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Abstract	  
This qualitative interview study examines the shared and discrepant experiences that 
nine professionals, three from each field of psychiatry, social service, and housing 
have from working with people with hoarding disorder, and their view on help. The 
main difficulty when working with hoarding disorder is described as lack of insight 
and understanding of the severity and consequences of the disorder among people 
with the disability. Professionals highlight the importance of proper diagnosis and 
cooperation among disciplinary teams working with hoarding disorder. Approaches 
differ regarding the issue of how to best help a person with hoarding disorder, espe-
cially as the emphasis of autonomy becomes more prevalent. The landlords who were 
interviewed expressed the hoarders’ need of help from the society, whereas the social 
service interviewees accentuated voluntariness and motivation as a favorable long-
term management. The psychiatry interviewees stressed that coercive measures are 
devastating, but sometimes necessary. The opinion that the view of normality in the 
context of hoarding needs to be questioned, was shared by the interviewees from all 
the three fields. In conclusion, the professionals describe their work with hoarding 
behavior as complex and emphasize the need for more knowledge concerning this 
subject. Empowerment theory is applied in the study. 
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Inledning	  
Bakgrund	  

Att samla på saker är ett mänskligt beteende som historiskt sett har varit ett viktigt 
verktyg för människor att öka sina möjligheter att överleva. Samlande i sig är alltså 
naturligt och många gånger nödvändigt. Men för vissa personer präglas samlandet av 
en sådan stor brist på ordning och organisation att det utgör ett funktionshinder. När 
samlandet bland annat innebär så stora svårigheter att göra sig av med tillhörigheter 
att det utgör ett hinder att använda levnadsutrymmen, samt orsakar lidande och för-
sämrad social funktion, kan beteendet anses som sjukligt. Skillnaden mellan samlande 
och sjukligt samlande är att det senare innebär ett funktionshinder som orsakar li-
dande, framför allt för personer som har beteendet, men också för personer i deras 
omgivning (Ivanov & Rück, 2013, Tolin & al., 2008). Tidigare har sjukligt samlande 
kategoriserats som ett tvångssyndrom. Senare forskning har dock visat att fenomenet 
huvudsakligen är skilt från tvångssyndrom, även om det finns släktskap (Nordsletten 
& Mataix-Cols, 2012). Samlandet upplevs inte som ett tvång hos de sjukliga samlar-
na, utan upplevs tvärtom som tillfredsställande och innebär ofta en ”kick”. På grund 
av de avgörande skillnaderna som finns mellan tvångssyndrom och sjukligt samlande, 
ingår det senare som en ny diagnos i den femte utgåvan av den psykiatriska diagnos-
manualen DSM. Den nya diagnosen betecknas patologiskt samlande (Ivanov & Rück, 
2013). För diagnoskriterier i DSM-5 för patologiskt samlande, se bilaga 1.  

Med anledning av den nya diagnosen, gjorde radioprogrammet Kropp & Själ (2013) 
ett reportage under rubriken ”Sjukligt samlande”. Reportaget som är ett av flera ex-
empel på att fenomenet får ökad uppmärksamhet i media, väckte vårt intresse både för 
problemområdet i stort och för hur problematiken betraktas och hanteras inom fältet 
socialt arbete. Vår kunskap om problemområdet var till en början begränsad till vad vi 
kände till från medias rapportering, samt till tidigare erfarenheter. En av oss hade 
kommit i kontakt med ett flertal situationer där professionella aktörer inom äldre-
omsorgen och socialpsykiatrin uttryckt frustration över att inte veta hur situationer 
som rör personer med överdrivet samlarbeteende ska hanteras. Eftersom vi inte hade 
stött på problemområdet i samband med socionomutbildningen, varken i diskussioner 
eller i litteraturen, tyckte vi oss ana ett behov av kunskap om problemområdet inom 
socialt arbete. Vår förhoppning är att vi genom detta arbete ska medverka till att öka 
kunskapen om patologiskt samlande inom det sociala fältet. 

Problemformulering	  
Patologiskt samlande anses utgöra en allvarlig psykisk funktionsnedsättning vilken 
innebär en risk för både enskilda personer och samhället (Tolin et al., 2008). En pato-
logisk samlares behov av att behålla och obehag över att göra sig av med saker, resul-
terar i att hemmet blir så överhopat att det begränsar levnadsutrymmet. Patologiska 
samlare löper stor risk att drabbas av social isolering, familjekonflikter och vräkning-
ar. I extrema fall leder beteendet till att personer förolyckas, framför allt till följd av 
fallande tillhörigheter. Beteendet är ett universellt individ och samhällsproblem som 
drabbar 2-6 procent av befolkningen (Ivanov & Rück, 2013, Mataix-Cols et al., 
2010). Internationella studier beskriver tillståndet som ett komplext och svårbehandlat 
problem vilket kräver samordning mellan olika professionella aktörer (McGuire et al., 
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2013, Tompkins, 2011). Ivanov och Rück (2013) tror att samordnade insatser från 
exempelvis bostadsbolag, sjukvård och socialtjänst är nödvändiga. Bostadsbolag, 
social- och hemtjänst är ofta de som först uppmärksammar problemet; Bostadsbola-
gen i samband med reparationer och stambyten, eller genom klagomål från grannar, 
Social- och hemtjänst i samband med hembesök eller genom anmälningar från gran-
nar eller anhöriga. En bristande sjukdomsinsikt hos patologiska samlare gör att de 
sällan självmant söker behandling. Ofta är det anhöriga som söker hjälp (Tolin et al., 
2012) Psykiatrin upplever tillståndet som svårbehandlat. Staketee et al., (2010) visar 
att särskilt utformad kognitiv beteendeterapi (KBT) är den behandlingsform som hit-
tills har visat sig fungera bäst. KBT som utformats för patologiska samlare fokuserar 
på motiverande samtal, färdighetsträning av organisering, beslutsfattande och pro-
blemlösning. Ivanov och Rück (2013) understryker vikten av att använda motiverande 
samtalstekniker som medför att samlaren ser fördelar med att upphöra med sitt bete-
ende. Forskning inom området pekar vidare på hur den bristande sjukdomsinsikten 
hos patologiska samlare försvårar en god allians och ett framgångsrikt relationsbyg-
gande inte minst mellan socialarbetaren och brukare. Forskningen visar att det finns 
ett stort behov av ökad kunskap om patologiskt samlande hos socialarbetare, vilka 
beskriver problemområdet som svårhanterligt, inte minst känslomässigt (Ayers et al., 
2012, Tolin et al., 2012, Koenig et al., 2013).  

Forskningens beskrivning av patologiskt samlande ställer enligt vår uppfattning cen-
trala begrepp i Socialtjänstlagen (2001:453), så som frivillighet, rätten till integritet 
och skälig levnadsnivå i fokus. Eftersom problematiken runt tillståndet är synnerligen 
komplex tror vi att socionomers yrkeskompetens ställs på sin spets i kontakten med 
situationer som innefattar patologiska samlare. Mot bakgrund av detta har vi valt att 
undersöka vilka erfarenheter som professionella aktörer inom psykiatrin, socialtjäns-
ten och  ett kommunalt bostadsbolag har inom området, eftersom dessa aktörer är 
centrala inom problemområdet. Vi vill undersöka vilket arbetssätt och vilka insatser 
de anser vara mest gynnsamma samt vilka svårigheter de framhåller i arbetet med 
patologiska samlare. Vi vill också undersöka vad de upplever är till bäst hjälp för pa-
tologiska samlare. Genom att intervjua tre personer inom respektive arbetsområde 
hoppas vi få en samlad kunskap om hur professionella aktörer kan verka för att för-
bättra situationen för personer som uppfyller kriterierna för patologiskt samlande. 
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Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med denna studie är att undersöka vilka gemensamma och avvikande erfaren-
heter som professionella aktörer inom psykiatrin, socialtjänsten och ett kommunalt 
bostadsbolag har av arbetet med patologiskt samlande, samt hur de ser på hjälp i för-
hållande till patologiska samlare. 

Vad är hjälp för en patologisk samlare, enligt de professionella aktörerna? 

Vilka insatser är mest gynnsamma i arbetet med patologiska samlare enligt de pro-
fessionella aktörerna? 

Vilka svårigheter framhåller de professionella aktörerna i arbetet med patologiska 
samlare? 

Centrala	  begrepp	  
Patologisk: sjuklig, onormal, av sjukdom förändrad (NE, 2014). 

Patologiskt samlande: vi utgår i detta arbete från Ivanov och Rücks (2013) förklaring 
av patologiskt samlande som ett funktionshinder vilket är förenat med lidande, samt 
beskrivningen ”Patologiskt samlande är svårigheter att göra sig av med saker på 
grund av ett upplevt behov att behålla dem och obehag förknippat med att göra sig av 
med dem. Symtomen resulterar i att hemmet blir stökigt och överhopat.” (Ivanov & 
Rück, 2013: 1462).  

Professionella aktörer: innefattar i detta arbete handläggare inom socialtjänsten, för-
valtare inom ett kommunalt bostadsbolag samt psykologer och psykiatriker inom psy-
kiatrin, vilka alla har erfarenhet av patologiska samlare i sitt arbete. 

Hoarding disorder: den engelska benämningen av diagnosen patologiskt samlande.  
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Tidigare	  forskning	  
I detta avsnitt redovisar vi först för den sökmetod vi använt oss av vid insamlingen av 
den tidigare forskning. Sedan beskriver vi kort för det rådande forskningsfältet för att 
sedan redovisa den forskning vi funnit mest central. Avsnittet avslutas med en sam-
manfattning. 

Sökmetod	  
I sökandet efter tidigare forskning har vi använt oss av ett flertal olika söktekniker och 
databaser. I inledningsskedet utgick vi ifrån referenslistan i forskarna Ivanov och 
Rücks (2013) artikel i Läkartidningen. Vi sökte vidare på Ivanov och Rücks (2013) 
referenser i databasen Google Scholar och använde oss senare av databasen Web of 
Science efter att ha kartlagt centrala nyckelord, så som: Hoarding, Hoarding disorder, 
Hoarding behavior. Ur detta urval började vi se återkommande författare inom områ-
det och skapade oss en bild av vilka källor som var primärkällor i studierna. Vi fann 
att databasen PsycInfo var värdefull i arbetet att hitta primärkällorna. Vi har med 
mycket gott resultat använt databaserna Sage Journals, EbscoHost och Science Citat-
ion Index när vi sökt på tidigare referenser. För att fånga såväl ett psykologiskt per-
spektiv som ett samhällsperspektiv använde vi oss av databasen Proquest Social Sci-
ence. Där sökte vi på sökord så som: Hoarding in the community och Hoarding and 
social workers. Vi har inte funnit några vetenskapliga studier på svenska om patolo-
giskt samlande trots att vi har sökt på den svenska översättningen av begreppen på 
ovanstående databaser.  

Överblick	  av	  forskningsområdet	  
Forskning om patologiskt samlande har bedrivits sedan 1990-talet. Området är relativt 
outforskat jämfört med andra områden med psykiska funktionsnedsättningar. Tidigare 
har man trott att patologiskt samlande är förenat med tvångssyndrom, men forskning-
en har utmynnat i slutsatsen att tillstånden visserligen är besläktade, men att de skiljer 
sig åt. En patologisk samlare upplever samlandet som tillfredsställande till skillnad 
från personer med tvångssyndrom, som samlar saker som en följd av tvångsritualer 
(Ivanov & Rück, 2013). Forskare inom området menar att behovet av forskning om 
patologiskt samlande är stort, inte minst inom socialt arbete. (Eckfield & Wallhagen, 
2013). Vi har dock funnit att omfattande forskning pågår och att det råder gott inter-
nationellt samarbete. Inte minst kontinuerliga resultat av svenska forskare inom psy-
kiatrin bidrar till ökad förståelse av fenomenet. Deras studier publiceras huvudsaklig-
en i internationella tidskrifter, varför utbudet av vetenskapliga artiklar på svenska är 
näst intill obefintligt. Vi har inte funnit någon svensk samhällsvetenskaplig forskning 
inom ämnet. Majoriteten av de studier som vi har valt att använda oss av bygger på 
kvantitativa och kvalitativa undersökningar gjorda i USA och Europa. I den forskning 
som vi har tagit del av framgår vikten av och svårigheten med att lokalisera och dia-
gnostisera patologiskt samlande. Svårigheten att komma i kontakt med patologiska 
samlare beror till stor del på bristande sjukdomsinsikt och låg motivation som till stor 
del förklarar att fenomenet i hög utsträckning sker i det fördolda (Mataix-Cols et al., 
2010). Ayers et al. (2012) visar på svårigheterna att arbeta traditionellt med patolo-
giska samlare på grund av deras bristande sjukdomsinsikt. Den bristande sjukdomsin-
sikten beskrivs återkommande i den tidigare forskningen som ett centralt problem då 
den bland annat hindrar de patologiska samlarna att självmant söka hjälp (McGuire et 
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al., 2013). Av den tidigare forskningen framgår vilka behandlingsformer och strategier 
som i nuläget anses vara de mest framgångsrika för att hjälpa patologiska samlare. Den 
visar också på ett stort behov av att hitta alternativa behandlingsmetoder och strategier. I 
denna process spelar flera professionella aktörer en stor roll, inte minst socialarbetare 
(Muroff at al., 2011, Tolin et al. 2007, Bratiotis et al., 2013).  

Socialt	  problem	  
I studien The economic and social burden of compulsive hoarding beskriver författar-
na de ekonomiska och sociala konsekvenser som patologiskt samlande medför ur ett 
individ- och samhällsperspektiv. Studien visar att tillståndet ofta innebär en försämrad 
ekonomi för den enskilde och dennes familj och även utgör en stor ekonomisk börda 
för samhället. I studien rapporteras bland annat om en liten kommun där hälsovårds-
myndigheten spenderade en stor del av sin årsbudget på att sanera en bostad tillhö-
rande en patologisk samlare, bara för att 18 månader senare stå inför samma problem. 
Patologiska samlare har betydligt högre sjukfrånvaro och har större grad av arbetslös-
het än normalbefolkningen. De löper betydligt större risk för övervikt och är mer be-
nägna att drabbas av kroniska och allvarliga sjukdomar, inte minst psykisk ohälsa 
(Tolin et al., 2008). Att vräkning är starkt kopplat till patologiskt samlande framgår 
bland annat av Mataix-Cols et al. (2010) som publicerat en studie vilken bland annat 
ligger till grund för den nya diagnosen. Där framgår att hela 8-12 procent av de per-
soner som har patologiskt samlarbeteende tros ha upplevt hot om vräkning eller blivit 
vräkta från sina bostäder. Det finns sålunda ett starkt samband mellan patologiskt 
samlande och hemlöshet. McGuire et al. (2013) beskriver hotet om vräkning som den 
omständighet som i stor utsträckning får patologiska samlare att ta emot hjälpinsatser. 
En tvillingstudie från 2013 visar på patologiska samlares förhöjda risk för social iso-
lering och hög belastning på anhöriga (Ivanov et al., 2013).  

Ayers et al. (2012) visar att patologiskt samlande finns bland olika åldrar, men att det 
tycks eskalera i takt med ålder. Eckfield & Wallhagen (2013) pekar på att den opro-
portionerliga ökningen av patologiskt samlande hos äldre personer försvårar den re-
dan begränsade tillvaron som åldrandet i sig innebär. Detta kräver i sin tur ökade 
samhällsinsatser och ställer höga krav på anhörigas engagemang. Tompkins (2011) 
studie Working with families of people who hoard: A harm reduction approach bely-
ser att patologiskt samlande drabbar fler personer än den som samlar, t.ex. familje-
medlemmar, grannar och vänner. I studien framgår också att äldre patologiska sam-
lare löper ökad risk för att exempelvis halka och ramla. Ayers et al. (2012) pekar på 
att det i samband med patologiskt samlande ofta föreligger en överhängande brand-
risk. Tolin et al. (2008) visar att även ekonomiska svårigheter ofta uppkommer till 
följd av patologiskt samlande, då konsekvenserna av det patologiska samlandet kan 
komma att bli förödande för den enskilde och allmänheten. Kostnaden för utrensning 
och städning av en patologisk samlares hem är ofta hög och risken för återfall in i 
samlandet beskrivs som stor. McGuire et al. (2013) beskriver hur en viktig faktor för 
att förhindra återfall är att den patologiska samlaren får hjälp på ett tidigt stadium, 
Ivanov och Rück (2013) beskriver i förhållande till detta hur diagnostiseringen utgör 
ett viktigt och centralt steg då denna möjliggör en första kontakt med den patologiska 
samlaren.  
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Svårigheter	  i	  arbetet	  med	  patologiska	  samlare	  	  
Tompkins (2011) studie tar upp och problematiserar patologiska samlares rätt till in-
tegritet och frivillighet. Det starka motståndet mot interventioner som ofta finns hos 
patologiska samlare, samt en bristande sjukdomsinsikt hos dessa, gör det svårt för 
såväl myndigheter som anhöriga att tackla problemet. Tompkins (2011) pekar även på 
en utbredd frustration över dilemmat att å ena sidan respektera den enskildas vilja, å 
andra sidan eliminera vad som kan utgöra en fara både för den enskilde och dennes 
omgivning. Ett flertal studier vittnar om att situationen runt den enskilde påverkar 
många fler än samlaren själv och belastningen på anhöriga beskrivs som stor (Eckfi-
eld & Wallhagen, 2013). Ivanov och Rück (2013) beskriver hur anhöriga kan komma 
att uppleva skam då hemmet ofta är belamrat med saker från golv till tak. Resultatet kan 
bli att man som anhörig inte vill ta hem vänner, vilket ökar risken för social isolering.  

Det råder en bristande kunskap och stor frustration hos berörda aktörer om hur de ska 
hantera konflikten mellan självbestämmande, behovet av insatser och hänsynstagan-
det till anhöriga och omgivning (Eckfield & Wallhagen, 2013). Mataix-Cols et al. 
(2010) beskriver hur patologiskt samlande ofta är förknippat med etiska problem då 
tillståndet ibland kräver tvingande åtgärder. Patologiska samlare kan exempelvis få 
sina barn omhändertagna, då samlandet i vissa fall kan resultera i en fara för barnen. 
Även husdjur kan komma att tvångsomhändertas (Tolin et al., 2008). Ayers et al. 
(2012) beskriver brandrisken som ett centralt problem, inte minst då denna utgör en 
direkt fara för närboende. Att många runt omkring påverkas av den patologiska sam-
laren är ytterligare ett tecken på den komplexitet som ansvariga myndigheter måste 
tackla enligt McGuire et al. (2013). De menar att majoriteten av socialarbetare har 
obefintlig eller dålig kunskap om hur de ska handskas med patologiskt samlande, trots 
att situationen beskrivs som mycket svår. Deras arbete visar att socialarbetare mycket 
sällan har verktyg, i form av standardiserade protokoll, i syfte att kunna navigera och 
lösa situationer som innefattar patologiskt samlande. McGuire et al. (2013) belyser 
vidare hur patologiskt samlande kan ses som ett mångfacetterat problem från ett bru-
kar- och socialarbetarperspektiv. De menar att det finns ett tydligt behov hos socialar-
betare att få tillgång till förbättrad träning inom området och de efterlyser en utveckl-
ing av standardiserade protokoll. För socialarbetare innebär arbetssituationen med 
patologiska samlare en risk för att det kan komma att uppstå hotfulla situationer. 
Detta förklarar McGuire et al. (2013) med att den patologiska samlaren har en stark 
känslomässig koppling till sina saker. De patologiska samlarna upplever ofta en stark 
rädsla över att bli av med sina saker. Mataix-Cols et al. (2010) påpekar att när myn-
digheter kommer i kontakt med den patologiska samlaren, har beteendet ofta pågått 
ett längre tag.  

När den patologiska samlaren hamnar i en stationen där den blir tvungen att visa upp 
sitt hem för till exempel hyresvärden, kan en känsla av skam och skuld sprida sig 
(Frost et al., 1999). Den patologiska samlaren kan även komma att känna en hög grad 
av ångest och stress när den blir medveten om att den måste ändra sitt sätt att leva för 
att få bo kvar i sitt hem (Muroff et al. 2011). 
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Insatsmöjligheter	  
Det finns i dagsläget inga säkra bevis för vilka behandlingsformer som är effektiva. 
Det har visat sig att farmakologisk behandling speciellt riktad mot patologiskt sam-
lande, har viss effekt. Det finns också en möjlighet att även centralstimulerande medel 
kan vara till hjälp, med tanke på patologiska samlares organisationssvårigheter (Iva-
nov & Rück, 2013). Den enda psykologiska behandling som hittills har utvärderats och 
visat lovande resultat är speciellt utformad kognitiv beteendeterapi (KBT) som bland 
annat riktar in sig på motiverande samtal, beslutsfattande och organisationsförmåga. 
Denna behandlingsform är dock både tidskrävande och dyr och forskning pågår i syfte 
att utarbeta mer effektiva behandlingssätt (Steketee et al., 2010, Tolin et al., 2007).  

Muroff et al. (2012) har i en färsk studie undersökt profilerad grupp-KBT för patolo-
giskt samlande, vilken har visat sig utgöra en gynnsam behandlingsform. Den funge-
rar bäst i kombination med andra hjälpinsatser och man rekommenderar modellen 
stepped care, som innefattar flera behandlingssteg som kan ske stegvis och i kombi-
nation. Exempel på dessa insatser är biblioterapi, hembesök, coachning och grupp-
KBT. Tompkins (2011) pekar på harm reduction som ett sätt att förhålla sig till pato-
logiskt samlande. Harm reduction förknippas vanligtvis med drogmissbruk, där sam-
hället exempelvis delar ut rena sprutor i syfte att minska risken för sjukdomssprid-
ning.  Tompkins (2011) menar vidare att samma förhållningssätt kan appliceras på 
patologiskt samlande genom att minimera riskerna snarare än att förändra hela livssi-
tuationen för den patologiska samlaren. Argumenten för harm reduction inom områ-
det patologiskt samlande är funktionsnedsättningens betydande hälso- och säkerhets-
risker, dels för individen, dels för familjemedlemmar och samhället där han eller hon 
är bosatt. Andra argument är att patologiska samlare ofta vägrar hjälp och att en över-
betoning på sanering kan göra situationen värre. 

När det gäller vilka insatser som behövs, menar Ayers et al. (2012) att det inte råder 
någon samstämmighet eller säkerhet. De har jämfört berörda aktörers och äldre pato-
logiska samlares syn på vilka insatser som är mest angelägna. Deras studie visar att de 
äldre brukarna med patologiskt samlarbeteende angav exponeringsövningar och relat-
ionen med terapeuten som de viktigaste delarna i behandlingen, medan de profession-
ella aktörerna angav minnesträning, hjälp med planering och problemlösning samt 
kognitiva övningar som mest gynnsamma insatser. Studien Use of Services by People 
Who Hoard Objects undersöker de mest efterfrågade och använda insatserna enligt 
både självidentifierade och diagnostiserade patologiska samlare. De vanligaste insat-
serna beskrivs av målgruppen som sanering, psykologisk behandling och professionella 
konsulter specialiserade på organisation av det egna hemmet (Bradiotis et al., 2013). 

Samverkan	  och	  allians	  	  
Åtskilliga studier påvisar behovet av samverkan mellan olika professionella aktörer i 
hanteringsprocessen av patologiskt samlande (McGuire et al. 2013, Tompkins, 2011, 
Koenig et al., 2013). Koenig et al. (2013) redovisar hur representanter för olika be-
rörda yrkesområden beskriver sina erfarenheter av samverkan i arbetet med patolo-
giska samlare. Deras studie visar att det finns ett stort behov av gemensamma per-
spektiv, men att samverkan kan försvåras på grund av att olika aktörer ofta strävar 
mot olika mål. Studien fokuserar på vilka möjligheter och svårigheter som kan uppstå 
när professionella aktörer arbetar i team. Ivanov och Rück (2013) beskriver i en arti-
kel i Läkartidningen socialtjänstens roll i arbetet med patologiska samlare och förutser 
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vidare ett stort behov av samordnade insatser av exempelvis sjukvård, socialtjänst och 
bostadsbolag. Exempel på andra forskare som påvisar behovet av samverkan mellan 
professionella aktörer inom området är McGuire et al. (2013) och Tompkins (2011). I 
en svensk avhandling visar Löfström (2010) på såväl komplexiteten i samverkan i 
offentliga organisationer som på svårigheterna med samverkan mellan olika profess-
ionella aktörer. Han visar även på viktiga faktorer som ligger till grund för en gynn-
sam samverkan och lyfter fram det faktum att regelverket för socialtjänsten uppmanar 
till samverkan med andra professionella aktörer. Ivanov och Rück (2013) belyser att 
alliansbyggandet mellan en professionell aktör och en person med patologiskt sam-
lande tar betydligt längre tid än hos det med en person med tvångssyndrom. Orsaken 
till detta är oklar men tros bero på såväl bristande sjukdomsinsikt som dåliga erfaren-
heter av tidigare bemötande. Tolin et al. (2012) visar i en studie som undersöker pro-
fessionella aktörers erfarenheter och attityder till arbetet med patologiska samlare, att 
de upplever alliansbyggandet som svårt och orsak till frustration och irritation. De 
berörda aktörerna upplevde att personer med patologiskt samlande var omotiverade, 
hade dålig insikt och lågt intresse av att delta i behandling. Tolin et al. (2012) slutsats 
är att det krävs förändring och förbättring av behandlingen av patologiskt samlande i 
syfte att öka förutsättningarna för ett alliansbyggande. Flera forskare betonar vikten av 
tillit och en god allians mellan berörda aktörer och patologiska samlare (Ayers et al., 
2012, Koenig et al., 2013, Frost et al., 1999). 

Sammanfattning	  
Den tidigare forskningen som vi har tagit del av visar enligt vår uppfattning på att de 
professionella aktörerna som kommer i kontakt med patologiska samlare, vittnar om 
många svårigheter i arbetet. Det har också framgått att insatsmöjligheter visserligen 
finns, men att det inte råder samstämmighet eller säkerhet om vilka som är mest 
gynnsamma. I förhållande till hjälp blir konflikten mellan brukarens rätt till självbe-
stämmande och behovet av insatser central. De professionella aktörerna vittnar även 
om en svår arbetssituation där de traditionella insatserna blir svåra att införliva då den 
enskildes bristande sjukdomsinsikt är hög. 	  
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Teori	  
När vi började fördjupa oss i ämnesområdet patologiskt samlande, väcktes tanken att 
empowermentteorin skulle kunna bidra till en djupare förståelse för problematiken 
som aktualiseras i den tidigare forskningen. Den tidigare forskningen beskriver att hot 
om vräkning och tvångsomhändertagande av barn och djur många gånger utgör en 
ständigt överhängande fara för den patologiska samlaren (Tolin et al., 2008, McGuire 
et al., 2013). I empowermentteorin finns en ständigt närvarande maktaspekt som med-
verkar till att synliggöra den komplexa problematiken kring patologiskt samlande. Vi  
upplever att empowermentteorin utgör ett värdefullt analysverktyg framför allt när det 
gäller studiens föresats att undersöka de professionella aktörernas syn på hjälp, då den 
problematiserar innebörden av hjälp och åskådliggör frågan om var gränsen mellan 
makt och hjälp går.  

Tanken på empowerment som ett tänkbart verktyg fanns med redan vid bearbetningen 
av intervjuguiden. Valet av teori fastställdes dock först under intervjuprocessen, då in-
tervjupersonerna spontant tog upp och resonerade kring frågor som självbestämmande, 
normalitet och samverkan. Samtliga centrala begrepp inom empowermentteorin. 

Empowerment	  
Vi kommer att härefter redogöra för begreppet empowerment som, tillsammans med 
tidigare forskning och insamlad empiri, ligger till grund för arbetets slutsatser. Då 
begreppet i litteraturen beskrivs som diffust och mångtydigt (Forsberg & Starrin, 
1997) har vi valt att redogöra för begreppet relativt ingående. Vi kommer sålunda att 
redogöra för empowerments innebörd, historia och utveckling samt problematisera em-
powerment som arbetssätt och på vilket sätt det innefattar begrepp som hjälp och makt. 
Teoriavsnittet avslutas med en diskussion som problematiserar teorins användbarhet i 
förhållande till detta arbete. 

Vad	  är	  empowerment?	  

Ordet empower som har sitt ursprung i det engelska ordet power kan betyda både 
styrka, makt och kraft. Ursprungligen har begreppet varit kopplat till människors in-
neboende förmåga att skaffa sig styrka, makt och kraft att komma ur sin egen makt-
löshet (Askheim & Starrin, 2007). Empowerment är ett diffust begrepp som har blivit 
så populärt att det beskrivs som ett modeord. Termen används av olika grupper med 
vitt skilda intressen (Forsberg & Starrin, 1997). Swärd och Starrin (2006) förklarar:  

Termen används av statsvetare, ekonomer, sociologer, socialarbetare, folkhälsoarbetare och politi-
ker i olika sammanhang och med olika innebörder. Det finns emellertid en gemensam grundkänsla 
för begreppet, nämligen att empowerment är någonting ››bra‹‹ och någonting att sträva mot. Ter-
men ››Empower‹‹ har två till varandra relaterade betydelser: 1) att ge makt eller auktoritet till, och 
2) att ge möjlighet och tillåtelse. (Swärd och Starrin, 2006:261) 

Empowerment innefattar aktiviteter som är inriktade mot att öka människornas kontroll 
över sina liv på såväl individuell som kollektiv nivå. Några centrala komponenter inom 
empowerment är makt, kontroll, självtillit och stolthet (Swärd och Starrin, 2006). Em-
powerment kännetecknas av att enskilda eller grupper tar kommandot och skaffar sig 
”makt” utan att vänta på att någon ”ger tillstånd”. För att bättre förstå innebörden av 
empowerment nämns motsatsord som alienation, hjälplöshet, maktlöshet och hopplös-
het. Inom socialt arbete och folkhälsoarbete har empowerment kommit att representera 
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”goda” förhållningssätt till utsatta grupper till skillnad från ”dåliga”. Exempel på goda 
förhållningssätt är uppmärksammande av förtjänster, trygga relationer och stolthet, 
vilka står i motsats till dåliga förhållningssätt som uppmärksammar brister, underbygger 
otrygga relationer och skapar en känsla av skam och rädsla (Starrin, 1997).  

Termen empowerment började användas på allvar först i slutet av 1970-talet. Begrep-
pet vann mark, dels som en följd av de sociala proteströrelser som växte fram i USA 
under mottot ”Power to the people” under slutet av 1960-talet och början av 1970-
talet, dels i samband med de idéer om hjälp till självhjälp som växte fram i slutet av 
1970-talet. Termen användes för att beskriva hur personer som befann sig i en maktlös 
position kunde mobilisera styrka och på så sätt få kraft att ta sig ur maktlösheten, vilket 
i sin tur resulterade i inflytande och makt över den egna tillvaron (Askheim, 2003). 
Empowerment har åberopats som en väg att begränsa statens inflytande och öka med-
borgarnas makt. Begreppet anammades också av klient- patient- och frivilligorganisat-
ioner i syfte att göra sina stämmor hörda, ta makten över tillvaron och kunna delta på 
lika villkor. Deras tillägnande av empowermentbegreppet var samtidigt en reaktion på 
myndigheternas paternalistiska attityd till människor som inte ansågs förstå sitt eget 
bästa. Samtidigt har personal inom den hjälpande sektorn som till exempel socialarbe-
tare, läkare, sjuksköterskor, psykologer och sjukgymnaster sett empowerbegreppet som 
ett verktyg för att hjälpa och stödja utsatta individer, både i akuta situationer och genom 
hälsobefrämjande på lång sikt (Forsberg & Starrin, 1997, Askheim, 2007).  

Askheim (2007) varnar för att det finns en risk att begreppets ursprungliga radikala 
idéer hotas att urvattnas och att det blir ett redskap för olika ideologiska utgångspunk-
ter. Rønning (2007) varnar i sin tur för att myndigheterna genom att ta till sig empo-
wermentbegreppet, skaffar sig möjlighet att anpassa det till sina egna intressen. Han 
menar framför allt att det finns en fara i att rikta uppmärksamheten mot brukarens 
möjligheter eftersom det kan medföra ett skuldbeläggande av individen om denna inte 
uppnår ett önskat resultat. Han anser också att det är rimligt att fråga om brukarna 
själva önskar sig empowerment och påminner om det självklara i att acceptera om de 
inte är intresserade. Att försöka motivera och övertyga någon om att göra det ena eller 
det andra riskerar att bli paternalistiskt. Starrin (2007) beskriver den paternalistiska 
tankemodellen som den falska kärlekens auktoritet och menar att: 

Paternalismen är bedräglig i den meningen att den ger sken av kärleksfullhet, välvilja och en strä-
van av att beskydda. (Starrin, 2007:67).  

Empowerment	  som	  arbetssätt	  

Inom det sociala arbetet ses empowerment både som en teori och metod. Metoderna 
som utgår från empowerment handlar främst om hur man som socialarbetare kan ar-
beta för att stärka de individer som saknar makt. Socialarbetaren kan stärka dessa in-
divider främst genom att erbjuda kunskap. Den nyförvärvade kunskapen hos de tidi-
gare maktlösa individerna leder till ökad självkontroll och möjligheten att göra aktiva 
val (Swärd & Starrin 2006). Starrin (1997) menar att kontroll och självtillit utgör cen-
trala komponenter till empowermentbegreppet. För att kunna öka individers egna upp-
levda känsla av kontroll och självtillit måste man sträva emot att dels arbeta med in-
dividens uppfattning av sig själv men också med den samhällsmässiga uppfattningen 
och dess struktur. Empowermentbegreppet inkluderar enligt Starrin (1997) både män-
niskans inre och yttre förhållanden. Socialarbetares roll i att på ett empowermentin-
spirerat sätt påverka de yttre förhållandena, kan ske genom att undanröja hinder för de 
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utsatta individernas integrering i samhället. Swärd & Starrin (2006) lyfter fram sam-
arbete som ett möjligt tillvägagångssätt i denna process. Empowerment kan således 
ses som en process, som bland annat leder fram till möjligheten för självbestämmande 
för brukaren (Starrin 1997).  

Swärd & Starrin (2006) lyfter fram socialarbetarens roll i förhållande till empower-
ment utifrån att deras arbete till stor del utgår från att respektera utsatta individers rätt 
till självbestämmande och rätt till inflytande. De belyser vidare att: 

Uppgiften är inte att peka finger och tala om vad klienterna borde göra eller inte. Istället bör soci-
alarbetarna uppmuntra klienternas egna initiativ och deltagande i samhällslivet (Swärd & Starrin 
2006:263).  

Starrin (1997) menar att personalen inom människobehandlande sektorer ofta tampas 
med en svår arbetssituation då de förväntas lösa svåra problem samtidigt som de 
måste följa de ramar som finns inom det sociala systemet. Swärd och Starrin (2006) 
framhåller empowerment som ett arbetssätt för dessa professionella aktörer, men be-
lyser samtidigt hur viktigt det är att dessa förstår farorna med metoden och inte ham-
nar i fällan att använda den i manipulativt syfte. Börjesson (2010) påminner om att det 
är viktigt att ha en medvetenhet om det ojämlika förhållandet som råder mellan soci-
alarbetare och klienter, i synnerhet då deras viljor och ambitioner går isär, vilket de 
ofta gör. Han ifrågasätter det rimliga i att socialarbetare försöker styra individer i öns-
kad riktning och påpekar dessutom att motivationsarbete förutsätter att människor 
verkligen kan välja ett annorlunda och mer positivt handlingssätt, vilket inte är en 
självklarhet enligt hans mening.  

Empowerment	  i	  förhållande	  till	  hjälp	  och	  makt	  	  

Det finns många möjliga definitioner av vad det innebär att hjälpa någon, menar Skau 
(2007) och betonar att det alltid är en fråga om vem som gör definitionen - hjälparen, den 
som blir hjälpt eller utomstående observatörer. Swärd och Starrin (2006) pekar på att per-
soner som utbildar sig inom människobehandlande yrken ofta utgår ifrån tanken hur de 
ska kunna hjälpa människor på bästa sätt men de ser inte alltid att hjälpbegreppet står sida 
vid sida med maktbegreppet. De beskriver maktaspekten som ständigt närvarande i män-
niskobehandlande yrken och menar att brukare som upplever sig maktlösa kan komma att 
uppleva skam för den egna situationen, vilket resulterar i ännu större utanförskap. Empo-
werment handlar enligt Rønning (2007) i stor utsträckning om makt, men eftersom makt-
begreppet i sig är komplext kan det förstås genom olika perspektiv och tolkningar. Skau 
(2007) understryker att makt består i själva möjligheten att få sin vilja igenom och att den 
alltså inte behöver utövas för att existera. Hennes resonemang utgår från Webers definit-
ion av makt: ”möjligheten att få sin vilja igenom i en social relation, även i händelse av 
motstånd, oavsett vad denna möjlighet beror på” (Skau, 2007:36). Hon menar att makt 
kan användas både i syfte att hjälpa någon och i syfte att skada. Men även om makten 
används i syfte att hjälpa, kan användningen ibland bli till skada. För professionsutövare 
kan makten dessutom innebära en möjlighet att i det fördolda arbeta för egna intressen på 
ett sätt som inte överensstämmer med klientens (Skau, 2007). Swärd och Starrin (2006) 
betonar att metoden empowerment kan komma att användas i manipulativt syfte. De me-
nar att det går att påverka maktförhållanden genom att förändra såväl relationer som or-
ganisationsstrukturer, men att det kräver insikt om att makten existerar. Rønning (2007) 
skriver att förespråkare av empowerment menar att makt kan omfördelas och expanderas 
utan att det måste ske på bekostnad av någon av parterna, t.ex. genom överförd kunskap 
eller rådgivning. Ökad medvetenhet om vilka mekanismer som reglerar makt kan göra 
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det möjligt att förändra eller få kontroll över maktbalansen, inte minst i relationer mellan 
hjälpare och hjälpt. Swärd & Starrin  (2006) beskriver hur en ökad insikt hos klienter kan 
medföra att de övervinner psykologiska hinder och bidra till att de tar makten över sina 
egna liv. Denna process utgör en central del i begreppet empowerment.  

Vi tror att det är viktigt att beakta Forsberg och Starrins (1997) anmärkning att empo-
werment kan användas godtyckligt beroende på vems intressen som ligger till grund för 
användandet. Utrymmet för godtycke skulle enligt vår uppfattning kunna möjliggöra 
olika tolkningar. Forsberg och Starrins (1997) betänklighet skulle även kunna gälla 
användandet av empowerment som teoretisk ansats. Empowerments många olika per-
spektiv och infallsvinklar som enligt vår uppfattning utgör en styrka, kan samtidigt in-
nebära en svaghet. Vi har i arbetet med denna studie varit medvetna om risken med att 
endast applicera valda delar av teorin och strävat efter att bruka teorin som helhet.  
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Forskningsmetod	  
I detta avsnitt beskrivs vår forskningsprocess, från val av ämnesområde till färdigt 
resultat. Här redogörs för centrala delar i processen såsom olika val som har fattats, 
hur de etiska riktlinjerna har beaktats, hur det empiriska materialet har samlats in, 
bearbetats och analyserats. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion där begreppen 
validitet, tillförlitlighet och generaliserbarhet aktualiseras. Den följande beskrivningen 
av forskningsmetoden följer Backmans (2008) rekommendation att i detalj redogöra 
för tillvägagångssättet i processen. 

Val	  av	  ämnesområde	  	  
Vårt val av ämnesområde uppkom efter att vi hade lyssnat på det radioprogram om 
sjukligt samlande som vi tidigare har nämnt. En tid efter att programmet sänts kontak-
tade vi en av de personer som intervjuades i inslaget i egenskap av sakkunnig psykia-
triker. Kort därefter träffades vi för att utbyta tankar om vår examensuppsats. Psykia-
trikern, som vi också kommer att benämna som vår ”kontaktperson” var mycket posi-
tiv till att vi skulle studera området patologiskt samlande ur ett samhällsvetenskapligt 
perspektiv, eftersom behovet av forskning inom området är stort. I det inledande sam-
talet fick vi bekräftat att det finns ett stort behov av att öka kunskapen inom området 
patologiskt samlande hos såväl professionella aktörer som hos allmänheten. 	  

Val	  av	  metod	  
Vår studie undersöker professionella aktörers erfarenheter av arbete med patologiska 
samlare. Vi har genomfört intervjuer med professionella aktörer inom socialtjänst, 
psykiatri och ett kommunalt bostadsbolag, vilkas perspektiv och erfarenheter utgör 
det centrala i vårt arbete. Vi har intervjuat tre personer inom respektive grupp. Vi ut-
gick i vårt val av metod från Kvale och Brinkmanns (2009) resonemang om att man 
genom samtal kan uppnå kunskap om människors erfarenheter och uppfattningar. De 
menar vidare att utgångspunkten i kvalitativ forskning är att forskaren försöker förstå 
världen utifrån intervjupersonernas synvinkel. Larsson (2005) menar att: 

Som en idealisk målsättning försöker den kvalitativa undersökaren att ”uppleva vad den andra 
upplever” eller ”se världen med den andres ögon”. (Larsson, 2005:92).  

Vi upplever utifrån ovanstående resonemang att den kvalitativa intervjun möjlig-
gjorde en inblick i de professionella aktörernas erfarenheter, vilket utgör det centrala i 
vårt syfte. Fangen och Sellberg (2011) menar att den traditionella samhällsmässiga 
metoden ofta associeras direkt till intervjuer, trots att det finns många möjliga meto-
der. Vi har i inledningsskedet av vårt metodval diskuterat och tagit del av ett flertal 
olika metoder men kommit till slutsatsen att den kvalitativa intervjun är mest relevant 
för vårt syfte. Vi har återkommit till Kvale och Brinkmanns (2009) tankegång:  

Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem? (Kvale 
& Brinkmann, 2009:15).  

I valet av metod har vi också tagit hänsyn till att kvalitativa studier efterfrågas i den 
tidigare forskningen inom området (Eckfield & Wallhagen, 2013).  
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Avgränsningar	  
Vi har avgränsat urvalet av professionella aktörer till dem vi funnit mest centrala i förhål-
lande till tidigare forskning. Patologiskt samlande förekommer ofta i samband med andra 
psykiska diagnoser, så kallad samsjuklighet (Nordsletten & Mataix-Cols, 2012). Vi har 
dock valt att huvudsakligen undersöka patologiskt samlande även om det inte kan uteslu-
tas att intervjupersonernas skildringar kan ha innefattat personer med samsjuklighet. 

Urval	  	  
Det primära och enda urvalskriteriet i denna studie har varit att samtliga nio intervju-
personer skulle ha erfarenhet av patologiskt samlande i sitt arbete inom socialtjänst, 
psykiatri och ett kommunalt bostadsbolag. Dessa tre områden föreföll naturliga ef-
tersom tidigare forskning beskriver dem som centrala. Som nämnts tidigare är det ofta 
bostadsbolag och socialtjänst som först uppmärksammar patologiskt samlande. Bo-
stadsbolagen kommer i kontakt med patologiska samlare exempelvis i samband med 
reparationer och stambyten och socialtjänsten i samband med hembesök eller genom 
anmälningar (Tolin et al., 2012). Psykiatrin framhålls i den tidigare forskningen som 
en viktig aktör, då de besitter värdefull kunskap om vilka behandlingsmöjligheter som 
finns att tillgå (Mataix-Cols et al., 2010, Ayers et al. 2012, McGuire et al., 2013). Vi 
valde att intervjua tre personer från varje område eftersom vi bedömde att det skulle 
kunna visa eventuella gemensamma och avvikande erfarenheter mellan de olika yr-
kesgrupperna. Gemensamt för alla urvalspersoner i vår studie är att de arbetar i 
Stockholm. Vi kommer vi inte att redogöra för intervjupersonernas ålder eller kön 
eftersom vi har valt att inte ta hänsyn till dessa urvalskriterier i urvalet. 

I detta arbete användes både strategiskt urval, bekvämlighetsurval och snöbollsurval 
för att komma i kontakt med intervjupersonerna. Ett strategiskt urval innebär att re-
spondenterna används på grund av att de bär på den största kunskapen inom det be-
rörda området (Kvale, 1997). Ett snöbollsurval kännetecknas enligt Bryman (2011) av 
att forskaren initialt tar kontakt med en specifik grupp, där forskaren sedan använder 
sig av gruppen för att komma i kontakt med ytterligare intervjupersoner. Ett bekväm-
lighetsurval utgår enligt Bryman (2011) från att forskaren initialt tar kontakt med en 
grupp som är tillgänglig vid tillfället.  

Processen som har lett fram till att hitta de nio intervjupersonerna kan beskrivas på 
följande sätt: 

Vår kontaktperson inom psykiatrin, som vi inledningsvis träffade, förmedlade kontakt 
med två av dennes kolleger inom psykiatrin. Dessa kolleger, båda psykologer, besk-
revs som mycket väl insatta i ämnet. De kontaktades via e-post och båda ställde sig 
positiva till att låta sig intervjuas. Vi valde även att intervjua vår kontaktperson som vi 
redan hade träffat, då vi ansåg att dennes kunskap var mycket värdefull. Vi hade inte 
heller givit någon information om examensarbetet som vi ansåg skulle kunna påverka 
resultatet. Urvalet inom psykiatrin skulle således kunna ses som ett strategiskt urval 
enligt vår tolkning, då de valdes utifrån erfarenhet.  

Vår kontaktperson förmedlade även kontakt till två socialarbetare, båda projektansva-
riga inom området patologiskt samlande. Vi träffade dessa socialarbetare på ett tidigt 
stadium i syfte att få ökad kunskap om deras erfarenheter av patologiskt samlande 
inför bearbetningen av en intervjuguide. Vi upplevde att detta inledande möte var 
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värdefullt inför insamlandet av det empiriska materialet. De två socialarbetarna in-
formerade därefter via intern e-post att vi sökte handläggare som ville intervjuas till 
vårt examensarbete. Efter detta steg fick vi namn och telefonnummer till en handläg-
gare som hade anmält intresse att delta som intervjuperson. Det visade sig dock att 
intresset att delta i intervjuundersökningen var lågt bland de övriga handläggarna 
inom denna stadsdelsförvaltning, vilket resulterade i att vi via telefon kontaktade en 
assisterande enhetschef på en annan socialförvaltning. Kontaktuppgifterna hittade vi 
på Internet och stadsdelsförvaltningen låg inom vårt närområde. Den assisterande 
enhetschefen var positiv till vårt arbete och vidarebefordrade via intern e-post en för-
frågan där vi sökte handläggare med erfarenhet inom patologiskt samlande som ville 
låta sig intervjuas i samband med vårt examensarbete. Två handläggare kontaktade 
oss kort därefter och meddelade att de ville delta i en intervju. Detta urval utgör enligt 
vår uppfattning ett bekvämlighetsurval. Formen för kontaktskapandet med intervju-
personerna inom socialtjänsten utgick ifrån vad de ansvariga socialarbetarna vid 
första stadsdelen och den assisterande chefen vid den andra stadsdelen ansåg var 
lämpligt och möjligt.  

Bostadsbolaget kontaktades inledningsvis via telefon. Vi kontaktade ett etablerat 
kommunalt bostadsbolag genom att ringa deras växel. Via växeln fick vi kontakt med 
en person som i sin tur hänvisade till en förvaltare vilken var ansvarig för ett stort 
antal lägenheter inom en av Stockholms Stads stadsdelsförvaltningar. Förvaltaren 
beskrev kortfattat sina erfarenheter inom ämnesområdet och erbjöd sin medverkan i 
en intervju. Denna person förmedlade i sin tur telefonnumret till en annan förvaltare 
inom samma bostadsbolag, vilken också ställde sig positiv till att låta sig intervjuas. 
Även denna person förmedlade telefonnumret till ännu en förvaltare inom samma 
bostadsbolag, som i likhet med sina kolleger gärna ville delta i vår intervjuundersök-
ning. Kontakten med bostadsbolaget utgör enligt vår tolkning ett snöbollsurval. 

Vår ursprungliga uppfattning att vi skulle hitta samtliga intervjupersoner via kontakt-
personen fick alltså revideras och vi fick således arbeta hårdare för att få tag i intervju-
personer än vad vi inledningsvis hade trott, vilket resulterade i ett flertal urvalsformer. 
Vi upplever att vår kontaktperson har haft en central roll i vår urvalsprocess genom att 
delvis fungera som en grindvakt i samband med kontaktandet av intervjupersoner. Där-
emot upplever vi inte kontakten har påverkat arbetets resultat i någon riktning.  

Etiska	  riktlinjer	  
Inför arbetet med denna examensuppsats har vi med stor noggrannhet tagit del av 
Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Bryman (2011) beskriver hur den 
samhällsmässiga forskningen har flera olika synsätt på etik och att vad som är ett 
etiskt förhållningssätt inte alla gånger är självklart. Vi har resonerat och diskuterat i 
vilken utsträckning vår studie är av känslig karaktär och hur vi ska förhålla oss till 
eventuella konflikter som arbetet skulle kunna medföra. Vi har dock kommit fram till 
att ämnet torde vara tämligen okontroversiellt ur de professionella aktörernas synvin-
kel och att de etiska kraven inte utgör några större begränsningar i vårt handlingsut-
rymme som undersökare av problemområdet. Vi har således kunnat beakta de fyra 
övergripande etiska kraven; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-
kravet och nyttjandekravet.  
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Informationskravet	  

Genomgående inför urvalet och vid första kontakten med samtliga intervjupersoner 
har vi informerat om studiens syfte och form, vilket kan ses som grunden i informat-
ionskravet (Bryman, 2011). Detta har vi sedan återberättat vid samtliga intervjutill-
fällen. Vi informerade redan i urvalsprocessen om att intervjuerna skulle komma att 
spelas in vilket gav intervjupersonerna möjlighet att ta ställning till detta. Widerberg 
(2002) beskriver hur man måste ta ställning till om man kan använda sig av det som 
eventuellt har framkommit vid småpratandet före eller efter intervjun. Vi har i likhet 
med Widerberg (2002) gjort valet att endast använda det som har framgått under 
själva inspelningen. 

Bryman (2011) beskriver att intervjupersonerna ska informeras om vilken institution 
som forskningen bedrivs på. Vi har erbjudit kontaktuppgifter till vår handledare vid 
institutionen till samtliga intervjupersoner. Vi har även lämnat våra kontaktuppgifter 
och betonat möjligheten att återkomma om frågor eller tankar har uppkommit efter 
intervjuerna.  

Samtyckeskravet	  

Vi upplever att alla intervjupersoner har låtit sig intervjuas av egen fri vilja, vilket 
enligt Bryman (2011) kan ses som grunden i samtyckeskravet. För att säkerhetsställa 
samtyckeskravet har vi inför alla intervjuer samtalat med intervjupersonerna om an-
ledningen till deras medverkan. Det kan dock, enligt vår mening, inte uteslutas att 
socialarbetarna som deltagit i denna studie känt sig påverkade att delta av de överord-
nade socialarbetarna, även om vi har betonat samtyckeskravet ett flertal gånger i kon-
takten med intervjupersonerna. Inom ramen för samtyckeskravet ligger enligt Bryman 
(2011) informationskravet eftersom man helt enkelt måste veta vad man samtycker till.  

Konfidentialitetskravet	  

Konfidentialitetskravet utgår ifrån att det material som identifierar deltagarna i en 
undersökning inte kan komma att röjas (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har försäkrat 
intervjupersonerna att vi inte kommer att skriva ut deras namn eller arbetsplats i vår 
examensuppsats. Vi har också informerat om att det bara är vi, författarna till arbetet, 
som kommer ta del av inspelningarna och transkriberingarna i vilka intervjupersoner-
nas namn inte framkommer. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver hur forskarens 
etikmedvetenhet måste vara en del av den löpande process som den kvalitativa inter-
vjun innebär. 

Vi vill dock betona att vi inte har garanterat intervjupersonerna full anonymitet på 
deras arbetsplatser, då urvalsprocessen av samtliga professionella aktörer har berört 
kolleger. Bryman (2011) betonar skillnaden mellan konfidentialitet och anonymitet 
och menar att anonymitetskravet särskilt bör bejakas när ämnet är av känslig natur. 

Nyttjandekravet	  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in under studien endast får an-
vändas för forskningsändamålet (Bryman, 2011). Vi kommer att förstöra samtliga 
transkriberingar och radera det inspelade materialet efter avslutad examination.  
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Intervjuprocessen	  
Inför intervjuerna tog vi del av Kvale och Brinkmanns (2009) resonemang om hant-
verksskicklighet. De belyser vikten av att träna på intervjuprocessen, i syfte att öva 
upp sin hantverksskicklighet och de beskriver tydlighet i intervjuandet som en viktig 
utgångspunkt för att kunna etablera en god kontakt med intervjupersonen. Inför inter-
vjuerna tränade vi på att ställa intervjufrågorna till nära och kära, vilket ledde till att 
frågorna omformulerades, då bland annat en fråga upplevdes som svår att förstå.  

Intervjuform	  

Vi har i studien använt oss av semistrukturerade intervjuer. Begreppet semistrukture-
rad intervju innefattar enligt Bryman (2011) många olika former av intervjusituation-
er och kan således tolkas som ett brett begrepp med en mångtydig innebörd. En ge-
mensam nämnare för semistrukturerade intervjuer brukar dock vara att någon form av 
frågeschema ligger till grund för varje intervju. Vi hade inför intervjutillfällena fast-
ställt fyra frågor som ställdes under samtliga intervjuer: Vilket arbetssätt upplever du 
är mest gynnsamt i arbetet med patologiska samlare? Vilka insatser upplever du är 
mest gynnsamma för patologiska samlare? Vilka svårigheter upplever du i ditt arbete 
med patologiska samlare? Vad innebär det att hjälpa en patologiskt samlare enligt din 
mening? Dessa frågor kan enligt vår tolkning ses som ett frågeschema. De profession-
ella aktörerna fick såldes besvara samma fyra frågor. I en semistrukturerad intervju 
behöver inte frågorna följa någon speciell ordning, vilket de inte heller gjorde (Bry-
man, 2011). Varje intervju har varit unik på så sätt att intervjupersonerna har fått styra 
samtalet och frågornas följd. Vi upplever att den semistrukturerade intervjun har gett 
oss möjlighet att fånga upp vad intervjupersonerna ansett som viktigt, vilket Bryman 
(2011) beskriver som en grundsten i den semistrukturerade intervjuformen. Han bely-
ser också att den semistrukturerade intervjuformen skapar stort utrymme för följdfrå-
gor vilket vi på förhand tog i beaktande genom att fundera på och diskutera relevanta 
följdfrågor.  

Våra intervjuer har varierat i tidslängd mellan 30 och 45 minuter. Bryman (2011) be-
skriver hur korta intervjuer inte behöver vara sämre än längre utan tvärtom kan ge 
upphov till viktig kunskap. Vi lät intervjupersonerna prata så länge de ville och på-
skyndade inte samtalen.  

Genomförandet	  av	  intervjuerna	  	  

Genomförandet av intervjuerna skedde under april, 2014. Vi lät samtliga intervjuper-
soner välja plats och tid för intervjuerna i syfte att göra dem så bekväma som möjligt 
inför intervjusituationen. Samtliga intervjuer skedde på de professionella aktörernas 
egna arbetsplatser, på olika dagar och tider. 

Båda författarna till detta examensarbete har deltagit vid samtliga nio intervjutill-
fällen. Samma arbetsfördelning har rått vid samtliga intervjutillfällen. Den ena förfat-
taren har ansvarat för de etiska aspekterna med intervjun samt deltagit genom att 
lyssna, reflektera och ställa följdfrågor. Den andra författaren har ansvarat för de 
övergripande intervjufrågorna. Vi upplever att arbetssättet har varit framgångsrikt då 
det har skapat kontinuitet och tydlighet såväl för intervjupersonerna som för oss 
själva. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver hur någon form av orientering av in-
tervjusituationen är viktig inför varje intervju i syfte att ge intervjupersonen en upp-
fattning om upplägget. Vi har därför i förväg informerat respektive intervjuperson om 
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upplägget för intervjun. Detta har skett i direkt anslutning till intervjun genom att an-
talet frågor presenteras tillsammans med en ungefärlig tidsram. En intervju skilde sig 
från de andra på så sätt att den utfördes på engelska.  

Efter varje intervju följde vi Kvale och Brinkmanns (2009) rekommendation att re-
flektera över vilken kunskap intervjun har inbringat och vad som kan vara bra att ta 
med sig till nästa gång. I direkt anslutning till varje intervjutillfälle diskuterades inter-
vjun som helhet av arbetets båda författare. Bryman (2011) beskriver hur bearbet-
ningen av en intervjusituation kan ge upphov till nya tankar och teman som man se-
dan tar med sig till nästa intervju. Kvale och Brinkmann (2009) poängterar vikten av 
att se den kvalitativa intervjun som ett hantverk där forskaren utgör det viktigaste 
verktyget. De menar att ämneskunskapen tillsammans med forskarens personliga om-
döme och färdigheter utgör hantverksskickligheten, vilket medför en ökad förmåga att 
ställa följdfrågor. Vi upplevde mycket riktigt att hantverksskickligheten ökade efter 
varje genomförd intervju och den ökade kunskapen bidrog till möjligheten att ställa 
värdefulla följdfrågor. 

Bearbetning	  av	  intervjumaterialet	  	  

Transkriberingsprocessen	  

En central del i kvalitativa studier är utskrivningen av det insamlade materialet menar 
Kvale och Brinkmann (2009) och motiverar detta med att utskrivningen av intervjuer-
na står i direkt relation till forskningens kvalitet. Utskrivningen av intervjuerna be-
nämns som transkribering. Transkriberingen av det insamlade materialet beskrivs som 
mycket tidskrävande, vilket bekräftades i vårt fall. Bryman (2011) menar att det finns 
en fördom att det är lätt att översätta talat språk till skriftligt och att det därför finns all 
anledning att vara vaksam över de val man gör i transkriberingsprocessen. Kvale och 
Brinkmann (2009) anser också att många val måste fattas i samband med transkribe-
ringsprocessen men att dessa val inte alltid är självklara. Det finns dock en grundregel 
att det i varje rapport klart ska framgå vilka val som fattas. Vår ambition har varit att 
transkribera så nära det inspelade materialet som möjligt utan att använda alltför 
mycket talspråk. Vi har strävat efter ett korrekt skriftspråk eftersom vi gjorde bedöm-
ningen att det bäst återgav intervjupersonens avsikt att uttrycka sig. Till exempel har 
vi ändrat asså till alltså, juste till just det, dom till de respektive dem. Samtidigt har vi 
månat om att behålla känslan av det talade språket genom att behålla exempelvis 
såna, nåt, våran och eran. Vi har också valt att ta bort hostningar, gäspningar, upp-
repningar samt ”mm” och liknande, eftersom vi upplevde att det gjorde transkribe-
ringarna mer överskådliga och tydliga. Vid några tillfällen har vi gjort tillägget 
(skratt) då vi har ansett att det har varit av betydelse. Kvale och Brinkmann (2009) 
understryker vikten av att tänka över publicering av citat. De menar att språkvalet är 
betydelsefullt för att uttalanden ska bli så korrekta och rättvist återgivna som möjligt. 
De påpekar också faran i att rycka ut citat från sitt sammanhang eftersom det ger för-
fattaren möjlighet att anpassa uttalanden på ett sätt som inte var tänkt av intervjuper-
sonen. Med detta i åtanke har vi varit omsorgsfulla i återgivningen av intervjuperso-
nernas yttranden. För att förebygga felaktiga citat har vi genomgående värnat att de 
uttalanden som vi har valt att åberopa har återgivits på ett sätt som intervjupersonen 
har avsett. Kvale och Brinkmann (2009) påpekar också hur kvaliteten av det transkri-
berade materialet påverkas när två personer ansvarar för transkriberingarna. Även om 
målsättningen är att transkribera så lika varandra som möjligt, så kan det vara svårt i 
praktiken. Vi upptäckte att det stämde i vårt fall, då vi stundtals kunde se hur våra 
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transkriberingar skilde sig åt. I syfte att transkribera så lika som möjligt diskuterade vi 
därför olikheterna och gjorde vissa anpassningar. Vidare bör man, enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) ha i åtanke, när val fattas runt transkriberingarna, vilken form av 
analys som transkriberingarna ska resultera i. De menar att:  

Genom utskriften struktureras intervjusamtalet i en form som lämpar sig för närmare analys; ut-
skriften blir själva inledningen till en analytisk process (Kvale & Brinkmann 2009:196). 

Från	  transkribering	  till	  resultat	  

Inom kvalitativ forskning finns det ett flertal former för att bearbeta det insamlade 
materialet och på så sätt kunna sammanställa ett resultat (Bryman, 2011). Kvale och 
Brinkmann (2009) förklarar att processen kan beskrivas som ett sätt att strukturera och 
analysera den stora mängd sidor som intervjuerna resulterar i efter att ha transkriberats:  

Att analysera betyder att separera något i delar eller element (Kvale & Brinkmann 2009:210). 

I syfte att organisera transkriberingarna skrevs dessa ut och namngavs: Soc 1,2,3, 
Bostad 1,2,3, Psyk 1,2,3. Det transkriberade materialet på över 100 sidor lästes däref-
ter igenom av båda författarna som markerade vilka huvudsakliga resultat som gick 
att utläsa. Anteckningarna jämfördes sedan. Nästa steg bestod i att ringa in centrala 
nyckelord utifrån vad vi fann centralt i transkriberingarna med utgångspunkt från frå-
geställningarna. Varje nyckelord fick en färg. Exempelvis fick nyckelordet självbe-
stämmande färgen röd och de delar av transkriberingarna som berörde självbestäm-
mande markerades med rött. Textpartierna som berörde nyckelordet självbestäm-
mande samlades i ett separat dokument, där det också framgick från vilken transkribe-
ring de hade sitt ursprung. Denna procedur upprepades med ett flertal nyckelord. Be-
arbetningen av nyckelorden ledde till att vi såg att vissa nyckelord kunde slås samman 
eller att vi inte längre fann dem så centrala som vi trott. Kvale och Brinkmann (2009) 
beskriver denna analysform, i vilken man använder sig av centrala nyckelord för att 
identifiera materialet, som meningskodning. Deras beskrivning av meningskodning 
stämmer enligt vår uppfattning in på vårt sätt att bearbeta materialet. Vi upplevde att 
kodningen av transkriberingarna gjorde materialet överskådligt och möjliggjorde en 
adekvat sammanfattning, det vill säga resultatet. Bryman (2011) menar dock att det är 
viktigt att vara medveten om de nackdelar som kodningen av materialet kan resultera 
i. Han beskriver att en av de största farorna i denna process är att nyckelorden och 
dess texter slits från sin ursprungliga kontext. Även om vi har beaktat detta och arbe-
tat med kodningen med stor medvetenhet, föreligger det en risk att kodningsarbetet 
har påverkat resultatet på ett negativt sätt. Det är viktigt att understryka att materialet, 
det vill säga transkriberingarna, hade kunnat tolkas och analyseras på andra sätt än det 
som vi har valt, och därför sett annorlunda ut. 

Metoddiskussion	  	  
Vi har i tidigare metodavsnitt diskuterat hur kvaliteten i arbetet har påverkas av en rad 
olika faktorer så som vår hantverksskicklighet och urvalsform. I detta avsnitt diskuterar 
vi arbetets kvalitet mer ingående i förhållande till begreppen validitet och reliabilitet.  

Frågan rörande validitet och reliabilitet har diskuterats flitigt inom den kvalitativa 
forskningen då åsikterna om deras användbarhet inom det kvalitativa forskningsfältet 
stundtals går isär (Larsson, 2005). Validitet kan kort sammanfattas som ett begrepp 
som beskriver huruvida en studie undersöker det den påstår att undersöka (Kvale & 
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Brinkmann, 2009). En av de största validitetsfrågor vi har fått överväga är om de pro-
fessionella aktörernas erfarenheter faktiskt rör patologiska samlare. Att de profession-
ella aktörerna skulle ha erfarenhet av patologiskt samlande var vårt primära urvalskri-
terium. Vi upplever att de professionella aktörerna i stor utsträckning varit medvetna 
om vad patologiskt samlande innebär och att studien därmed undersöker vad den på-
står att undersöka. Vi uppfattar att intervjupersonernas beskrivning av patologiskt 
samlande överensstämmer med vår definition, men vi kan dock inte uttala detta med 
säkerhet.  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det ständiga ifrågasättandet är en central del i 
att försöka fastställa validiteten i ett arbete och att man som forskare i denna process 
måste våga vara kritisk i förhållande till sitt insamlade material och se hur det förhål-
ler sig till sanningen. De beskriver frågan om vad som är sant som en central del i vad 
som är valid kunskap. Vi upplever att de professionella aktörernas erfarenheter utgör 
deras sanning och det är den vi utgår från i arbetet. Kvale och Brinkmann (2009) be-
skriver validiteten i ett arbete som starkt beroende av forskarens hantverksskicklighet 
och att en central del av hantverksskickligheten är forskarens förmåga att just ifråga-
sätta. De beskriver hur det är viktigt att betrakta den kvalitativa metoden med öd-
mjukhet och varnar för att se den kvalitativa intervjun som en enkel metod där det 
bara är att skaffa sig en bandspelare och sätta igång. I förhållande till hantverksskick-
lighet och valid kunskap lyfter författarna även upp intervjufasen som ett centralt steg. 
De menar att man som forskare bör ifrågasätta om intervjupersonernas redogörelser är 
tillförlitliga och pekar på att kvalitativ forskning och intervjuer stundtals kritiseras för 
att intervjupersonernas redogörelser kan vara falska och att resultatet därmed blir ogil-
tigt. Vi upplever inte att intervjupersonerna skulle ha påverkats att svara på ett visst 
sätt eller att deras svar på något sätt skulle vara otillförlitliga, men vi tror ändå att det 
är viktigt att understryka att intervjuerna ägt rum på intervjupersonernas arbetsplatser 
och att detta kan ha påverkar resultatets utgång. Som vi tidigare har beskrivit, inklude-
rades även chefer och andra ansvariga i urvalsprocessen inom socialtjänsten. Det 
finns enligt vår uppfattning, en möjlighet att det skulle ha kunnat påverka resultatets 
validitet, om det har inneburit att socialarbetarna känt sig pressade att delta eller be-
gränsade i intervjusituationen. Vår uppfattning är dock att intervjupersonerna har del-
tagit av såväl fri vilja som med stor entusiasm.  

Vi upplever att de olika urvalsformerna eventuellt kan komma att göra det svårt för 
någon annan forskare att direkt reproducera våra resultat. Detta utgör enligt vår upp-
fattning en central reliabilitetsfråga då Kvale och Brinkmann (2009) beskriver reliabi-
litet utifrån en annan forskares möjlighet att reproducera resultaten. De framställer 
frågan om reliabilitet och validitet som central för bedömningen om resultaten är ge-
neraliserbara:  

Om resultaten av en intervjustudie bedöms vara rimligt tillförlitliga (reliabla) och giltiga (valida) 
återstår frågan, om de är främst av lokalt intresse eller om de kan överföras till andra undersök-
ningspersoner och situationer (Kvale & Brinkmann, 2009:280).  

Åsikterna huruvida kvalitativ forskning överhuvudtaget är generaliserbar går isär. 
Larsson (2005) beskriver hur icke slumpmässiga urval begränsar generaliseringsmöj-
ligheterna till att bli mycket små eller inte möjliga överhuvudtaget. Han beskriver 
dock att en vidare form av generalisering som inte utgår från urvalsstorlek, är intres-
sant att diskutera. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver tre olika former av generali-
sering. Den statistiska generaliseringen som utgår från slumpmässiga urval och därför 
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inte kan appliceras på denna studie. Den analytiska formen av generalisering grundar 
sig på en gedigen bedömning där bland annat hänsyn bör tas till situationers olikheter 
och likheter. Vår studie föregås inte av någon tidigare svensk samhällsvetenskaplig 
forskning inom området. Avsaknaden av tidigare forskning gör det enligt vår mening 
svårt att jämföra materialet med situationer i liknande kontext. Vår upplevelse är dock 
att intervjupersonerna i vår studie mycket väl skulle kunna representera andra profess-
ionella aktörers uppfattningar och erfarenheter av patologiskt samlande. Om så är 
fallet skulle arbetet kunna ge någon form av vägledning i liknande situationer. Kvale 
och Brinkmann (2009) beskriver slutligen den naturalistiska formen av generalisering, 
ur vilken explicit kunskap uppnås genom att personer ges möjlighet att verbalisera 
sina personliga erfarenheter genom att omvandla tyst kunskap till så kallad påståen-
dekunskap. Den naturalistiska formen av generaliserbarhet skulle kunna öppna för 
möjligheten till generalisering i vårt arbete eftersom den utgår från människors erfa-
renheter och inte bygger på jämförelser med andra situationer.   
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Resultat	  och	  analys	  
Disposition	  av	  resultat	  och	  analys	  

Resultatet visar att de insatser som de professionella aktörerna har beskrivit som mest 
värdefulla i arbetet med patologiska samlare  är  samverkan, motivationsarbete och 
diagnostisering. De beskriver  bristen på sjukdomsinsikt hos den patologiska samlaren 
och bristen på kunskap hos professionella aktörer och allmänheten som de största 
svårigheterna i arbetet med patologiska samlare. Utifrån frågeställningen om hjälp 
skiljer sig synen mellan de professionella aktörerna sig åt, då synen på rätten till 
självbestämmande och synen på normalitet aktualiseras och problematiseras. Utifrån 
det som vi funnit mest centralt i intervjuerna presenteras arbetets resultat och analys-
del under följande teman: självbestämmande, sjukdomsinsikt, motivationsarbete, dia-
gnostisering, kunskap, normalitet och samverkan.   

Resultatet presenteras både genom citat och återgivning av intervjupersonernas uttalan-
den. Analysen har integrerats med resultatet i syfte att öka läsbarheten och ge läsaren en 
upplevelse av helhet, då arbetets teman står i nära relation till varandra. Analysen görs 
utifrån teorin empowerment och tidigare forskning inom området patologiskt samlande.  

Begreppen de professionella aktörerna och intervjupersonerna används som ett sam-
lingsbegrepp för samtliga tre yrkesområden i de fall det råder samstämmighet. Där det 
har funnits anledning att särskilja de olika yrkesgrupperna, tydliggörs detta genom att 
de benämns utifrån respektive yrkesprofession.  

Självbestämmande	  
Frågan om vad hjälp innebär för en patologisk samlare har krävt extra eftertanke hos 
de professionella aktörerna. Resultatet visar att synen på hjälp skiljer sig något mellan 
de professionella aktörerna inom de olika områdena, då de lägger olika vikt vid rätten 
till självbestämmande.  

Intervjupersonerna inom bostadsbolaget betonar vikten av att den patologiska samla-
ren får rätt stöd och kan bo kvar i sitt hem och att samhället tar ett ansvar över perso-
nen, om denna inte kan hjälpa sig själv. Intervjupersonerna inom socialtjänsten fram-
håller rätten till självbestämmande och brukarens rätt att ta kontroll över sin egen si-
tuation. De understryker vidare att tvångsåtgärder inte ger goda resultat då viljan till 
hjälp måste komma från den enskilde. En handläggare understryker vikten av indivi-
dens självbestämmande:  

Autonomin ska ju ändå... alltså, man ska ju hålla på autonomin och självbestämmandet och att 
personen själv gör det här för att den vill. Vill att det ska bli annorlunda. Det tror jag är en av an-
ledningarna att det inte håller om det kommer från personer runt omkring och det gäller inte bara 
samlare utan det gäller alla. Så det är ju A och O. 

Intervjupersonerna inom psykiatrin belyser konflikten mellan autonomi och tvångsåt-
gärder och framhåller att det är en ständig balansgång att tillgodose den enskildes rätt 
till självbestämmande och omgivningens rätt till trygghet och säkerhet. Frågan om 
hjälp beskrivs som central av de professionella aktörerna, då den påverkar synen på den 
enskilda människans rätt till självbestämmande, synen på normalitet, samt aktualiserar 
konflikten mellan frivillighet och tvångsåtgärder.  
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Förvaltarna inom bostadsbolaget upplever att den enskildes rätt till självbestämmande 
är problematisk då det kan resultera i att den enskilde inte tar emot hjälp och att situ-
ationen i lägenheten förblir oförändrad eller förvärras. De upplever stundtals en fru-
stration över att socialtjänsten inte gör mer, men de är samtidigt medvetna om att so-
cialtjänstens verkar enligt Socialtjänstlagen som bygger på respekt för människornas 
självbestämmanderätt, integritet och frivillighet. En av förvaltarna frågar vem som 
ska ta ansvar över situationen: 

Men man måste liksom hålla på hela tiden och där kan väl jag känna att socialtjänsten inte riktigt... 
ja, jag tror att de… de är lite maktlösa på något vis. Hon behöver hjälp men eftersom hon inte vill, 
vad gör man då? 

Förvaltarna inom bostadsbolaget talar i termer som att man måste vidta åtgärder, då 
dessa hyresgäster, i deras mening, lider och inte lever ett värdigt liv. De beskriver att 
de i vissa fall tvingas att säga upp hyresgäster eftersom det är först då som socialtjäns-
ten agerar. Förvaltarna menar att deras handlingsutrymme är större på grund av att de 
arbetar under olika lagstiftningar. De förklarar att de som bostadsbolag verkar enligt 
hyreslagen och deras uppgift är att erbjuda bostäder som innebär individuell och kol-
lektiv trygghet. De upplever att socialtjänsten både hindras av lagstiftningen och an-
vänder den som ett argument till varför de inte kan vidta några åtgärder: 

Man måste hjälpa människan och inte fastna i massa lagar. Jag tror man använder sig av det när 
man inte hinner med, då är det väldigt bekvämt. 

Intervjupersonerna inom psykiatrin som verkar under ytterligare regelverk och riktlin-
jer anser att det ibland kan bli nödvändigt med tvångsåtgärder eftersom problematiken 
ofta utgör en fara för såväl den enskilde som för omgivningen. De beskriver däremot 
tvångsåtgärder som förödande i samband med patologiskt samlande. Att beslagta en 
patologisk samlares saker och tvångssanera hemmet jämställs av en intervjuperson 
med våldtäkt. Processen måste få ta tid och det är viktigt att vara medveten om att 
avyttrande av tillhörigheter innebär en sorgeprocess för patienten. En av intervjuper-
sonerna påpekar, apropå självbestämmande, att det trots allt inte är olagligt att samla 
ens när samlandet är patologiskt. 

Konflikten mellan intervention och självbestämmande aktualiseras i den tidigare forsk-
ningen och bekräftas bland annat av Eckfield och Wallhagen (2013) som menar att ba-
lansgången mellan tvång och frivillighet är svårhanterlig i arbetet med patologiska sam-
lare. Även Tompkins (2011) diskuterar denna balansgång och pekar på att det blir svårt 
för myndigheterna att tackla problemet, då avvägningen mellan att eliminera risker och 
respektera den enskildes vilja, inte alltid är självklar. Han diskuterar även balansgången 
mellan frivillighet och integritet i förhållande till den enskildes sjukdomsinsikt. 

Starrin (1997) beskriver utifrån empowermentteorin, hur personal inom människobe-
handlande yrken förväntas lösa svåra problem samtidigt som de måste följa uppsatta 
ramar som till exempel regelverk och riktlinjer.  

Med utgångspunkt från intervjupersonernas berättelser, tidigare forskning och Starrins 
(1997) beskrivning ser vi att de professionella aktörernas olika syn på självbestäm-
mande är ett resultat av yrkesgruppernas olika målsättningar och premisser. Vi ser 
också att synen på självbestämmande i hög grad styr synen på hjälp eftersom möjlig-
heterna att hjälpa skiljer sig åt mellan de olika yrkesområdena. 
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Bristen	  på	  sjukdomsinsikt	  
De professionella aktörerna vittnar om att möjligheterna att hjälpa patologiska samlare 
hindras av den bristande sjukdomsinsikt som de menar är utbredd hos problemgruppen. 
De menar att bristen på sjukdomsinsikt hos den enskilde ofta innebär en ovilja att ta 
emot den hjälp som finns att tillgå och ser det som en central svårighet i arbetet. De 
professionella aktörernas erfarenheter visar att bristande sjukdomsinsikt hos patologiska 
samlare är relaterad till möjligheterna att hjälpa.   

Det råder samstämmighet bland de professionella aktörerna inom samtliga områden 
att konsekvenserna av patologiskt samlande i kombination med bristande sjukdomsin-
sikt ofta får allvarliga och förödande följder. Intervjupersonerna skildrar att det för 
den enskilde kan innebära vräkningsföreliggande, omhändertagande av barn, djurför-
bud etc. Det kan i vissa fall innebära en direkt fara för den enskilde då det patologiska 
samlandet leder till en stor brand- och olycksrisk. Ofta befinner sig den enskilde i en 
socialt utsatt situation, isolerad från anhöriga, vänner och andra sociala kontakter. För 
den nära omgivningen, exempelvis familjemedlemmar och anhöriga, beskriver inter-
vjupersonerna att det patologiska samlandet kan utgöra en risk på liknande sätt som 
för den enskilde, men att det ofta innebär ett ännu större lidande eftersom de ofta har 
insikt och förstår problematiken, men inte kan göra något för att förändra situationen. 
En av de största konsekvenserna som de patologiska samlarnas bristande sjukdomsin-
sikt leder till, är enligt de professionella aktörerna att den begränsar deras handlings-
utrymme eftersom de inte kan nå den enskilde, vare sig fysiskt eller genom samtal. 
Det framgår att fenomenet är mycket tids- och resurskrävande för de professionella 
aktörerna och de vittnar om svårigheter att få tiden och resurserna att räcka till.  

Intervjupersonerna inom samtliga yrkesområden tar upp problematiken med bristen 
på insikt hos de patologiska samlarna, men de betonar och diskuterar den bristande 
insikten på olika sätt. Handläggarna inom socialtjänsten diskuterar främst begreppet 
insikt utifrån den enskildes brist på sjukdomsinsikt. De menar sjukdomsinsikt är nöd-
vändig för att de överhuvud taget ska kunna etablera en förtroendefull kontakt med de 
patologiska samlarna: 

Min erfarenhet är att det är ett antal möten med den här personen, innan man kanske kommer till 
insikt. För att om man säger att: jag kan bevilja hemtjänst så slänger vi dina grejer... jag menar, då 
kommer ju han eller hon aldrig att vilja ha någon kontakt med oss igen. Så är det ju faktiskt. 

Intervjupersonerna inom socialtjänsten upplever sålunda att den bristande sjukdoms-
insikten kan försvåra deras arbete, då den kan medföra att den enskilde vägrar att ta 
emot hjälp. Här börjar, enligt socialtjänsten ett gediget motivationsarbete som syftar 
till att den enskilde ska vilja ta emot hjälp.  

Förvaltarna inom bostadsbolaget ifrågasätter huruvida sjukdomsinsikten ens är möjlig 
att uppnå för de patologiska samlarna och betonar istället vikten av insikt om att hem-
met måste röjas:  

Att få dem komma till insikt... men jag vet inte ens om de kommer till insikt, men de inser i alla 
fall att de måste göra sig av med det här om de ska få bo kvar. Men jag tror inte att man har... man 
är ju inte frisk för det. Det här kommer nog i nån form att fortsätta. Det är väl det som är proble-
met. Sen släpper vi dem och efter något år ser det likadant ut. 
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Intervjupersonerna inom psykiatrin anser liksom förvaltarna att den enskilde behöver 
komma till insikt om att hemmet måste röjas. De menar dock att denna insikt utgör 
själva sjukdomsinsikten som de menar är avgörande i behandlingen, där det ingår att 
kunna övervinna svårigheten att avyttra saker. De menar också att bristen på sjuk-
domsinsikt är nära förknippad med brist på motivation. En intervjuperson inom psy-
kiatrin betonar den ambivalens som är typisk för problemgruppen genom att berätta 
hur patologiska samlare ofta slits mellan att vilja ha hjälp och att vilja behålla alla sina 
saker:  

Då blir det väldigt jobbigt att genomgå en lång och svår behandling och bli av med alla de här, 
som man upplever, värdefulla sakerna. Så jag skulle säga att ambivalensen är det största proble-
met. Eller liksom bristen på insikt eller bristen på motivation kanske man skulle kalla det. Ambi-
valens är ju både och, att man är både sugen och inte sugen på att få hjälp... Men kanske bristen på 
motivation att genomgå den här behandlingen är svårast. 

Intervjupersonerna inom psykiatrin ifrågasätter vidare huruvida det patologiska sam-
landet i själva verket är ett utryck för personens fria vilja, samtidigt som de menar att 
tvångsåtgärder som inte beaktar den patologiska samlarens rätt till självbestämmande 
är förödande. 

I den tidigare forskningen framgår att den bristande sjukdomsinsikten utgör en central 
svårighet i arbetet med patologiska samlare och att det påverkar hur arbetet bör ut-
formas, då de patologiska samlarna oftast inte söker hjälp självmant på grund av bris-
tande vilja att förändra sin situation (Tompkins, 2011, McGuire et al., 2013) 

Den beskrivna betydelsen av vilja för att möjliggöra en förbättrad situation för någon 
som lider av patologiskt samlande, aktualiserar en av grundstenarna i empowerment-
processen. Swärd och Starrin (2006) menar att det är just viljan som leder fram till att 
den enskilde tar makten över sitt eget liv, då empowermentteorin utgår från att alla 
har en inneboende förmåga att ta makt över den egna tillvaron. Börjesson (2010) me-
nar dock att en förutsättning för motivationsarbete är att den enskilde faktiskt har 
förmågan och kan välja annorlunda. Han ifrågasätter huruvida varje individ faktiskt 
har förmåga att välja det som anses vara det bästa av omgivningen. 

Ovanstående utsagor och argumentation visar att sjukdomsinsikt är avgörande för 
motivationsarbetet och att den är direkt avgörande för den patologiska samlarens be-
nägenhet att ta emot hjälp.   

Motivationsarbete	  
Intervjupersonerna nämner ofta motivation i förhållande till bristande sjukdomsinsikt 
och det är en utbredd uppfattning att motivationsarbete utgör en grundläggande insats 
i arbetet med patologiskt samlande. Som framgår av tidigare avsnitt finns en sam-
stämmighet bland de professionella aktörerna att sjukdomsinsikt har en central roll i 
arbetet med patologiskt samlande. Däremot råder det olika uppfattning om brukarnas 
möjlighet att uppnå sjukdomsinsikt med hjälp av motivationsarbete. Det är främst 
intervjupersonerna inom socialtjänst och psykiatri som betonar vikten av motivations-
arbete.  

Intervjupersonerna inom socialtjänsten beskriver hur deras syn på hur de kan hjälpa 
patologiska samlare i stor utsträckning utgår ifrån motivationsarbete. En handläggare 
beskriver hur motivationsarbetet kan ske genom att den enskilde tillfrågas om hur han 
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eller hon vill förändra sin livssituation och vad som skulle vara den bästa hjälpen. 
Handläggaren beskriver ett arbetssätt som utgår ifrån att hjälpa brukaren att hitta sin 
egen vilja och därefter stötta brukaren i att omvandla viljan till verklighet genom att 
arbeta tillsammans: 

Jag tänker att om man motiverar personen så blir det så att, dels lägger man ju över bollen till per-
sonen och dels kommer det från personen själv. För det fungerar aldrig när någon annan runt om-
kring säger vad personen ska göra. 

Enligt Börjesson (2010) skulle detta kunna ses som att handläggarna utgår från att alla 
patologiska samlare kan komma till sjukdomsinsikt genom motivationsarbete och att 
alla har en inneboende förmåga att vilja och förmåga att kunna göra egna val. Swärd 
och Starrin (2006) menar att det är just viljan som leder fram till att den enskilde tar 
makten över sitt eget liv. Den beskrivna betydelsen av vilja för att möjliggöra en för-
bättrad situation för någon som lider av patologiskt samlande, aktualiserar en av 
grundstenarna i empowermentprocessen. 

En intervjuperson inom psykiatrin har erfarenheten att de flesta har någon slags vilja 
och inneboende förmåga att förändra sitt beteende och att och att motivationsarbetet 
är en viktig del i detta. Intervjupersonen tror att motivationsarbetet eventuellt är lät-
tare för psykiatrin eftersom de inte bedriver myndighetsutövning: 

Många tycker nog att det mest hjälpsamma är om man försvinner ur deras åsyn. Men för de allra 
flesta så... Jag har ju aldrig tvingat mig på... Jag har aldrig varit i ett hem där någon inte har släppt 
in mig och där jag av tvång har gått in, liksom någon slags myndighetsperson. Utan av alla som 
jag har kommit i kontakt med har det funnits någon sida hos dem som har tänkt att "det här är 
smärtsamt, men jag vill få hjälp med det här problemet". Så jag tycker att det finns... man kan ba-
lansera samlarens autonomi genom att förändra vissa saker i personens hem. 

En handläggare inom socialtjänsten förklarar att hjälpen i form av motivationsarbete 
ofta börjar med att väcka en tanke hos den enskilde som i sin tur skapar vilja till för-
ändring. Att väcka en tanke kan till exempel innebära att uppmärksamma brukaren på 
att det är svårt att laga mat på grund av att köket är belamrat, men att det faktiskt går 
att flytta på sakerna. Därefter följer ett arbete som handläggaren beskriver som en 
lång process med många möten och att processen kräver respekt och förståelse för 
brukarens problematik.  

Den intervjuade handläggarens resonemang om att "väcka en tanke" skulle kunna ses 
utifrån Rønnings (2007) varning om att man anpassar empowermentmodellen till sina 
egna intressen. Rønning (2007) diskuterar empowerment utifrån huruvida insatser sker 
enligt personens fria vilja. Han menar att motivationsarbetet kan riskera att bli en över-
talning med en paternalistisk utgångspunkt.  

Vår tolkning av intervjupersonernas uttalanden är att de anser att motivationsarbete är 
högst möjligt och att de även ser det som en gynnsam insats eftersom det möjliggör 
för professionella aktörer att hjälpa patologiska samlare. Utifrån deras resonemang 
utläser vi också en osäkerhet över vad som är den enskildes egentliga vilja. Detta ak-
tualiserar enligt vår mening Swärd och Starrins (2006) farhåga att motivationsarbete 
riskerar att användas i manipulativt syfte och visar att gränsen mellan manipulation 
och motivation inte alltid är glasklar. Det visar också, enligt vår mening att gränsen 
mellan självbestämmande och paternalism är svårdragen när det råder osäkerhet om 
vad som är den enskildes egna vilja.  
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Diagnostisering	  
Enligt intervjupersonerna inom psykiatrin måste hjälp utgå ifrån en förståelse för den 
enskildes situation, där vikten av rätt diagnos lyfts fram som ett viktigt steg. De menar 
att diagnosen möjliggör en djupare förståelse för den patologiska samlarens proble-
matik. Behovet av att ställa diagnos och att ställa rätt diagnos, är återkommande i in-
tervjuerna och beskrivs överlag som en essentiell insats av de professionella aktörer-
na, eftersom en korrekt diagnos innebär ett nödvändigt verktyg. 

Intervjupersonerna från bostadsbolaget beskriver diagnostisering som en viktig insats 
eftersom det spelar en avgörande roll i hur man ska hantera problematiken runt hyres-
gäster som samlar överdrivet. Av intervjuerna med förvaltarna framgår att överdrivet 
samlande hos hyresgäster ofta skiljer sig åt och att det inledningsvis kan vara svårt att 
veta vad samlandet beror på. En förvaltare inom bostadsbolaget beskriver: 

Ja, man samlar frimärken och man samlar på dockor och det är tomtar… det kan vara allt möjligt 
men nånstans går det över. 

En av socialtjänstens handläggare poängterar i intervjun att diagnostisering är direkt 
avgörande för hur motivationsarbetet ska formas, då det ger socialtjänsten en adekvat 
bild av vilken potential brukaren har till förändring. En annan handläggare beskriver 
att arbetet med personer som samlar på ett, till synes, överdrivet sätt försvåras av bris-
ten på säkerhet om deras problematik.  

Det är ofta: Så vad är vad? När man kommer som biståndshandläggare... Man vet ju ofta inte ex-
akt varför personen samlar. Är det känslomässigt band eller är det bara att det är lättare att köpa i 
stunden? Vi går inte in och kollar vad det beror på, utan vi se ju bara hur det ser ut. Och vad kan vi 
göra åt det här? 

Att arbetets form är beroende av en korrekt diagnostisering bekräftas av Ayers et al 
(2012). Vikten av att diagnostisera beskrivs i den tidigare forskningen som ett centralt 
steg i arbetet med patologiska samlare och betonas återkommande som en viktig in-
sats (Mataix-Cols et al., 2010). Diagnosen utgör enligt Ivanov och Rück (2013) det 
första centrala steget i en behandlingsprocess. 

De professionella aktörerna inom psykiatrin understryker att diagnostisering är det 
första och viktigaste steget i behandlingen av patologiska samlare. De beskriver att 
det i dagsläget finns flera utarbetade skattningsskalor som anses tillförlitliga i syfte att 
ställa diagnos, men de beskriver diagnostiseringen som komplex, dels därför att dia-
gnosen ofta förekommer tillsammans med andra psykiska funktionsnedsättningar, 
dels därför att verktygen för att ställa en adekvat diagnos inte har nått ut till de be-
rörda yrkesområdena. De påpekar att det visserligen bara är psykiatrin som kan ställa 
diagnos, men menar att verktygen som finns tillgängliga mycket väl kan användas i 
syfte att vägleda framför allt socialtjänst och bostadsbolag i att avgöra huruvida sam-
landet är problematiskt. Behovet av att diagnostisera diskuteras av intervjupersonerna i 
förhållande till den bristande kunskapen på området. En psykolog beskriver problemet:  

We have found in the UK, and it's probably the same here, that doctors and psychologists, and all 
those professionals, don't know what we are talking about. They say "What is this? This is not a 
disorder." Yes it is. It's been proven. It is real... People don't understand what hoarding is. They 
think it's a part of another disorder, or they think it doesn't exist.  
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Det framgår, i såväl intervjuer som i tidigare forskning, att behovet av rätt diagnosti-
sering av patologiskt samlande är stort. Vi ser att korrekt diagnostisering utgör ett 
nödvändigt verktyg för professionella aktörer i arbetet med patologiska samlare och vi 
gör tolkningen att den nya diagnosen utgör ett värdefullt verktyg i att underlätta arbe-
tet inom problemområdet.  

Kunskap	  
Som framgår i tidigare avsnitt kan diagnostisering leda till en direkt ökad kunskap för 
problematiken runt patologiskt samlande. Dels genom att diagnosen kommer att kräva 
att professionella aktörer inhämtar den kunskap som finns inom området, dels genom 
att diagnosen kommer att innebära att patologiskt samlande kommer att diskuteras 
och uppmärksammas i större utsträckning.  

Bristen på kunskap betonas särskilt av intervjupersonerna inom psykiatrin som en 
svårighet. De menar att kunskap spelar en avgörande roll i möjligheten att förbättra 
situationen för de personer som innefattas av diagnosen patologiskt samlande. En 
intervjuperson beskriver: 

There are a number of things. One really big deal, in my opinion, is educating the public. So, 
there's where the battle begins. It's where we tell the society about this problem. These are not lazy 
people. Disorganized... well, they are disorganized, but it's not because they are lazy or whatever. 
They have a mental disorder. And this is now recognized officially as a mental disorder. Therefore 
these people need help, they need treatment. So that is the very first big job, to educate the Swe-
dish public. That this is a real problem. 

Även den tidigare forskningen visar att det finns en brist på kunskap inom området 
patologiskt samlande. Bland annat råder det osäkerhet om vilka behandlingsmöjlig-
heter som fungerar (Ivanov & Rück, 2013). Bristen på kunskap resulterar i en svår 
arbetssituation och en känsla av frustation hos de personer som arbetar med problem-
gruppen patologiska samlare (Tolin, 2012).  

Denna känsla av frustration delas i stor utsträckning av våra intervjupersoner som 
beskriver frustrationen över att inte säkert veta hur situationen runt patologiska sam-
lare ska hanteras. På ett eller annat sätt uttrycks i samtliga yrkesområden en frustrat-
ion över att den egna kunskapen inom problemområdet inte är tillräcklig. En förval-
tare svarar på frågan om det finns etablerade metoder inarbetade och strategier för att 
hantera problemet inom företaget: 

Nej, ingenting. Jag har aldrig fått någon utbildning i hur vi ska handskas med det här, egentligen. 
Nej. Jag är inte så gammal i den här branschen heller, så det är en helt ny värld som öppnar sig. Så 
är det.  

Bristen på kunskap resulterar, enligt några professionella aktörer, i att många beslut 
får hanteras med utgångspunkt från sunt förnuft, vilket de menar kan innebära att per-
soner med problematiken inte får adekvat hjälp. Ett stort antal av de professionella 
aktörerna lyfter fram socialtjänstens boendestödjare som mycket viktiga i arbetet med 
patologiska samlare. Men flera påpekar att även boendestödjarna upplever en stor 
frustration över att de inte har tillräckliga kunskaper. En handläggare beskriver boen-
destödjarnas situation: 

Först sätter man in boendestödjare, och de stackarna... efter flera månader så står de fortfarande på 
ruta ett och blir jättefrustrerade... 
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I den tidigare forskningen åskådliggör McGuire et al. (2013) att socialarbetare har 
dåliga kunskaper om hur de ska handskas med situationer där patologiskt samlande 
utgör det centrala problemet. De menar att det är synnerligen viktigt att patologiska 
samlare får hjälp på ett tidigt stadium eftersom funktionsnedsättningen kan få för-
ödande konsekvenser om den inte uppmärksammas. 

Intervjupersonerna inom psykiatrin understryker att det inte heller finns tillräckligt 
med kunskap ens hos experter inom området. En intervjuperson förklarar situationen:  

Utan att låta negativ kan jag ju säga att vi vet inte riktigt, eller jag vet inte riktigt vad som är jätte-
bra sätt, eftersom våra framgångar har varit väldigt små. Det vill säga vi kan ju diagnostisera det 
och vi kan förstå att de har det. Men det har varit väldigt svårt och få folk att ändra på det, vad vi 
än har gjort.  

Kunskap utgör enligt Swärd och Starrin (2006) en central del i empowermentteorin. 
De beskriver hur socialarbetarna genom att erbjuda kunskap kan stärka brukarna och 
öka deras förståelse för den egna situationen. Vidare diskuterar Swärd och Starrin 
(2006) kunskap i förhållande till makt. De menar att om den enskilde får kunskap om 
sin situation, ökar möjligheterna att få makt över den egna situationen. De lyfter också 
fram att kunskap bidrar till möjligheten för den enskilde att kunna göra aktiva val och 
menar vidare att ökad kunskap hos den enskilde kan komma att påverka hans eller 
hennes syn på sig själv.   

Utifrån ovanstående resonemang och intervjupersonernas redogörelser uttyder vi att 
det kan finnas ett samband mellan brist på kunskap och minskad makt över den egna 
situationen. Enligt vår tolkning utifrån empowermentteorin, är det troligt att brukarna 
i likhet med de professionella aktörerna skulle kunna vinna mer kunskap genom en 
korrekt diagnostisering och att detta skulle påverka deras känsla av egenmakt och öka 
förståelsen för funktionsnedsättningen hos såväl dem själva som hos omgivningen. 
Utifrån Swärd och Starrins (2006) uppfattning att ökad kunskap hos den enskilde kan 
komma att påverka hans eller hennes syn på sig själv, ser vi att ökad kunskap kan 
bidra till ökad sjukdomsinsikt, vilket i så fall skulle kunna betyda att svårigheterna, 
bristen på insikt och bristen på kunskap, i stor utsträckning hänger samman.  

Normalitet	  
Flera av intervjupersonerna har i relation till frågan om vad hjälp är för en patologisk 
samlare, betonat att det i arbetet med problemgruppen är viktigt att ställa sig frågan 
om vad som egentligen är normalt och vem som har rätt att göra anspråk på normali-
tet. De beskriver att gränsen mellan vad som är normalt och vad som är onormalt är 
svårdragen.  

Socialtjänstens handläggare är av uppfattningen att kraven på normalitet hos den pato-
logiska samlaren bör sänkas. De pekar på att måttstocken för vad som betraktas som 
ett normalt hem kanske inte är realistisk för en patologiska samlare. En handläggare 
belyser frågan om vad som kan anses normalt i ett hem: 

Jag tror ju att man på något sätt ändå måste förstå att man ju inte kan diskutera med den här perso-
nen inledningsvis, utifrån vad som är normalt i samhället. För jag menar, om man skulle lägga rib-
ban så högt och säga att "hemma hos mig där har jag en soffa bara i vardagsrummet..." Förstår du? 
Det skulle bli jättekonstigt. 
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Intervjupersonerna inom psykiatrin har liknande resonemang när det gäller frågan om 
vad som är normalt. En psykolog menar att ribban för vad som är acceptabelt troligt-
vis måste höjas och att ambitionen kanske ska kretsa runt att göra hemmet någorlunda 
funktionellt snarare än att sträva efter vad som anses som ett normalt hem. Fokus kan 
vara att exempelvis kunna sova i sängen och laga mat på spisen och eliminera risker 
för skada och brand. En annan person inom psykiatrin beskriver hur detta tankesätt 
som utgår från harm reduction är nytt och utmanande eftersom man i vården tradit-
ionellt sett utgår från att patienter ska kunna bli botade: 

Jag tänker mig att harm reduction är en intressant approach, som man i vården ganska lite tänker 
överlag. Ofta är det att man försöker bota en sjukdom. Så för oss är det ett lite nytt sätt att tänka. 
Försöka leva med sjukdomen. En liten mer rehab-approach så att säga. Där man försöker jobba 
med funktionen i det som finns och så vidare. 

Åsikten att behandling inte behöver utmynna i vad som anses vara ett normalt hem 
utan framför allt i att hemmet blir funktionellt och säkert, beskrivs i den tidigare 
forskningen där Tompkins (2011) lyfter fram harm reduction som ett möjligt arbets-
sätt. Han menar att kraven på patologiska samlare ofta är orealistiska och för högt 
ställda och diskuterar harm reduction som en form av behandling vilken, genom att 
fokusera på att minimera de risker som finns, gynnar såväl den enskildes som omgiv-
ningens behov.  

Frågor kring vilken livsföring som anses normal och vem som har beslutanderätten 
belyser enligt vår tolkning att de aspekter i empowermentbegreppet som belyser mak-
tens betydelse, i högsta grad är aktuella. Uppfattningen att harm reduction kan vara ett 
sätt att resonera kring problemgruppen, ser vi som ett sätt att utmana tanken om att 
det normala alltid är den enda vägen.  

De intervjuade professionella aktörerna vittnar om att patologiska samlare ofta känner 
både skuld och skam över sitt beteende och att det hindrar dem från att söka hjälp och 
att ha sociala kontakter. Flera intervjupersoner belyser att patologiska samlare ofta 
känner skam över att hemmet är belamrat och att de skuldbelägger sig själva i hög 
utsträckning. Det framgår också att det ofta finns en medvetenhet hos de patologiska 
samlarna att beteendet betraktas som onormalt av omgivningen. En förvaltare inom 
bostadsbolaget uttrycker: 

När man väl kommer skäms de jättemycket. De tittar ner och tar inte liksom till sig det är inte så 
farligt. Man märker på dem. Jag har aldrig varit med om att de inte är medvetna, de skäms jätte-
mycket. Nånstans vet man om. Därför känner jag att man måste gå på lugnt, känner jag. Lämna 
dem med värdighet lite. Inte klampa in. 

Den tidigare forskningen visar att patologiska samlare ofta bär på känslor av skam 
och skuld över sin livsföring. Forskningen beskriver också den stress och ångest som 
de känner inför ultimatum som går ut på att ändra livsföringen i syfte att passa in i 
samhället (Frost et al., 2007, Muroff et al. 2011).  

Rønning (2007) diskuterar skuld i förhållande till empowerment. Han menar att resul-
tatet av att den enskilde inte lever upp till de krav som ställs av omgivningen och 
samhället, kan medföra en känsla av skuld. Skulden kan enligt Rønning (2007) kopp-
las till att inte leva upp till omgivningens förväntningar att leva ett normalt liv.  
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Skulden hos de patologiska samlarna vittnar enligt vår tolkning om en viss medveten-
het och insikt, vilket kan förklara den ambivalens som tidigare har beskrivits; ambiva-
lensen mellan viljan att göra sig av med saker för att omgivningen förväntar det och 
viljan att behålla de kära föremålen. Swärd och Starrin (2006) beskriver att skam kan 
ses som ett resultat av känslan av maktlöshet.  

Av intervjuerna framgår att patologiska samlare många gånger känner sig maktlösa då 
deras tillvaro ofta innebär att de tvingas leva under ett ständigt hot om interventioner 
som vräkning och omhändertagande av barn.  

Detta faktum aktualiserar, enligt vår tolkning, Swärd och Starrins (2006) påpekande 
att hjälpbegreppet står sida vid sida med maktbegreppet. Skaus (2007) beskrivning av 
begreppet hjälp som svårdefinierat bekräftas, enligt vår tolkning genom att intervju-
personernas syn på hjälp stundtals går isär. Den svåra situationen som arbetet med 
patologiska samlare innebär, aktualiserar Skaus (2007) påpekande att balansgången 
mellan makt och hjälp kräver stor medvetenhet hos professionsutövare. Vi ser att 
hennes anmärkning att makten kan innebära en möjlighet för professionsutövarna att 
arbeta för egna intressen, aktualiseras i förhållandet mellan patologiskt samlande och 
normalitet.  

Ovanstående resonemang visar enligt vår tolkning att frågan om normalitet och vad 
som anses som normalt i förhållande till patologiskt samlande, är en kärnfråga i arbe-
tet med problemområdet och bör övervägas vid valet av insatser. Kraven på ett nor-
malt hem beskrivs som orealistiska av flera intervjupersoner. Enligt vår mening tyder 
det på att förväntningar på ett normalt hem, inte är till hjälp för en patologisk samlare.  

Samverkan	  
De professionella aktörerna vittnar om att problemområdet patologiskt samlande har 
många dimensioner och att det inte verkar finnas några enkla svar på hur personer 
med funktionsnedsättningen bäst kan få hjälp. En rad insatser har i intervjuerna lyfts 
fram som betydelsefulla i arbetet, exempelvis motivationsarbete, boendestöd, kognitiv 
beteendeterapi, hjälp med röjningsarbete och medicinering. Det råder ingen säkerhet 
om vilka insatser som är verksamma eller exakt hur de ska genomföras, men intervju-
personerna pekar samstämmigt ut samverkan som en värdefull insats i ett långsiktigt 
arbete. De diskuterar samverkan i förhållande till flera andra yrkesområden, men 
framför allt i förhållande till varandras områden; socialtjänst, bostadsbolag och psyki-
atri. Sättet de diskuterar samverkan på skiljer sig i vissa avseenden. 

Psykiatrin lyfter fram samverkan i förhållande till både bostadsbolag och socialtjänst, 
framför allt när det gäller hur de patologiska samlarna kan nås och utredas, i syfte att 
få adekvat behandling. Förvaltarna poängterar samverkan med socialtjänsten då de 
spelar en avgörande roll i det praktiska arbetet med att sortera och röja. Dessutom 
framkommer i intervjuerna att det råder anmälningsskyldighet till socialtjänsten från 
bostadsbolagens sida. De intervjuade förvaltarna understryker också vikten av ett 
långsiktigt samarbete, i syfte att förhindra att personer blir vräkta. Beträffande vikten 
av långsiktigt samarbete uttrycker en förvaltare:  

Inte bara röja och släppa. De måste ju ha hjälp. De har ju nån slags störning, vad man ska säga. 
Det är ju det. 
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Det framgår av intervjuerna att samverkan krävs på olika nivåer. Förvaltarna inom 
bostadsbolaget beskriver hur deras samverkan med socialtjänsten är beroende av per-
sonliga och mindre formella relationer som utgår från en nära kontakt med handläg-
garna inom socialtjänsten. Som exempel på en sådan kontakt nämns möjlighet att nå 
varandra med kort varsel. Förvaltarna menar att detta dock försvåras av att det är stor 
personalomsättning inom socialtjänsten.  

Här är det mycket ruljangs på personal hos stadsdelen. De orkar väl inte med till slut. 

Ja, nu har vi ett förhållandevis bra samarbete. Men nu har det kommit in lite nya människor. Men 
vi har haft ett jättebra samarbete. Men sen är det väl att bygga upp en relation med de nya nu då. 

Intervjupersonerna inom socialtjänsten diskuterar framför allt samverkan med psykia-
trin i förhållande till diagnos, behandling och medicinering. Det finns en samstäm-
mighet hos intervjupersonerna om att samverkan är något positivt och nödvändigt, 
både ur deras och brukarens perspektiv. Däremot går deras åsikter isär när det gäller 
huruvida samverkan faktiskt råder mellan olika yrkesgrupper. Inom socialtjänsten 
råder uppfattningen att det finns organiserad samverkan, medan intervjupersonerna 
inom psykiatrins uppfattning är att det inte finns någon organiserad samverkan att tala 
om. En handläggare inom socialtjänsten lyfter fram en befintlig organiserad strategi 
som inte bygger på personliga relationer; en så kallad SIP, det vill säga en samordnad 
individuell plan. Planen är ett exempel på samordning där socialtjänst, psykiatri och 
även bostadsbolag träffas tillsammans med den enskilde för att diskutera situationen. 
Handläggaren beskriver arbetssättet som positivt, men påpekar att det bygger på allas 
deltagande:  

... då har man ett SIP-möte och hoppas att psykiatrin kommer. För det ligger ganska mycket an-
svar hos dem nämligen. Just med det här med medicinering som inte funkar. Och de har ju även 
andra insatser som de skulle kunna sätta in. Så vi får hoppas att det går bra... 

En intervjuperson inom psykiatrin, efterlyser mer organiserat samarbete med framför-
allt socialtjänsten och beskriver "task force" som ett framtida sätt att uppnå samverkan. 
Task force beskrivs som ett nätverk där professionella aktörer samlas för att utbyta erfa-
renheter under organiserade former. Ett arbetssätt som intervjupersonen efterfrågar: 

Om man ska vara krass nu kan man säga finns det inget ställe i Stockholm som behandlar hoar-
ding egentligen, överhuvudtaget på ett systematiskt sätt och det finns inga hoparbetade kanaler för 
att samverka, överhuvudtaget. Det är klart att en enskild person kan skapa sina egna samverkans-
vägar men inte på ett organiserat sätt. Så jag tänker mig att det är en speciell utmaning för psykia-
tri och andra att skapa något som passar hoarding. 

Starrin (1997) menar att en förutsättning för empowerment som arbetssätt är att hjäl-
paren medverkar till att undanröja hinder i syfte att underlätta för brukaren att ta kon-
troll över sitt liv. Enligt vår tolkning av Starrin (1997) skulle samverkan kunna inne-
bära att hinder undanröjs genom att olika professionella aktörer samarbetar i syfte att 
hjälpa patologiska samlare.  

Ett existerande exempel på vad som skulle kunna utgöra ett sådant samarbete är de 
SIP-möten som beskrivs ovan av en av socialtjänstens handläggare. Som framgått av 
tidigare avsnitt finns det dock skillnader i de professionella aktörernas regelverk. För-
valtarna inom bostadsbolaget använder till exempel ordet måste i relation till hjälp, 
vilket enligt socialtjänstens ligger långt ifrån deras mål.  
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Forskningen visar att professionella aktörer beskriver behovet av samverkan som stort 
och komplext, men bristfälligt (McGuire et al., 2013, Tompkins, 2011). Samverkan 
inom patologiskt samlande kan dock komma att hindras av att olika aktörer strävar 
efter olika mål (Koenig et al., 2013). Det komplexa förhållandet mellan samverkan 
och olika offentliga myndigheters lagrum beskrivs även av Löfström (2010) som ett 
hinder för samverkan. Han menar att en faktor som dock talar för samverkan inom 
socialtjänsten, är att socialtjänstlagen uppmanar till samverkan.  

Trots att samverkan överlag beskrivs som nödvändigt, påpekar flera intervjupersoner 
att samverkan inte medför någon garanti för en förbättrad situation för den enskilda 
individen. Detta eftersom bristen på sjukdomsinsikt hos den enskilde ibland utgör ett 
hinder för samverkan, då samarbete mellan olika professionella aktörer är beroende 
av att den enskilde vill ta emot hjälp och ger sitt godkännande. En handläggare inom 
socialtjänsten uttrycker problemet: 

Jag har ju personer som det har varit bra samarbete kring, men man kör ju fast ändå när de inte vill 
ta emot hjälp. Så blir det ju... 

Ett flertal studier i den tidigare forskningen understryker, i förhållande till samverkan, 
nödvändigheten av en god allians med brukaren (Ayers et al., 2012, Koenig et al., 2013).  

Ovanstående citat och tidigare forskning visar enligt vår tolkning att samarbetet med 
brukaren är en förutsättning för samverkan, vilket skulle kunna bekräfta vikten av 
alliansbyggande. Vi upplever att intervjupersonernas beskrivningar av hur de olika 
lagstiftningarna ibland går isär, överensstämmer med den tidigare forskningens be-
skrivningar. Utifrån vad som har framkommit i detta avsnittet ser vi att samverkan har 
en central roll när det handlar om att hjälpa en patologisk samlare. Vi ser däremot att 
samverkan inom problemområdet patologiskt samlande kan komma att hindras av att 
olika aktörer strävar efter olika mål och den enskildes bristande vilja att ta emot hjälp. 
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Diskussion	  	  
I följande avsnitt diskuterar vi de resultat vi funnit mest centrala i resultat- och ana-
lysdelen. Diskussionen utgår från arbetets resultat- och analysdel. Reflektionerna i 
detta avsnitt utgår från våra egna resonemang och slutsatser. Vi diskuterar vidare hur 
arbetets resultat kan tillämpas i syfte att tillföra kunskap om arbete med patologiska 
samlare och vi ger slutligen förslag på hur problemområdet skulle kunna utforskas 
vidare utifrån de behov som har framkommit under arbetet med uppsatsen.  

Redan i början av arbetet fann vi att de tre olika frågeställningarna hängde samman och 
att de bör behandlas och diskuteras både som en helhet och i förhållande till varandra i 
syfte att på ett djupgående sätt kunna redogöra för intervjupersonernas erfarenheter av 
arbetet med patologiska samlare. Detta kom till uttryck bland annat då intervjuperso-
nerna pekade på sambandet mellan bristen på kunskap och behovet av diagnostisering 
och menade att en korrekt diagnostisering med största sannolikhet leder till ökad kun-
skap. Vi ser detta som ett uttryck för de professionella aktörernas efterfrågan av an-
vändbara strategier och metoder för att kunna handskas med den problematik och de 
dilemman som arbetet med patologiska samlare innebär. Dessa dilemman fördjupas i 
förhållande till frågeställningen om hjälp, då den största skillnaden mellan de profess-
ionella aktörerna uppstod när synen på rätten till självbestämmande aktualiserades. Vi 
fann att förvaltarna inom bostadsbolaget kände en frustration och hopplöshet över att 
ingen tog ansvar över de patologiska samlarnas situation och hur problematiken skulle 
hanteras. En frustration som också skildrades i den tidigare forskningen vi tagit del av 
(Ayers et al., 2012, Tolin et al., 2012, Koenig et al., 2013).  

Förvaltarna uttryckte att någon måste hjälpa de patologiska samlarna, trots de samti-
digt var medvetna om att socialtjänstens handlingsutrymme utgår i från frivillighet. 
Intervjupersonerna inom socialtjänsten beskrev de frivilliga insatserna utifrån att 
dessa utgör grunden för en långsiktig förändring och menade att man genom motivat-
ionsarbete kan komma långt. Detta aktualiserar enligt vår mening frågan om var grän-
sen går mellan motivation och övertalning. Skau (2007) pekar på att makt kan tilläm-
pas genom att myndigheter i det fördolda och många gånger omedvetet, arbetar för 
sina egna intressen. Detta resonemang skulle enligt vår uppfattning kunna innebära att 
man som socialarbetare kan verka för att brukaren ska fatta beslut som passar de egna 
intressena, dvs. att förmå brukaren att ta emot hjälp. Börjesson (2010) menar att en 
förutsättning för motivationsarbete är att den enskilde faktiskt kan fatta beslut som 
strävar mot ett mer positivt beteende. Frågan som både vi och flera intervjupersoner 
ställer är huruvida alla mänskor har denna förutsättning? Tron på att alla människor 
har en inneboende förmåga utgör en central del inom empowermentteorin som i stor 
uträckning utgår ifrån att alla kan ta makten över sina egna liv. Intervjupersonen inom 
psykiatrin som poängterade att samlandet inte nödvändigtvis sker som ett resultat av 
den enskildes fria vilja, kan kanske förstås som att de patologiska samlarna ofta är 
oförmögna att själva ta rätt beslut för att komma ur sin svåra situation? Här blir kon-
flikten mellan självbestämmande och interventioner tydlig enligt vår mening. Flera 
intervjupersoner vittnade om att tvingande insatser kan vara förödande, men att de 
ibland är nödvändiga eftersom patologiskt samlande ofta inverkar på anhörigas och 
grannars säkerhet.  

Diskussionen om den fria viljan i förhållande till hjälp pekar, som vi ser det, på själva 
kärnan i problematiken. Vi undrar i vilken uträckning bristande sjukdomsinsikt hos 
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patologiska samlare kan påverka rätten till självbestämmande. Denna fråga upplever 
vi vore intressant att forska vidare kring. Vilka tvingande åtgärder kan tas till och var 
går gränsen när man förlorar rätten till självbestämmande? 

I intervjuerna framkom att den bristande sjukdomsinsikten hos den enskilde utgör en 
central svårighet för de professionella aktörerna då deras handlingsutrymme begrän-
sas om den enskilde inte ser ett behov av att förändra sin situation. Problematiken 
bekräftas i den tidigare forskningen (Tolin et al. 2012). Förvaltarna diskuterar insikt 
utifrån ett bredare perspektiv. De tror att det kan vara svårt för den enskilde att uppnå 
en sjukdomsinsikt men att den enskilde i alla fall kan uppnå en insikt om att hemmet 
måste röjas. Detta väcker frågan om vilken nivå som är realistisk att ha som mål. 
Samstämmigheten bland intervjupersonerna är stor på denna punkt: Frågan om nor-
malitet måste diskuteras. De professionella aktörerna menar överlag att kraven på ett 
normalt hem är orealistiska. Vi drar slutsatsen att förväntningar på en patologisk sam-
lare att inneha ett normalt hem, varken är realistiska eller till hjälp för den enskilde.  

En av grundtankarna i empowerment beskrivs som att statens inflytande i medborgar-
nas liv ska minskas och att den enskilde själv ska ta makten över sin egna situation. 
(Forsberg & Starrin, 1997, Askheim, 2007).  Detta skulle kunna ses som att staten inte 
skulle ha rätt att för den enskildes räkning avgöra vad som är normalt eller inte. I förhål-
lande till normalitet skulle detta kunna ses som att den enskilde själv tar makten över 
avgörandet av vad som är normalt eller inte. Vi ställer oss frågande till hur detta för-
hållningssätt se ut hos en patologisk samlare. Skulle empowermentteorin kunna ses som 
en process där den enskilde frigör sig ifrån staten och tar sig rätten att samla mer? 

Vi upplever att intervjupersonerna inom psykiatrin och socialtjänsten menar att de pato-
logiska samlarna trots bristande sjukdomsinsikt ändå har en fri vilja men att samlandet 
inte är ett uttryck för den fria viljan. Detta skulle kunna bekräftas av att de känner en 
skam inför sin situation, vilket enligt vår uppfattning för tankarna till en missbrukspro-
blematik. Detta skulle i så fall exkludera tanken om att de patologiska samlarna skulle 
ha behov av att mobilisera sina rättigheter i syfte att få samla mera. Snarare aktualiseras 
vikten av motivationsarbete som tillsammans med bland annat samverkan framhålls av 
de professionella aktörerna och tidigare forskning som en av viktigaste insatserna i ar-
betet med patologiska samlare.  

Den tidigare forskningen diskuterar i större utsträckning än intervjupersonerna sam-
verkan i förhållande till alliansen med brukaren. I den tidigare forskningen diskuteras 
återkommande vikten av en god och förtroendefull relation mellan behandlare och 
brukare (McGuire et al. 2013, Tompkins, 2011, Koenig et al., 2013). Vi har funnit att 
många av de professionella aktörerna vittnar om att boendestödjare spelar en central 
roll i det svenska samhället i arbetet med patologiska samlare och vi tror att denna 
yrkesgrupp i stor utsträckning motsvarar den roll som i forskningen beskrivs som ”the 
treator” eller ”the therapist”. Vi menar att det vore spännande att få ta del av boende-
stödjarnas upplevda arbetssituation i förhållande till patologiska samlare och föreslår 
detta som ett område värt att utforska. Vi tror att boendestödjarna eventuellt skulle 
komma att betona alliansbyggandet mer än de professionella aktörer som vi har inter-
vjuat. Vi tror vidare att boendestödjarnas erfarenheter kan komma att leda till en ökad 
kunskap om patologiskt samlande, då de arbetar nära den enskilde. Ett annat område 
som vi inte har berört i någon stor utsträckning är äldreomsorgen, trots att tidigare 
forskning visar att patologiskt samlande eskalerar med ålder och att det är ett välkänt 
problem bland professionella aktörer inom äldreomsorgen (Ayers et al., 2012, Eckfi-
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eld & Wallhagen, 2013). Vi tror att hemtjänstpersonal, på samma sätt som boende-
stödjare, har en central roll i arbetet med patologiska samlare. Vi tror att hemtjänst-
personal drar ett stort lass i sammanhanget och att behovet av forskning om patolo-
giskt samlande bland äldre personer och arbetet med dessa, är stort. För det är just 
bristen på kunskap hos de professionella aktörerna som är återkommande i vårt resul-
tat, vilket visar på ett stort behov av forskning. Behovet av kunskap aktualiseras även 
återkommande i den tidigare forskning vi tagit del av (Ayers et al., 2012, Tolin et al., 
2012, Koenig et al., 2013). Ämnesområdet patologiskt samlande behöver enligt vår 
uppfattning utforskas mer i relation till det svenska samhället. Detta är också en av de 
viktigaste slutsatserna vi drar av detta arbete.  

Empowerment som teori har varit ett värdefullt verktyg i arbetet med att uppnå en 
djupare förståelse för komplexiteten gällande hjälp i relation till patologiskt samlande. 
Vi tror att empowerment också kan utgöra ett värdefullt verktyg även som metod i 
arbetet med problemområdet. Många aspekter som intervjupersonerna beskriver, 
såsom motivationsarbete, kunskap och samverkan, är centrala i empowerment. Vi 
upplever också att många av de svårigheter som de professionella aktörerna beskriver 
i arbetet med patologiska samlare, framför allt rätten till självbestämmande och makt-
problematik, är dominerande nyckelfrågor i empowerment. Därför tror vi att det i 
arbetet med patologiska samlare är viktigt att beakta Skaus (2007) resonemang om att 
makt och hjälp går hand i hand.  

Vi upplever att denna kvalitativa intervjustudie i stor utsträckning har besvarat våra 
frågeställningar. Vi är av uppfattningen att intervjupersonerna i vår studie skulle kunna 
vara representativa för andra professionella aktörers uppfattningar och erfarenheter av 
patologiskt samlande, även om vi inte kan fastställa det med säkerhet. Vår önskan är att 
vi genom att belysa komplexiteten i patologiskt samlande har bidragit till en ökad för-
ståelse för hur professionella aktörer kan arbeta och hjälpa personer med funktionsned-
sättningen patologiskt samlande. Vi hoppas därmed att arbetet kommer att utgöra någon 
form av vägledning i arbetet med patologiska samlare. 

Avslutningsvis vill vi dela med oss av en insiktsfull och medkännande reflektion över 
vad som är den bästa hjälpen för patologiska samlare enligt en intervjuperson inom 
psykiatrin: 

I think what a hoarder would say, is that help means "You need to understand me. You need to 
know that it is extremely difficult for me to get rid of things. That I'm not lazy. And these items 
mean a lot to me. Yet, at the same time, this is destroying my life. So can you help me sort this? 
But in a respectful way... understanding me, while you're doing it". 
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Bilagor	  
	  
Bilaga	  1	  

I artikeln Patologiskt samlande är ny diagnos i DSM-5 redogör Ivanov & Rück 
(2013) för diagnoskriterierna för patologiskt samlande i DSM-5: 

 

A. Ihållande svårigheter att slänga eller göra sig av med saker, oavsett deras faktiska värde. 

B. Svårigheterna beror på ett upplevt behov av att behålla sakerna och obehag förknippat med att 
göra sig av med dem. 

C. Symtomen resulterar i ansamling av saker, som hopas och belamrar nödvändiga levnadsut-
rymmen och väsentligen förhindrar den avsedda användningen av dessa. Om levnadsutrymmen 
inte är stökiga och överhopade beror detta enbart på inblandning från en annan part (t ex familje-
medlemmar, städare, myndigheter). 

D. Samlandet orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i 
andra viktiga avseenden (inklusive att upprätthålla en säker miljö för en själv och andra). 

E. Samlandet beror inte på ett annat medicinskt tillstånd (t ex hjärnskada, cerebrovaskulär sjuk-
dom eller Prader–Willis syndrom). 

F. Samlandet förklaras inte bättre av ett annat tillstånd i DSM-5 (t ex samlande till följd av tvångs-
tankar i tvångssyndrom, minskad energi i egentlig depression, vanföreställningar i schizofreni eller 
annat psykotiskt tillstånd, kognitiva nedsättningar i demens, avgränsade intressen i autism-
spektrumstörning).  

(Ivanov & Rück, 2013: 1462). 


