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Medieret og medialiseret ro:  
Slow Media analyseret gennem en 
meditationsapp og en ASMR-video

Indledning
Ro er blevet en mangelvare i moderne digitaliserede samfund, der 
larmer – både konkret og i overført forstand. Akustisk støj eksisterer 
konkret i støjende lydmiljøer, som det enkelte menneske ikke selv 
har kontrol over – på arbejdet, i hjemmet eller i byerne. Også me-
dierne trænger sig på med alarmer, notifikationer og reklamer, der 
forsøger at overdøve hinanden i kampen om vores opmærksomhed.  
Men omgivelserne larmer også i overført forstand. Den teknologiske 
udvikling og især digitaliseringen har fortættet de krav, der stilles i 
hverdagen, hvor de fleste af livets forhold er medialiserede (Hjar-
vard, 2013; Lundby, 2009; Couldry et al., 2008): Infrastrukturen i 
den finansielle sektor, sundhedssektoren, undervisningssektoren 
etc. udgøres af digitale medier, og bestilling af rejser, bibliotekslån, 
indkøb etc. klares hjemmefra gennem en computer. Den medialise-
rede effektivisering af samfundet har i politolog og kritisk teoretiker 
Hartmut Rosas optik skabt et hastigt accelererende samfund præget 
af distance og konkurrence (Rosa, 2019 [2014]). Ifølge Rosa har 
accelerationen i samfundet i dag nået et overdrev, som skaber så 
meget uro, at det er skadeligt for mennesket. Vi er i et globalt og 
digitaliseret samfund fanget i en form for hamsterhjul, hvor vi med 
Rosas ord konstant må sætte farten op for ikke at gå i stå og falde 
sammen. Vi er nødt til at løbe hurtigere for blot at blive, hvor vi er 
(Jessen, 2016).

Iben Have
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Medierne bliver som samlet kategori således ofte beskyldt for at 
være medvirkende til uro og stress i moderne menneskers liv. Kapit-
let her vil i stedet vise, hvordan medier også tilbyder indhold, der 
kan bidrage til en oplevelse af ro og nærvær. Med afsæt i fænomenet 
Slow Media går jeg tæt på to udvalgte cases, meditationsappen Calm 
og ASMR-videoen ~Simple Pleasures~ ASMR Soft Spoken Personal Atten-
tion fra YouTube. De to cases er valgt på grund af deres forholdsvist 
stabile popularitet gennem længere tid. Noget tyder derfor på, at 
de imødekommer et behov, og jeg ønsker i dette kapitel, med fokus 
på oplevelsen af ro, at undersøge, hvad det er, de tilbyder og hvor-
dan. Andre eksempler kunne have været valgt, ligesom spørgsmålet 
om medieret ro ikke nødvendigvis er et nutidigt fænomen, men kan 
spores langt tilbage i mediehistorien: Vi har fx ladet os underholde 
for at slappe af både gennem skuespil, radio, film, tv og computer-
spil. Men ærindet her er at pege på et samtidsfænomen og nogle 
aktuelle mediekulturelle tendenser, hvorfor jeg finder de to eksem-
pler illustrative.

Kapitlet har fokus på det krydsfelt, hvor de æstetiske udtryk 
(lyde, billeder og bevægelser) møder det menneskelige sanseappa-
rat ved hjælp af forskellige medieteknologier. Ambitionen er ikke 
at få adgang til de faktiske, unikke oplevelser hos empiriske medie-
brugere. Udgangspunktet er i stedet tekstanalytisk og receptions-
æstetisk, hvilket medfører nogle generelle betragtninger omkring 
menneskets perceptionsapparat og oplevelsens karakter. Inspireret 
af den retning inden for publikumsforskningen, der hedder Uses & 
Gratification, vil kapitlet derfor ikke kun fokusere på den medieæste-
tiske oplevelse ud fra medieteksternes fremstillingsformer, men ud-
vide perspektivet til at inkludere hvilke behov hos mennesker disse 
udtryk imødekommer. Det tekstanalytiske perspektiv rammesættes 
desuden af nogle bredere samfundsmæssige og mediekulturelle 
tendenser og behov med begreber som Slow Media og social grooming. 

I det følgende vil jeg først give en kort karakteristik af Uses & 
Gratification for at rammesætte artiklens tilgang til behovsbegrebet 
og menneskets behov for ro. Dernæst introduceres ro først som fæ-
nomen og derefter som medieæstetisk oplevelse. Derefter præsen-
teres og analyseres de to cases med fokus på deres lydlige æstetik. 
Kapitlets sidste afsnit, inden en kort konklusion, diskuterer, hvor-
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dan de to cases medieæstetiske appeller kan forklares som en form 
for social grooming, der imødekommer et socialt behov for ro i form 
af menneskelig berøring og menneskelige stemmer, der taler direk-
te til den enkelte. 

Uses & Gratification
Analyserne i dette kapitel inddrager ikke empiriske mediebrugere, 
og det kan derfor være vanskeligt at definere, hvad begrebet ’be-
hov’ egentlig dækker i en mere generel forståelse. Uses & Gratifi-
cation er en forskningstradition inden for publikumsforskningen, 
som opstod som reaktion på 1930’ernes effektforskning, hvor fokus 
var på, hvad medier gjorde ved mennesker (Jensen & Rosengren, 
1990). De forskere, der bekendte sig til Uses & Gratification, var i 
stedet interesserede i at udforske, hvad mennesker gjorde med me-
dierne og hvorfor. De så således mediebrugen som rationel og mål-
rettet, hvilket også afspejlede sig i deres metoder, der fortrinsvist 
bestod af kvantitative surveys, der netop ikke var i stand til at ind-
fange de ikke-bevidstgjorte behov. Traditionen har rødder tilbage til 
1940’erne, hvor bl.a. Herta Herzog med sin artikel ”On Borrowed 
Experience: An Analysis of Listening to Daytime Sketches” (1941) 
regnes for en af pionererne. Uses & Gratification blev for alvor ud-
bredt i 1960’erne og 1970’ernes medie- og kommunikationsforsk-
ning, og et hovedværk er Katz og Blumlers antologi The Uses of Mass 
Communications fra 1974. Heri argumenterer Katz, Blumler og Gure-
vitch for, at medierne skaber mulighed for tilfredsstillelse af forskel-
lige behov i en kombination af social kontekst og teknologiske og 
æstetiske kvaliteter.

At issue here is the relationship between the unique ‘grammar’ of 
different media – that is, their specific technological and aesthetic 
attributes – and the particular requirements of audience members 
that they are then capable, or incapable, of satisfying. (Katz, Blum-
ler & Gurevitch, 1973, p. 515)
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De teknologiske og æstetiske kvaliteter ved forskellige medier ramme-
sætter således oplevelsen, men selve behovsbegrebet forbliver uklart. 
Der er dog gennem tiden gjort forskellige medievidenskabelige tiltag 
for at nå nærmere en definition af, hvilke behov der styrer os i vores 
mediebrug (Rubin, 1981; McQuail et al., 1972; Katz et al., 1973). Uses 
& Gratification er i udgangspunktet inspireret af Abraham Maslows 
behovspyramide, som han udviklede i 1950’erne (Maslow, 1954), og 
har et socialpsykologisk funktionelt perspektiv på mediebrug, og det 
i koblingen af sociale situationer og psykologiske behov. Brugernes 
sociokulturelle kontekst inkluderes imidlertid ikke.

Inspireret af Uses & Gratification, og suppleret med forskning i 
begrebet ro (Have, 2019), vil jeg i dette kapitel argumentere for, 
at medieæstetiske udtryk – eksemplificeret med de to cases – kan 
imødekomme generelle menneskelige behov for ro, der kan have 
1) fysiologisk karakter (mennesket har brug for hvile og søvn), 2) 
mental karakter (hjernen har brug for ro i en støjende hverdag) og 
3) social karakter (behov for samvær og fysisk og psykisk nærvær 
med andre mennesker). Hvor de to første befinder sig i bunden af 
Maslows pyramide, som helt grundlæggende biologiske og fysiske 
behov, så ligger det sidste i midten (Maslow 1954).1

Ro som fænomen 
Forskning i ro hører ikke ind under en bestemt faglighed eller vi-
denskabelig tradition. Det er først og fremmest et hverdagsbegreb 
uden en entydig definition, som derfor kan tage betydning alt efter 
konteksten. Ro er en tilstand, vi kan opsøge, opnå og bede om at 
få – fx madro eller arbejdsro. Det minder om ord som fred, stilhed, 
balance, harmoni, fordybelse og koncentration (Have, 2019, p. 15). 

Verdenssundhedsorganisationen WHO har udpeget stressrela-
terede sygdomme til at være en af de største sygdomsbyrder i 2020. 

1 Maslows behovspyramide er inddelt i fem lag, hvor det nederste og mest basale 
er fysiske behov. Derefter følger behov for sikkerhed og tryghed, sociale behov, 
egobehov og i toppen af pyramiden selvrealisering. Pyramideformen illustre-
rer, at behovene må opfyldes nedefra. Det er således nødvendigt at få dækket 
de fysiske behov inden de sociale (Maslow, 1954).
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Stress frigiver hormonet kortisol i kroppen, og for meget kortisol 
gennem længere tid kan gøre os så stressede, at vi blive syge af det 
(Tranum-Jensen & Heller, 2019). Derfor er ro som modvægt til stress 
i dag en eftertragtet ressource, som moderne, travle mennesker i sti-
gende grad efterstræber, opsøger og skaber identitet omkring. Det 
ser vi fx i den udbredte dyrkelse af religiøst inspirerede fænomener 
som yoga, mindfulness, Feng Shui og det japanske mediefænomen 
Marie Kondos enorme succes med den såkaldte KonMari-metode, 
der hjælper én med at rense ud, så man kun omgiver sig med de få 
ting, der gør én lykkelig, hvilket gjorde hende til en af de mest ind-
flydelsesrige personer i 2015 ifølge Time Magazine (TIME, 2015).2  

Ifølge Den Danske Ordbog har ’ro’ tre hovedbetydninger: For det 
første er det en form for fysisk hvile og stilstand. For det andet en 
mental tilstand uden bekymring og nervøsitet, men derimod en fø-
lelse af harmoni eller afslappethed. Og for det tredje har ro også 
at gøre med lyd, idet vi typisk vil forstå ro som fraværet af lyd, altså 
stilhed, i modsætning til larm og støj (Den Danske Ordbog, 2019).

Fænomenet ro bestemmes således i vid udstrækning ud fra, hvad 
det ikke er: ikke-bevægelse eller ikke-lyd. Med en naturvidenskabe-
lig tilgang vil det således være muligt at måle og registrere, om der 
er stilhed eller stilstand, og roen derfor indtræffer. Men hvis vi ind-
drager den menneskelige oplevelse, og indtager en fænomenolo-
gisk tilgang til ro, så kan netop tilstedeværelsen af lyd eller bevæ-
gelse medføre ro (Have, 2019, pp. 14-15).

Det er individuelt, hvilke lyde der virker beroligende. Det af-
hænger af, hvilke lydmiljøer vi er trygge i. For mange er det natur-
lyde, men det kan også være maskinelle lyde som vaskemaskiner 
eller bilmotorer. Fælles for lydene er imidlertid, at de som regel er 
strømmende, cykliske og uden overraskende udsving i tonehøjde, 
volumen eller tempo. I Murray Schafers terminologi er et beroli-
gende, søvndyssende soundscape typisk præget af keynote sounds frem 
for sound signals (Schafer, 1993). Undersøgelser foretaget af den 
canadiske forsker Milena Droumeva har vist, at en gruppe unge 

2 Marie Kondos budskaber formidles ikke kun gennem hendes bøger, men også 
gennem tv-optrædener og senest har Netflix lanceret serien Tidying Up with 
Marie Kondo (2019).
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universitetsstuderende foretrak lyden af cafeliv frem for naturly-
de. Hvor mange finder dette lydmiljø støjende og stressende, var 
det velkendt, forudsigeligt og derfor behageligt for de studerende 
(Droumeva, 2017).

Ligeledes kan indre ro opstå gennem fysisk bevægelse som en lø-
betur eller fysisk berøring fra et andet menneske. Lange vandreture 
er et eksempel på, hvordan ro kan opnås gennem bevægelse og ikke 
kun ved at sidde stille og meditere. I en medieæstetisk sammen-
hæng bliver det interessant at undersøge ikke kun, hvordan lydlige 
og visuelle bevægelser kan være rolige, men også hvordan især lyd 
har en særlig evne til at give en oplevelse af fysisk berøring. Det ven-
der jeg tilbage til med begrebet social grooming.

Ro som medieæstetisk oplevelse
Ro som fænomen adskiller sig netop fra stilhed og stilstand ved ikke 
at kunne måles og vejes gennem naturvidenskabelige metoder, men 
ved at være en tilstand, der opstår gennem den menneskelige ople-
velse af sanseindtryk. Med det udgangspunkt er det også muligt at 
forstå ro som et æstetisk fænomen, hvilket er ærindet i dette afsnit. 
Begrebet æstetik er udledt af det antikke, græske begreb aisthesis, 
som henviser til vores sensoriske relation til verden. Det var den 
tyske filosof Alexander Gottlieb Baumgarten, der i 1750 begrebs-
liggjorde æstetikken som en videnskabelig term, der betegner en 
viden om den sansemæssige erkendelse (Baumgarten, 1968). 

Selvom vi konstant sanser verden omkring os, så er det ikke alle 
oplevelser, der er æstetiske. Det bestemmes af, hvordan modtage-
ren retter sin opmærksomhed mod og indstiller sig i perceptionen 
af de æstetiske udtryk i form af fx billeder og lyde (Have, 2008). Det 
afhænger med en term fra fænomenologien om personens rettethed 
eller intentionalitet over for det sansede. Den franske filosof Mikel 
Dufrenne (1973 [1953]) er således af den opfattelse, at et æstetisk 
objekt altid er et perciperet objekt, hvilket indebærer tilstedevæ-
relse af et subjekt, der er eller har ladet sig blive æstetisk indstillet. 

Med en bestemmelse af æstetik som læren om de æstetiske re-
lationer mellem en medietekst og en modtager, der indstiller sig på 
oplevelsen i en specifik situation, bliver det muligt at undersøge ro 
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som en æstetisk effekt – som æstetisk oplevelse. Men på grund af 
afhængigheden af den menneskelige perception, der ikke kun er 
biologisk bestemt, men også kulturel og formet af individets unikke 
livshistoriske erfaring, kan oplevelsen aldrig beskrives entydigt og 
fyldestgørende, da den er unik, subjektiv og situeret.  

Som også Katz, Blumler og Gurevitch argumenterer for, så er det 
ikke kun lyde og billeder, som møder modtagerens sanseapparat, 
men også den teknologi, som disse udtryk medieres igennem. De 
enkelte mediers mediatet, dvs. måden, de er medier på, deres medie-
bundne egenskaber (Brügger, 2002), rammesætter, hvilke æstetiske 
virkemidler der kan anvendes og hvordan: Videoer bruger fx lyd og 
levende billeder og tilgås gennem forskellige skærme og højttalere, 
og apps bruger billeder, lyd, tekst og interaktive funktioner og an-
vendes typisk gennem en smartphone. Kvaliteten af de digitale filer 
og formater på afsendersiden og kvaliteten af modtagerens compu-
ter, skærm og høretelefoner har således indflydelse på oplevelsen. 
Når jeg nedenfor foretager en medieæstetisk analyse af henholdsvis 
appen Calm og ASMR-videoen, så er det på baggrund af en forstå-
else af medieæstetik, som den formuleres i Dansk medie- og kommuni-
kationsleksikon:

Medieæstetik er et forskningsområde, der betoner mediets betydn-
ing for, hvordan noget fremtræder. Mediet gør i sig selv en forskel, 
og den medieæstetiske analyse dokumenterer, hvordan de speci-
fikke mediale former kommer til udtryk for dermed at sætte deres 
særlige præg på indholdet. (Svendsen, 2013)

Men inden analyserne vil jeg først give en karakteristik af en gene-
rel mediekulturel tendens, som de to cases indskriver sig i, og som 
opfordrer brugerne til at tage den med ro.

Slow Media
Med inspiration fra den skotske journalist Carl Honorés begreb om 
The Slow Movement, introduceret i bogen In Praise of Slow fra 2004, er 
der opstået bevægelser som slow-food, slow-tourism, slow-financing, 
slow-fashion etc. At give sig god tid er blevet et statussymbol og 
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en måde at opnå (og signalere) indre ro og et sind i mental 
balance i en tid, hvor flere og flere lider af uro i form af stress, 
angst, depression og søvnbesvær. Langsomhed er blevet en sam-
tidsstrategi, der har fået ekstra vind i sejlene med den voksen-
de klimabevidsthed, der ligeledes kræver en omstilling til mere 
langsommelige og lokale livsformer, hvor forbrugstempoet, fx i 
forbindelse med rejser, tøj og importerede madvarer, sættes ned.

I 2010 lancerede tre tyskere – en medieforsker, en datalog og en 
sociolog – The Slow Media Manifesto, hvor medierne fik en mere 
eksplicit plads i The Slow Movement. I indledningen til mani-
festet definerer forfatterne Slow Media således: 

[…] Slow Media are not about fast consumption but about choos-
ing the ingredients mindfully and preparing them in a concentrat-
ed manner. Slow Media are welcoming and hospitable. They like to 
share. (Köhler, David og Blumtritt, 2010)

Herefter følger 14 punkter, hvoraf et par af dem lyder:

2. Slow media promote Monotasking. Slow Media cannot be con-
sumed casually, but provoke the full concentration of their users. As 
with the production of a good meal, which demands the full atten-
tion of all senses by the cook and his guests, Slow Media can only be 
consumed with pleasure in focused alertness.

6. Slow Media are discursive and dialogic. They long for a coun-
terpart with whom they may come in contact. The choice of the 
target media is secondary. In Slow Media, listening is as important 
as speaking. Hence ‘Slow’ means to be mindful and approachable 
and to be able to regard and to question one’s own position from a 
different angle.

 (Köhler, David og Blumtritt, 2010)
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Allerede året inden manifestet blev offentliggjort, havde den me-
ditative genre slow-tv slået seerrekord i Norge med optagelser af og 
fra den syv timer lange togtur med Bergensbanen, hvor én samlet 
udsendelse førte seeren igennem det skiftende norske landskab af 
fjorde, bjerge og skove set fra førerrummet på et tog (NRK2, 2009). 
Den britiske radiostation BBC 3 har ligeledes fået stor succes med 
deres serie Slow Radio, som de lancerede i 2018 og med en snegl 
som logo, og som markedsføres som en modgift til den hektiske ver-
den med ordene: ”An antidote to today’s frenzied world. Step back, 
let go, immerse yourself: it’s time to go slow” (BBC, 2019). Hvad 
end det handler om medier, mode eller mad, er det fælles for 
slow-bevægelserne, at de fokuserer på, hvad og hvordan for-
brugerne konsumerer, og ikke hvor meget eller hvor hurtigt.

I det følgende vil jeg fremlægge to eksempler på medier, 
der afspejler Slow Media-manifestet og på forskellig vis tilbyder bru-
gerne ro primært via lyd. De to medietyper kræver hver især senso-
risk og fokuseret opmærksomhed og en lyttende og åben indstil-
ling fra brugeren og giver så til gengæld en følelse af menneskeligt 
nærvær. Men de opfylder også manifestets øvrige punkter såsom at 
være sociale, primært blive distribueret gennem anbefalinger, ved 
at fremme monotasking, stræbe efter høj kvalitet og tilpasse sig behov 
hos brugerne (Köhler, David & Blumtritt, 2010). Samtidig er de to 
cases imidlertid også en del af en kommerciel forbrugskultur, hvor 
der er penge i likes og downloads, hvilket synes at modarbejde de 
gode hensigter.

Meditations- og afslapningsappen Calm
Digitale medier støjer og kræver opmærksomhed med deres afhæn-
gighedsskabende algoritmer, der sørger for jævnligt at sende påmin-
delser om nyt indhold, nye features, behov du ikke vidste, du havde 
etc. Paradoksalt nok så tilbyder de selvsamme medier også adgang 
til ro – fx gennem meditationsapps som Calm, Chill and Relax eller 
Calming Gong, der alle hjælper os med at finde ind til vores helt egen 
personlige ro, når og hvor vi ønsker det. At vi bruger lyd funktio-
nelt til at skabe ro, er ikke en ny pointe. Fx beskriver musiksociolog 
Tia deNora tilbage i 2000 i bogen Music and Everyday Life, hvordan 
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mennesker bruger musik som en personlig måde at stemme hver-
dagen og regulere følelser på – såkaldt ”emotional self-regulation” 
(deNora, 2000). Begrebet rummer ikke kun den funktion, musik 
kan have i vores hverdag, men også et behov for en æstetisk og en 
følelsesmæssig kontrol over omgivelserne.

Appen Calm (Calm.com, 2019) har p.t. (november 2020) over 
10.000.000 installeringer på Google Play og er dermed en af de 
mest populære meditationsapps i verden sammen med Headspace, 
The Mindfulness App og Buddhify.3 Med en sekulær og vestlig tilgang 
til meditation, dvs. mindfulness, appellerer den til en bred målgrup-
pe. Appen blev lanceret i 2012 af computerspilsudvikleren Michael 
Acton Smith og entreprenøren Alex Tew og har siden udviklet sig 
til et helt univers bestående af online-fællesskaber, online-master-
classes og Calm-produkter som fx en Sleep Mist (en sprayflaske med 
duft af lavendel, der fungerer som aromaterapi, når du skal sove), 
eller Calm-saloner i internationale lufthavne, der tilbyder massage 
og manicure. For at få adgang til dette univers skal man tegne et 
abonnement, som i øjeblikket koster ca. 350 danske kr. for et år.

Jeg har installeret appen Calm på min smartphone, og når den 
åbner, mødes jeg af teksten ”Take a deep breath” på en klar blå 
baggrund, inden et levende baggrundsbillede af en roligt duvende 
sø med graner og sneklædte bjerge i baggrunden viser sig akkom-
pagneret af lyden af rislende vand og let fuglekvidder. En notifika-
tion på forsiden minder mig om The Daily Calm, som er dagens ti 
minutters afslapningsøvelse og ofte guidet af appens mest brugte 
fortæller, Tamara Levitts, lyse, indsmigrende og i mine ører alt for 
manierede stemme. 

Meditationerne udgør appens hovedindhold, og de leveres som 
podcasts med en player, der minder om Spotify. I menuen nederst 
på forsiden kan man udover ”Meditate” også vælge kategorierne 
”Sleep”, ”Music”, ”Calm Kids”, ”Calm Masterclasses” eller ”Body”. 
Calm kalder også disse programmer for toolkits, og de bærer titler 
som ”self-esteem”, ”mindful eating”, ”focus” og ”pain soothing” og 
er målrettet den enkelte brugers specifikke udfordringer.

3 Appen Calm har fx vundet Apples pris, App of the Year, i 2017 og bliver anbefalet 
i The Independent i 2019 og The Guardian i 2016 sammen med de øvrige tre. 
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Når man har gennemført et syvdages-program, ledes man auto-
matisk videre til næste niveau, og de personlige resultater registre-
res løbende i profilens statistikker. Under ”Beginner”-kategorien 
finder man også The Breathe Bubble, som består af en blå boble midt 
på skærmen. Med de skriftlige instruktioner ”inhale” og “exhale” 
pulserer den ind og ud i takt med din specifikt indstillede vejrtræk-
ningsrytme. The Breathe Bubble hjælper gennem visuel og lydlig bevæ-
gelse således brugeren med at stabilisere og berolige åndedrættet. 
The Breathe Bubble er sammen med forsidebilledet og de thumbnails, 
der hører til de forskellige lydfiler, det eneste visuelle indhold i ap-
pen udover funktionsmenuen og playeren.

I menupunktet ”Sleep” findes der en række underkategorier 
som ”Sleep stories” (”fiction” og ”non-fiction”), ”Music”, ”ASMR”, 
”Soundscapes” etc. Godnathistorierne har titler som ”Waterfall”, 
”Gratitute”, ”Calm Airways” og ”Cricket Explained” og er indlæst 
i roligt tempo af indsmigrende kvindestemmer eller dybe mande-
stemmer, der i løbet af fortællingen også instruerer lytteren i at 
falde til ro. En af de mere overraskende titler under kategorien 
”non-fiction” er titlen ”Once upon a GDPR”, hvor den legendariske 
BBC-stemme Peter Jefferson læser EU-Kommissionens forordning 
om databeskyttelse fra 2016 op. Forfatteren er her i øvrigt også ret 
utraditionelt angivet som ”Council of the EU”. Under ”Soundsca-
pes” findes beroligende lyde for enhver smag med titler som ”Heavy 
Rain”, ”Seashores”, ”Washing Machine” og ”City Streets” eller musik 
bestående af klangflader, der nogle gange rummer diskret puls og 
enkle melodier og ifølge beskrivelsen fremmer fx søvn eller koncen-
tration.

Kategorien ”Body” tilbyder auditivt guidede fysiske øvelser, ak-
kompagneret af elektroniske droner og klangflader, og i de såkaldte 
”Masterclasses” underviser eksperter i de videnskabelige indsigter 
i meditationens effekter og i de udfordringer, som øvelserne kan 
forårsage.

I Calm er det lyden af menneskelige stemmer, der fylder mest, og 
deres funktion er ikke kun at guide og fortælle historier, men også 
gennem stemmernes æstetiske kvaliteter at skabe en rolig, beha-
gelig stemning. Næstefter det, man kunne kalde antropofoniske lyde 
frembragt af mennesker og menneskestemmer, anvendes der også 
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mange naturlyde – både biofoniske, som stammer fra dyr, og geofoni-
ske, som fx er bølger, regn og torden. Som en tredje kategori findes 
der også en del teknofoniske lyde som vaskemaskiner, tog, varmeblæ-
sere og hvid støj (Farina & Gage, 2017; Have, 2019). Det er som tid-
ligere nævnt meget forskelligt, i hvilke lyde vi finder ro og velbehag. 

 Samlet set tilbyder Calm både fysisk og mental ro gennem de 
få visuelle og de mange auditive virkemidler. De forskellige stem-
mers tilstedeværelse og korte beskrivelser af personen bag tilfører 
også et socialt element, der kan virke beroligende, hvilket jeg ven-
der tilbage til nedenfor.  

Men Calm undergraver også den kvalitative oplevelse af ro ved 
at tilbyde målrettet kvantificering i form af funktioner, der opfor-
drer brugeren til at opnå gode resultater i håndteringen af stress, 
koncentration, selvværd, lykke etc. Gennem selftracking-statistikker 
og personlige træningskalendere kan man løbende holde øje med 
sine resultater og dele dem med vennerne. Man kan også indstille 
en alarm, der tæller ned til næste session, så man ikke glemmer 
øvelserne. Opmærksomheden vedligeholdes også gennem jævnlige 
mails i ens inbox, hvor man med venlig retorik nudges indenfor i 
hele Calm-universet. Hvis man har været for inaktiv i en periode, så 
modtager man fx en mail med følgende tekst:

It’s especially important to check in with yourself each day. When 
life gets busy, there can be a bit of a snowball effect. Busyness snow-
balls into busyness. If we don’t take some time every day to interrupt 
the ‘snowball’ from rolling, it gets bigger, faster, and harder to stop, 
leading to burning out or, to keep with the snowball analogy, crash-
ing into a wall.4 

Eller også tilbydes man 60 procents rabat på et livslangt medlem-
skab af Calm Premium.5 Det er således et interessant paradoks, at Calm 
både forsøger at imødekomme behovet for ro, og samtidig feeder ind 

4 Mail modtaget fra hello@breathe.calm.com d. 12. november, 2019, med over-
skriften “Give yourself some quiet time”.

5 Mail modtaget fra hello@breathe.calm.com d. 5. november, 2019, med over-
skriften “Your exclusive discount on a lifetime of Calm”. 



17

Iben Have

i en selftracking-mediekultur, der potentielt blot gør behovet for ro 
større – hvilket muligvis også er en bevidst forretningsmodel.

ASMR-videoen ~Simple Pleasures~ ASMR Soft Spoken Personal Attention
Videoen ~Simple Pleasures~ ASMR Soft Spoken Personal Attention på 
YouTube er blevet vist næsten 20 millioner gange. I videoen ser vi 
Maria/Gentle Wispering. Hun er en af de mange såkaldte ’ASMRti-
ster’, der lever af at producere videoer til YouTube, som skaber Auto-
nomous Sensory Meridian Response (ASMR) hos brugerne, og hun har 
gennemsnitligt 380.000 views om dagen på sine kanaler. ASMR er 
en kortvarig fysiologisk reaktion, der udløser en behagelig fornem-
melse i kroppen, der får brugeren til at slappe af (Klausen, 2016). 
Reaktionen kan fremprovokeres gennem lydlige og visuelle stimuli, 
og det er forskelligt, hvad der trigger os. Nogle mennesker reage-
rer på hvisken, smasken og knitren og andre på langsomme, sirlige 
bevægelser eller berøring af overflader (Klausen, 2016; Klausen & 
Have, 2019).

Marias video begynder med et dybt suk, hvorefter hun med smi-
lende ansigt og et intenst blik ind i kameraet byder velkommen med 
en hviskende, indfølende stemme. Hun fortæller, at hun i denne 40 
minutter lange video tilbyder afslappende bevægelser, lyde og ord, 
imens hun bevæger sine hænder bølgende og flydende helt tæt på 
kameraet – nærmest, som om hun kærtegner det. 

Lydene er ekstremt distinkte, og man kan høre små smaskelyde 
fra munden, når hun taler, og tøjet, der knitrer, når hun bevæger 
sig. Ansigtet og hænderne er vejplejede, læber og øjne er fremhæ-
vet med en diskret, perfekt makeup, og hendes lange lyse hår læg-
ger sig i bløde kurver omkring ansigtet. 

Selvom ASMR-videoer bruger både lyd og billede, så spiller ly-
den og særligt den hviskende stemme en helt central rolle, og 
derfor kaldes de også for hviskevideoer. Hviskevideoerne optages 
via binaurale mikrofoner, der består af to mikrofoner samlet i én. 
Dermed kan mikrofonen indfange og gengive lyde, sådan som vi 
mennesker naturligt via den fysiske placering af ørerne ville høre 
dem. Dermed opstår der en auditiv 3D-effekt, hvor lydene nærmest 
synes at omslutte os (Klausen & Have, 2019). Den binaurale lyd-
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optagelse er helt afgørende for ASMR-oplevelsen, hvor det ikke er 
selve ordene, men måden de siges på – stemmens materielle, emo-
tionelle og sociale kvaliteter – som er vigtig.

ASMR-videoerne foregår i et meget langsomt tempo, næsten 
uden klip og kamerabevægelser og strækker sig gerne over flere ti-
mer. ASMR-videoerne dyrker detaljerne og kvaliteten i lyden som 
modsvar til den digitale mediekulturs mange års favorisering af det 
komprimerede mp3-format, hvor lyden er ´beskåret´ for at fylde så 
få bits som muligt. 

Den amerikanske lydforsker Jonathan Sterne har på baggrund 
af psykoakustisk analyse af det menneskelige øre argumenteret for, 
hvordan den komprimerede mp3-fil er designet til flygtig og over-
fladisk lytning (Sterne, 2012). Modsat skaber de binaurale mikro-
foner en fyldig og mættet lyd og lægger op til en nærværende og 
dybt koncentreret, fordybet lytning – vi kunne kalde det dyb lytning 
eller slow listening. Og jo bedre og mere ‘hi-fi’ både optage- og af-
spilningsteknologien er, jo større er chancen for at opnå ASMR og 
dermed for, at videoerne virker. 

Det fysiske aspekt ved ASMR er lige så gammelt som menneske-
kroppen og kan opstå gennem sansestimuli fra den fysiske verden 
omkring os, men det er nyt, at millioner af mennesker bevidst op-
søger ASMR-videoer og lydfiler konstrueret til formålet gennem di-
gitale streamingtjenester og afslapningapps for at finde ro. Lige nu 
(november 2020) er der over 12 millioner ASMR-videoer på YouT-
ube, der tilbyder at hjælpe imod alt fra søvnløshed og ensomhed 
over migræne til stress og angst (jf. Barratt & Davis, 2015). Bruger-
nes reaktioner tyder på en vis effekt, selvom forskere stadig er i tvivl 
om, hvad videoerne egentlig kan. I kommentarsporet til videoen 
~Simple Pleasures~ ASMR Soft Spoken Personal Attention kan man bl.a. 
læse blandt de 17.000 kommentarer fra Maria/Gentle Whisperings 
mange følgere: ”Tak for din stemme. Den er så afslappende”, og 
”Jeg er i gang med at føde lige nu og ser denne video for at bevare 
roen og trække vejret. Tak, Maria!!!” Eller denne kommentar fra en 
tidligere soldat: ”Jeg deltog i nogle mareridtsagtige ting i Somalia, 
som hjemsøgte og plagede mig i mine drømme. Det, du gør, har 
hjulpet mig hver nat i næsten et år nu. Tak.” (Have, 2019).
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Social grooming som medialiseret ro
Hearing is a way of touching at a distance and the intimacy of the 
first sense is fused with sociability whenever people gather together 
to hear something special. (Schafer, 1993, p. 102)

At forstå lytning som berøring er tæt knyttet til den æstetiske ople-
velse af lydens materialitet. I citatet ovenfor refererer R. M. Schafer 
til, hvordan oplevelsen af lydbølger i haptisk forstand påvirker øret 
rent fysisk. Men koblingen mellem lytning og berøring har også en 
mere metaforisk dimension, der handler om, hvordan lyd ‘rører’ 
lytteren, og hvordan lyd kan være med til at skabe en fornemmelse 
af intimitet og socialitet uafhængig af fysiske grænser. 

Både lyd og levende billeder perciperes gennem tid og formid-
ler derfor også æstetiske oplevelseskvaliteter knyttet til bevægelse 
(Have, 2008). Karakteristisk for den lydlige og visuelle æstetik i 
både Calm og  ~Simple Pleasures~ ASMR Soft Spoken Personal Attention 
er de langsomme glidende bevægelser: Bjergsøens duvende vand-
overflade, den langsomme udvidelse og sammentrækning af The 
Breathe Bubble, flydende klangflader og melodier uden spring i Calm, 
og Marias bløde gestik med hænderne og en blid, æggende stem-
meføring, der bevæger sig fra det ene øre til det andet. 

Den sensorisk tætte kobling mellem berøring og bevægelse fin-
des bl.a. i begrebet om grooming, der kan oversættes med nussen 
eller soignering. Begrebet er bedst kendt fra dyreverdenen, hvor 
fx aber ’groomer’ hinandens pels af hygiejniske grunde, men ikke 
mindst for at skabe socialt nærvær og kontakt; derfor taler man in-
den for biologien også om social grooming (se fx Henzi & Barrett, 
1999).

Begrebet social grooming bliver også anvendt inden for kommuni-
kationsforskningen. Fx beskriver Dunbar (2004), hvordan vi bruger 
tilsyneladende indholdsløs sladder på sociale medier som en form 
for social grooming. Det har Hougaard (2017) videreført i relation til 
brugen af emojis, som også er en slags ‘nusseværktøj’ på linje med 
‘likes’, som skaber en anerkendende opmærksomhed i forhold til 
et andet menneske. Og Klausen og Have introducerede begrebet 
social audio-grooming i forbindelse med medierede lyde og stemmers 
særlige evne til at ’groome’ (2019).
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De æstetiske udtryksformer i både appen Calm og ASMR-vi-
deoerne på YouTube kan ligeledes opleves som en form for social 
grooming ved at appellere til en fysisk fornemmelse af at blive rørt 
ved, talt intimt til og nusset. Især ’ASMRtisterne’ nusser om bruge-
ren i en sensorisk fortættet form, hvor både sproglige, lydlige og 
visuelle sanseindtryk formidles fra et andet menneske helt tæt på i 
form af nærbilleder, nærlyd og ‘berøring’ af vores ører via de binau-
rale mikrofoner (Klausen & Have, 2019).

Og kigger vi igen på kommentarsporerne til videoen ~Simple Ple-
asures~ ASMR Soft Spoken Personal Attention, så minder den sproglige 
stil i de mange bekræftende kommentarer og komplimenter om det 
’nusseværktøj’, som Dunbar og Hougaard beskriver. Samme smig-
rende og rosende sproglige stil anvendes også i lydfilerne på Calm 
og i brugerreaktionerne på @calm på Twitter.

Som en følgevirkning af det accelererende, digitaliserede sam-
fund er manglen på fysisk kropsligt nærvær og kontakt med andre 
mennesker et stigende problem, der i sidste ende kan gøre os syge, 
stressede og deprimerede (Degges-White, 2015). Man taler popu-
lært om, at mange lider af såkaldt ’hudsult’ og derfor kan finde ro 
ved at være fysisk tæt på andre mennesker (jf. det sociale/intime lag 
i Maslows pyramide introduceret ovenfor). 

Helt afgørende for den medieæstetiske oplevelse af ro og nær-
vær i de to eksempler er lytningens haptiske potentiale og ikke 
mindst det akustiske nærvær af og i den menneskelige stemme. 
Stemmen har nogle unikke kvaliteter, som også i ASMR-videoer 
ikke kun handler om det, der bliver sagt, men i lige så høj grad om 
måden, det siges på – stemmens akustiske, emotionelle og sociale 
kvaliteter. Denne funktion er også tidligere beskrevet i medieforsk-
ningen både i forbindelse med radiomediet (Scannell, 1996) og i 
forbindelse med digitale lydbøger (Have & Pedersen, 2016; 2018). 

De digitale medier, der som en dominerende del af det acce-
lererende samfund er med til at skabe denne ’hudsult’, tilbyder 
således også at afhjælpe den fx i form af ASMR-videoer eller god-
natfortællinger i Calm, som tilbyder socialt nussende nærvær med 
andre mennesker. Man kan sige, at der med ASMR-videoerne og 
meditationsapps som Calm og andre slow media-koncepter er sket en 
medialisering af ro og fysisk berøring på linje med en række andre 
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medialiserede kulturelle fænomener behandlet i medieforskningen 
såsom religion, politik, turisme og forældreskab (Hjarvard, 2013; 
Jensen & Waade, 2009; Damkjær, 2017). Og med den medialiserede 
ro følger, som de to cases viser, også nogle medielogikker, som kan 
virke kontraproduktive i forhold til fænomenet ro, såsom selftrack-
ing, synlighed over for vennerne og et medieret audiovisuelt nær-
vær, som kan gøre ’hudsulten’ endnu større.  

Konklusion
Den stigende tendens til stress og søvnmangel kobles ofte sammen 
med moderne menneskers overforbrug af digital teknologi i et acce-
lererende, digitaliseret samfund. Paradoksalt nok er afslapnings- og 
meditationsindhold på digitale medier det mest populære blandt 
kommercielle sundhedsprodukter (Ko et al., 2015). Kapitlet her 
har givet eksempler på to af disse produkter og vist, hvordan forskel-
lige former for (primært lydlige) æstetiske udtryksformer i mødet 
med det menneskelige perceptionsapparat kan generere oplevelser 
af ro. Jeg vil i det følgende samle op på kapitlets konklusioner ved at 
knytte dem til to paradokser.

Som det første umiddelbare paradoks kan nævnes, at ro er no-
get, der kan opnås gennem lyd. Jeg har imidlertid argumenteret for, 
at ro ikke kun er stilhed og stilstand, men et fænomen som vi fysisk 
og mentalt kan opnå gennem netop lyd og også bevægelse. Ro er 
således noget, vi sanser, og som mennesker designer, komponerer, 
iscenesætter og videreformidler til hinanden. Derfor er det også 
muligt at undersøge ro medieæstetisk. 

 Jeg har vist, hvordan de to cases på forskellig vis imødekom-
mer generelle menneskelige behov for ro – både ved at tilbyde 
værktøj til at opnå den fysiske ro, der er nødvendig, når vi skal sove, 
og værktøj til at opnå mental ro gennem guidet meditation og be-
roligende æstetiske udtryk, men også ved at imødekomme behov 
højere oppe i behovspyramiden ved at muliggøre en oplevelse af 
fysisk og intimt menneskeligt samvær. Medieret social intimitet er 
ikke noget, der er opstået med digitaliseringen eller de sociale me-
dier, og er også tidligere blevet beskrevet med begreber som para-
social interaktion (Horton & Wohl, 1997), selskabelighed (fx Hjarvard, 

au125127
Fremhæv



22

Medieret og medialiseret ro: Slow Media analyseret gennem en meditationsapp og en ASMR-video

2005), medieret intimitet (Thompson, 2001) og telepresence (Klausen, 
2019). Hvad dette kapitel tilfører til disse bidrag, er for det første at 
undersøge det sociale i relation til behovet for ro og for det andet 
at påpege, hvordan netop lyd, lydteknologi (hovedtelefoner, binau-
rale mikrofoner etc.) og stemmer er i stand til at skabe et særligt 
intimt medieret rum.

Det andet paradoks i dette kapitel er, at der med tilbuddet om ro 
ofte følger en konkurrence-, præstations- og forbrugskultur. Dette 
er selvfølgelig mest udpræget i appen Calm, men findes til dels også 
i ASMR-kanalerne på YouTube, hvor mange ’ASMRtister’ fungerer 
som influencers der tjener penge på at anbefale forskellige produk-
ter til deres følgere.

Eftersom ro er blevet en mangelvare, som man ovenikøbet også 
kan tjene penge på, er det kommercielle aspekt derfor også en vig-
tig drivkraft i medialiseringen af ro. Begge eksempler beskrevet i 
dette kapitel er karakteriseret ved også at have en stærk kommerciel 
side. Det er sandsynligvis mere en kommerciel logik end en altrui-
stisk ideologi, der driver udbyderne af meditationsapps og ASMR-vi-
deoer. Efterspørgslen er tilsyneladende høj, behovet er stort, og der 
er derfor mange penge at tjene. Appen Calm vurderes til at være 250 
millioner dollars værd (Levi, 2018), og Maria/Gentle Whispering 
tjener ca. 1,5 millioner dollars om året på sine videoer udelukkende 
i annonceindtægter (Statsheep, september 2019). 

Dette andet paradoks, som også befinder sig mellem linjerne i 
The Slow Media Manifesto, giver kapitlet ingen løsning på, så det for-
bliver et dilemma, at der i medialiseringen af ro implicit ligger en 
kommerciel medielogik og en forbrugskultur, der fodrer det acce-
lererende samfund, som Hartmut Rosa advarer imod. Det kræver 
andre typer af teorier og metoder af mere sociologisk karakter end 
anvendt i denne artikel at analysere denne ’støjende’ side af medie-
ret og medialiseret ro. Rosa vil være et godt sted at begynde, da han 
udspringer af den kritiske teori og Frankfurterskolen. Men også tra-
ditionen fra Cultural Studies med dens fokus på hverdagsbrugen af 
populærkulturelle medieprodukter, og det ofte i et ideologikritisk 
(magt)perspektiv, vil kunne bidrage med interessante perspektiver. 
Sidst, men ikke mindst vil det selvfølgelig være interessant også at 
forfølge dilemmaet i empiriske studier, der vil kunne belyse, hvor-
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dan brugerne reelt anvender meditationsapps og ASMR-videoer, og 
hvorvidt de støjer eller giver ro.
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