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Abstract 

With my work Skin hunger I investigate how strong of an impact physical touch 
has and to what degree it affects us.  
    Touch is a part of our everyday life, we don´t even notice it sometimes, it can be  
waiting in line or at a concert, bodies up close to each other. But I feel that the 
touch has to be completely absent or really conscious to be present. If the touch 
isn't present it can leave you with a void and a feeling of emptiness. A longing for 
attendance.  
    The body and skin can store memory of touch even if it's not physically there 
anymore. Another body is connected to that memory. But without the first touch 
there is no memory. Just a lonely longing for it. What are we longing for? Is it the 
heat, pressure or just the knowledge that someone notice us, that leaves the mark? 
The pressure leaves me with the question of how much a touch or a hug weigh, and 
is it even possible to weigh it? How do I translate that weight into a smaller or 
bigger area in my jewelry? Maybe it doesn't matter how much it actually weighs? 
It's more about the feeling of the weight or the embrace of the hug.  
   When I think of the temperature of a touch, I think of my cold hand during the 
winter. I try to heat it with the rest of my body to make it the same temperature 
everywhere in order to become one whole. For me, the metal has the same 
possibility to become one with the body and at first feel very present against my 
skin.  
      I exposed myself to a period without touch and without touching anyone, to get 
a deeper understanding about skin hunger. During my period of skin hunger I 
kept a diary as a documentation. This made it possible for me to go back and 
retrospectively reflect on my experiences. I could see things in the diary entries 
that I might not have thought were very important at the time, but they have 
followed me through the whole work. 
     I have chosen to focus my embodied work on Jewelry that have the possibility 
to give you a feeling of a physical touch. 
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Inledning 

Beröring är en stor del av det dagliga livet, och ändå märker vi inte ens av stora 
delar av den dagliga beröringen. Det kan vara att du råkar stöta till någon på 
tunnelbanan eller bussen, kanske att det blev trångt i lunchrummet när du skulle 
diska. Eller så är det en direkt medveten beröring som en kram eller en klapp på 
någons axel när den går förbi. Jag tror att det måste finnas en närvaro i beröringen 
för att den faktiskt ska bli en beröring, annars går den bara förbi utan att noteras 
eller så lämnar den ett tomrum och en känsla av tomhet efter sig. En längtan efter 
närvaro. Om beröringen istället är helt frånvarande blir den extremt närvarande. 

Beröring är fysisk, men känslan av beröring behöver inte vara fysisk, min hud 
kan känna beröringen som inte kommit än eller avtrycket från en kram som sitter 
kvar i huden som ett minne av det fysiska mötet. En vindpust när du går förbi mig. 
Din kropp blir kopplad till vindpusten och jag känner mig nära dig. Beröring är att 
bli sedd. ”Det enkla och till synes helt naturliga i att bekräfta en medmänniskas 
behov är samtidigt det allra svåraste” (Seiger Cronfalk 2017:12). Känslan av 
beröring är kopplad till behag, vänskap och kärlek men även avsky, obehag, 
längtan och ensamhet. 

 En Käftsmäll är också beröring. (Adlibris: Priftis) 

Vi använder beröring på olika sätt, när vi ska hälsa på en människa vi inte träffat 
förut sträcker vi fram handen och tar deras hand i vår. Om det är någon vi känner 
lite bättre får denna kanske en kram. Skulle den du möter inte vilja ta emot din 
beröring skulle du kanske först vända det mot dig själv och tänka ”vad är det för fel 
på mig?” men alla människor är inte bekväma med, eller vana vid,  fysisk beröring.  
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Syfte 
Avsaknad av beröring är vad jag kommer att undersöka.  

Särskilt undrar jag om det är möjligt att ersätta den fysiska beröringen mellan 
kroppar med beröringen mellan kropp och objekt. Kan ett smycke inge känslan av 
fysisk beröring? Jag vill försöka att ge människor som inte har möjlighet att få eller 
inte är vana vid beröring en känsla av fysisk närhet genom mina smycken. Jag vill 
arbeta med smycken som en påminnelse om en beröring, som ett hjälpmedel för 
den som inte blir berörd eller berör. Jag vill undersöka vad det är i den fysiska 
kontakten som vi hungrar efter. Är det temperaturen, tyngden eller bara en annan 
kropp mot vår? 
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Skin hunger 

Skin hunger är ett uttryck för avsaknad av beröring hos någon som vill ha eller 
behöver mänsklig närhet.  

Personer som under lång tid lider av vad man på engelska kallar ”skin hunger” drabbas ofta 

av oro och mörka tankar. Direkt översatt betyder det hudhunger och innebär brist på fysisk 

närhet. Man kan känna sig värdelös, rädd att inte duga och har en tydlig känsla av att något 

fattas i livet. (Mellergårdh 2016) 

Denna känsla tror jag att många av oss någon gång har känt, utan att kanske 
veta vad det var som saknades. Detta blir tydligt när en ser kortfilmen Fly in the 
Ointment som är gjord av Peter Collins, som var en fånge på ett Kanadensiskt 
fängelse. I filmen beskriver han sin längtan efter beröring: 

Somehow, I felt [my wife’s] fingers on my leg. Shocked and excited, I opened my eyes 

only to realize it was a fly walking on me. I was greedy for human touch so I closed 

my eyes and pretended it was her fingers. I tried to stay perfectly still because I didn’t 

want to frighten the fly off and be left alone. (youtube: Fly in the Ointment) 

Peter Collins berättar att han var orolig för att må dåligt psykiskt som en följd av 
att sitta isolerad under längre perioder. Han ansåg att den simulerade mänskliga 
kontakten var bättre än ingen alls. Han berättar också hur han gjorde för att locka 
till sig flugor: 

One day, while time was whittling my life away, I felt a sharp pain and noticed the fly 

was on top of a cut on my arm. I waived the fly away but it came right back to the cut 

again. After several waives I realized the fly was very interested in the blood from the 

cut. I knew that it was probably a bad idea to let a fly walk around and drink from a 

cut so I covered the cut with a piece of sticky tape from an envelope. The fly 

continued to look for the cut but couldn’t find it.  

As a result of this I got the idea to bite my cheek and mix the saliva with blood and 

then spread the mixture over the inside of my forearm as the skin there is more 

sensitive. The fly was very interested in this and spent a great deal of time walking 

around on my inner forearm seeking the source, I spread some of the mixture on the 

sensitive area of my neck. This ”unconventional relationship” has gone on for decades 

and while I can’t recall how many flies have kept me company throughout my 

incarceration I can say I appreciated the moments they allowed me to dream I was 

somewhere else with someone I loved. (youtube: Fly in the Ointment) 
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Metod  
Utgångspunkten för mitt undersökande arbete var att jag utsatte mig för skin 
hunger under två veckor. Jag tror självklart att det är en skillnad på att utsätta sig 
för medveten skin hunger och omedveten, men för att komma så nära känslan som 
möjligt avstod jag från beröring. Något som också gav mig en insikt i hur många 
beröringar som faktiskt sker varje dag i mitt liv. 

Att avstå från beröring gav mig en djupare förståelse för ämnet då jag vanligtvis 
är en person som har väldigt lätt för fysisk kontakt. 

Dag 1 med skin hunger 
11/9- Dagboksanteckning 
Vaknade och visste att jag inte skulle få någon kram av min sambo innan 
han gick till jobbet, tanken kändes sorglig och jag fick direkt känslan av  
ensamhet.  
Känslan gick över efter att han hade gått och jag visste att jag faktiskt var 
ensam. 

Medvetenheten om avsaknaden av beröring blev mycket mer närvarande när den 
var så nära men ändå så långt borta. Det var lättare att hantera känslan när jag 
visste att jag faktiskt var ensam än när jag kände ensamhet i sällskap med andra.  

Jag gick in i undersökningen med avsikt att inte ge eller ta emot någon beröring 
alls under denna period, men redan efter första dagen hade jag blivit berörd av 
eller berört 8 olika kroppar. 

11/9- Dagboksanteckning 
Han var också missnöjd över situationen och berättade att han hade 
känt en känsla av meningslöshet när han vaknat på morgonen. 

Jag utsatte inte bara mig själv för skin hunger. Mina relationer blev påverkade både 
hemma och i skolan där jag befann mig mestadels av tiden under dessa två veckor. 
I mitt undersökande arbete blev det väldigt tydligt hur jag rör mig runt andra 
människor och att beröring är en del av mig. I skolan när jag vanligen träffar mina 
klasskompisar brukar jag alltid hälsa på dom genom att ge dom en kram, istället 
blev det bara en hälsning och det fick mig att känna mig kall och som om jag tog 
avstånd från dom. Det var inte längre bekvämt att vara tillsammans med andra 
människor.  
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12/9- Dagboksanteckning 
Det känns onaturligt i min kropp, som om jag applicerar en känsla som 
inte finns där egentligen. 

När man älskar och är mottagen i sin kärlek känner sig kroppen lätt. När motsatsen inträffar 

väger ett kilo tre. Begynnande kärlek är att dansa på en tunn egg. Det händer att ett kilo 

aldrig mer återfår sin vikt. (Andersson 2013:64) 

När jag talar om tyngd så syftar jag på vad en kram eller smekning väger. Hur lätt 
eller tung är min hand när den rör sig över huden och hur jag skulle kunna mäta 
den vikten? Är det ens möjligt?  Hur översätter jag den vikten till ett mindre eller 
större område när jag gestaltar tyngden i ett material? Är det ens viktigt vad en 
beröring väger? Kanske är det bara känslan av vikten eller omfamningen i en kram 
som är viktig. 

Vad händer i kroppen? 
Taktil är ett ord som används för att beskriva överföring av information eller 
känsla vid beröring. 

Men benämningen det ”taktila sinnet” avser inte enbart beröringen i sig, utan omfattar hela 

känselsinnet, eller hudsinnet som en del föredrar att kalla det. I det taktila sinnet finns 

receptorer för beröring, tryck, vibrationer, smärta, kyla och värme. Genom att medvetet och 

strukturerat beröra huden aktiveras flera av dessa receptorer som via sina nervbanor till 

hjärnan leder fram till det samordnande systemet - oxytocinsystemet. (www.beroring.se) 

Jag kommer att använda mig framförallt av tryck, tyngd, kyla och värme i min 
gestaltning. Detta för att stimulera receptorer till att uppleva smyckena som en 
beröring.  I och med att receptorerna stimuleras aktiveras oxytocinsystemet som 
frigör oxytocin, också kallad kroppens eget må-bra-hormon som hjälper till att 
skapa starka relationer genom livet (Mellergårdh 2016). 
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Vad är beröring? 

Vad beröring betyder för mig 
Beröring för mig är inte bara beröring, det är ett sätt för mig att kommunicera. Jag 
visar inte bara att jag tycker om dig genom att röra vid dig, beröringen skapar 
också ett band som visar att jag litar på dig. 
   Beröring skapar närhet, trygghet, tillit och kan därför både lugna och bekräfta 
andra människor, på ett sätt som inte ord kan (Seiger Cronfalk 2017:15). 

Men vad händer då mellan kroppar som inte möts i den fysiska världen? Hur 
knyter jag band till någon som jag aldrig kroppsligt träffat? Kanske skapar jag en 
anknytning till objektet jag använder för kontakten till människan; exempelvis en 
mobiltelefon eller dator. Eller så bygger jag upp en känsla av en fysisk närhet till 
personen med hjälp av mina minnen från andra kroppsliga möten med andra 
människor? Jag tror att en knyter band till någon som en inte fysiskt träffat på 
dessa två sätt, och jag tror att en genom fantasin kan skapa en föreställning om 
vem det är som sitter på andra sidan av en mobiltelefon eller dator. Jag tror att 
detta görs med hjälp av både fantasin och med minnen från verkliga fysiska 
relationer eller möten, och att objektet blir bryggan och kopplingen till den andra 
människan. 
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Beröring & stress 
Precis som vi behöver äta behöver vårt största sinnesorgan också få näring i form 
av fysisk kontakt. Som individ krävs det mycket av oss i samhället, eller så kanske 
vi ställer höga krav på oss själva och detta kan bidra till att det finns allt mindre tid 
till att träffa människor fysiskt. Denna livssituation kan bidra till stress.  

Stressen kan motverkas med taktil beröring, men just under stunder av stress 
ger vi oss sällan tid för beröring (Seiger Cronfalk 2017:15). Här kan det behövas ett 
hjälpmedel för att få den fysiska beröringen, som då motverkar stressen. Då är 
smycket ett perfekt objekt. Du bär det på din kropp utan att det tar din tid, vilket 
kan kännas stressande under pressade situationer.   

Vad beröring kan betyda   
Vissa dagar känner du kanske bara att du behöver en kram, någon som håller sin 
kropp emot din, tydliggör din kropp för dig. Den kramen kan betyda mycket den 
dagen. Som om den mättat en längtan som inte går att ta på men som nyss var 
fysiskt påtaglig i hela kroppen. En annan dag vill du kanske bara vara själv och att 
ingen ska röra vid dig överhuvudtaget. 

Beröringen påverkar vår upplevelse av välbefinnande och kan på så sätt bidra till känslan av 

att vara/ bli bekräftad och få ökad medvetenhet om den fysiska kroppen och det inre 

själsliga jaget. (Seiger Cronfalk 2017:24) 

Betydelsen och behovet av beröring varar livet ut men jag skulle kanske ändå vilja 
säga att det är absolut viktigast när vi är som mest sköra, det är då som det 
verkligen behövs. Små bebisar utvecklas snabbare och växer fortare om de får 
tillräckligt med mänsklig kontakt. Sjuka människor är också i stort behov av 
beröring, då deras kroppar kanske också har förändrats, medan de själva kanske 
inte hunnit acceptera dessa förändringar, skriver Berit Seiger Cronfalk i sin boken 
Massage och beröring (2017:19).  
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Vi i beröring 

Ensamhet 
Ensamhet är något som vi kanske förknippar med att bli gamla, men ensamhet är 
idag är utbrett i alla åldrar. Idag umgås vi ensamt och träffas kanske inte lika ofta 
fysiskt mellan kroppar. Istället har vi flera andra sätt att hålla kontakt på. Detta gör 
att vi kan vara varsomhelst och fortfarande vara supernära och tillgängliga. Men 
också helt ensamma. 

Att leva tillsammans med någon är heller ingen garanti för att slippa undan skin 
hunger. Relationer kan förändras och den fysiska beröringen med den. Enligt 
Gabriella Mellergårdh är det vanligt att föräldrar till barn som är stora och/eller 
har flyttat kan känna en avsaknad av beröring, vilket hon skriver om i artikeln 
”Därför behöver vi beröring” ( Mellergårdh 2016). 

I en rapport från Statistiska centralbyrån 2016 redovisades det att Sverige är det ensammaste 

landet i världen. Kategorin ”ensamboende utan barn” utgör i dag runt 40 procent av alla 

hushåll och siffran är i stigande. Ensamhet har visat sig vara en riskfaktor för en för tidig 

död. (DN.se) 

Ibland blir jag sjuk, 
alldeles sjuk av ensamhet, 
förstår Du, 
Jag är alldeles för ensam för att vara 
så ensam. 
                                                                                     
Sandro Key Åberg 
(Seiger Cronfalk 2017:37) 
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Nu och då 
Författaren Neel Burton skriver i artikeln ”Touch Hunger. The breaking of a taboo” 
att på grund av mindre hushållsstorlekar, större migration, högre 
medieförbrukning och längre livslängd är människor idag mer isolerade än någon 
annan gång i mänsklig historia (Burton 2017). 

Hur har vi då förändrats och hur har våra beröringar förändrats? Tillfällena  har 
minskat och behovet av beröring ökar. Med att tillfällena har minska menar jag att 
de fysiska mötena blir mindre närvarande i vår vardag. Samtidigt ökar då behovet 
efter mänsklig beröring och närhet till följd av att vi träffas mer sällan mellan 
kroppar.  

Jag tänker på en vanlig dag för mig, på min första beröring. Jag sträcker mig 
direkt efter den, det är som om jag sträcker mig efter en del av mig själv. Den är i 
stort sett kopplad till mig större delen dygnets vakna timmar. Jag tar upp den 
säkert flera gånger i timmen: håller den i min hand, tittar men ser inte. För två 
minuter senare tar jag upp den igen och kollar på den. Det är min telefon jag 
pratar om. Jag funderar på om den skulle kunna vara en kropp i sig själv? Den har 
förmågan att bli varm, den kan vibrera och den har vikten av en lätt smekning. 
Men samtidigt stressar den mig, och hade jag känt obehag eller stress av en 
mänsklig kropp så skulle jag inte ha valt att vara så nära den som jag hela tiden är 
med min telefon. Så kanske är den inte en kropp, trots allt? För all den beröring 
telefonen ger mig och jag ger den, skulle ha haft en motsatt effekt om det var en 
mänsklig kropp. Då skulle receptorerna i huden aktiverats och frigjort oxytocin 
som motverkar stress. Men jag kan ändå inte släppa tanken på att den kanske 
stressar mig ännu mer om jag inte har tillgång till den. 
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Beröring och konflikt 
I mitt undersökande arbete där jag utsatte mig själv för skin hunger var det största 
fyndet hur jag löser konflikter med hjälp av beröring. Som att ett band knyts och 
att orden jag säger inte blir bekräftade förrän beröring utbytts. 

Under tiden för min undersökning började jag fundera på hur mycket mina 
relationer är beroende av beröring. Jag har alltid fungerat bra ihop med de flesta 
människor och funderar nu på om det finns ett samband mellan det och mitt 
behov av beröring och att beröras. Beröringen säger mer än orden eller ger ordens 
betydelse bekräftelse. 

Den största gåvan jag kan tänka mig att få av någon 
människa, är att bli sedd av henne, hörd av henne, förstådd 
och vidrörd av henne. 
Den största gåvan jag kan ge, är att se, höra och förstå och 
att vidröra en annan människa. 
När så skett känner jag att vi har skapat kontakt. 
(Satir, Virginia 1996) 

Tankar 
När vi ligger här intill varandra, så nära att jag inte längre vet vilken 
arm som är din och vilken som är min, vi har blivit en i beröringen, en 
individ tillsammans. 
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Vad händer 

Utan beröring 
I det långa loppet skulle avsaknad av beröring kunna göra att vi mår sämre och 
relationer skulle kunna förstöras. En relation som hamnat i ett stadie där 
beröringen har försvunnit tror jag inte är lätt att rädda med endast ord. Som jag 
själv upptäckte under min undersökningsperiod är det svårt om inte omöjligt att 
lösa en konflikt i en relation utan beröring. Banden som knöts luckras upp och 
löften är brutna. 

Att inte bli berörd av någon som en vill bli berörd av kan göra ont in i själen. Att 
inte få bli bekräftad med beröringen. En osäkerhet sprider sig i kroppen. Eller med 
Lena Anderssons ord: ”Hon önskade den klarhet som bara fysisk fullbordan kan 
ge. Hon ville att de skulle sammansmälta så att de sedan kunde bli tillgängliga för 
varandra, ha tillåtelse att förvänta sig saker” (Andersson 2013:52). 

Tankar 
Det ordlösa lidandet att känna en ensamhet i frånvaron av beröring, jag 
sträcker mig efter inget och ingen men jag kan inte sluta sträcka mig dit 
där jag vet att det finns. En dag kanske den är där för mig också. 
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Min rörelse  
Jag såg hur mina rörelser förändrades under veckan som jag utsatte mig för skin 
hunger,  jag placerade mig själv mer i utkanten av de områden där jag brukar röra 
mig. Det blev nästan lättare för mig om jag pratade mindre med människorna i 
min omgivning, bara för att slippa en omedveten beröring mellan våra kroppar. 
Det känns som att: om jag skulle fortsätta med detta skulle jag försätta mig i ett 
utanförskap, som senare skulle kunna vara svårt att bryta. 

Att våga möta människor i beröring är också att våga be om hjälp. Under de två 
veckorna började jag göra saker mer på egen hand. Det tog lång tid för mig att 
komma tillbaka och vara helt bekväm med beröring igen, vilket förvånade mig 
eftersom jag trodde att det skulle kännas naturligt. Jag kan fortfarande, fem 
månader senare, komma på mig själv med att gå i omvägar för att inte röra vid 
någon.   

Mellanrummet i mötet 
20/9- Dagboksanteckning 
Jag frågar om hennes händer fortfarande är kalla? Jag frågar om jag får 
lov att sätta mina händer bredvid hennes? Sakta sakta närmar jag mig 
hennes hand med båda mina på varsin sida. Tillsist håller jag stilla och 
hon säger: jag känner dig, jag känner din värme på mina fingertoppar. 

Innan våra kroppar möts, där beröringen faktiskt sker, sker en annan beröring. Jag 
kan känna den i hela min kropp. Beröringen har inte riktigt nått fram men den 
känns över hela min hud. Är det minnet av en beröring eller är det värmen från 
din hud som möter min? Kanske är det förväntan på beröringen som ger sig 
tillkänna? Mellanrummet mellan kropparna är som en elektrisk laddning. Detta 
mellanrum är själva akten i beröringen mellan kropparna eller i mötet mellan 
smycket och kroppen. Det är elektriskt och det känns mot din hud långt innan det 
infunnit sig. 

Jag tänker på förväntade möten som aldrig sker. 
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Gestaltning 

Smycket  
”Vi närmar oss smycken med vetskapen om att de skall bäras av en kropp. Med vår 
egen kropp som referensram blir smyckena väldigt intima” (Hällzon 2004). I mötet 
med kroppen blir kropp och smycke ett. En förlängning av din egen kropp. Vi 
skapar alltid en relation till objekt och däribland smycken. De kan väcka 
nyfikenhet, glädje, påminna om sorg eller vara obehagliga (Hällzon 2004). Men 
kan de också få oss att känna oss trygga? Kan de ge något som liknar känslan av att 
bli berörd av en annan kropp. 

När jag tänker på temperaturen av en beröring, tänker jag på min kalla hand 
under vintern. Jag försöker värma den med resten av min kropp, så att jag får 
samma temperatur överallt. Så att jag blir en helhet. För mig har metallen samma 
förmåga att bli ett med kroppen. Att först vara kall mot kroppen för att sen få 
samma temperatur, och bilda en helhet tillsammans med kroppen. 

20/9- Dagboksanteckning 
Vi sitter mitt emot varandra och pratar med varandra, vi håller varsin 
bit av hennes gjutna tenn. Vi pratar om vad tennet tar av oss och vad det 
ger oss. Mina händer är varma och hennes är kalla det kände jag när jag 
nuddade vid hennes händer förut.  
Efter en stund har tennet tagit min värme och hennes kyla, vi byter bit 
och känner varandras temperatur genom objektet. Metallen är som hud 
som känner av och registrerar temperatur. 

Den beröring som jag vill att smyckena ska ersätta är den beröring som ger en 
trygg känsla och som kan minska skin hunger. Var på kroppen ska då dessa 
smycken placeras för att inge den trygga känslan?   

Jag har placerat mina verk på bröst, mage och rygg för att ge en stark känsla av 
omfamning, de är sammankopplade och hänger sammanlänkade över axlarna. För 
att förstärka känslan av omfamning ännu mer använder jag tyngd i verken som 
balanserar mellan framsida och baksida. Tyngden i verken ska symbolisera vikten 
av en beröring. Jag har undersökt vikten genom att försöka väga en beröring. När 
jag försökte väga beröringen kände jag att det var väldigt svårt att känna hur jag tar 
i en kropp utan att ta i en. Så jag fick be om hjälp för att kunna undersöka detta. 
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Vikten när jag endast rörde vågen var ca 80gr men när jag samtidigt med min 
andra hand berörde en kropp och kunde känna vilket tryck jag använde när jag rör 
en kropp, ökade vikten till ca 120-200gr.  

Avtryck och replika 
Smyckena är gjutna i brons, avgjutningarna är lager av avtryck från kroppen. Det 
är lager av hud. Jag använder mig av min egen kropp och tar först ett avtryck av 
den i gips, för att sedan gjuta en positiv form i silikon. Av den formen gör jag 
sedan en negativ gjutning  i silikon för att kunna göra den slutgiltiga gjutningen till 
en positiv replika av huden i vax. Tekniken jag använder för att gjuta i metall är 
cire perdue, Franska, som på svenska kallas förlorad form, vilket innebär att varje 
gjutning är av ett enda exemplar. Jag sluter in den slutgiltiga vaxreplikan i gips för 
att sen låta den torka, efter det bränns vaxet ut och det lämnar ett hålrum som 
sedan kan fyllas av den smälta metallen.  

Jag har valt att använda ovalen som form. För mig handlar den ovala formen 
om ett porträtt eller medaljong. Porträttet porträtterar inte ett ansikte i sig utan 
representerar människan. Det är därför viktigt att det är ett positivt hudavtryck, för 
att mötet mellan smycket och den bärande kroppen ska symbolisera en beröring 
mellan kroppar.   
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Gestaltningsreferenser 
Naomi Filmers smycken och objekt har en så stark koppling med kropp att jag 
föreställer mig min egna kropp i relation till hennes verk. Jag kan se hur nära hon 
jobbar med eller mot kropp. Både med kroppen som plats och med kroppen som 
en katalysator för hur verken tar form. Detta är något jag letar efter i mina verk 
och som funnits med från start.  

I Jasmin Matzakows arbete Memories of healing undersöker hon smycket som en 
bärbar påminnelse för helande, med tatuering och skarification som 
gestaltningsuttryck. Hon använder trä som material, träet ska representera 
kroppen. Hon lyckas på ett fint sätt berätta en historia. Detta har också varit viktigt 
för mig i mina smycken, men för mig är känslan av helande viktigare än 
historieberättandet. 

Gerd Rothmann använder kroppens avtryck i sina verk. Han säger att det blir en 
djupare koppling mellan smycket och bäraren och att smyckena blev mer 
personliga och mindre anonyma. Smyckena har väldigt tydliga och klara 
placeringar på och från kroppen. Till exempel Chewing Gum Chain som är 
avgjutna tuggade tuggummin i guld på en kedja, utan kroppen skulle inte formen 
finnas. Kroppen är inkluderad i varje steg av skapandet. För mig är det mest 
intressanta att kroppen är lika viktig i smycket som själva smycket. Att det ska 
bäras av en kropp. 
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Slutord 

Jag har undersökt begreppet skin hunger, och hur stor inverkan fysisk beröring har 
på oss. Under arbetets gång har min förståelse för begreppet ökat. Jag utsatte mig 
själv för vad jag kallar medveten skin hunger, där jag fick uppleva och försöka sätta 
mig in i ett liv utan fysisk beröring mellan kroppar. Jag hade till en början, 
åtminstone vad jag trodde, en ganska bra bild av hur viktigt beröring var för mig. 
Men jag kunde inte ana hur påverkad jag skulle bli. Jag har använt mig av 
dagboksskrivande för att dokumentera min tid då jag utsatte mig för skin hunger, 
vilket har hjälpt mig mycket. Detta gjorde det möjligt för mig att gå tillbaka och i 
efterhand reflektera över mina upplevelser. Jag kunde se saker i dagböckerna som 
jag kanske inte trodde var så viktiga när jag skrev dom, men som senare har följt 
mig genom hela arbetet.  
    Jag har också fått en större förståelse för människor som har svårt för beröring. 
Jag upplevde att: att vänja mig vid avsaknad av beröring var mycket enklare än att 
sedan sen komma tillbaka till där jag var när jag började. Det känns väldigt viktigt 
att prata om detta ämne, bland annat just för att det kan var så svårt att komma till 
en punkt där en är bekväm med beröring. Det blir viktigt då beröringen kan få oss 
att må bättre på så många sätt.  
  Något jag upptäckt i mitt arbete om skin hunger är att om vi inte får fysisk 
beröring från människor, försöker vi hitta den beröringen på andra sätt, 
exempelvis genom att använda telefonen. Denna beröring får en sorts ersättande 
funktion. En del av dessa substitut stressar oss dock mer än att de lugnar eller får 
oss att må bra.   
    Peter Collins, som var en fånge på ett Kanadensiskt fängelse. menar att den 
simulerade mänskliga kontakten är bättre än ingen alls. Jag tänker att mina 
smycken kommer att fungera just så. Jag tror inte att de kommer att kunna ersätta 
den fysiska beröring som vi hungrar efter, men däremot tänker jag att de kommer 
att kunna bedöva hungern. 
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Rapport 

Jag valde under min presentation att skicka runt några av mina verk och att också 
hänga halsbanden på några i publiken. Jag delade ut de efter att jag berättat om 
delar som de representerade i presentationen. Jag ville genom denna aktionen att 
publiken skulle få uppleva vad jag berättade. När mina bronsstenar skickades runt 
i rummet blev det väldigt tydligt hur smyckena har förmågan att ta upp värmen av 
kroppar. När stenarna hade gått ett helt varv och kom tillbaka där de startade var 
de varma och de ytor jag har gjort blanka bar spår från alla beröringar som skett 
på vägen. 
Jag arbetade mycken med känslan av rummet under presentationen, jag ville att 
rummet skulle ge en lugn känsla. Jag mörklade rummet och använde mig av varm 
belysning på objekten så att de skulle vara i fokus.  

Under slututställningen har jag valt att arbeta med transparent tyg som hänger 
från taket i vajer med en tyngd i botten, så att tyget inte rör sig för mycket och att 
det upplevs som en rumsavdelare. Jag vill avgränsa mellan mitt arbete och de 
arbeten som är intill utan att helt stänga de andra arbetena ute. Det är viktigt för 
mig att rummet inte ska upplevas som trångt.  

Tre av mina verk hänger från en stålställning som har en svävande skiva i trä i 
botten ca 15cm över marken. På skivan ligger ett halsband som jag valt att kalla 
Lonely longing, det ligger även en brons sten på motsatt sida på skivan. Det finns 
två till stenar utplacerade på golvet i rummet. Tanken med att placera stenarna på 
olika platser på golvet var att locka besökarna till att plocka upp dom så att en får 
uppleva hur de känns i handen. 

På väggen bakom stålställningen 1.85cm upp sitter en brosch som jag kallar A 
single touch det är en avgjutning av ett fingeravtryck. Den är belyst med en spot så 
att den ska utrymme att få synas.  

Under utställningen har jag också själv burit några av smyckena, jag upplevde 
att det lättare blev en konversation då mellan mig och besökarna. När jag inte burit 
smyckena och varit på plats har jag berättat för de besökare som varit där att de 
gärna får lov att röra vid och lyfta upp mina verk, tyngden i verken har som jag 
upplever det ofta varit förvånande för besökarna och det har då varit en bra ingång 
i att samtala om verken.  

Att besökarna har fått röra vid verken har varit viktigt för mig då projektet 
handlar om beröring och för att kunna uppleva verken.  
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Genom att få möjlighet att göra detta projektet känner jag att jag verkligen har fått 
utrymme att undersöka på en så grundlig nivå, att kunna välja och att välja bort 
utveckla och att gå tillbaka. Det har i slutändan gjort att jag har känt mig väldigt 
trygg i både min gestaltning och teori. 

För mig har skrivandet fungerat som en trygghet i gestaltningen, när jag känt 
mig vilsen i min process har det fungerat att gå tillbaka läsa och hitta tillbaka till 
kärnan i projektet.     
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Lonely longing 
Brons, silikon, tombak, oxiderad mässingskedja 

Detta halsband handlar om en längtan efter en beröring som inte 
riktigt går att nå. Fingertopparna är insluppna i silikon. kedjan är 
alldeles för tunn för att det ska vara bekvämt att bära smycket.   
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Untitled 
brons, chiffong 

Vikten i porträtten är vikten av en fysisk beröring. Porträtten 
representerar människa och är avtryck från hud. Chiffongen 
tillåter porträtten att kunna anpassas efter vem det är som bär 
dom och ligger behagligt över axlarna när dom balanserar 
vikten.  
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Bronze stones 
Brons 

Inspirerade av massagestenar ligger detta handsmycke perfekt 
balanserat i handen. Det är solitt brons. Bronset bär även på 
avtryck från hud men har även delar som är helt polerade. Detta 
är för att visa på att av bärande och användande kommer ytan att 
förändras och bli blankare och blankare, samtidigt som det ger 
utrymme för nya avtryck både genom spegling och beröring.  

A single touch 
Brosch 
Brons 
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