara ett vanligt ASMR-verk med kli-

inriktning? ** 

o Alt. Hur lik skulle du anse artefakten vara kli-inriktade ljud? 

• Hur lik skulle du anse artefakten vara en skalpmassage? * 

* Frågor som adderades till listan i samband med att de uppkom under utförandet av pilotstudien. 

** Frågan ställdes i två olika former beroende på respondentens bekantskap med ASMR. 

Dessa frågor diskuterades i ovanstående ordning, dock med möjligheten att hopp mellan dessa 

kunde förekomma i samband med att det blev relevant. Så snart samtliga frågor var 

avhandlade tackades deltagaren för sin medverkan och delstudien avslutades. 

5.3.2 Pilotstudie 

För att bekräfta den vetenskapliga validiteten av projektet genomfördes en pilotstudie med 

hjälp av en testrespondent. Efter att det ordinära segmentet av experimentet konkluderades 

ställdes ett antal betydligt mer specifika och tekniskt ingående frågor just till denna individ, 

detta för att bekräfta huruvida det kan ha funnits någon möjlighet för testet att vara icke-

optimalt designat i något hänseende som inte framgick i de reguljära frågeställningarna. Dessa 

frågor var av extra betydande vikt för detta skede då de inte skulle komma att ställas till de 

övriga respondenterna med anledning av att inte ödsla personernas tid på insamlandet av 

icke-kritiska data. I fallet med pilotstudien var respondenten väl införstådd med att denne 

skulle spendera mer tid på besvarandet av frågor efter experimentets genomförande, därav 

deras inklusion i detta stadie. 

De sju frågor som ställdes och svaren som erhölls var följande: 
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• Var den genomgående volymnivån rimlig? 

o Svar: Ja, fanns utrymme för starkare men inte nödvändigt. 

• Var bakgrundsbruset för starkt/för svagt? 

o Svar: Vet ej, tänkte inte på det. 

• Upplevde du en tydlig repetition av samma ljudstycke? 

o Svar: Nej. 

• Hur tydlig anser du skillnaden mellan del 2 – 4 vara? 

o Svar: Den var märkbar och behaglig. 

• Hur tydlig anser du skillnaden mellan v.1 – v.4 inom samtliga delar vara? 

o Svar: Tydlig nog för att alla versioner ska låta som liknande men olika ljud 

med olika associationer. 

• Hur väsentlig inverkan ansåg du att de EQ-påverkade partierna hade på 

del 2? 

o Svar: De bidrog till behagliga övergångsmoment men ljuden var ej mer eller 

mindre behagliga. 

• Övriga synpunkter? 

o Svar: Del 3 lät mest tilltalande. 

Noteras bör att svaren är redogjorda för i högst simplifierad form, detta i samråd med 

respondenten – en ingående konversation hölls i samband med att varje fråga ställdes varpå 

ett kortfattat svar som ackurat summerade diskursen skrevs ned med testdeltagarens 

samtycke. Samma intervjumetod nyttjades i samband med huvudstudien. 
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6 Utvärdering 

Totalt insamlades data från 10 testdeltagare i samband med huvudstudien, vilket har gett svar 

från sammanlagt 11 individer med pilotstudien inkluderad. Då pilotstudiens utförande var 

identiskt i sitt utformande jämfört med de 10 experimenttillfällena som skulle komma att 

efterfölja den har resultaten från det studiemomentet inkluderats i utvärderingen av samtliga 

utförda experiment och således även analysfasen. 

Utrustningen som brukades för uppspelandet av artefakten var en laptop av modellen Lenovo 

G505s, ett ljudkort av modellen M-Audio Fast Track MKII samt ett par heltäckande hörlurar 

av modellen Audio Technica ATH-M50x. 

6.1 Presentation av undersökning 

I Tabell 5 redogörs samtliga tidsmarkeringar för som registrerades i samband med att 

försöksdeltagarna klickade på musknappen i enighet med de instruktioner som erhölls innan 

det att artefakten spelades upp för dem. Tidsvärdena som loggades i datorn har av 

organisationsskäl avrundats till närmsta hela sekund, detta då en analys på ett mer 

djupgående tidsplan än så i vilket fall skulle vara omöjlig att genomföra. Hädanefter kommer 

de olika respondenterna att refereras till som ”R#” följt av ett ordningsnummer, exempelvis 

R#1, R#6 och R#P (pilot). Tidsmarkerade spektrogram kan ses i Appendix C. 

Tabell 5 Sammanställning av tidsmarkeringar från samtliga experiment (grön färg = 

bekräftat behagliga, röd färg = bekräftat obehagliga, vit färg = obekräftade) 

Respondent # P 5 6 8* 9 10 

Brus        Del 1    00:24 

 

  

NG v.1      Del 2    01:02 01:07 01:20   

NG-EQ v.1       

NG v.2    02:04 02:18   

NG-EQ v.2       

NG v.3   03:08 

 

   

NG-EQ v.3    03:54   

NG v.4    04:09   

NG-EQ v.4       

VC-4b v.1     Del 3 05:06 

 

05:03 

 

 05:07 

 

 05:03 

VC-4b v.2       

VC-4b v.3    06:30 

 

  

VC-4b v.4     

 

  

VC-40b v.1     Del 4 07:03 07:06  07:04 07:27 

 

 

07:04  

VC-40b v.2       

VC-40b v.3    08:20 

 

  

VC-40b v.4   08:51**    

* P.g.a. den oproportionella svarshalten som erhölls från R#8 med hänseende till tidsmarkeringar har denna data 

exklusivt markerats i ett eget spektrogram i Appendix C. 
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** R#6 klargjorde i samband med det efterföljande intervjumomentet att denna tidsmarkering var en summering 

av det behag som denne hade känt i samband med uppspelningen av del 4 i sin helhet, därav att markeringen kan 

anses sträcka sig bakåt till sjuminutersstrecket, vid VC-40b v.1. 

Nedan följer en övergripande summering av de muntliga svar som erhölls från samtliga 

respondenter under de intervjumoment som efterföljde deltagarnas avlyssningar av 

artefakten. Svaren har skrivits ut i en högst kompakterad form där varje stycke information 

som har ansetts vara relevant för analysstadiet har inkluderats. 

R#P  Kön: Man  Genus: Man  Ålder: 23  Klick: 2 

Respondenten var bekant med ASMR som koncept men eftersökte det inte på egen hand. 

Denne hade ingen erfarenhet av att trigga ASMR-stimuli. 

Personen beskrev upplevelsen av artefakten som intetsägande och fann inget övergripande 

behag i att lyssna på den; tvärtom upplevdes en gnutta obehag av tempots intensitet, dock 

fann denne övergången till del 3 samt del 4 vara tillfredsställande p.g.a. skillnaden i 

ljuddynamik. Personen var den ende som upplevde en ytterst svag fysikalisk reaktion under 

experimentets gång; fokusområdet var vänstra underarmen samt bakhuvudet. 

Artefaktens ljudkaraktär beskrevs som ”sträv” och upplevdes inte vara märkbart repetitiv. 

Respondenten tyckte sig höra hanterandet av ett duntäcke samt en rinnande dusch. 

Personen ansåg att tempot var för intensivt för att ljudkompositionen skulle vara av kli-

inriktad karaktär men att ljuddynamiken däremot var i den riktningen. Verket ansågs dock 

inte vara likt en skalpmassage. 

R#1  Kön: Man  Genus: Man  Ålder: 26 

Respondenten var bekant med ASMR som koncept och eftersökte det på egen hand med syftet 

att slappna av eller somna. Personen hade erfarenhet av att trigga ASMR-stimuli i bakhuvudet 

efter längre uppehåll från ASMR-verk, annars var det sällsynt. 

Denne sökte immersiva scenarion i ASMR-produktioner, såsom rollspel, där sporadiskt 

förekommande kli-ljud var välkomna. Respondenten drogs enbart till ljudaspekten av verken; 

videon var helt ointressant. 

Personen beskrev upplevelsen av artefakten som meditativ och fann behag i att lyssna på den. 

Artefaktens ljudkaraktär beskrevs som ”lugnande” och upplevdes inte vara märkbart repetitiv. 

Respondenten tyckte sig höra händer som drogs över en sopborste samt vecklandet av 

plast/presenning. 

Personen ansåg att ljudkompositionen var av stryk-inriktad karaktär mer än en kli-inriktad 

sådan. Verket ansågs vara likt en skalpmassage, dock först efter att termen hade nämnts. 

R#2  Kön: Kvinna  Genus: Kvinna Ålder: 19 

Respondenten var bekant med ASMR som koncept och eftersökte det på egen hand med syftet 

att slappna av eller somna. Personen hade erfarenhet av att trigga ASMR-stimuli i 

hårbotten/skalpen. 

Denne sökte immersiva scenarion i ASMR-produktioner, såsom rollspel, där välkomna 

faktorer var massage, omhändertagande samt viskningar. Respondenten kunde finna 

njutning i enbart ljudinriktade verk men inklusion av video var fortfarande av intresse. 
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Personen beskrev upplevelsen av artefakten som tröttande och fann ett sömnigt behag i att 

lyssna på den. 

Artefaktens ljudkaraktär liknades vid ”tillståndet då man halvt sover och hör någon göra saker 

i bakgrunden” och upplevdes inte vara märkbart repetitiv. Respondenten tyckte sig höra 

borstandet mot ett mikrofonpuffskydd, gnidande frigolit samt fingrar dragna genom vatten 

och fick en association till ett hörseltest. 

Personen ansåg att ljudkompositionen var väldigt lik ett ASMR-verk med kli-inriktning. 

Verket ansågs dock trots detta inte alls vara likt en skalpmassage. 

R#3  Kön: Kvinna  Genus: Kvinna Ålder: 18 

Respondenten var bekant med ASMR som koncept men eftersökte det inte på egen hand. 

Personen hade trots det en engångserfarenhet av att trigga ASMR-stimuli i form av gåshud i 

båda armarna och kunde finna viss immersion i den spatiala aspekten av rörelse i en 

stereobaserad ASMR-ljudbild. 

Personen beskrev upplevelsen av artefakten som intetsägande och fann varken behag eller 

obehag i att lyssna på den. 

Artefaktens ljudkaraktär beskrevs som ”mjuk/rund, ej kantig, något knarrig med neutral 

friktion” och upplevdes inte vara märkbart repetitiv. Respondenten tyckte sig höra kramande 

av samt gång i kramsnö, ett droppigt hanterande av vatten samt ett dovt studsande. 

Personen ansåg inte att ljudkompositionen var lik ett ASMR-verk med kli-inriktning. Verket 

ansågs heller inte vara likt en skalpmassage. 

R#4  Kön: Man  Genus: Man  Ålder: 23 

Respondenten var inte bekant med ASMR som koncept. 

Personen beskrev upplevelsen av artefakten som märklig men ändå ganska harmonisk och 

fann ett visst behag i att lyssna på den, i synnerhet de senare partierna. 

Artefaktens ljudkaraktär liknades vid ”vardagliga ljud” och upplevdes inte vara märkbart 

repetitiv. Respondenten tyckte sig höra rinnande vatten, hjärtslag, prasslandet av plast samt 

munljud. 

Personen ansåg att delar av ljudkompositionen skulle kunna vara av kli-inriktad karaktär, 

dock först efter att termen hade nämnts. Delar av verket ansågs även kunna vara lika en 

skalpmassage, dock även i detta fall först efter att termen hade nämnts. 

R#5  Kön: Man  Genus: Man  Ålder: 27  Klick: 2 

Respondenten var inte bekant med ASMR som koncept. 

Personen beskrev upplevelsen av artefakten som annorlunda och fann varken behag eller 

obehag i att lyssna på den (tidsmarkeringarna upplevdes som ”intressanta”), dock med 

tillägget att ljudet garanterat hade ingivit obehag vid ofrivillig/okontrollerad exponering 

utanför studiens ramar. 

Artefaktens ljudkaraktär beskrevs som ”störande utan att vara obehaglig” och upplevdes inte 

vara märkbart repetitiv. Respondenten tyckte sig höra plastpåsar som skrubbades mot 
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varandra, en plastborste som skrubbades mot plast och sedan mot vått grus samt 

mikrofonvindpuffar. 

Personen ansåg att ljudkompositionen var av kli-inriktad karaktär med hänseende till rytm 

och rörelsemönster. Verket ansågs även vara likt en skalpmassage, dock först efter att termen 

hade nämnts. 

R#6  Kön: Man  Genus: Man  Ålder: 52  Klick: 2 

Respondenten var inte bekant med ASMR som koncept. 

Personen beskrev upplevelsen av artefakten som förvånande, något av en besvikelse till en 

början (med avseende till personens förväntningar) men sedan behagligt tröttande och 

meditativ. Denne fann både behag samt obehag i att lyssna på den, det sistnämnda p.g.a. en 

tidsmarkerad ljudförändring som ingav en otrevlig känsla. 

Artefaktens ljudkaraktär beskrevs som ”karg och störande utan att vara obehaglig” och 

upplevdes vara märkbart repetitiv vid tillfällen. Respondenten tyckte sig höra dånande 

vattenmassor, ett farligt men inte skrämmande ambient pulserande samt hjärtslag och fick 

associationer till månlandskap samt djupa undervattensmiljöer. 

Personen ansåg att ljudkompositionen inte alls var av kli-inriktad karaktär, med ett visst 

undantag för ljuddynamiken. Verket ansågs även inte alls vara likt en skalpmassage. 

R#7  Kön: Kvinna  Genus: Kvinna Ålder: 25 

Respondenten var inte bekant med ASMR som koncept. 

Personen beskrev upplevelsen av artefakten som häftig samt intressant och fann både behag 

samt obehag i att lyssna på den, detta då associationerna som uppstod var trevliga samtidigt 

som vissa ljud var stressande. 

Artefaktens ljudkaraktär liknades vid ”vardagliga ljud och bakgrundsljud” och upplevdes inte 

vara märkbart repetitiv. Respondenten tyckte sig höra gång genom bollhav, prasslandet av en 

plastpåse, en hjärtslagsliknande pulsering samt strykandet av en handflata över en slät yta. 

Personen ansåg att ljudkompositionen skulle kunna vara av kli-inriktad karaktär, dock först 

efter att termen hade nämnts. Verket ansågs däremot inte vara likt en skalpmassage. 

R#8  Kön: Kvinna  Genus: Kvinna Ålder: 23  Klick: 13 

Respondenten var inte bekant med ASMR som koncept. 

Personen beskrev upplevelsen av artefakten som behaglig men med irriterande störningar och 

fann både behag samt obehag i att lyssna på den, detta då associationerna som uppstod var 

trevliga samtidigt som perioder av intetsägande brus var icke-tilltalande att lyssna på. 

Artefaktens ljudkaraktär beskrevs som ”känsloförmedlande” och upplevdes vara märkbart 

repetitiv vid tillfällen. Respondenten tyckte sig höra vattenfall, borstande, skrubbande i vatten 

samt fräsandet av ”Pop Rocks”-godis. 

Personen ansåg att ljudkompositionen skulle kunna vara av kli-inriktad karaktär, dock först 

efter att termen hade nämnts. Verket ansågs även vara likt en skalpmassage, dock även i detta 

fall först efter att termen hade nämnts. 
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R#9  Kön: Kvinna  Genus: Kvinna Ålder: 14  Klick: 1 

Respondenten var bekant med ASMR som koncept men eftersökte det inte på egen hand. 

Denne hade ingen erfarenhet av att trigga ASMR-stimuli men däremot av att bli positivt 

rastlös av ASMR-verk. Respondenten fann njutning i de enbart ljudinriktade ASMR-verk som 

denne hade kommit i kontakt med. 

Personen beskrev upplevelsen av artefakten som lugn samt meditativ och fann både behag och 

obehag i att lyssna på den, det sistnämnda p.g.a. en hel del intetsägande brus. 

Artefaktens ljudkaraktär beskrevs som ”hård” och upplevdes vara märkbart repetitiv. 

Respondenten tyckte sig höra fallande regn, ett mikrofontest samt hanterandet av ett 

pärlhalsband i vatten. 

Personen ansåg inte att ljudkompositionen var lik ett ASMR-verk med kli-inriktning. Verket 

ansågs vara något mer likt en skalpmassage, men heller inte särskilt likt. 

R#10  Kön: Kvinna  Genus: Kvinna Ålder: 52  Klick: 1 

Respondenten var inte bekant med ASMR som koncept. 

Personen beskrev upplevelsen av artefakten som att vara instängd i en låda och höra 

obegripliga ljud utanför och fann både behag och obehag i att lyssna på den, det sistnämnda 

p.g.a. en tidsmarkerad hård skiftning i ljuddynamik. 

Artefaktens ljudkaraktär liknades vid ”brusande som rör sig runt i öronen” och upplevdes inte 

vara märkbart repetitiv. Respondenten tyckte sig höra elektricitet, sammanpressad Svinto-ull, 

strykandet av en handflata över ett mjukt material, kliandet av hud samt hjärtslag. 

Personen ansåg att ljudkompositionen var av kli-inriktad karaktär. Verket ansågs även vara 

likt en skalpmassage. 

6.2 Analys 

Sammanlagt deltog fem cis-identifierande män och sex cis-identifierande kvinnor i studien, 

två av vilka (en per grupp) hade en regelbunden och omfattande personlig koppling till ASMR-

fenomenet (hädanefter refererade till som ASMR-respondenter). Trots förberedelser inför ett 

potentiellt medverkande av transpersoner var additionen av genusfaktorn ej nödvändig i detta 

sammanhang, dock är detta en praxis som starkt uppmanas till i framtida forskning inom 

samtliga vetenskapliga områden där skillnader mellan könen är aktuella att kartlägga. 

Något som genast kan fastställas mot bakgrund av den data som erhölls är att inget uppenbart 

mönster har framträtt med hänseende till kön och ålder; faktorn inkluderades även i detta fall 

med bas i god vetenskaplig framförhållning men visade sig vara nästintill irrelevant för den 

data som införskaffades. Ordet ”nästintill” används här då inkluderandet av en 14-årig individ 

samt två personer på 52 år tillät studieresultaten att inte enbart präglas av respondenter med 

en medelålder på 23 år inom en marginal på 5 år, något som innebär att en diskurs har kunnat 

hållas på en något mer universell nivå. 

6.2.1 Övergripande perceptionsmönster 

Inkorporerandet av en trådlös datormus med ändamålet att låta respondenterna identifiera 

specifika tidpunkter för extra märkbart behagliga alternativt obehagliga stimulimoment 

visade sig vara ett beslut av högst god karaktär, ty med hjälp av denna sekundära 
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informationskälla har studiens förmodligen mest givande indikation kunnat identifieras – 

nämligen vikten av övergångsmoment inom ASMR-verk av kli-typ (möjligtvis fler). 

Trots bristen på information som finns att tillgå i tidsmarkeringarna med avseende till 

versionsdynamik inom artefaktens respektive delar – ingen diskussion kan dessvärre hållas 

rörande skiftningar i envelope – kan en sak tydligt specificeras: samtliga respondenter som 

tidsmarkerade övergångarna från del 2 till del 3 samt del 3 till del 4 med undantag för en 

individ fann behag i den skiftning som ägde rum i den pågående ljuddynamiken. Personerna 

fann sedan inte nödvändigtvis någon särskild tjusning i att ta del av de efterföljande minuterna 

av liknande ljudkaraktär men dessa två övergångsmoment av extra märkbar akustisk 

omsvängning bemöttes klart med omfattande positivitet. 

Förklaringen till detta, som framlades självmant av ett par av dessa respondenter, tycks ligga 

i den ökade nivån av identifierbar detaljrikedom. I samband med att de två olika 

vocodersegmenten initieras och ersätter det föregående ”enfärgade” bruset respektive det 

grövre 4-bandspartiet etableras en helt ny klangfärgsdimension som tycks ha överraskat 

deltagarna på ett positivt sätt; R#P och R#5 beskrev uttryckligen det nya ljudtillståndet som 

”överraskande och intressant”. R#10 ogillade dock en av dessa omsvängningar då den 

upplevdes som ”obehagligt hård”, så indikationer finns på att sådana moment även kan ha en 

negativ effekt. Detta var dock inget problem för R#10 med hänseende till övergången mellan 

del 3 och del 4, så den avgörande faktorn för behaglighetsperception i övergångsmoment kan 

mycket väl vara den upplevda klarheten av båda komponenterna som definierar skedet. Temat 

dissekeras mer tekniskt ingående i kapitel 6.2.2 – ”Effekter av brusförändring”. 

Med avseende till artefaktens helhet bedömde enbart tre individer den vara helt och hållet av 

behaglig natur, eller mer specifikt att inga obehagliga ljudmoment förekom. Av dessa tre var 

två stycken (R#1 & R#2) de tidigare nämnda ASMR-respondenterna som självmant sökte 

fenomenet och således utan tvekan var responsiva till fenomenets effekter. Trots att ett antal 

på två personer ej är ett hållbart underlag för generalisering bör idén åtminstone lyftas att det, 

i enighet med Smith, Fredborg & Kornelsens studie (2016), här potentiellt skulle kunna röra 

sig om ett fall av ASMR-känsliga individer som jämförs med sina motpoler, varpå artefaktens 

innehåll har resonerat betydligt mer positivt med dessa än med resten av gruppen. 

Resonemanget följer således att R#4, som ej var bekant med ASMR sedan innan, mycket väl 

kan vara en individ av särskild ASMR-känslighet utan att ha kännedom om detta. 

En simplare förklaring för det ovan beskrivna sambandet kan vara att ASMR-respondenternas 

tidigare erfarenheter av kli-ljud inom ASMR-produktioner helt enkelt har förberett dem inför 

akustiska mönster av denna typ, varpå de således redan var benägna att associera upplevelsen 

i positiva banor av den anledningen. R#4 kan i sådana fall ha okända särskilda skäl för sin 

upplevda tjusning som uppenbarades i studiens sammanhang p.g.a. ren slump. 

6.2.2 Effekter av rosa brus 

Åtta av totalt elva individer rapporterade ha upplevt ett tydligt behag under delar av 

artefaktens uppspelning, vissa rentav under helheten av kompositionens omfång. Av de tre 

respondenter som ej delade denna uppfattning kunde ändå två av dessa identifiera en 

respektive två tidpunkter i verket som var positivt/intressant överraskande då de bröt mot en 

annars tämligen intetsägande upplevd ljuddynamik. Detta innebär att samtliga 

studiedeltagare med undantag för en kunde finna någon form av tjusning i artefaktens 

innehåll, hur begränsad den än var. Två av deltagarna (R#6 & R#8) uttryckte självmant att de 
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rentav fann behag i att enbart lyssna på introduktionsbruset under del 1, detta med den 

ömsesidiga associationen till ett vattenfall (enbart R#8 tidsmarkerade detta). 

Något som dock vidare framgick under intervjumomenten var att dessa deltagare absolut inte 

alltid kunde para ihop varje upplevt behagligt ljudfenomen med någon konkret association till 

ett ljudalstrande föremål eller scenario. Ibland upplevdes helt enkelt ett nöje i att enbart 

avlyssna den pågående ljuddynamiken utan att tillskriva den några konkreta attribut, och som 

tidigare diskuterat fann en stor del av deltagarna ett gemensamt behag i att observera 

skiftandet mellan två av artefaktens huvuddelar – återigen, utan någon associativ koppling. 

Observationen kan således göras att rosa brus i sin fundamentala natur tycks omfatta en god 

förmåga att försätta det mänskliga sinnet i tillstånd av framförallt lugn och harmoni men även 

någon form av ytterst temporär uppmärksamhetsbaserad uppspelthet. I och med att dessa 

mentala fluktuationer hade möjlighet att utspela sig trots en avsaknad av subjektiv förståelse 

för ljudens sammanhang kan en tydlig länk etableras till artefaktens akusmatiska 

ljudegenskaper – ljudet som egen fristående entitet tycks ha gett upphov till dessa effekter. 

Med detta sagt måste motpolen av fenomenet också uppmärksammas; huvuddelen av den 

kritik som R#8 samt R#9 riktade mot artefakten var grundad i just termen ”intetsägande 

brus”, så det är i slutändan svårt att uttrycka något med säkerhet på denna punkt. 

Något som försvårar omständigheterna rörande ovanstående är artefaktens fundamentala 

natur med avseende till de två grundläggande designteknikerna – så snart noise gate-stycket 

ersätts av vocodern är det inte längre möjligt att enbart tala om rent brus p.g.a. det uppenbara 

skälet att det rosa bruset nu har mixats samman med originalverkets frekvensform. Denna 

balansgång medför ingen ny information; tvärtom har den varit känd ända sedan projektets 

designfas och rentav utgjort en förutsättning för uppfyllandet av projektets målsättning. 

Problematiken som då uppstår här, detta i kombination med respondenternas gemensamma 

brist på redogörelser för vilka partier som upplevdes vara mest/minst tilltalande, är att något 

av en logisk gissningslek blir det enda medlet för en extraktion av någorlunda användbara data 

från sammanhanget. Kunde studiedeltagarna i genomsnitt finna samma typ av tjusning i del 

2 som i del 3 och 4? Notera att magnitudförhållandet är oviktigt, d.v.s. vilken del som var mest 

effektfull – det intressanta är huruvida del 2, vars frekvensdynamik enbart är formad av en 

statisk bruslinje, överhuvudtaget kunde upplevas som behagligt och att positiv feedback 

således inte enbart var riktad mot vocoder-segmenten. En omformulering av frågan skulle 

kunna vara: ”kan rosa brus bedömas vara en huvudfaktor för en behaglig lyssnarupplevelse 

om det enbart ackompanjeras av ett envelope med kli-dynamik?”. 

Svaret på ovanstående fråga är förstås att detta är okänt, ty ingen fråga ställdes på denna punkt 

under intervjudelen. Detta är i allra högsta grad en kvalitetsbrist i studien som förmodligen 

enkelt hade kunnat avlösas med frågeställningar i stil med ”fann du första halvan av 

kompositionen behaglig att lyssna på?”, ”föredrog du första eller andra halvan?” eller 

liknande. Frågor av denna typ inkluderades i pilotstudien för att utvärdera ljudmaterialets 

hållbarhet för sitt ändamål men hade uppenbarligen varit lika nyttiga i själva huvudstudien. 

Det logiska resonemang som då kan inkorporeras i sammanhanget har sin grund i 

observationen att inga studiedeltagare förutom R#4 på något vis verbaliserade en preferens 

för något av artefaktens övergripande segment. Behag rapporterades upplevas sporadiskt 

(eller oavbrutet) genom hela uppspelningen och i de fall då innehållet bemöttes med negativa 

intryck var detta applicerbart på hela kompositionen; inga specifikt icke-tilltalande breda 
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segment pekades ut under intervjuerna. Argumentet följer således att del 2 rimligtvis hade 

samma övergripande effekt på respondenternas upplevelse som del 3 samt 4, vilket i sådana 

fall innebär att NG-behandlingen av det rosa bruset tycks ha bidragit med tillräcklig auditiv 

stimulans för att försätta deltagarna i ett mentalt tillstånd av positiv immersion. 

I enighet med samma resonemang tycks VC-tekniken ej ha presterat med signifikant bättre 

effekt i jämförelse med sin grövre NG-motsvarighet. Det måste itereras att detta är 

spekulationer med bas i avsaknad av mer behövliga data, men följden av ovanstående 

information är att VC-styckena ej uppfattades som direkt mer givande utan snarare som en ny 

källa för intressanta intryck och associationer av samma kvalitet som deras NG-föregångare. 

Vad som vidare utan tvekan kan konkluderas i detta avseende är att både NG- samt VC-

teknikerna och dess variationer i parameterinställningar har visat sig vara lämpliga för en 

approximation av kli-dynamik i rosa brus. Den individuella effektfullheten av de olika A/R-

förhållandena är omöjlig att ens spekulera i utan en ordentlig förekomst av tidsmarkeringar 

men i intervjusvaren framgår en tydlig gemensam uppfattning om stryk- och 

friktionsinriktade ljudmönster samt, intressant nog, även ljudfenomen av vattnig karaktär; 

regn och vatten i rörelse omnämndes av totalt sju respondenter. En klocka ringer här med 

hänseende till beslutet under projektets designfas att justera ett frekvensparti i VC-

versionerna med 40-bandsmodulering p.g.a. en stark förekomst av ett vattnigt ljudmönster. 

Ett varnande finger kan här alltså lyftas för framtida studier inom ljudbaserad ASMR: den 

definierande ljuddynamiken för kli-ljud med avseende till amplitud samt frekvensmönster 

kan, åtminstone i somliga avseenden, komma att angränsa ytterst nära till en ljuddynamik 

som associeras med vatteninriktade akustiska företeelser. Detta kan således utgöra en farozon 

att hålla i åtanke och undvika så gott det går men även, i de fall då en vattnig ljuddynamik 

uttryckligen söks, agera informativ språngbräda utifrån vilken ett arbete kan påbörjas. 

Vad beträffar märkbarheten i den kontinuerliga repetitionen av 30-sekunderspartiet från 

originalverket erhölls svar från totalt tre respondenter (R#6, R#8 & R#9) som indikerade på 

att dessa kan ha lagt märke till att ett specifikt ljudparti loopades flera gånger om, dock 

verkade denna insikt enbart framträda stundtals för två av dessa. Även detta fenomen är svårt 

att diskutera särskilt ingående då feedbacken ej omfattade tydliga redogörelser för vilken nivå 

av upplevd repetition det rörde sig om; var det uttryckligen samma ljudsampling som hördes 

återkomma flera gånger eller var det snarare partier där ljuden liknade varandra väldigt 

mycket över en viss tidsperiod? Dessvärre omöjligt att säga med den svarsdata som finns, 

vilket illuminerar ytterligare en brist i intervjuutförandet; frågor som kunde ha möjliggjort 

ackvirerandet av den sökta informationen borde ha ställts. 

Något som dock framgår tillsammans med ovanstående information är faktumet att dessa 

repetitioner ej förhindrade samtliga tre respondenter från att uppleva stunder av behag under 

sitt deltagande. Indikationer finns således på att identifierandet av repetitiva ljudmönster 

absolut inte behöver eliminera en lyssnares möjligheter till immersion i ett ASMR-verk; 

kanske kan det snarare vara en irrelevant eller rentav konstruktiv faktor för vissa individer. 

6.2.3 Effekter av förändring i brusmönster 

Under projektets designfas diskuterades utsikterna som hastigast med handledare att låta 

samtliga studiedeltagare exponeras för artefaktens innehåll i olika ordningsföljder. Variation 

av denna sort är trots allt mer eller mindre den fundamentala byggstenen för proper vetenskap 

– om tillräckligt många indikationer av samma typ uppdagas i olika sammanhang och 
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samtidigt pekar i enhällig riktning är upptäckten bevisligen väl begrundad. Av detta skäl 

kasserades idén genast i samband med att det blev tydligt att studien skulle behöva ta på sig 

en kvalitativ form då detta innebar att projektet skulle komma att bli det första av sin sort och 

dessutom enbart formas av data av ytterst svårkvantifierbar typ. Prospektet att ytterligare 

späda ut överskådningsmöjligheterna genom att portionera ut experimentmaterialet i olika 

grupperingar ansågs således vara en större problemfaktor än motsatsen. 

Frågan som likväl blir aktuell att ställa efter studiens genomförande är huruvida den stora 

tjusningen för övergångsmomenten mellan del 2 och del 3 samt del 3 och del 4 hade varit lika 

applicerbara på övergångar i andra riktningen. Inga svar kan ges p.g.a. brist på relevant data 

men spekulationer är i vanlig ordning aktuella att bedriva till den grad det är möjligt. 

I enighet med tidigare analys finns inga skäl att tro att respondenterna hade någon gemensam 

preferens för ett specifikt ljudstycke. Likaså saknas konkreta indikativa data på att de olika 

versionerna inom NG- respektive VC-delarna gav upphov till mätbart olika upplevelser (detta 

även omfattar alltså även övergången från rent envelope-brus till dess EQ-versioner inom NG-

stycket). Samma logiska linje dikterar då även här att de specifika övergångsmomenten i just 

denna artefakt är fullkomligt godtyckliga – en övergång från exempelvis del 4 till del 2 bör 

absolut inte upplevas som mer eller mindre behaglig för den genomsnittliga lyssnaren. 

Å andra sidan kan resonemanget vändas upp och ned på; vilken problematisering kan 

kultiveras i motsatt håll? Ljuddynamiken i artefakten justeras trots allt stegvis i samma 

riktning – kan något mönster identifieras mot bakgrund av det? Den specifika frågeställningen 

som kan vara värd att underhålla är följande: om den stegvis ökande detaljrikedomen i VC-

stycket trots allt skulle ha haft en signifikant effekt på studiedeltagarnas benägenhet att 

uppleva behag, vilka implikationer skulle detta kunna ha inom ramarna för studien? 

En utsikt som omgående kan kultiveras är att konstant akustisk kontinuitet, om än bara till en 

minimalt märkbar grad, skulle kunna utgöra en faktor av påtaglig relevans för effektfullheten 

av kli-ljud inom ASMR-verk. En högst definierande aspekt av det arbete som en noise gate 

utför är insläppandet och utestängandet av ljud under väldigt direkta och således högst 

ojämna och hackiga former. Till och med när ett mjukt A/R-förhållande specificeras för att 

kompensera för detta blir resultatet märkbart olikt det specifika envelope-flöde som en 

vocoder möjliggör, något som tydligt illustreras i tjockleken av de vertikala mörka strecken i 

det vänstra partiet av Figur 14 på nästa sida (och tunnheten av strecken i de två andra klippen). 

Ovanstående innebär att respondenterna som fann övergångarna behagliga kan ha gjort det 

bl.a. för att amplituddynamiken plötsligt stabiliserades på ett sätt där varje enskild ljuddetalj, 

till och med de med ytterst svagt ljudtryck, kunde framträda med en ny organisk klarhet som 

upplevdes vara högst uppfriskande (ökad tydlighet mellan del 3 och del 4 p.g.a. fler VC-band). 

Faktumet att det tog respondenterna ett antal sekunder att rapportera denna sensation kan 

då ha varit en följd av att de behövde tid för att upptäcka förekomsten av denna nya dynamik. 

I samband med att denna förflyttning görs från del 2 till del 3 och vidare till del 4 framträder 

en öppning i spektrumet med mittpunkt kring ca 800 Hz. Även toppen av frekvensomfånget 

kapas stegvis bort p.g.a. originalverkets ljudkompression kring 16 kHz, dock är det icke-troligt 

att det skulle ha haft någon avgörande effekt på lyssnarnas perception i och med hörselsinnets 

reducerade möjlighet att uppmärksamma detaljer i frekvensregionen. 
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 Spektrogramsegment för del 2 (NG utan respektive med EQ), del 3 
(VC-4b) samt del 4 (VC-40b) av ASMR-artefakt (Sonic Visualiser, 2015) 

Tomheten kring 800 Hz står däremot i full samklang med det sedan innan observerade 

fenomenet att många kli-inriktade ASMR-verk tycks ha en påtaglig avsaknad av ljudtryck i 

närheten av 1 kHz-strecket. Att denna dynamik framträder i VC-delarna är en självklar 

företeelse då originalverket präglas av ett sådant ljudmönster, men poängen som skulle kunna 

göras är att detta mycket väl kan vara en drivande faktor för upplevt behag inom ljudsegment 

där mönstret framträder och medför ett ökat fokus på diskant samt bas. 

Noteras bör att intensiteten i 40-bandsversionernas diskant är betydligt mildare än sin 

motpart i 4-bandsversionerna, samt naturligtvis betydligt mer rik i sin detaljkomplexitet. 

Motsatsen gäller för basregistret; decibeltrycket stiger märkbart vid övergången till del 4. Om 

det skulle stämma att övergången från del 3 till del 4 upplevdes vara behaglig p.g.a. ett ökat 

sådant förhållande kan det innebära att en optimal approximation (bland potentiellt många 

andra) av kli-ljudsdynamik just har sin grund i ett starkt basregister, en tydlig lucka i 

mellanregistret och en bred detaljrikedom i diskantregistret med en stillsam amplitud. 

Som sagt är samtliga dessa spekulationer baserade i den totalt obekräftade utgångspunkten 

att VC-tekniken ingav mer behag hos respondenterna än sin NG-motpart, vilken står i total 

kontrast mot den tidigare kultiverade hypotesen att dessa två verkade med samma effekt. Två 

motstridiga analyser har alltså bedrivits jämte varandra för bildandet av en rikare teorigrund. 

6.2.4 Kopplingar till livmoderns ljudmiljö 

Innan analysstadiet konkluderas måste ett par möjliga kopplingar till Walter Murchs tidigare 

diskuterade ”womb tone”-fenomen pekas ut med avseende till hypotesen att ljudmönstret kan 

ha en koppling till kli-ASMR. Som nämnt är detta en ytterst sekundär aspekt av projektet och 

tillägnas därför ej en analys av något omfattande omfång, men för efterkommande forskare 

blir detta en första studiegrundad jämförelse. Förhoppningsvis ska fler komma att följa. 

Av praktiska skäl visas först en kopia av Figur 2, från kapitel 2.3 – ”Livmoderns ljudmiljö”, 

nedan i Figur 15, redogörandes för Muriel Murchs ”Womb Tone”-inspelning: 
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 Spektrogram för Murchs “Womb Tone”-inspelning, kopia av Figur 2 
(Murch, 2005; Sonic Visualiser, 2015) 

Likheterna som har identifierats mellan studieresultaten och Murchs inspelning är följande: 

• Termen ”hjärtslag” omnämndes av totalt fyra respondenter (om termen ”dovt 

studsande” kan anses vara lik nog är antalet fem), vilket onekligen är den mest direkta 

parallell som kan etableras jämtemot livmoderns ljudmiljö. Med all sannolikhet har 

förklaringen sin rot i aktiviteten i VC-segmentens basregister, i synnerhet de av 40-

bandstyp. Det är dock dessvärre allt som kan sägas på denna punkt; specifika 

tidsmarkeringar för dessa associationsinstanser hade varit av enormt värde. 

• Som tidigare observerat definieras spektrogrammets mellanregister, med undantag för 

regelbundna andetag vid 750 Hz samt 1,5 kHz, av en mycket klen ljudaktivitet från 300 

Hz upp till drygt 1 kHz där den sedan faller av helt. Detta kan eventuellt jämföras med 

den tydliga reduktionen i aktivitet med mittpunkt kring 800 Hz i artefaktens VC-

segment. Naturligtvis renderas dock parallellen sannolikt irrelevant då den betraktas i 

förhållande till de två ljudfilernas praktiskt taget motsatta diskantmönster; medan en 

hög detaljrikedom framträder i artefaktens högfrekventa partier finns bokstavligt talat 

ingen data att hämta i ”womb tone”-spektrogrammets övre 85–90%. 

6.2.5 Unika responsmönster 

Avslutningsvis bör en gnutta uppmärksamhet tillägnas några av de alldeles säregna svar som 

erhölls från somliga respondenter, i synnerhet R#6 samt R#8; den förstnämnda p.g.a. sin 

ytterst unika upplevelse av artefaktens innehåll och den sistnämnda p.g.a. sin avsevärt högre 

tidsmarkeringshalt i jämförelse med resterande respondenter. 

Som framgår av föregående analyspartier har den generösa mängd klick som erhölls från R#8 

ej inkorporerats i något resonemang. Detta kommer att förbli fallet för denna studie av den 

simpla anledningen att inga resonemang har bedömts vara värda att underhålla under så 

isolerade former, detta trots en väldigt välkommen detaljrikedom i objektiva data – snarare 

rentav just på grund av denna detaljrikedom. Att jaga konkreta svar under sådana 

omständigheter kan te sig intellektuellt aptitligt men utan någon som helst referenspunkt som 

bekräftar att resonemanget överhuvudtaget är applicerbart utanför dessa ramar är risken lika 
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stor att slutsatserna blir ”mer fel än fel”, d.v.s. att våldsamt inkorrekt vetenskap kultiveras 

varpå den sedan måste motbevisas för att dirigeras in på rätt spår. Av detta skäl har 

tidsmarkeringarna från R#8 erhållit särskild uppmärksamhet i Appendix C men inte mer. 

Vad som troligtvis är nyttigt att föra med sig in i framtida forskningsscenarion av denna typ 

är vetskapen att vissa respondenter, kanske många, ändå besitter möjligheten att producera 

en hög svarshalt av impulsiva tidsrapporteringar. Det kan således helt enkelt vara värt att 

lägga mer vikt vid att informera studiedeltagarna för betydelsen av en stor mängd 

tidsmarkeringar innan experimentets utförande (trots risken för ”påtvingade klick”). 

Av alla individer som deltog i studien står det klart att R#6 målade upp inte bara de rikaste 

utan även mest avvikande scenarioassociationerna med avseende till kontextspecificitet och 

fantasi. Medan resterande deltagare, inklusive de av bekräftat ASMR-känslig typ, enbart 

kunde tala om hanteringar av diverse ljudobjekt och något enstaka scenario i form av 

mikrofon- eller hörseltest fann R#6 sig utforska månens karga yta samt djupa 

undervattensvärldar. Uteslutas bör ej att denna respondent skulle kunna tillhöra en särskild 

klass av lyssnarpersonlighet (i samma stil som ”ASMR-känsliga individer”), kanske en som 

bedriver associativ kognitionsmekanik på sätt som är representativa enbart för en mindre del 

av befolkningen, detta vare sig mottaglighet för ASMR korrelerar eller ej. 

En infallsvinkel som definitivt bör vara värd vidare akademisk uppmärksamhet, inte bara med 

avseende till ASMR utan det psykoakustiska forskningsområdet som helhet, är utsikten att 

ljudmönster med en tydligt upplevd laddning av obehag/negativitet kanske ändå inte 

nödvändigtvis behöver upplevas som sådana på en emotionell nivå, detta under 

förutsättningen att en någorlunda kontextualiserad uppfattning om ljudets karaktär 

ackompanjerar upplevelsen. Både R#5 samt R#6 beskrev helheten respektive delar av sin 

upplevelse som ”störande” respektive ”farlig” men hade trots detta inga problem med att 

lyssna vidare på ljudinnehållet. En hypotes skulle kunna vara att association som kognitiv 

företeelse kan agera en form av belöning med varierande effekt beroende på sammanhang. 

En sista punkt kan lyftas med avseende till åldersfaktorn; det är möjligt, rimligtvis rentav 

troligt, att en lyssnares livserfarenheter, och således livslängd, står i betydande korrelation till 

personens möjligheter att uppfatta ljud av neutral associativ laddning på ett visst sätt. När en 

ljudupplevelse liknas vid begreppet ”Svinto-ull” ter det sig troligt att jämförelsen görs utifrån 

en mångårig bekantskap med ett vuxet liv i ett hushåll som kräver proper sanitär tillsyn (R#10, 

som verbaliserade detta, var 52 år). Hur många ungdomar skulle ens slås av tanken att göra 

samma association? Kanske var det bl.a. denna faktor som tillät R#6, också 52 år, att ge sig av 

på så färggranna mentala äventyr under sitt deltagande? Idén kan te sig något uppenbar med 

tanke på graden till vilken personliga livserfarenheter formar människor i alla möjliga andra 

avseenden i livet, och det är just därför som detta bör markeras även här; detta är en aspekt 

som noga måste utvecklas parallellt med framtida framsteg inom ASMR-forskning. 

6.3 Slutsatser 

Följande problemformulering etablerades som grund för projektets analytiska dimensioner: 

• Till vilken utsträckning är fenomenet ASMR beroende av kontext och association i ett 

auditivt sammanhang med inriktning på kli-ljud med hänseende till klangfärg? 

• Hur kan associativt neutrala ljud av kli-typ nyttjas för att trigga fenomenet med 

hänseende till envelope-egenskaper och signalmodulering? 
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Notera att det inte längre är relevant att besvara den förstnämnda frågeställningen i samma 

form som den initialt formulerades, ty ASMR som fysikaliskt fenomen har ej studerats direkt 

p.g.a. brist på lämpade studiedeltagare. Den studie som har genomförts har helt enkelt varit 

centrerad kring mönster inom kli-baserade ASMR-verk och deras applikationer på den 

universella individen, vare sig denne besitter känslighet för ASMR-stimuli eller ej. 

Med det sagt kan, mot bakgrund av ovanstående frågeformuleringar i kombination med 

föregående analys av studieresultaten, följande slutsatser dras: 

1. Rosa brus med envelope-egenskaper av kli-typ besitter sannolikt en god förmåga att 

sätta lyssnare i ett meditativt tillstånd och inge lugn, vare sig dessa har erfarenhet eller 

intresse av ASMR eller ej. 

2. Side chain-komprimerad noise gate-teknik applicerad på statiskt rosa brus är 

sannolikt ett väl lämpat medium för en trovärdig envelope-baserad approximation av 

ljuddynamiker av kli-typ samt även kinetisk vattentyp. 

3. Övergångar i ljuddynamik för kli-inriktade ljud besitter en mycket god förmåga att inge 

behag hos en lyssnare. De specifika parametrarna som dikterar sannolikheten för att 

detta ska ske är dock ännu högst okända. 

4. Ljudmönster av kli-inriktad karaktär besitter en god förmåga att inge behag hos 

lyssnare vare sig dessa kan associera ljuden till ett särskilt objekt/sammanhang eller 

ej men är samtidigt minst lika mycket i en riskzon för att ha totalt motsatt effekt på 

andra individer. Ljuden i det sistnämnda fallet behöver dock inte upplevas som 

obehagliga till den grad att individen känner sig manad att avbryta lyssnarupplevelsen. 

5. Ljudmönster av kli-inriktad karaktär besitter en mycket god förmåga att inge behag 

hos lyssnare som lyckas med att associera ljuden till ett särskilt objekt/sammanhang. 

Vid de fall då behag inte infinner sig behöver detta tillstånd inte följas upp av obehag, 

till och med i de fall då ljuden upplevs vara av farlig och hotfull karaktär. 

6. Tydliga repetitioner av ljudsamplingar behöver sannolikt inte utgöra ett problem för 

lyssnarens möjlighet att engagera sig i ett auditivt ASMR-verk. 

Noteras bör att samtliga ovan redogjorda för slutsatser är baserade i ett sammanhang där 

lyssnaren tar del av det diskuterade ljudmaterialet under monofoniska former över en period 

som inte sträcker sig avsevärt bortom ungefär nio minuter. 
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Sammanfattning 

Projektet som har genomförts har begrundats i syftet att identifiera till vilken utsträckning det 

är möjligt att replikera den ljuddynamiska upplevelsen av ett ASMR-baserat kli-ljud i rosa 

brus med fokus på envelope-egenskaper och frekvensinriktad signalmodulering, detta genom 

ett experimentellt applicerande av en ljudartefakt. 

Projektets grundstomme har huvudsakligen utgjorts av två referentgranskade tidigare studier 

inom ämnet ASMR (Barratt & Davis, 2015; Smith, Fredborg & Kornelsen, 2016) i samspel med 

litteratur inom auditiv perception (Chion, 1994; Schaeffer, 2004; Murch, 2005). Artefaktens 

optimala designbas har identifierats genom observationer av spektrogramanalyser, skillnader 

i psykoakustisk effekt av vitt jämtemot rosa brus samt tillförandet av extern ljudexpertis. Noise 

gate- samt vocoderteknik har sedan inkorporerats för sammanställandet av den slutliga 

ljudkompositionen. Data för studieanalys insamlades från 11 till antalet respondenter i form 

av kvalitativa redogörelser för deras associativa uppfattningar av experimentet, vilket 

utgjordes av ett avlyssnande av artefakten där möjligheten fanns att tidsmarkera de moment 

som upplevdes vara av särskilt behag eller obehag. 

Studieresultaten tyder på att designmetodiken bakom artefakten var av god kvalitet med 

avseende till sitt syfte; en trovärdig approximation av kli-dynamik uppnåddes och gav upphov 

till en överväldigande mängd associationer till ljud präglade av diverse friktionsbaserade 

dynamiker. Det rosa brus som har utgjort artefaktens definierande akustiska komponent tycks 

ha spelat en signifikant roll i studiedeltagarnas möjligheter att uppleva behag i 

ljudkompositionens olika akustiska mönster, detta oavsett huruvida subjektiva associationer 

uppstod vid tillfället i fråga. I synnerhet tycks påtagliga transformationer i artefaktens 

ljudmönster i form av övergångar mellan verkets tre huvuddelar ha utgjort den mest 

omfattande källan för upplevt behag hos en väsentlig del av respondenterna. 

7.2 Diskussion 

I samband med att detta stadium av projektet nås är en återblick till arbetets tidigaste partier 

aktuell. I dessa spekuleras det kring utsikterna att denna studie förhoppningsvis ska kunna 

bidra till att illuminera någon form av väg för framtida auditivt begrundade 

forskningsåtaganden inom ASMR. Det har således blivit dags att slutligen ställa frågan: till 

vilken grad kan detta mål anses ha uppnåtts? 

Något som vid detta skede tydligt framgår, helt i enighet med de sedan tidigare förväntade 

utfallen, är att inga som helst banbrytande slutsatser har kunnat dras mot bakgrund av de 

erhållna studieresultaten. De indikationer som har framträtt som inte redan var uppenbara 

efter en snabb genomsökning av YouTubes ASMR-dimensioner (som att rent brus kan inge 

många sinnen positiv stimulans) behöver bekräftas under betydligt mer rigorösa former. Vad 

beträffar konkret vetskap om psykoakustiken bakom ASMR-fenomenet är således spelplanen 

oförändrad gentemot det läge som rådde i början av året 2017 då detta arbete initierades. 

Vad detta projekt snarare har att bidra med är en redig teoretisk/spekulativ språngbräda för 

nya studier. En överblick av kapitel 6.2 – ”Analys” tyder på att studien har resulterat i betydligt 

fler nya frågeställningar och problematiseringar än konkreta observationer men detta innebär 
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bara att en teoretisk framgång har uppnåtts. Genom att komponera en ASMR-artefakt och 

intervjua de 11 individer som har fått avlyssna den har en stor mängd perceptions- samt 

kognitionsföreteelser uppenbarats som till varierande grad kan visa sig vara ytterst relevanta 

att förhålla sig till i liknande framtida studiesammanhang. 

7.2.1 Psykoakustiska mönster inom ASMR 

Ett intressant fenomen är att ett flertal respondenter ansåg artefakten vara av kli-inriktad 

ljudkaraktär och rentav dela auditiva likheter med en skalpmassage utan att aktivt betänka 

detta under sitt deltagande – tanken slog dem först i samband med yttrandet av frågorna som 

följde i intervjufasen. Frågan blir då aktuell att ställa: till vilken grad är den självrapporterade 

associationen egentligen aktuell att lägga vikt vid? Hade den någon egentlig relevant effekt 

under deltagandets gång eller var den enbart påtänkt efteråt? Framförallt, skulle det med 

ytterst minimala lämpliga justeringar av artefaktens ljudmönster vara möjligt att styra in 

respondenternas perception på en bana där hjärnan plötsligt prioriterar termen 

”skalpmassage” betydligt högre istället för prasslande plast och skrubbande borstar? 

Frågorna ekar tillbaka till de komplexa diskussioner rörande akusmatiska ljud som har 

bedrivits inom auditiv litteratur – vilka kapaciteter besitter det mänskliga sinnet ens för att 

kunna greppa ljudmönster i form av egna fristående entiteter? Som konstaterat tidigare: om 

en fullständigt digitalt producerad ljudbild besitter förmågan att inge tankar om en levande 

ljudmiljö är det i slutändan den typen av geografisk association som kommer att utföras. Det 

föregående styckets problematisering kan rentav breddas ytterligare några steg till att omfatta 

en betydligt större helhet: till vilken grad färgar en subjektiv associationsinstans vid en viss 

tidpunkt den ljudperception som äger rum efter tidpunkten? Även om det kan talas om 

associativt neutrala ljudmoment, är det verkligen aktuellt att tala om en associativt neutral 

ljudupplevelse efter det att ett associationsmoment väl har uppstått – ligger inte det tidigare 

intrycket kvar i en mer eller mindre aktiv form under resten av genomlyssnandet? 

Det kan således vara aktuellt att tala om olika nivåer av psykoakustiska associationsinstanser, 

kanske även olika typer eller inriktningar, just på grund av ovan diskuterade potentiella 

associativa perceptionskontamination. En starkt laddad, direkt nivå av association skulle då 

utgöras av upplevelsen av ett godtyckligt ljud som, utan kvarhängande associationsmönster 

sedan tidigare, i samma stund som uppspelningen äger rum genast medför en aktivering av 

en kognitiv associationsprocess med bas enbart i det givna ljudmönstret (till den grad som 

praktiskt kan mätas). Motsatsen utgörs då av flera lager av icke-direkta associationsformer 

där några enstaka initiala subjektiva intryck besitter ett oproportionerligt dikterande av hur 

lyssnaren upplever alla efterföljande ljudmoment. Alla upplevda associationsinstanser är 

således grundade i en kombination av ljudinstansens direkta effekt och en redan etablerad 

subjektiv akustisk kontext (denna studies artefakt skulle rimligtvis höra till kategorin). 

Resonemanget förefaller ändå desto mer intresseväckande mot bakgrund av observationen i 

studieresultaten att negativt upplevda associationsmoment inte nödvändigtvis uppfattas som 

problematiska, nästan som om hjärnan skulle finna en sorts existentiell stimulans i att utöva 

begreppet förståelse. Vidare spekulationer kan således vara befogade att kultivera rörande 

associationsfenomenet som en säregen mental belöningsform. Att kunna etablera en påtaglig 

informativ koppling mellan en extern världslig företeelse såsom ett ljudfenomen – det är högst 

troligt att kroppens övriga sinnen även kan stimulera denna kognitiva företeelse – och ett 

subjektivt konstruerat mentalt konceptmönster är en fundamental förutsättning för ett 
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optimalt funktionerande i denna värld. Ett system tillägnat ett kontinuerligt upprätthållande 

av dessa aktiviteter vore därför knappast en evolutionärt omotiverad sinneskomponent. 

7.2.2 Genrer inom ASMR 

Som framgår av studiens slutsatser finns goda belägg för idén att rosa brus skulle kunna 

komma att utgöra en egen genre inom ASMR-produktion (utöver redan förekommande 

YouTube-videor där ljudformen loopas i timtal i ASMR-syfte). Rosa brus, och för all del alla 

möjliga andra typer av brus, skulle av varierande kreatörer kunna formas, styckas upp och 

blandas samman med andra ljud i stil med artefakten för detta projekt och bilda en inriktning 

som vissa ASMR-fantaster rentav kan favorisera. 

Med det sagt skulle mer vetenskaplig inblick i ASMR-effekterna av rent brus behöva ackvireras 

innan det att konceptet har skäl att förverkligas; studiens slutsats rörande det rosa brusets 

förmåga att framkalla behagstimuli är nämligen i nuläget specifikt bunden till ett samspel med 

kli-ljud. Det är för närvarande omöjligt att veta om brusformen skulle kunna ha samma effekt 

inom andra akustiska områden samt till vilken grad just bruset kan tillskrivas artefaktens 

framgångar i denna studies sammanhang, ty det är högst möjligt att just kli-dynamik är ett 

akustiskt mönster som överlag är kompatibelt med en större del av befolkningen. Själva bruset 

kanske hade en marginell eller rentav fullkomligt neutral inverkan på de flesta 

studiedeltagarnas upplevelser, vilket då skulle innebära att andra ljudmönster vore mer 

aktuella att söka då implementationen av ett bekräftat effektfullt ljud i ASMR-produktioner 

av kli-dynamisk typ skulle kunna multiplicera den önskvärda effekten med många steg. 

Andra prospekt för eventuella framtida ASMR-genrer som kan vara värda att överväga är: 

• Övergångar: Utöver spekulationerna ovan är vidareutvecklandet av artefaktens 

övergångsmoment den huvudsakliga punkt som bör lyftas i detta avseende. Baserat på 

de mest konkreta indikationerna av studien står det tydligt att det finns mycket 

framgång att uppnå inom ASMR-produktion vid experimenterande med akustiska 

transformationer, särskilt om sambandet mellan de ljudmönster som före- och 

efterträder en given instans samt dess tidsomfång kan konkretiseras. 

• Begränsad tydlighet: Samma fascination som studiedeltagarna troligtvis kunde 

finna i den begränsade akustiska miljö som NG-segmentet omfattade kan rimligtvis 

uppnås med andra metoder. En eventuell attraktion till begränsad auditiv information 

skulle kunna framträda som förklaring, kanske med bas i ett mentalt nöje i att ”arbeta 

med vad som finns”, d.v.s. att avsätta desto mer hjärnkraft för de kvalitativa intryck 

som intas istället för en bred kvantitativ variation av dessa (som engelskans ”less is 

more”). Om hypoteserna kring sambandet mellan ASMR och livmoderns ljudmiljö 

skulle visa sig vara befogade är det rimligtvis i denna typ av ASMR-kategorisering som 

mer substans skulle kunna grävas fram. 

• Upptrappande auditiv klarhet: En sammansättning mellan de två ovanstående 

inriktningarna skulle kunna experimenteras med i form av ljudkompositioner som har 

sin start i en ljuddynamik av högst begränsad detaljrikedom varpå denna successivt 

ökar i omfång för att slutligen kulminera i en kathartisk kavalkad av varierande 

ljudaktivitet över hela frekvensspektrumet. 

• Repetitiva ljudmönster: Liksom tidigare spekulerat kan indikationer finnas på att 

en tydligt märkbar repetition av ljudsamplingar kan utgöra en särskild källa för behag 

för vissa individer, vilket skulle kunna utforskas i ASMR-verk som uttryckligen har 

designats utifrån denna premiss. 
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7.2.3 ASMR i dataspel 

Detta projekt har utvecklats som det examinerande steget i en universitetsutbildning inom 

dataspelsljud. Trots detta vore det knappast motsägelsefullt att konstatera att projektets 

natur, bortsett från dess auditiva grund, är fullkomligt skild från dataspelsvärldens 

förehavanden. Detta kan te sig högst märkligt men de initiala funderingarna som lade grunden 

för hela arbetet var hur ASMR-fenomenet på sikt skulle kunna tillämpas i sammanhang av 

kreativa audiovisuella åtaganden såsom dataspel och filmproduktioner. 

Det är svårt att spekulera ingående kring vilken typ av effekter som ens är möjliga att uppnå i 

en kreativ fusion mellan ASMR och dataspel förrän tydligare indikationer finns på vad det 

förstnämnda fenomenet har sin rot i, men det signifikanta ingivandet av lugn som termen i 

huvudsak associeras med bör, om inte annat, alltid utgöra en intressepunkt för spelkreatörer 

som just önskar försätta sin publik i tillståndet. Så länge viljan och drivet att experimentera 

finns lär dessa personer, liksom ASMR-kreatörerna på YouTube, kunna identifiera diverse 

knep som ger önskvärda resultat (och således mer grund till forskning), vilka sedan kan 

överlappa med andra tekniker i mer komplexa samspel. Exempelvis kan ett väldigt avslappnat 

tillstånd hos en spelare vara mycket önskvärt ur ett designperspektiv strax innan det att 

spelscenariots intensitet maximeras i form av en plötslig skräckchock (”jumpscare”) eller 

explosiv eldstrid, detta för att kanalisera fram starkaste möjliga adrenalinkick ur den starkt 

kontrasterande övergången. Inkorporerandet av ASMR kan då utgöra en lösning. 

Med bas i den vetskap om ASMR som samhällsfenomen som tidigare har redogjorts för i 

denna rapport kan det utan någon som helst tvekan konstateras att den immersiva kraften av 

dataspel redan idag lär tjäna som ASMR-källor för vissa individer. Omfånget av siffran är dock 

givetvis fullkomligt okänt men det skulle vara till föga förvåning om detta skulle visa sig vara 

applicerbart på en ansenlig portion av ”gamers” världen över, detta i synnerhet mot bakgrund 

av hur interaktiva verk av mindre spelmekaniskt krävande och desto mer 

narrativt/audiovisuellt kontemplativ natur såsom Journey (Thatgamecompany, 2012), Gone 

Home (The Fullbright Company, 2013) och What Remains of Edith Finch (Giant Sparrow, 

2017) – många av dem rentav placerade i en ny kategori benämnd ”walking simulators” – har 

kunnat finna en väsentlig popularitetsposition på marknaden under de senaste åren. En 

önskan att söka sig till ett passivt deltagande i ett scenario där deltagarens närvaro aktivt står 

i centrum och uppmärksammas, antingen direkt eller via förkroppsligandet av en spelavatar, 

kan onekligen sägas dela ett antal betydande kännetecken med ASMR-gemenskapen. 

I och med den redan omfattande bevismängden för tillämpbarheten av ASMR i 

självmedicineringssyfte med avseende till psykisk hälsa ter det sig självklart att även leda 

tråden vidare in i dataspelsfältet. Med hänseende till den unika möjlighet till immersion som 

har möjliggjorts av dataspelens framväxt under de senaste årtiondena lär ASMR-samfundet 

snart kunna finna sig i en position där ASMR-inriktade interaktiva verk med syfte att avhjälpa 

symptom resulterandes från psykisk samt social ohälsa finns att tillgå med slående resultat, 

inte minst om den moderna erans mångsidiga online-kapaciteter nyttjas för att sammanföra 

människor i direktkontakt i dessa spelsammanhang. De läkande effekterna av detta skulle på 

sikt kunna ha kännbara effekter på en samhällsnivå – inte minst bör psykvården stå med högst 

goda utsikter för effektivisering och framförallt avlastning med avseende till arbetsbörda då 

patienter lidandes av diverse psykiska besvär plötsligt kan bearbeta flera av sina åkommor 

självmant varpå resurser och expertis kan omfördelas till mer kritiska områden. 
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7.2.4 Ljudtekniska prospekt 

Ett högst omdebatterat fenomen presenterades av japanska forskare i samband med 

millenniumskiftet i form av termen ”hypersonic effect”. Upptäckten har sin grund i en studie 

vars resultat tydde på att frekvenser över 20 kHz, d.v.s. den allmänt vedertagna maxtröskeln 

för mänskligt höromfång, mätbart kan påverka det mänskliga psyket trots att lyssnaren själv 

inte uppfattar ljudet (Oohashi et al, 2000). Teorier av denna typ är vanligtvis kontroversiella 

av goda skäl och löper således konstant risk att motbevisas, men ett problematiseringsvärde 

kan erhållas av dem; om frekvenser överstigande 20 kHz nu skulle besitta ovan beskrivna 

inflytande, vad missar vi när YouTubes kompressionsalgoritmer kapar all data över 16 kHz? 

Denna typ av problematik behöver underhållas av det vetenskapliga samfundet parallellt med 

att vidare progression görs inom ASMR-forskning. Bara för att mediasajten YouTube har blivit 

ett mer eller mindre officiellt nav för ASMR-produktioner får inte misstaget göras att enbart 

studera begreppet inom dessa ramar, i synnerhet med alla rapporterade förekomster av ASMR 

i vardagsmiljöer och sammanhang som är fullständigt separerade från den digitala världen. 

Resonemanget behöver absolut inte, och bör ej, enbart låsas till webbteknik och komplexa 

teorier i stil med hypersonic effect; mer uppenbara skillnader i hur exempelvis digital 

konsumtion av ASMR bedrivs med avseende till teknisk utrustning såsom hörlursmodeller 

och ljudkort är minst lika aktuella att kartlägga, likaså de alldagliga scenarion som ofta ger 

upphov till ASMR-stimuli. För att klargöra: det rör sig helt enkelt om en uppmaning till 

akademisk framförhållning gentemot avancerade ljudtekniska problemfaktorer av varierande 

potential som i alla praktiska avseenden ännu är osynliga för oss, dock med konceptuella 

dimensioner som eventuellt kan bli högst påtagliga för den som är uppmärksam. 

7.3 Framtida arbete 

Det primära målet för vidare ASMR-forskning inom en överskådlig framtid bör, i denna 

författares mening, vara en omfattande tvärvetenskaplig metaanalys med ett brett akademiskt 

omfång, täckandes etablerad litteratur inom psykoakustik såväl som neurovetenskap, biokemi 

såväl som modern lingvistik (bl.a. rörande viskningar). Vedertagna sociala laddningar i 

diverse ljudmönster behöver lyftas fram, teorier om neuroners inverkan på tankebanor likaså 

– neurologen Stephen Novella har redan spekulerat i att ASMR kan utgöras av en lättare form 

av ”kramper” (seizures) i hjärnan (Novella, 2012). Likheten i ljudmönster mellan livmoderns 

ljudmiljö och kli-ljud upptäcktes av ren slump men skulle vid närmre inblick i relevant 

ämnesteori kunna visa sig vara ytterst välgrundad. Sporadiska observationer av denna typ kan 

och kommer sannolikt att fortsätta göras framöver men så länge enskilda individgrupperingar 

med ytterst specifika kunskapsomfång, hur djupgående de än må vara, arbetar på olika fronter 

kommer hela samfundet att famla i mörker under en längre tid än nödvändigt. 

Vidare studier med hjälp av de exakta medel som har utvecklats under detta projekt skulle 

med stor sannolikhet vara lönande om en noggrann raffinering görs med hänseende till 

datainsamling. Artefaktdesignen har genomgått en rigorös ljudteknisk nedbrytning där syftet 

bakom varje steg noga har kontrollerats, därav att den resulterande kompositionen på goda 

grunder kan anses hålla en hög vetenskaplig kvalitet. Vad som således återstår att förbättra är 

förutsättningarna för ett effektivt uppsnappande av specifika önskvärda datapunkter, 

exempelvis genom implementationen av två separata klickdosor med distinkt olika ytor (för 

en konstant taktil påminnelse om vilken som är vilken, t.ex. skrovlig yta = obehag) för ett 

åtskilt markerande av behagliga respektive obehagliga ljudupplevelser. 
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Det är, som diskuterat sedan projektets startpunkt, mycket önskvärt att eventuellt kunna 

observera människors upplevelse av en artefakt av denna typ i kvantitativa dimensioner, något 

som just detta exakta verk möjligtvis skulle kunna vara lämpat för utan att genomgå större 

omstruktureringar. Vid de fall då den skulle nyttjas på nytt för vidare studier av kvalitativ art 

vore det i sådana fall önskvärt med en inklusion av betydligt fler respondenter, rimligen uppåt 

att antal av 30. Ändå desto mer optimalt vore om dessa skulle utgöra en betydligt mer specifik 

urvalsgrupp såsom bekräftat ASMR-känsliga individer, enbart ungdomar eller liknande. 

Ännu mer specifika data redogörande för kroppslig aktivitet vid exakta tidpunkter skulle 

kunna insamlas med hjälp av EEG-mätningar eller neurofysiologiska analyser av liknande typ 

(exempelvis fMRT, som uppenbarligen redan nyttjas i dessa avseenden). Dessa skulle då 

kunna kombineras med respondenternas egenverbaliserade svar och producera indikationer 

av en betydligt mer objektiv art - kanske skulle rentav mönster kunna framträda som indikerar 

på att somliga aspekter av respondenternas självrapporterade upplevelser ej överensstämmer 

med de biokemiska effekterna av vissa instanser av deras kroppsliga aktivitet. 

Vidare skulle ett expansivt omfamnande av nya ASMR-genrer vara ytterst önskvärt; 

inkorporerandet av en liknande eller rentav identisk experimentmetod som har stått till grund 

för denna studie bör testas i sammanhang där viskningar, SK-ljud, ear cupping och många 

andra inriktningar inom ASMR-produktioner utgör fokusområdet. Om en envelope-metodik 

i linje med den som har format denna studie nyttjas kan en avsevärt bredare variation i A/R-

förhållande appliceras där hundradels eller rentav tiondels sekunder istället studeras. Fokus 

kan även skiftas från specifika frekvensområden till övergripande stycken såsom exempelvis 

bas-, mellan- och diskantregister – vad händer när ett visst associativt neutralt ljud av simpel 

komplexitet tappar allt ljudtryck i basregistret? Vad sker när diskanten försvagas med 10 dB? 

Vad anbelangar de mer långsiktiga framtidsutsikterna för ASMR som vetenskapligt område 

är dessa mer eller mindre höljda i dimma med undantag för faktumet att utrymme för en viss 

optimism finns. Under de år som har följt termens myntande har ett tämligen brett 

etablerande av konceptet ägt rum på det världsomspännande digitala nätet, både av positiv 

och icke-förstående typ, men ett etablerande icke desto mindre. I slutändan krävs det ofta 

varken mer eller mindre än så för att en ordentlig diskussion ska blossa upp på samhällsnivå. 

Mot bakgrund av de resultat som denna studie har indikerat på är det inte ett ogrundat 

påstående att anse att ASMR kan växa betydligt under åren framöver allteftersom fler 

individer ger fenomenet en chans och kanske upptäcker att de har mer gemensamt med det 

samfund som uppskattar ASMR-verk än vad de kan ha trott. I längden skulle allt detta kunna 

öppna upp möjligheter till studier som rentav konkret besvarar frågeställningen kring vad det 

är för faktorer i människans kropp och/eller sinne som fenomenet egentligen är begrundat i 

och, med hänseende till denna rapports bakgrundskapitel, huruvida dessa faktorer möjligtvis 

påbörjar sin utveckling redan under människans tid i livmodern. 

En avrundande, mindre formell uppmaning bör i dessa sista rader tillägnas alla ASMR-

kreatörer (ASMRtists) som händelsevis skulle komma över innehållet i denna rapport; om inte 

annat kan spekulationerna som framhävts av denna studie förhoppningsvis bistå er med 

kreativt uppfriskande ammunition för skapandet av nya verk. Oavsett vad – låtom det vara 

känt att alla eventuella akademiska framsteg inom ASMR kommer att möjliggöras av det 

arbete som ni delar med omvärlden. 
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Appendix A -  Spektrogram från förstudie 

Nedan följer spektrogram för ljuden av de fem videofiler som analyserades under förstudien. 

Notera att färgsättningen av de olika graferna skiftar från video till video, detta då det ansågs 

vara önskvärt för olika inriktningar av detaljanalys. De olika nivåerna av färgintensitet 

representerar dock samma förhållande i ljudtryck i samtliga spektrogram. 

 

 Spektrogram för Video 1, ”(ASMR) Intense Mic Brushing (no talking!)” 
av ObviouslyASMR (2016a) 

 

 Spektrogram för Video 2, ”21 ASMR Triggers | Sounds Only No 
Talking | Brushing, Massage, Crinkles” av WhispersRed ASMR (2016) 



 II 

 

 Spektrogram för Video 3, ”ASMR Intense head scratching” av Deep 
Ocean of Sounds (2016) 

 

 Spektrogram för Video 4, ”(ASMR) Sticky Tapping and Whispering 
Obviously” av ObviouslyASMR (2016b) 



 III 

 

 Spektrogram* för Video 5, ”ASMR Lotion & Oil Ear Massage (NO 
TALKING) Rubbing, Cupping, Stroking, Tapping for Tingles - 3Dio” av ASMRMagic 

(2016) 

* Notera att spektrogrammet enbart redogör för ett parti på ca 25 sekunder, detta för att ett tillräckligt detaljerat 

mönster ska kunna urskiljas i den bifogade bilden. 
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Appendix B -  Spektrometeranalyser 

 

 Spektrometeranalys av ASMR-ljudsektionen på 30 sekunder (01:30 – 
02:00) som utgör grunden för artefaktens ljuddynamik (Deep Ocean of Sounds, 

2016; Blue Cat’s FreqAnalyst 2, 2016; Pro Tools 11, 2015) 

 

 Spektrometeranalys av NG-EQ v.2 (Blue Cat’s FreqAnalyst 2, 2016; Pro 
Tools 11, 2015) 
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 Spektrometeranalys av VC-4b v.4 (Blue Cat’s FreqAnalyst 2, 2016; Pro 
Tools 11, 2015) 

 

 Spektrometeranalys av VC-40b v.4 (Blue Cat’s FreqAnalyst 2, 2016; Pro 
Tools 11, 2015) 
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Appendix C -  Tidsmarkerade spektrogram 

OBS – Notera att startpunkten för samtliga nedan följande spektrogram är 24 sekunder in i 

tidslinjen, d.v.s. i samband med den första registrerade tidsmarkeringen, detta p.g.a. en 

teknisk defekt i Sonic Visualiser som framträdde i samband med exporten av dessa bilder. 

 

 Spektrogram för artefakten innehållandes samtliga tidsmarkeringar 
där R#8 markeras med vit färg och resterande respondenter med röd (Deep Ocean of 

Sounds, 2016; Sonic Visualiser, 2015) 

 

 Spektrogram för artefakten innehållandes samtliga tidsmarkeringar 
med undantag för R#8 (Deep Ocean of Sounds, 2016; Sonic Visualiser, 2015) 
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 Spektrogram för artefakten innehållandes tidsmarkeringar för R#8 
(Deep Ocean of Sounds, 2016; Sonic Visualiser, 2015) 


