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Förord 

Denna uppsats är tillägnad de människor som idag brottas med samlarsyndrom och tror att de är 

ensamma. Om du som läser detta är en av dem vill vi hälsa dig: Du är inte ensam, det finns hjälp 

att få och även om du levt med problematiken länge, är det inte omöjligt att vända situationen till 

det bättre. Vi tror på dig! 

Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till vår handledare Maricel Knechtel som lagt ner 

mycket tid och energi på att hjälpa oss att skriva denna uppsats så bra som möjligt. Utan dig hade 

det inte blivit så bra som det blev! Vi vill också rikta ett stort tack till de pionjära forskare som 

lagt ner stor del av sitt liv att utforska detta område för att hitta möjligheter, där andra ser hinder, 

för att hjälpa människor att kunna hantera sin samlarproblematik. Vår förhoppning är att denna 

uppsats ska vara till gagn för professionella som på något sätt kommer i kontakt med människor 

med samlarsyndrom eller problematiskt samlande. Men också till dig som är nyfiken och vill lära 

dig mer eller är närstående till en person med problematiskt samlande. 
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Titel: När dina ägodelar äger dig – En litteraturstudie om samlarsyndrom, 

behandlingsmetoder och skam 

Title: When your possessions own you – A literary review about hoarding, treatment 

methods and shame 

Authors: Nathalie Eckerdal and Jenny Eurell 

 

Abstract 

Hoarding disorder is a mental illness that affects about 2-5 % of the population. The most 

prominent symptoms of hoarding disorder are the inability to discard things and the excessive 

acquisition of possessions. The home becomes cluttered, often to the point where one no longer 

can use the rooms for their intended purposes. For example, one can no longer sleep in the bed or 

use the kitchen for cooking because of the clutter that takes up space. People with hoarding 

disorder often experience shame because of their disability and as a consequence they withdraw 

from social engagements and risk isolation. The purpose of this study was to give a literary 

review of treatment methods for hoarding disorder and their efficacy in Swedish, but also to 

show the impact of shame on treatment effect through Thomas Scheff’s theory of shame. The 

primary treatment method is Cognitive behavioral therapy designed especially for hoarding 

disorder, and has been tested in different forms such as individual-, group-, and internet based 

treatment. New treatments using Compassion-focused therapy and Acceptance and commitment 

therapy have also been developed. Studies on hoarding disorder and shame have shown a 

correlation between shame, symptom severity and identity. These new treatments address the 

shame experienced and they can hopefully increase the efficacy rate for hoarding treatment. 

Important factors for treatment progress were, among others, continued high motivation, frequent 

contact with clinician and a supportive family. A surprising result was that one study showed 

almost equal result in treatment led by a non-professional as a professional. More research is 

needed to further develop effective treatment. 

Nyckelord: samlarsyndrom, patologiskt samlande, behandling, KBT, skam, samlande. 

Keywords: hoarding, hoarding disorder, treatment, CBT, shame, collecting. 

Antal ord: 18 729 

  



4 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ..................................................................................................................................... 6 

1.1 Syfte och frågeställningar ..................................................................................................... 7 

1.2 Avgränsningar ....................................................................................................................... 7 

1.3 Begreppsdefinition ................................................................................................................ 7 

1.4 Disposition ............................................................................................................................ 8 

2. Vad är samlarsyndrom? .............................................................................................................. 8 

2.1 Problematiskt samlande ........................................................................................................ 8 

2.2 Prevalens och progression..................................................................................................... 9 

2.3 Samlarsyndrom som diagnos .............................................................................................. 10 

2.3.1 Diagnoskriterier ........................................................................................................... 11 

2.3.2 Behandling ................................................................................................................... 12 

2.3.3 Samsjuklighet ............................................................................................................... 12 

2.4 Riskfaktorer för att utveckla samlarsyndrom ...................................................................... 12 

2.5 Faktorer som upprätthåller samlarbeteende ........................................................................ 13 

2.6 Samlarsyndrom och skam ................................................................................................... 13 

2.7 Sammanfattning .................................................................................................................. 14 

3. Teoretisk ansats ......................................................................................................................... 15 

3.1 Kritisk realism ..................................................................................................................... 15 

3.1.1 Ontologi ....................................................................................................................... 16 

3.1.2 Epistemologi ................................................................................................................ 17 

3.1.3 Kort sammanfattning ................................................................................................... 17 

3.2 Thomas Scheffs teori om skam ........................................................................................... 17 

3.2.1 Kort sammanfattning ................................................................................................... 18 

4. Metod ........................................................................................................................................ 19 

4.1 Litteraturstudie .................................................................................................................... 19 

4.2 Sökprocess .......................................................................................................................... 19 

4.3 Studiens tillförlitlighet ........................................................................................................ 20 

4.4 Etik ...................................................................................................................................... 21 

5. Behandlingsmetoder ................................................................................................................. 21 

5.1 Kognitiv beteendeterapi ...................................................................................................... 21 



5 

5.1.1 Individuell KBT ........................................................................................................... 23 

5.1.2 Grupp-KBT .................................................................................................................. 24 

5.1.3 Internet och KBT ......................................................................................................... 24 

5.2 Andra behandlingar ............................................................................................................. 26 

5.2.1 Individual acceptance and commitment therapy for hoarding disorder....................... 26 

5.2.2 Compassion-focused therapy ....................................................................................... 27 

5.2.3 Case management ........................................................................................................ 28 

5.3 Sammanfattning av behandlingsmetoder ............................................................................ 29 

6. Behandlingseffekter .................................................................................................................. 30 

6.1 Tabell över behandlingsmetoder och andra åtgärder .......................................................... 30 

6.2 Goda men måttliga effekter av KBT ................................................................................... 35 

6.3 Vidareutveckling av behandling ......................................................................................... 36 

6.4 Faktorer som visat på goda resultat i behandling................................................................ 37 

6.5 När samlandet nått akut fara ............................................................................................... 38 

6.6 Om deltagarna i studierna ................................................................................................... 38 

6.6.1 Civilstånd, anställning och utbildning ......................................................................... 38 

6.6.2 Ålder ............................................................................................................................ 39 

6.6.3 Kön ............................................................................................................................... 40 

7. Diskussion ................................................................................................................................. 40 

7.1 Summering av resultatet ..................................................................................................... 40 

7.2 Diskussion av resultat i förhållande till teori ...................................................................... 42 

7.3 Diskussion av metod i förhållande till resultat ................................................................... 44 

7.4 Slutsatser och praktiska implikationer för tillämpning ....................................................... 44 

Referenser ..................................................................................................................................... 47 

 

  



6 

1. Inledning 
– När min mammas samlarsyndrom blommade ut förstod vare sig min bror och jag eller våra 

anhöriga vad det var som hände. Vi trodde länge att mamma inte orkade städa för att hon var trött 

och sjukskriven. Men det handlade ju om ett tvång, hon fick ångest av att göra sig av med saker. 

Mot slutet av sitt liv kunde Helenes mamma bara ta sig fram till sin säng via en smal gång mellan 

all bråte. Även själva sängen var så belamrad att hon nätt och jämnt fick plats att sova i den. 

(Persson, 2020, augusti). 

Citatet ovan, där Irmi Persson intervjuat Helene som vuxit upp med en mamma med 

samlarsyndrom, visar att samlarsyndrom (eng. hoarding disorder, men i vanligt tal även kallat 

hoarding) är ett problem som inte bara påverkar den drabbade utan även dennes familj och deras 

psykiska hälsa, samt sociala liv. Problematik som uppstår i samband med samlarsyndrom är 

bland annat ångest och kan även påverka de som bor i hushållet fysiskt genom exempelvis 

sjukdomar då hemmet kan vara en sanitär olägenhet. Hemmet kan vara så belamrat att rummen 

inte går att använda till det de är avsedda för. Det innebär även en brandrisk då föremål kan ligga 

för nära spisen och brandutgångar vara blockerade (Mataix-Cols, 2014). Hemmets tillstånd kan 

leda till att personen, eller dess familjemedlemmar, känner skam och därför inte bjuder hem 

gäster och på så sätt riskerar social isolering (Chou et al., 2018). 

Samlarsyndrom uppskattas finnas hos ca 2-5 % av befolkningen (Burton et al., 2016) och det är 

ovanligt att man söker vård för själva samlarbeteendet. Men då det är vanligt förekommande 

med samsjuklighet vid samlarsyndrom, händer det att man söker vård för annan problematik 

såsom ångest eller depression. Personer med samlarproblematik kan också komma i kontakt med 

socialtjänsten exempelvis på grund av att ekonomin är ansträngd eller via orosanmälningar för 

att barnen skulle kunna fara illa. Anledningen till att personer med ett problematiskt samlande 

inte söker vård kan vara att de inte ser samlandet som ett problem eller att det är stigmatiserande 

och därför känner skam. Detta kan göra det svårt att upptäcka samlarsyndrom (Region Uppsala, 

2021; Mataix-Cols, 2014). 

Samlarsyndrom är en relativt ny diagnos som kom med i diagnosverktyget DSM-V år 2013 

(Ivanov & Rück, 2013), och på grund av det finns det inte så mycket forskning om vilka 

behandlingsmetoder som finns, vilka som fungerar bäst och hur skam kan påverka behandling. 

Det finns i nuläget ingen sammanställning på svenska över behandlingsmetoder för 

samlarsyndrom, vilket är en lucka i forskningsområdet. Vidare har forskning (Weingarden & 

Renshaw, 2015) visat att skam kan påverka behandlingseffektivitet vid behandling av psykisk 

sjukdom. Vi vill därför undersöka vilka behandlingsmetoder som redan har testats, vilka effekter 

dessa har haft och om skam har betydelse för behandling av samlarsyndrom. En sådan översikt är 

efterfrågad av forsknings- och utvecklingsavdelningen inom Region Uppsala (FoU 

Socialtjänsten) för att stärka kommunen att arbeta kunskapsbaserat med denna grupp. Vi anser 

att kunskap om samlarsyndrom behöver spridas inte bara inom det medicinska fältet, utan också 

inom socialt arbete då även socionomer kan komma i nära kontakt med denna problematik. Mer 
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kunskap om ämnet bidrar till bättre förutsättningar att erbjuda de insatser och det stöd som 

behövs. Vi hoppas att denna litteraturöversikt kan vara med och bidra till socialtjänstens och 

sjukvårdens möjligheter att stödja denna grupp. Genom att… 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna studie har ett tvådelat syfte: att genom en litteraturstudie göra en översikt över vilka 

behandlingsmetoder som finns för samlarsyndrom, samt att se huruvida emotionen skam 

påverkar behandling och i sådana fall analysera vad det får för betydelse vid framtagning av nya 

behandlingar.  

För att nå detta syfte besvarar vi följande frågeställningar: 

● Vilka behandlingsmetoder för samlarsyndrom finns och vilka effekter har dessa haft? 

● Kan skam hos den enskilde påverka resultaten i behandlingarna, i sådana fall hur och vad 

får det för implikationer för framtida behandlingsmetoder? 

1.2 Avgränsningar 

I uppsatsen kommer vi fokusera på samlarsyndrom som egen diagnos och inte djursamlande eller 

samlarbeteende som symptom av annan problematik. Detta för att de flesta studier som gjorts har 

genomförts på personer med samlarproblematik relaterad till föremål och inte djursamlande, 

samt att det råder delade meningar huruvida djursamlande ska vara en del av samlarsyndrom 

eller andra psykiska problem. I kapitel två kommer vi ändå beröra dessa ämnen, men då för att 

fastställa skillnaden gentemot samlarsyndrom. 

1.3 Begreppsdefinition 

Belamring - Används som översättning av engelskans ”clutter”. Ordet indikerar en stökighet på 

grund av att hemmet är fullt av saker, inte på grund av att det är smutsigt. 

Hoarding beliefs - Övertygelser kopplat till problematiskt samlande (Steketee, Frost & Kyrios, 

2003), förklaras ytterligare i nästa kapitel. 

Klient och patient - Används synonymt med varandra. 

OCD - Förkortning av engelskans obsessive compulsive disorder, tvångssyndrom på svenska. 

Förenklat är det ett sjukdomstillstånd där man lever med tvångstankar till så hög grad att det gör 

att den enskilde lider av det eller att det blir ett hinder i vardagen (Gråberg, 2013). 

Problematiskt samlande - Används som översättning till det engelska ordet ”hoarding” eller för 

att benämna ett icke-normalt samlande. Engelskans ”hoarding” har en inneboende förståelse av 

problematiskt samlande som det svenska ordet samlande inte har (Region Uppsala, 2021). 
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Samlande - Ett neutralt uttryck till att samla på objekt. En översättning av engelskans 

”collecting”. 

Samlarsyndrom - Det finns ingen vedertagen svensk översättning av engelskans ”hoarding 

disorder”, både ”samlarsyndrom” och ”patologiskt samlande” har använts. Vi har i denna uppsats 

valt att benämna det samlarsyndrom. 

Överdrivet införskaffande - Används som översättning av engelskans ”excessive acquisition”, 

vilket betyder att man införskaffar fler föremål än vad som anses normalt eller behövligt. Detta 

kan ske både genom inhandlande och genom förvärvande av gratissaker och i enstaka fall även 

stöld (Frost et al., 2009). 

1.4 Disposition 

Samlarsyndrom är för många ett okänt begrepp och tillstånd och därför inleds nästföljande 

kapitel med en beskrivning om vad samlarsyndrom är, hur vanligt det är och andra aspekter om 

tillståndet som är bra att veta för att få en bakgrund i ämnet. I kapitel tre beskriver vi kritisk 

realism som ontologisk utgångspunkt och teoretisk ansats, samt att Scheffs teori om skam 

kommer användas för att analysera vårt resultat. I kapitel fyra redogör vi för metod, 

sökprocessen, studiens tillförlitlighet, samt etiska förhållningssätt. Resultat och analys 

presenteras i kapitel fem och sex under rubrikerna ”behandlingsmetoder” och 

”behandlingseffekter”. Kapitel sex innehåller även en sammanfattande tabell över de studier som 

uppsatsen analyserar. Resultatet diskuteras i kapitel sju, därefter kommer en referenslista över 

samtliga källor. 

2. Vad är samlarsyndrom? 

Nedan följer en redogörelse över samlarsyndrom för att få en större förståelse av vad det innebär 

och hur det skiljer sig från andra psykiska tillstånd, följt av en sammanfattning i slutet. 

2.1 Problematiskt samlande 

Samlarsyndrom är en psykisk sjukdom som som blev en egen diagnos i och med inkluderandet i 

diagnosverktyget Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, femte versionen 

(DSM-V) som kom ut 2013 (Mataix-Cols, 2014; Ivanov & Rück, 2013). Ett av de största 

symptomen på samlarsyndrom är en oförmåga att slänga eller göra sig av med saker. Det är inte 

ovanligt att sakerna man samlar på tar upp så mycket plats i hemmet att man inte längre kan 

använda utrymmen till det de är ämnade för. Det kan exempelvis vara så att det inte finns någon 

sittyta i vardagsrummet, att man inte kommer åt spisen för att laga mat, eller att man inte kan 

sova i sin säng då den är belamrad (Mataix-Cols, 2014). 
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Skillnaden mellan att samla på något, exempelvis en frimärkssamling eller hockeykort, och 

samlarsyndrom är att det i det förstnämnda ofta finns ett tema, samlingen är organiserad och 

samlaren planerar för sitt samlande. Det är även vanligt att samlingen har en särskild plats i 

hemmet. En person med samlarsyndrom däremot har ett brett samlande (samlar på många olika 

saker), samlandet innefattar många föremål, samt att samlaren har en oförmåga att göra sig av 

med saker då denne har en känslomässig anknytning till föremålen som gör att separation från 

dem skapar ångest och oro (Mataix-Cols, 2014). 

Vanligast är att samlandet är i överdriven mängd och/eller impulsivt, men i vissa fall kan det 

också vara passivt. Det innebär att man inte aktivt söker upp nya saker, vilket resulterar i att man 

får en större belamring över längre tid eftersom man inte slänger saker (Frost et al., 2009). Några 

anledningar till svårigheter att göra sig av med saker som personer med samlarsyndrom själva 

uppger är bland annat att föremålen kan komma till användning, att de är fina, att man inte vill 

bidra till ”slit-och-släng-samhället”, att personerna har en stark sentimental bindning till 

föremålen eller en kombination av dessa alternativ. Vanliga saker som personer med 

samlarsyndrom samlar på är bland annat gamla kläder, böcker, tidningar och papper av olika slag 

(Mataix-Cols, 2014). 

Att leva med samlarsyndrom påverkar den enskilde avsevärt. Den enskilde får svårt att utnyttja 

sina bostadsytor till det som de är avsedda för, men det kan också påverka fordon, trädgård, 

arbetsplats och släktingars hem. Att leva i ett belamrat hem kan också resultera i fysiska faror 

såsom brandrisk och ohygieniska förhållanden (Mataix-Cols, 2014). Samlarsyndrom kan också 

ge relationella konsekvenser. Generellt sett gifter sig människor med samlarsyndrom i mindre 

utsträckning än andra (Muroff, Underwood & Steketee, 2014b, s. 3) och är mer utsatta för social 

isolering. De fysiska farorna och ensamheten utgör ännu större risk för de som är äldre (Ayers et 

al., 2011). 

2.2 Prevalens och progression 

Uppskattningsvis drabbas ca 2-5 % av vuxna av samlarsyndrom och ca 2 % av ungdomar. Även 

om samlarsyndrom anses vara en vuxensjukdom så rapporterar 70 % av vuxna med 

samlarsyndrom att deras symptom började innan de fyllt 20 år, där medianåldern var 11-15 år för 

symptomens början (Burton et al., 2016). Prevalensen av samlarsyndrom uppges vara likvärdig 

mellan män och kvinnor. Det uppges också att problematiskt samlande är progressivt; typiskt sett 

börjar beteendet framträda i tidiga tonåren och ökar i allvarlighetsgrad allt eftersom personen blir 

äldre (Mataix-Cols, 2014). Det har även framkommit att samlarsyndrom oftare börjar i tidiga 

tonåren för de som aktivt förvärvar saker och i senare tonåren för de som inte aktivt söker upp 

nya saker (Frost et al., 2009). Kring 25-års ålder har symptomen ökat så att det dagliga livet är 

markant påverkat och vid 35-års ålder till den grad att det nått en klinisk signifikant nedsättning 

(Mataix-Cols, 2014). 
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2.3 Samlarsyndrom som diagnos 

Engelskans ”hoarding” som begrepp började användas inom forskning på 1990-talet och sedan 

dess har forskning om detta ökat, främst av forskare i Europa och USA. Tidigt antog man att 

samlarsyndrom var en subtyp av OCD och var också en subkategori till det i DSM-IV. Men 

senare forskning pekar på att det är en egen, om än relaterad, sjukdom (Muroff et al., 2014b, s. 2) 

och blev därför en egen diagnos (Ivanov & Rück, 2013). Detta då en studie som mätte 

samsjuklighet vid samlarsyndrom visat att över 80 % av vuxna med problematiskt samlande inte 

mötte kriterierna för OCD, samt att samlarsyndrom skiljer sig neurobiologiskt från OCD (Burton 

et al., 2016; Frost, Steketee & Tolin, 2011). Istället för att ha en känslomässig anknytning till de 

samlade föremålen, har en person med OCD svårt att göra sig av med objekten av en annan 

anledning. Vid OCD finns ofta en upplevelse av att man måste slänga sakerna på ett särskilt sätt, 

liknande en ritual. Denna ritual kan vara omständig eller rent utav omöjlig att genomföra och 

därför samlas föremålen på hög (OCD-förbundet, 2020). 

Det finns personer som samlar på djur (animal hoarding), men det är oklart huruvida detta är ett 

yttrande av samlarsyndrom eller andra psykiska åkommor (Mataix-Cols, 2014). I en studie från 

2007 gjord i Brasilien föreslår forskarna att djursamlande ska vara skilt från samlarsyndrom, men 

i dagsläget verkar det finnas lite kunskap om djursamlande. En grupp forskare på ”Hoarding of 

Animals Research Consortium” (HARC) har definierat djursamlare som personer som 1) samlar 

på ett stort antal djur, ofta hundar eller katter, 2) försummar att ge djuren mat, vatten, 

veterinärvård och lämpliga hygieniska förhållanden. Denna försummelse leder till spridning av 

sjukdomar, svält, skador och död för djuren, 3) förnekar att de inte förmår ta hand om djuren 

ordentligt, samt 4) fortsätter samla på djur trots misslyckande med att ta hand om dem (Region 

Uppsala, 2021). 

Eftersom problematiskt samlande ofta inte är anledningen till att en person söker hjälp, behöver 

behandlare fråga direkta frågor så som ”tycker du det är svårt att göra dig av med saker?” 

(Mataix-Cols, 2014, s. 2024, vår översättning), eller om personen har många ägodelar som tar 

upp mycket plats i hemmet. Om svaret är jakande på frågor som dessa kan man gå vidare med att 

genomföra strukturerade intervjuer för att bedöma om diagnoskriterierna är uppfyllda. Det finns 

även flera olika självskattningsskalor som kan vara till hjälp vid utredning (se kapitel fem), även 

hembesök är önskvärt och rekommenderat för att lättare kunna göra en bedömning av belamring 

och risker i hemmet. Om ett hembesök inte går att få till kan istället fotografier hjälpa vid 

bedömning, samt samtal med familj och vänner om klienten samtycker till dessa kontakter. 

Intervjuer med familj och vänner kan vara extra viktigt i de fall då klienten har liten insikt i 

samlarbeteendets omfattning och de risker det medför. Dessa intervjuer kan även hjälpa för att få 

en bild om samlarbeteendet har pågått under lång tid, om någon tredje part har försökt hjälpa till 

att rensa upp, samt om de sett några potentiella risker som behöver adresseras (Mataix-Cols, 

2014). 
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2.3.1 Diagnoskriterier 

I DSM-V står följande kriterier för samlarsyndrom: 

1. Ihållande svårigheter att slänga eller göra sig av med saker, oavsett dess faktiska värde. 

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

sig av med dem. 

3. Symtomen resulterar i en ansamling av saker som belamrar nödvändiga levnadsutrymmen. Detta 

leder till att levnadsutrymmen inte kan användas så som avsetts. Om levnadsutrymmen inte är 

stökiga och överhopade beror detta enbart på inblandning från en annan part (t ex 

familjemedlemmar, städare, myndigheter). 

4. 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). 

5. Samlandet beror inte på ett annat medicinskt tillstånd (t ex hjärnskada, cerebrovaskulär sjukdom 

eller Prader–Willis syndrom). 

6. Samlandet förklaras inte bättre av ett annat tillstånd i DSM-5 (t ex samlande till följd av 

tvångstankar i tvångssyndrom, minskad energi i egentlig depression, vanföreställningar i schizofreni 

eller annat psykotiskt tillstånd, kognitiva nedsättningar i demens, avgränsade intressen i 

autismspektrumstörning). (Ivanov & Rück, 2013). 

För att få diagnosen samlarsyndrom måste alla kriterier uppfyllas. Efter att en person fått 

diagnosen samlarsyndrom kan man ytterligare kategorisera några egenskaper för 

samlarbeteendet för att kartlägga hur det tar sig uttryck. Dessa är om personen ägnar sig åt 

överdrivet införskaffande och hur deras insikt för samlarbeteendet ser ut. Ca 80-90 % av 

personer med samlarsyndrom beräknas ägna sig åt överdrivet införskaffande. Det kan antingen 

vara införskaffande av gratissaker, att man köper föremål i överflöd eller i vissa få fall att man 

stjäl. Det är inte ovanligt att personer som ägnar sig åt överdrivet införskaffande upplever stress 

eller ångest om de inte kan införskaffa saker eller om de blir hindrade från att göra det. Den 

andra kategoriseringen man gör är i vilken grad personen har insikt om hur övertygelser och 

beteenden kopplat till samlarbeteendet är problematiska. Personer kan antingen ha god insikt, 

bristande insikt eller ingen insikt alls/förneka att samlandet skapar problem i det dagliga livet 

(Mataix-Cols, 2014). 

En diagnos för samlarsyndrom kan enbart göras om andra neurologiska tillstånd (exempelvis 

hjärntumör) eller psykiska störningar (till exempel demens och autism) som kan orsaka 

överdrivet samlande har uteslutits. Man behöver också vara extra noga med att överväga OCD 

som orsak till samlandet, då samlarsyndrom tidigare varit en subkategori till detta och även nu är 

en relaterad sjukdom. En person kan bli diagnostiserad med både samlarsyndrom och OCD om 

personen uppvisar annat tvångsmässigt beteende och samlandet verkar vara oberoende från dessa 

symptom (Mataix-Cols, 2014). 
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2.3.2 Behandling 

Att enbart rensa ut belamringen i hemmet hos en person med samlarsyndrom, särskilt hos äldre, 

har inte visat positiva resultat. Tvärtom har det lett till att bostaden fylls upp med belamring ännu 

en gång. Detta beror på att samlarsyndrom är ett mångfacetterat problem där personen behöver 

behandling och inte bara en städning (Kim, Steketee & Frost, 2001). 

Mataix-Cols (2014) skriver att den behandling som verkar ge bäst resultat är kognitiv beteende 

terapi (KBT) som är riktad specifikt mot samlarsyndrom och inkluderar: ”utbildning om 

samlarsyndrom, målsättning, motivationsökande tekniker, färdighetsträning i organisering och 

beslutsfattande, i att sortera och slänga föremål, att motstå införskaffande av nya saker, samt 

kognitiva tekniker utformade för att ändra dysfunktionella övertygelser om ägodelars viktighet” 

(Mataix-Cols, 2014, s. 2026f, vår översättning). Vi kommer i resultat- och analysdelen (kapitel 

fem och sex) gå in djupare på behandlingsmetoder och dess effekter. 

Rodriguez et al. (2016) gjorde en enkätstudie med över 200 personer med samlarbeteende om 

vilket behandlingsalternativ de tyckte verkade mest attraktivt. De behandlingar som uppgavs 

attraktiva var individuell KBT, självhjälpsbok och att få professionell hjälp att organisera. 

Anledningar som uppgavs var bland annat att metoderna verkade personliga, att man hamnar i 

ansvarsställning till någon annan och en tro på att metoderna i fråga hjälper, vilket är 

motiverande. Grupp-KBT ansågs inte lika attraktivt då respondenter uttryckte rädsla över att bli 

dömda. Minst attraktivt var sanktioner utfärdade från domstol med anledning att respondenterna 

var rädda att inte ha någon kontroll över situationen. Viktigt att nämna är att en tredjedel av 

deltagarna i studien inte själva genomgått någon form av behandling. 

2.3.3 Samsjuklighet 

Det förekommer att personer med diagnosen samlarsyndrom också har andra diagnoser och 

svårigheter. I en studie där det deltog 217 personer med samlarsyndrom visade det sig att knappt 

20 % också diagnostiserades med OCD. Egentlig depression (som i dagligt tal kallas depression) 

och koncentrationssvårigheter var vanligare hos de med samlarsyndrom än de i kontrollgruppen 

(som bara hade OCD). Upp till en tredjedel av de som diagnostiserats med samlarsyndrom hade 

också ångest och social fobi, även drag av perfektionism förekom (Frost et al., 2011; Muroff et 

al., 2014b, s. 3). 

2.4 Riskfaktorer för att utveckla samlarsyndrom 

Orsaken till att en person utvecklar samlarsyndrom är delvis okänd, men det finns flera 

riskfaktorer; genetik, inlärt beteende och andra miljöfaktorer, samt traumatiska upplevelser eller 

stress. Forskning har dock visat att samlarsyndrom till hälften kan förklaras av genetiska faktorer 

(Mataix-Cols, 2014). Det förekommer till exempel att personer med samlarsyndrom har en 

släkting med samlarbeteende (Frost & Steketee 2010, s. 103). När det gäller miljöfaktorer som 

påverkar förekomsten av samlarsyndrom har studier på tvillingar visat att det är de unika 
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miljöfaktorerna, inte den delade miljön, som påverkar (Mataix-Cols, 2014). Vilka dessa 

miljöfaktorer skulle kunna vara är inte säkerställt, men teorier finns om att traumatiska 

upplevelser skulle kunna spela en viktig roll för uppkomsten av samlarsyndrom (Frost & 

Steketee 2010, s. 91f). 

Att traumatiska upplevelser har ett orsakssamband med samlarsyndrom har inte kunnat 

fastställas. Dock är det en hög frekvens av personer med samlarsyndrom som rapporterat om 

tidigare traumatiska händelser, även att dessa händelser sammanfaller med en ökning av 

symptom på samlande. Viktigt att konstatera är dock att samlarsyndrom kan uppstå hos personer 

som inte upplevt någon tidigare traumatisk händelse och alla som varit med om traumatiska 

upplevelser utvecklar inte samlarsyndrom (Mataix-Cols, 2014). 

2.5 Faktorer som upprätthåller samlarbeteende 

Att leva med diagnosen samlarsyndrom innebär att man upprätthåller så kallade ”hoarding 

beliefs”. Det innefattar att man tillskriver sina föremål ett högre emotionellt, användbart och 

inneboende värde än vad som är normalt (Muroff et al., 2014a). Hoarding beliefs inkluderar även 

rädsla över att minnen eller information ska försvinna, kontrollbehov, samt att man har ett ansvar 

över föremålen. Ägodelarna kan också ge en känsla av trygghet och upplevas bidra till personens 

identitet (Steketee et al., 2003). Många som lever med samlarsyndrom har begränsad insikt i sin 

problematik vilket också upprätthåller problemet då det blir svårt att behandla (Muroff et al., 

2014a). En annan aspekt som kan upprätthålla samlarsyndrom och försvåra behandling är att de 

berörda ofta har svårt med beslutsfattande, vilket i sin tur kan vara ett hinder för att ingå en 

behandling och/eller slutföra de uppgifter som ingår i behandlingen (Steketee et al., 2003). 

Undvikande beteende är ytterligare en faktor som upprätthåller samlarproblematiken (Chou et 

al., 2020). 

2.6 Samlarsyndrom och skam 

Det finns flera artiklar om samlarsyndrom som berör ämnet skam, det kan exempelvis röra sig 

om intervjustudier där respondenterna tagit upp att de känt skam vilket redogörs bland annat av 

Rees, Valentine och Anderson (2018) där de intervjuar vuxna barn till personer med 

samlarsyndrom. Det är dock få studier som undersökt skammens koppling till samlarsyndrom 

specifikt, men några som gjort det är Weingarden och Renshaw (2015), Chou et al. (2018), samt 

Brien, O’Connor & Russell-Carroll (2018). 

Weingarden och Renshaw (2015) skriver att skam är en självmedveten och smärtsam emotion 

som uppkommer när man ser negativt på sig själv vilket kan leda till att man känner sig värdelös 

eller ”liten”. Skam är präglat av självkritik vilket leder till att man anklagar sig själv. Generellt 

har det visat sig att skam påverkar det psykiska måendet, det sociala livet och även att det är ett 

hinder vid behandling. Forskare som tittat närmare på hur skam relaterar till samlarsyndrom 
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specifikt har kommit fram till att personer med samlarsyndrom kan känna skam över att ha en 

psykisk sjukdom och känna skam över symptomen som sjukdomen visar sig genom (Weingarden 

& Renshaw, 2015). Man har även visat på en statistisk signifikant korrelation mellan skam och 

självkritik, mellan samlarsymptom och självkritik, samt mellan samlarsymptom och skam. Man 

har även sett ett signifikant samband mellan skam och hoarding beliefs. Tidigare forskning på 

personer med OCD har visat att allvarlighetsgrad av samlarsymptom korrelerar med i vilken grad 

självkänslan är knuten till hoarding beliefs (Chou et al., 2018). Detta kan alltså initialt sägas gälla 

också för samlarsyndrom i och med Chou et al.:s (2018) resultat, även om fler studier behöver 

undersöka resultatet för att säkerställa det. Brien et al. (2018) menar att problematiskt samlande 

kan vara en copingstrategi för obearbetade svåra händelser i livet och menar att fokus vid 

behandling inte först och främst ska ligga vid att rensa ut föremål, utan i stället fokusera på 

emotionellt stöd. Att samlarsyndrom skulle kunna bero på en obearbetad kris är något som 

Mataix-Cols (2014) rapporterat om som en riskfaktor till samlarbeteende. 

I de tre studierna inriktade på skam lyfts behovet av mer forskning kring skam i relation till 

samlarbeteende och samlarsyndrom, samt att skam behöver beaktas vid behandling. Weingarden 

och Renshaw (2015) menar att gruppbehandling är en effektiv metod för att minska skam då det 

är ett bra sätt att få se att man inte är ensam om sin situation. De betonar även vikten av att som 

behandlare förbli neutral vid bemötande; inte visa negativa känslor vid exempelvis hembesök, 

för att på så sätt inte skamma personen utan istället kunna uppmuntra och stötta för behandling. 

2.7 Sammanfattning 

Vi har redogjort för vad samlarsyndrom är, hur diagnosen uppkom, vilka kriterier som behöver 

uppfyllas, kännetecken för diagnosen, om samsjuklighet och andra former av samlarsyndrom, 

samt berört behandlingsmetod. Av detta har vi kunnat se att det varit omdiskuterat huruvida 

samlarsyndrom ska vara en subkategori av OCD eller en egen diagnos. Det blev en egen diagnos 

i och med DSM-V år 2013 då studier visat att över 80 % av vuxna med samlarsyndrom inte 

uppvisar annan problematik kopplat till OCD. Personer med samlarsyndrom kan även ha andra 

diagnoser, så som depression, ångest och OCD. I kapitlet framkommer att personer med 

samlarsyndrom samlar på flera olika sorters saker, att föremålen är många, att samlingen inte är 

organiserad, samt att det finns en känslomässig bindning till föremålen och att man har svårt att 

rensa ut eller göra sig av med dem. Det finns personer som samlar på djur, men i dagsläget är det 

oklart huruvida det är ett yttrande av samlarsyndrom eller om det beror på andra psykiska 

åkommor. 

Varför en person utvecklar samlarsyndrom är inte helt känt, men till viss del verkar det bero på 

genetik och miljöfaktorer. Även trauma kan vara en utlösande faktor, men det är inte säkerställt. 

Samlarsyndrom upprätthålls genom så kallade hoarding beliefs; trossystem som gör att den 

drabbade lever kvar i sjukdomstillståndet, samt bristande sjukdomsinsikt. Det har framkommit 

att KBT speciellt riktad mot samlarproblematik är den behandlingsmetod som har genererat bäst 
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resultat hittills. Mer om behandlingsmetoder och dess effektivitet kommer redovisas i resultat- 

och analysdelen (kapitel fem och sex). Det har även framkommit att skam är vanligt 

förekommande vid psykiska sjukdomar, då även vid samlarsyndrom. Vi kommer att analysera 

mer i resultat- och analysdelen hur skam kan påverka behandling för personer med 

samlarsyndrom. 

3. Teoretisk ansats 

Nedan följer en redogörelse för vår vetenskapsfilosofiska utgångspunkt, nämligen kritisk 

realism, samt vår teoretiska ansats av att förstå känslor kopplade till samlarsyndrom med hjälp av 

Thomas Scheffs teori om emotionen skam. 

3.1 Kritisk realism 

Kritisk realism är en underkategori av realism, det finns flera olika underkategorier så som naiv 

realism, teoretisk realism, modest realism, med mera (Brante, 2013, s. 110). Gemensamt för 

realism är grundantagandena att 1) det finns en verklighet som är oberoende subjektets 

uppfattning av den (ontologi), 2) man kan få kunskap om denna verklighet (epistemologi), 3) det 

yttersta målet för vetenskapen är att förklara denna verklighet, samt 4) att kunskap är ”felbar men 

också korrigerbar, och det finns metoder att nå bättre kunskap.” (Brante, 2013, s. 110). 

Det var den engelske filosofen Roy Bhaskar som utvecklade kritisk realism på 1970-talet 

(Danermark, Ekström & Karlsson, 2018, s. 13) och det kan sägas vara en reaktion mot både 

positivismens och socialkonstruktivismens antingen-eller-perspektiv, för att istället införa ett 

både-och-perspektiv (Danermark et al., 2018, s. 13, 15). Kritisk realism (även realism som 

övergripande kategori) positionerar sig mellan objektivism och subjektivism, eller annorlunda 

uttryckt: mellan positivism och konstruktivism, och kan således sägas vara en medelväg mellan 

dessa två perspektiv. Detta då den betonar att det finns en objektiv verklighet (likt positivismen) 

men denna verklighet kan inte uppfattas utanför subjektets förståelse (likt konstruktivismen) 

(Danermark et al., 2018, s. 34, 54). Rogers och Pilgrim (2014) kallar kritisk realism ”social 

realism” för att betona användandet på sociologiska frågor. De skriver: 

Social realists consider that human action is neither mechanistically determined by social reality 

nor does intentionality (voluntary human action) simply construct social reality. Instead, society 

exists prior to the lives of people but they become agents who reproduce or transform that society. 

(s. 12). 

Det finns alltså en verklighet som är oberoende av människans uppfattning, men människan är 

samtidigt med och konstruerar och reproducerar den verkligheten. 
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3.1.1 Ontologi 

Kritisk realism utgår från att verkligheten är stratifierad och kan delas upp i tre nivåer med olika 

djup; empirins domän, det faktiskas domän och verklighetens domän. Empirins domän handlar 

om det vi observerar och uppfattar med våra sinnen, det faktiskas domän syftar till det som sker 

oberoende av om någon observerar det eller ej, samt verklighetens domän (som är en 

underliggande nivå) innefattar de mekanismer och strukturer som producerar händelser. 

Nivåerna är åtskilda men hör ändå samman (Danermark et al., 2018, s. 38f; Alvesson & 

Sköldberg, 2017, s. 63). Ett exempel är att på den empiriska nivån kan man observera att en sten 

faller till marken om man släpper den, mekanismen på den verkliga nivån som ligger bakom 

detta är gravitationen. Mekanismer och strukturer kan visa sig genom effekter och på så sätt 

indirekt identifieras (Danermark et al., 2018, s. 42f, 122f; Brante, 2013, s. 111f). Ett exempel 

relaterat till samlarsyndrom är att vi på den empiriska domänen kan uppfatta att en person med 

samlarsyndrom blir isolerad från omvärlden. På det faktiskas domän innebär det att personen blir 

ensam oavsett om denne eller andra märker det eller inte. På verklighetens domän beror 

isoleringen, bland annat, på den bakomliggande mekanismen att personen skäms över att visa 

upp sitt hem för en utomstående. Mekanismernas effekter måste dock inte visa sig på den 

empiriska nivån. Det är en komplex sammansättning av mekanismer som orsakar olika utfall och 

ibland även avsaknad av utfall eller observerbara effekter (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 66). 

Inom kritisk realism finns ett intresse för helheter och sammanhang. Den verkliga nivån är 

central och man ”betonar starkt verklighetens objektiva karaktär och menar att ett fokus på 

sociala konstruktioner är otillräckligt och missvisande.” (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 63). 

Sociala konstruktioner erkänns dock men ges en marginell roll då man anser att även om något är 

socialt definierat betyder det inte att det är mindre verkligt (Danermark et al., 2018, s. 21, 41; 

Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 64). Något är verkligt om det ”påverkar beteenden och gör 

skillnad. Verkligheten består inte bara av materiella objekt. Även idéer och diskurser är verkliga 

och kan ha kausala effekter.” (citat från Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 64f; Danermark et al., 

2018, s. 41, 54). Exempelvis skulle socialkonstruktivister kanske säga att samlarsyndrom är 

socialt konstruerad; från 2013 finns det en diagnos som kallas samlarsyndrom vilket inte fanns 

tidigare. Men det betyder inte att den är mindre verklig eller att de problem som blir till följd av 

syndromet är mindre verkliga. Det är då irrelevant om sjukdomen är en social konstruktion eller 

inte, då konsekvenserna av det som definierats som samlarsyndrom är verkliga. 

Kausala samband har att göra med objektens natur; vad som avgör vad de kan, och inte kan, 

åstadkomma för effekter. Men till skillnad mot positivismen som räknar med direkta 

orsakssammanhang, så menar kritisk realism att det är komplexa förhållanden mellan orsak och 

verkan (kausalt samband) och de kan vara på olika nivåer (Danermark et al., 2018, s. 72). 

Kritisk realism undersöker de olika mekanismer som har bäring på olika effekter eller händelser, 

de krafter och egenskaper som mekanismerna producerar och de intrikata samband mellan olika 

strukturella nivåer som bidrar till kausala krafters komplexitet och som gör dessa omöjliga att 

behandla som enstaka, isolerbara faktorer. (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 65). 
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Det finns generella underliggande mekanismer som är viktiga för förståelsen av 

samhällsutvecklingen (Danermark et al., 2018, s. 42; Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 307). Inom 

kritisk realism menar man att strukturer för, exempelvis social interaktion, formar 

handlingsmönster som blir till riktlinjer för en persons handlande. Men en person har ändå 

makten att handla på ett annat sätt. Över tid kan handlingar på så sätt förändra strukturerna 

(Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 68). 

3.1.2 Epistemologi 

Inom realismen menar man att det går att få kunskap om verkligheten, även om denna kunskap 

kan vara felbar. Tre sätt att göra det på är; genom verkligheten, historiskt framvuxna teorier om 

verkligheten, samt det sociala. Verkligheten handlar om att vi kan få kunskap om hur den är 

beskaffad. Det kan göras på en mängd sätt, men några av dem är genom enkäter eller mikroskop. 

Historiskt framvuxna teorier om verkligheten är föreställningar, förklaringar och tolkningar av 

verkligheten. Det sociala innebär att kunskap alltid uppkommer i en social och kulturell kontext 

som kan påverka kunskapsinnehållet (Danermark et al., 2018, s. 33f; Brante, 2013, s. 112). 

3.1.3 Kort sammanfattning 

”Kritisk realism betonar starkt skillnaden mellan verkligheten som sådan och våra föreställningar 

om den.” (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 64). Vi har valt just kritisk realism eftersom det 

fångar att det finns en objektiv verklighet men samtidigt att människans kunskap om denna 

verklighet påverkas av kulturella kontexter, samt att människans handlingar är med och formar 

verkligheten. 

3.2 Thomas Scheffs teori om skam 

Psykisk sjukdom och upplevelser av skam är sammankopplade (Scheff & Starrin, 2013, s. 194; 

Weingarden & Renshaw, 2015). För att förstå de känslor som kopplas till samlarsyndrom 

kommer vi därför använda oss av Thomas Scheffs teori om skam. Scheff och Starrin (2013) 

skriver att ett emotionssociologiskt perspektiv på sociala problem ”betonar sociala problems 

emotionella och relationella komponenter.” (s. 186). Scheff och Starrin (2013) menar att skam 

och stolthet är de två emotioner som påverkar en persons självkänsla och den sociala 

interaktionen allra mest, mer än några andra känslor. I ett individualiserat land trängs dock 

emotionerna skam och stolthet ofta bort; ”individualismen döljer det nät av relationer som finns 

kring varje individ.” (s. 188). Av emotionerna skam och stolthet menar Scheff (2003) att skam är 

själva grundkänslan och kan ses som en gruppbeteckning på negativa känslor. Han argumenterar 

för att skam är den viktigaste emotionen i relation till andra människor. Scheff beskriver skam 

utifrån tre aspekter. För det första är skam vår moraliska kompass då det är grunden för 

människans moral och samvete. Skammen berättar för oss när vi gjort fel endast genom dess 

känslotillstånd. För det andra är skammen kopplat till när vi har problem i relationer. Scheff 

belyser vikten av våra sociala band och att känna skam är en reaktion mot när dessa band 
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tenderar att brytas. Vidare lyfter han att dessa sociala band även finns mellan individen och 

samhällets normer. Om personens beteende avviker från gruppens ideal finns risk att de sociala 

banden mellan jaget och gruppen bryts och därav uppstår skam. För det tredje spelar skam en 

viktig roll i att reglera sina känslor. Man kan känna skam över att uttrycka sina andra emotioner, 

både positiva och negativa och därför håller man inne dessa. Dessutom kan man känna skam 

över att man känner skam (Scheff, 2003; Scheff & Starrin, 2013, s. 190f). 

Skam kan ses som en process; först händer något som sätter igång skammen och sedan brukar 

den fysiologiska fasen komma. Det kan innebära att man rodnar, slår ned blicken, samt ”kognitiv 

chock” vilket innebär ”en tillfällig blockering av tankeförmågan” (Scheff & Starrin, 2013, s. 

192). Sedan följer den kognitiva fasen; man drar sig till minnes andra gånger man känt skam i 

liknande situationer och tankar om att man är värdelös, svag, löjlig, med mera, är vanligt 

förekommande. Scheff och Starrin (2013) beskriver vad den kognitiva fasen handlar om så här: 

Slutligen handlar den kognitiva fasen om önskningar om närhet och fruktan för samma närhet: känslan av 

att vara skild från all mänsklighet, att vara oälskbar, av önskan att bli lämnad och fruktan att bli det för 

alltid. (s. 192). 

Efter att den kognitiva chocken släppt står man i princip inför två val (även om det ofta är 

omedvetna); antingen att inför sig själv erkänna/acceptera skammen eller försvara/skydda sig 

från skammen. Skam kan påverka ens självbild och självkänsla, men självbilden och självkänslan 

kan också påverka hur man relaterar till skam. Om ens självbild inte klarar av att möta skammen 

reagerar man med att försvara/skydda sig själv, vilket man kan göra på olika sätt. Scheff och 

Starrin (2013) beskriver dessa sätt utifrån Donald Nathansons ”skammens kompass” där det 

finns fyra reaktionssätt; tillbakadragande, undandragande, attack mot andra, samt attack mot 

själv (s. 193). Tillbakadragande innebär att man vill försvinna ur synhåll och att man undviker 

kontakt med andra människor. Oro och rädsla är känslor som ofta följer denna reaktion. 

Undandragande innebär att man vill undvika skammen till varje pris och att man ignorerar den, 

vilket kan ske på två sätt; antingen genom att se till att inte försätta sig i en potentiellt skamfylld 

situation, eller genom att framhäva sig själv för att väcka avund och beundran. Känslor som hör 

ihop med detta reaktionssätt är spänning och ilska. Attack mot andra innebär ofta att skammen 

väckt känslor av underlägsenhet och detta hanteras genom att attackera andra, ofta de som 

upplevs svagare. Det kan vara genom verbala eller fysiska attacker; exempelvis hån, 

överlägsenhet, våld, med mera. Känslor förknippade med detta reaktionssätt är avsky och ilska. 

Attack mot själv innebär att man minskar sitt eget värde och tonar ned sina egna behov. Känslan 

som ligger till grund för detta reaktionssätt är självförakt (Scheff & Starrin, 2013, s. 193f). 

3.2.1 Kort sammanfattning 

Skam och psykisk sjukdom har visat sig vara sammankopplade (Scheff & Starrin, 2013, s. 194; 

Weingarden & Renshaw, 2015) och Scheff menar att skam är den viktigaste känslan när man 

relaterar till andra människor (Scheff, 2003). Skamkänslor kan uppstå när våra sociala band 

hotas eller bryts, både interpersonellt och mellan individer och samhällets normer (Scheff, 2003). 
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Vi har valt att använda Scheffs teori om skam för att förstå hur denna emotion skulle kunna 

påverka personer med samlarsyndrom och behandling. Vidare anser vi att de fyra reaktionssätt 

på skam, som är kopplade till ”skammens kompass”, är ett relevant sätt att förklara hur skam kan 

påverka en person med samlarsyndrom. Reaktionssätten är: tillbakadragande, undandragande, 

attack mot andra, samt attack mot själv (Scheff & Starrin, 2013, s. 193f). 

4. Metod 

I detta kapitel redovisas att studien använt sig av metoden kvalitativ litteraturstudie, vår 

sökprocess och sedan redogörs för sökprocessen, samt de inklusionskriterier vi förhållit oss till. 

Avslutningsvis behandlar kapitlet studiens tillförlitlighet och etiska förhållningssätt. 

4.1 Litteraturstudie 

Vi kommer genomföra en kvalitativ litteraturstudie. Jacobsen (2012, s. 59f) skriver att syftet med 

en litteraturstudie är att ta fram vilken kunskapsstatus som finns inom ett visst ämne genom att 

använda sekundärkällor, det vill säga texter som redan är publicerade i böcker, rapporter 

och/eller artiklar. Därefter sammanställer man teorier och resultat för att redovisa vad man 

kommit fram till. Vår studie är en sammanställning av vilka behandlingsmetoder som använts 

vid samlarsyndrom, samt hur dessa metoder har fungerat. I resultat- och analysdelen (kapitel fem 

och sex) kommer vi redogöra för behandlingsmetoderna, deras resultat, samt skillnader beroende 

på ålder, kön, civilstånd, anställning och utbildning. Resultatet kommer analyseras med hjälp av 

vår teori om skam för att undersöka potentiella orsaker till resultatet och vad det kan få för 

konsekvenser i vidare utformning av behandlingsmetoder och för socialt arbete. 

4.2 Sökprocess 

Vi har använt oss av Google och Uppsala Universitetsbiblioteks söktjänst och dess databaser för 

att hitta artiklar som är peer reviewed och annan lämplig litteratur. De databaser som användes 

till olika sökningar i Uppsala Universitetsbiblioteks söktjänst är: ProQuest (Applied Social 

Sciences Index & Abstracts (ASSIA)), SwePub, PsycArticles (via EBSCOhost), PsycInfo och 

Libris. Vi har gjort en strukturerad sökning av litteratur på både svenska och engelska och använt 

oss av sökorden: hoarding, individual, CBT, compulsive buying, compulsive hoarding, 

treatment, gender, social class, hoarding beliefs, age, shame, patologiskt samlande, 

samlarsyndrom, behandling och skam. Vi har också använt oss av trunkering för att vidga 

resultatet, samt booleska operatorer som AND, OR och NOT för att kombinera dessa ord på 

olika sätt för att hitta artiklar mer relaterade till vårt syfte och frågeställningar. När vi hittade 

artiklar valde vi först ut dem enbart på titel och läste sedan abstract för att se om de var relevanta 

för vårt syfte; om de rörde behandling av samlarsyndrom, eller skam relaterat till 

samlarsyndrom. Om de var i enlighet med syfte och frågeställningar fortsatte vi med att läsa hela 
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artikeln och sedan skriva ned korta punkter om syfte, metod, urval, resultat och slutsats för att få 

en översikt över det insamlade materialet. När artiklar refererade till tidigare studier kedjesökte 

vi även dessa. De inklusionskriterier vi utgått från är att litteraturen på något sätt behöver vara 

relevant för vårt syfte och våra frågeställningar, det vill säga beröra samlarsyndrom och dess 

behandling eller samlarsyndrom utifrån skam. Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna 

skulle vara skrivna 2007 eller senare, eftersom den första behandlingsmanualen för 

samlarsyndrom kom först 2007 (Steketee & Frost), samt artiklar om behandlingsmetoder som 

endast rör vuxna. Vi har aktivt letat efter artiklar som berör olika sorters behandlingsmetoder för 

att på så sätt få en bredd i vår redovisning, vi är dock medvetna om att det är möjligt att vi inte 

hittat alla. Vidare är det även möjligt att vi inte fått med alla artiklar som rör individuell-, grupp- 

och internetbaserad KBT, men här anser vi ändå att det urval vi fått med kan få vara en 

representation för dessa behandlingsmetoder. Artiklarna som används är peer reviewed och de 

böcker som inkluderats är skrivna av forskare som är framstående i ämnet för att studien ska 

hålla en hög trovärdighet. Vi har valt att aktivt exkludera artiklar som berör djursamlande då 

detta är omtvistat om det hör till diagnosen samlarsyndrom eller beror på annat psykiskt tillstånd. 

De 15 studier som vi valt att analysera finns i tabellform i kapitel sex. 

Vi har även sökt efter uppsatser på DiVA-portalen för att se om vår studie redan gjorts, samt för 

att kedjesöka litteratur i de uppsatser som rör liknande ämnen. Det fanns uppsatser som endast 

snuddade vid ämnet, inklusive två intervjuundersökningar med professionellas upplevelser av 

samlarsyndrom, så vår uppsatsidé är fortfarande relevant. 

4.3 Studiens tillförlitlighet 

Empiri som finns i akademiska undersökningar ska vara giltig och relevant. Giltighet och 

relevans mäts enligt Jacobsen (2012) på två sätt: genom intern validitet och extern validitet. 

Intern innebär att man medvetet mäter eller undersöker det man faktiskt avser. Extern handlar 

om den aktuella studien skulle vara relevant även i andra sammanhang, om man göra 

generaliserande uttalanden utifrån den givna empiri som presenteras. Att studien anses pålitlig 

och trovärdig är självklart också viktigt för en akademisk studie. Kortfattat innebär det att man 

ska kunna lita på studien, dess resultat och tillvägagångssätt (s. 21, 161f). 

För att upprätthålla ovanstående kriterier har vi i denna litteraturstudie i första hand valt att 

endast använda artiklar som är peer reviewed och böcker av författare som är ledande på 

området. I sökprocessen fann vi artiklar som berörde samlarsyndrom från olika synvinklar och 

med olika huvudfokus, därför valde vi de inklusionskriterier som nämnts ovan. Genom 

avgränsningarna har studien fått en tydlig riktning för att besvara våra frågeställningar. Genom 

att förklara vår metod och sökprocess tror vi att liknande studier skulle komma fram till liknande 

resultat. Vi är dock medvetna om att forskningen går framåt och att resultatet i denna 

litteraturstudie är begränsat till den tid vi lever i, i skrivande stund. 
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4.4 Etik 

Då vi inte genomför exempelvis intervjuer eller andra metoder som innefattar direkt kontakt med 

personer med samlarsyndrom behöver vi inte hantera etiska överväganden såsom konfidentialitet 

gentemot respondenterna, samtycke eller om studien kommer att utsätta respondenterna för 

potentiell skada (Padgett, 2017, s. 79-85). Vi kommer utgå från publicerade studier som redan 

övervägt dessa etiska aspekter, granskats och blivit godkända för publicering. Däremot behöver 

vi överväga hur vi använder vårt språkbruk genomgående i uppsatsen för att inte omedvetet bidra 

till att stigmatisera en redan potentiellt utsatt grupp. Vi behöver också aktivt arbeta för att ge en 

trovärdig bild av forskningsfältet och de behandlingsmetoder som finns. 

5. Behandlingsmetoder 

I detta kapitel kommer vi redogöra för 15 studier som berör behandlingar mot samlarsyndrom 

(tabell över dessa finns i kapitel 6.1). Majoriteten av dessa är kvantitativa och inom det 

medicinska fältet. Inledningsvis beskrivs vad KBT anpassat för samlarsyndrom är och 

grundläggande kunskap för att förstå bedömning i studierna som följer. Därefter redogörs olika 

typer av KBT som testats följt av några få andra metoder som testats eller föreslagits. Vi kommer 

att analysera behandlingsmetoderna genom vår teori om skam. 

5.1 Kognitiv beteendeterapi 

Det finns relativt få empiriska studier om effektiva behandlingsmetoder för samlarsyndrom, trots 

dess höga allvarlighetsgrad. Forskning visar att medicinering och behandling som använts vid 

OCD inte har gett goda resultat för behandling av samlarsyndrom (Muroff et al., 2010). Kognitiv 

beteendeterapi (KBT) har hittills visat ge bäst resultat och därav har KBT testats i olika former 

för att ta fram den mest effektiva metoden. 

KBT har sin utgångspunkt i inlärningsteori, det vill säga att beteenden är inlärda och terapin 

inleds därför med att analysera det problematiska beteendet, vad som utlöser det och vilka 

konsekvenser det får. Därefter ligger fokus på att patienten ”lär om sig” till nya beteenden. Ofta 

har KBT inslag av undervisning så att patienten får en förståelse för sina reaktioner och sitt 

tillstånd (Klefbom, 2010). 

Studier på KBT specifikt för samlarsyndrom har gjorts sedan 1990-talet. De äldre studierna har 

gått före och testat strategier som sedan har utvecklats i senare undersökningar. 2007 

sammanställdes den första manualen (Compulsive Hoarding and Acquiring: Therapist Guide) för 

KBT specifikt inriktad på samlarsyndrom (Steketee & Frost, 2007). 

Utifrån den första manualen för KBT för samlarsyndrom har det sedan utformats och reviderats 

flera nya över tid. Här nämns några: Treatment for Hoarding Disorder: Therapist Guide (2 edn) 

(Steketee & Frost, 2013), Group Treatment for Hoarding Disorder: Therapist Guide (Muroff, et 
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al., 2014b) och CBT for Hoarding Disorder: A Group Therapy Program Therapist's Guide 

(Tolin et al., 2017). Denna särskilda KBT-metod har testats både som individuellt program, 

grupp-KBT och med internetverktyg som hjälpmedel. Det är dessa, samt nya förslag på 

behandlingsmetoder, vi kommer presentera närmare nedan. 

Compulsive Hoarding and Acquiring: Therapist Guide (Steketee & Frost, 2007) är som tidigare 

nämnt den första manualen som skrevs på ämnet och vanligast förekommande i de artiklar vi 

läst. Den refereras ibland som ”the gold-standard” tillsammans med den reviderade upplagan 

Treatment for Hoarding Disorder: Therapist Guide (2 edn) (Steketee & Frost, 2013) 

(Eppingstall, Xenos & Yap, 2020). Gemensamt för KBT anpassat för samlarsyndrom är att det 

innehåller undervisning om vad samlarsyndrom är, motivationsarbete, målsättningar för 

behandlingen, färdighetsträning i beslutsfattande och organisering, slänga och sortera föremål, 

träning i att motstå att handla/införskaffa nya föremål, samt ett moment om att undvika återfall. 

Behandlingen bemöter också hoarding beliefs, bland annat känslomässig förbindelse till 

föremålen, genom kognitiv träning. Behandlingen sker genom flera sessioner med en behandlare 

som ger motiverande samtal, vägleder och stöttar i att sortera och slänga föremål, vilket ibland 

sker i hemmet. Om patienten har problem med överdrivet införskaffande kan sessioner adressera 

detta genom att träna på att inte handla även om man befinner sig i en affär. Behandlingen har 

utgångspunkt i målsättningen som deltagaren gör i början tillsammans med behandlare och 

innefattar ofta läxor som ska göras mellan sessionerna. Mot slutet av behandlingen planeras 

strategier för att undvika återfall (Steketee & Frost, 2007, s. 1-15; Steketee, 2014, s. 264-266; 

Muroff et al., 2014b, s. 12; Tolin et al., 2017, s. 47-50; Steketee & Frost, 2013, s. 16-17). 

Behandlaren uppmuntrar patienten till egna personliga mål. Föreslagna målsättningar är bland 

annat: att kunna utnyttja boendets ytor, bli bättre på beslutsfattande och att ha ett städat kök så 

man kan laga mat. Det är alltså sällan målet i sig handlar om att ”bli helt frisk” utan snarare om 

att kunna förbättra levnadsförhållanden och hantera hoarding beliefs bättre (Muroff et al., 2014b, 

s. 98f). Individuell-, grupp-, samt internet-KBT skiljer sig något åt i hur de går till, vilket vi 

kommer redogöra för nedan (se respektive rubrik). 

Gemensamt för de KBT-behandlingar som testats är att samlarbeteendet och behandlingen har 

mätts genom olika mätskalor för att kunna bedöma allvarlighetsgrad och framsteg. De vanligaste 

vi har sett under denna studie är följande: 

- Saving Inventory-Revised (SI-R). SI-R är en mätskala med 23 frågor där deltagaren 

skattar alternativ som stämmer överens med den egna upplevelsen gällande belamring, 

samlande och förvärvande. Skalan särskiljer också samlarsyndrom från OCD (Frost, 

Steketee & Grisham, 2004). 

- Saving Cognitions Inventory (SCI). SCI används för att kartlägga kognitioner (hoarding 

beliefs) som är kopplade till samlarsyndrom, exempelvis att bibehålla kontroll över 

föremål, emotionell anknytning till föremål, ansvarskänsla över föremål och rädsla att 

förlora minnen om föremål försvinner. Kartläggningen sker genom 24 

självskattningsfrågor (Steketee et al., 2003). 



23 

- Hoarding Rating Scale-Interview (benämns både som HRS och HRS-I). HRS-I är ett 

mätinstrument som inkluderar korta semistrukturerade intervjuer gällande belamring, 

svårighet att slänga saker, förvärvande av föremål, ångest och begränsningar i 

vardagslivet på grund av samlarsyndrom. Mätskalan är också ett instrument som ger en 

distinktion mellan samlarsyndrom och annat tillstånd (Tolin, Frost & Steketee, 2010). 

- Clutter Image Rating (CIR). CIR består av nio bilder av olika allvarlighetsgrad av 

belamring i sovrum, kök och vardagsrum. Dessa bilder används för att skatta hur allvarlig 

belamringen är i hemmet och för att mäta positiv och negativ utveckling (Frost et al., 

2008). 

- Clinician’s Global Impression (CGI). CGI finns i två versioner; CGI-S som mäter 

övergripande allvarlighetsgrad i psykisk sjukdom och CGI-I som mäter övergripande 

framsteg (Tolin, Frost, Steketee, 2007). 

5.1.1 Individuell KBT 

Individuell KBT är utformad så att patienten har individuella sessioner med behandlaren. Några 

sessioner sker i hemmet medan majoriteten ofta sker på behandlarens kontor. De första 

sessionerna handlar om utvärdering, bedömning och planering av behandlingen samt 

motiverande samtal. När detta är avklarat blir patienten ledd igenom moment som rör svårighet 

att slänga saker, överdrivet införskaffande och oordning. Detta sker genom olika träningsmoment 

i att organisera, fatta beslut och lösa problem, genom att göra sådant man vanligtvis undviker; att 

sortera och slänga föremål i hemmet eller att tillsammans med behandlaren åka till en affär utan 

att handla (Tolin et al., 2007). Under de individuella sessionerna diskuteras även hoarding 

beliefs, andra ohälsosamma tankemönster som kan vara kopplade till samlarsyndromet och 

potentiella orsaker till varför problematiken startade; exempelvis upplevelser av trauma eller 

brist i relation till sina föräldrar. Behandlaren och patienten använder bland annat SCI som 

underlag vid samtal om detta (Steketee & Frost, 2013, s. 161f, 167f). Genom hela processen 

använder behandlaren olika hjälpmedel i form av formulär och skalor för att undervisa, ge insikt 

och föra utvecklingen framåt. Dessa hjälpmedel återfinns bland annat i Steketee och Frosts 

Therapist’s guide (2007 & 2013). Parallellt med behandlingen får patienten läxor att utföra 

mellan sessionerna och vid behov utför behandlaren motiverande samtal (Tolin et al., 2007). De 

få risker som finns med att genomgå en KBT-behandling är att man kan beröra trauman och att 

det då finns risk för hög emotionell instabilitet som kan kräva mer bearbetning utöver 

behandlingen för samlarsyndrom. Andra risker som finns är riktade mot behandlaren som vid 

hembesök kanske befinner sig där trauman utspelat sig och patienten kan då reagera 

oförutsägbart om dessa triggas, dessutom finns hälsorisker att befinna sig i ett belamrat hem 

(Steketee & Frost, 2013, s. 17f). Utöver dessa risker ser vi också en risk att den individuella 

behandlingen skulle kunna upprätthålla tillbakadragande, den gren av skammens kompass som 

innebär att man undviker kontakt med andra människor (Scheff & Starrin, 2013, s. 193). 

Fördelen med behandlingen är den förbättring som forskningen visat. Fördel med just individuell 
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KBT är att patienten får mycket tid och uppmärksamhet av behandlaren (Steketee & Frost, 2013, 

s. 17f). 

Steketee & Frosts (2007) KBT-manual har också testats på äldre, personer över 65 år, i en 

intensivversion. Terapeuterna som utförde den var särskilt utbildade i att behandla äldre med 

ångestsjukdomar och samlarbeteende (Ayers et al., 2011). Individuell KBT men med särskild 

anpassning för personer med intellektuell funktionsnedsättning har också testats. Dessa sessioner 

var längre än vanliga individuella KBT-sessioner och utspelade sig i patientens hem för att kunna 

anpassas till dennes behov. Skriftligt material och språkbruk förenklades också för att göra det 

mer lättillgängligt för patienterna (Kellett, Matuozzo & Kotecha, 2015). 

5.1.2 Grupp-KBT 

Grupp-KBT liknar individuell KBT i de moment som behandlas, men istället för individuella 

sessioner sker dessa i grupp. Grupp-KBT utformas i tre faser. I första fasen får patienterna förstå 

hur vanliga deras upplevelser är och att de har mycket gemensamt. Andra fasen fokuserar på att 

aktivt hantera problematiken och eventuella konflikter i gruppen. Tredje och sista fasen lägger 

vikt på individualitet genom självständighet från gruppen men samtidigt att ta med lärdomar från 

gruppens gemensamma upplevelser. I vissa studier har det i behandlingen även inkluderats 

individuella hembesök. Potentiella nackdelar med grupp-KBT förutom de risker som också finns 

vid individuell KBT, är om patienterna inte skulle respektera varandra vid gruppsessionerna. 

(Muroff et al., 2014b, s. 6, 8-10, 25f). Vi anser att det skulle kunna uppstå en risk att skammen 

hos den enskilde bidrar till attack mot andra, i enlighet med Donald Nathansons ”skammens 

kompass”, om man upplever underlägsenhet gentemot de andra i gruppen. Fördelarna är dock 

många, förutom framsteg hos patienterna kan också stigma och skamkänslor motverkas genom 

att man bryter isoleringen som tillbakadragandet bidrar med, då de ser att de inte är ensamma 

med problemet (Scheff & Starrin, 2013, s. 193f). Grupp-KBT kan också bidra till mer motivation 

då patienterna motiverar varandra, ytterligare en fördel är att gruppbehandling är mer 

ekonomiskt än individuell behandling (Muroff et al., 2014b, s. 6, 8-10). 

5.1.3 Internet och KBT 

Att behandla samlarsyndrom med hjälp av verktyg online har testats på olika sätt. Muroff et al. 

(2010) gjorde en studie med en privat självhjälpsgrupp online. Behandlingen utgick från Steketee 

och Frosts (2007) guide. För att få behålla sitt medlemskap i gruppen behövde deltagarna ta 

aktiva steg att minska samlandet inom två månader efter att man blivit insläppt. Deltagarna 

gjorde inlägg i gruppen om mål och framsteg minst en gång i månaden och rapporterade när de 

avklarat olika KBT-övningar. De hade tillgång till undervisning om samlarproblematik och 

psykisk hälsa, samt råd om organisering och kognitiva strategier för att minska samlandet. 

Deltagarna fick också tillgång till en lista med professionella kontakter och en chattgrupp. 

Nackdelar med behandlingen är att framstegen var något sämre än vid individuell behandling 

eller gruppbehandling av likvärdig längd där man träffar en terapeut ansikte mot ansikte. 
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Fördelar med behandlingen är att den ändå gav framsteg, medlemmarna i chattgruppen kunde 

motivera varandra och att internet ger möjligheten att få tillgång till behandling även om det inte 

kan erbjudas lokalt (Muroff et al., 2010). 

Muroff och Steketee (2018) testade en individuell KBT där man träffade klienten via 

webbkamera. Innan behandlingen inleddes, kom behandlaren hem till patienten för att fylla i 

bedömning och samtycke till behandling. Behandlare fick då se hemmet, patienten fick möjlighet 

att berätta om sitt hem, sina föremål och prata om mål med behandlingen, samt fick känna på att 

ha behandlaren i hemmet. Därefter började behandlingen som utgick från Steketee och Frosts 

manual (2007) med tillhörande arbetsbok. Under sessionerna riktade patienten webbkameran så 

behandlaren kunde se när denne gjort framsteg i sina läxor, vilka innefattade organisering och 

sortering i hemmet. Både behandlare och patient kunde dela sin skärm med den andre för 

undervisning och att till exempel visa formulär att fylla i. De hade också kontakt via e-post under 

behandlingen. Vid tillfällen då patienten skulle öva på att åka till affärer utan att inhandla något 

deltog behandlaren via telefon. Behandlaren hade också kontakt med patientens familj via 

webbkamera för att uppdatera om framsteg, stötta och svara på frågor. Behandlingen avslutades 

med att behandlaren kom hem till patienten igen för att på nytt fylla i bedömningsformulär 

(Muroff & Steketee, 2018). 

Tekniska problem var få, men skulle kunna bidra till en nackdel för denna typ av behandling. Det 

visade sig ge sämre resultat hos de patienter som inte hade bärbar dator, då de inte kunde visa 

runt i bostaden under sessionerna. Några som deltog uppgav att de tyckte det var 

motivationshöjande att se sig själv och belamringen på skärmen under samtalen. De tyckte också 

att det kändes som att behandlaren var i hemmet, vilket ansågs vara positivt. Det är vanligt 

förekommande att patienter med samlarsyndrom avbokar möten. Denna behandlingsmetod 

visade att det är lättare att boka om möten via webbkamera, vilket är en fördel (Muroff & 

Steketee, 2018). 

Vi anser att online-behandling både skulle kunna bidra till ett upprätthållande och ett 

motverkande av skam. Skammen skulle kunna upprätthållas genom att tillbakadragande fortgår, 

särskilt om online-behandlingen är individuell. Då man inte ses på plats skulle det också kunna 

bli svårare att kartlägga om patienten riktar attack mot sig själv och i sådana fall försvåra att 

beröra denna problematik i behandlingen. Om en person däremot har mycket svårt att ta kontakt 

med andra och acceptera sin problematik, skulle online-behandling kunna vara ett första steg 

som motverkar skam genom att tillbakadragandet och undandragandet i alla fall bryts något 

(Scheff & Starrin, 2013, s. 193f). 

Blended therapy är en behandling som inleds med grupp-KBT och avslutas med en del online. 

Online-delen bestod av ett behandlingsprogram med ett moment i veckan att avverka och en 

terapeutkontakt via e-post. Momenten kunde bestå av olika utmaningar som kommer med 

samlarsyndrom och hur de kan övervinnas (Fitzpatrick et al., 2018). 
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Ivanov et al. (2018) kombinerade grupp-KBT med onlineverktyget COMMIT. COMMIT är ett 

supportsystem som ursprungligen utvecklats som tillägg till KBT-behandling för personer med 

ångest och depressiva sjukdomar. Detta verktyg, men anpassat efter samlarsyndrom, användes 

mellan gruppsessionerna för att underlätta behandlingen och göra den effektivare. Varje vecka 

fick patienterna fylla i mätskalan HRS och framsteg i läxor genom COMMIT. Utförandet av 

läxor betygsattes av de andra deltagarna för att hålla motivationen uppe. I programmet fanns 

också tillgång till KBT-manualen, läxor och målsättningar. Patienten hade även tillgång till en 

chattfunktion för kontakt med terapeuten för extra stöd och motivation. Terapeuten erbjöd svar 

på meddelanden inom 36h under vardagar. Forskarna ifrågasätter om denna behandling skulle ge 

goda resultat för män, lågutbildade och personer med bristande sjukdomsinsikt, då majoriteten av 

deltagarna var kvinnor, hade hög utbildningsnivå och insikt om deras sjukdom (Ivanov et al., 

2018). 

5.2 Andra behandlingar 

Man kan kritisera KBT-metoderna för att lägga för mycket fokus på de synliga symptomen. En 

intervjustudie utförd av Brien et al (2018) visar att för flera personer uppkommer 

samlarproblematiken efter ett trauma, exempelvis förlust av en närstående. Därför föreslås att 

man behöver gå tillbaka till grunderna och ge det stöd som saknades efter att traumat inträffade. 

Att i första hand lägga fokus på att rensa i hemmet kan bidra till att förtroende inte byggs upp för 

behandlaren. Istället föreslås att man börjar med att lägga fokus på emotionellt stöd och att hjälpa 

till med en ”rensning” både på insidan av individen som på utsidan i hemmet (Brien et al., 2018), 

vilket finns föreslaget i två nya behandlingsmetoder. 

5.2.1 Individual acceptance and commitment therapy for hoarding disorder 

Utifrån den metodspecifika KBT-grenen acceptance and commitment therapy (ACT) (Andersson 

& Carlbring, u.å.) och Steketee och Frosts guide för KBT för samlarsyndrom (2013), har 

Eppingstall et al. (2020) utformat en behandlingsmetod för Individual acceptance and 

commitment therapy for hoarding disorder (iHACT). Detta är än så länge endast en föreslagen 

behandlingsmetod, då den ännu inte har testats på samlarsyndrom för att implementeras. 

Förslaget har vuxit fram då KBT-behandlingarna uppskattningsvis är ineffektiva i 65 % av 

fallen. Förhoppningen är att en acceptansbaserad terapi, som används i ACT, kan ha potential att 

förbättra dessa resultat och därför föreslås vidare forskning på området (Eppingstall et al., 2020). 

Att leva utifrån acceptans av sitt tillstånd kan dessutom ses som en bidragande faktor till att 

kunna hantera skam som kan följa av det psykiska måendet (Scheff & Starrin, 2013, s. 193). 

ACT går ut på att man ovillkorligt ska acceptera sina upplevelser, även de smärtsamma. I 

klassisk KBT ska klienten bedöma rimligheten i sina tankar och avfärda de som är orimliga, 

medan man inom ACT ska acceptera tankarna för att sedan kunna ändra sitt förhållningssätt till 

dem. Ordet ”commitment” syftar till att man ska motivera sig att agera utefter vad man tycker är 

viktigt och värderar högt. Den föreslagna iHACT-metoden fokuserar mer på att se problemet så 
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som klienten gör, och det finns en betoning på att bedöma psykologisk inflexibilitet. Detta för att 

skapa möjlighet för förändring genom att utforska värderingar tillsammans med klienten, vilket 

är en del av strategin inom ACT (Eppingstall et al., 2020). 

Början av iHACT-metoden är mer generellt inriktad än den utformade KBT-behandlingen, vilket 

gör att iHACT kan vara effektiv för alla diagnoser/tillstånd vid samsjuklighet, medan KBT-

behandlingen är specifikt inriktad på samlarsyndrom. En annan skillnad är att det i iHACT 

föreslås att färdighetsträning i problemlösning och organisering ska komma senare, efter att 

andra färdigheter inom ACT har utvecklats. Enligt iHACT är det bra att ha några träffar med 

klienten innan man ordnar med hembesök, detta för att möta klienten i en mer neutral miljö och 

hinna bygga upp förtroende mellan klient och behandlare. Utöver SI-R, SCI och CIR föreslås att 

Acceptance and Actions Questionnaire (AAQ-II) och Acceptance and Action Questionnaire 

Hoarding (AAQ-H) ska fyllas i för att mäta psykologisk inflexibilitet, då författarna menar att 

psykologisk inflexibilitet har en stark koppling till samlar- och spararbeteende. Ytterligare 

komponenter av iHACT-metoden är att man talar mycket om upplevelser. Det är inte enbart 

klientens föreställningar om ägodelar som är viktiga, utan även känslor och minnen. Även att 

förstå klientens nuvarande relationer är något som läggs stor vikt vid, speciellt romantiska- och 

familjerelationer. Relationen mellan klient och föremål är också viktigt att diskutera och här 

menar forskarna att man kan ta mätskalan Relationship between Self and Items till hjälp vid 

bedömning (Eppingstall et al., 2020). 

Det finns fler skillnader mellan iHACT och KBT, men sammanfattningsvis kan man säga att 

iHACT har ett mer holistisk perspektiv och fokuserar på hela klientens liv och inte enbart på 

samlar-delen. I ACT används värderingar för att motivera till förändring, vilket är något som är 

sammanvävt genom hela iHACT-modellen. Man arbetar med acceptans och åtagande (eng. 

commitment); att acceptera känslor och händelser men inte låta dem styra, samt att utifrån 

värderingarna arbeta för förändring (Eppingstall et al., 2020). I iHACT har man ändrat fokus från 

det problematiska samlandet, till orsaken varför man samlar; från ”vad till varför”, vilket 

författarna tror kan vara nyckeln till att behandlingen får en verkan på lång sikt (Eppingstall et 

al., 2020). 

5.2.2 Compassion-focused therapy 

Compassion-focused therapy (CFT) har testats som uppföljning efter grupp-KBT. Användandet 

av CFT-tekniker i KBT-behandlingar har nämligen gett stora effekter för behandling av 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och ätstörningar. CFT har även visat sig effektiv för, bland 

annat, att öka stresstålighet och förbättrad självbild. Förutom positiva effekter för psykologiska 

problem, har CFT även visat sig ha positiva effekter på biologiska funktioner så som kortisol-

nivåer och hjärtfrekvens. Författarna skriver att de valde att testa CFT för samlarsyndrom då 

CFT har visat sig effektiv för att förbättra emotionsreglering och självbild. De tror att CFT på 

detta sätt kan hjälpa klienter med samlarsyndrom på dessa områden då KBT inte verkar minska 

personens självkritik (Chou et al., 2020). 
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CFT-behandlingen genomfördes i grupp och byggde vidare på KBT-behandlingen, men 

integrerar motiverande samtal ännu mer för att öka medkänslan till sig själv, även detta för att 

minska klientens självkritik (Chou et al., 2020). CFT-behandlingen var speciellt framtagen för 

studien och gick till så att patienterna träffades 2h i 16 veckor i grupp. Vid rekryteringen av 

deltagare till studien blev personerna informerade om närvaropolicyn för studien, detta för att 

säkerställa att de var överlåtna till att genomgå behandlingen. Policyn var att man endast kunde 

missa tre behandlingstillfällen. 

Inom behandlingen ingår moment så som att identifiera källorna till sitt lidande, samt att förstå 

skillnaden mellan olika motivationssystem inkluderat tankemönster, känslor och beteenden. En 

viktig del inom CFT är att få till ett medkännande (eng. compassionate) förhållningssätt till sig 

själv, detta främjades genom olika övningar exempelvis genom att ge och ta emot medkänsla, 

skriva brev präglade av medkänsla till sig själva, samt att i sista tredjedelen av studien fick de en 

compassionate buddy som de skulle prata med i telefon en gång i veckan. Dessa telefonsamtal 

var en semistrukturerad intervju ämnad att påminna partnern om att känna medkänsla mot sig 

själv när det gällde att hantera svårigheter och när problem uppstod. Även andra övningar 

gjordes som handlade om känsloreglering och tekniker för att hantera hotande känslor (Chou et 

al., 2020). Scheff (2003) menar att man kan känna skam över att utrycka sina känslor och därför 

anser vi att det är viktigt att belysa just känsloreglering i behandling av samlarsyndrom. 

Fördelar med den framtagna metoden är att man arbetar med att främja ”av-skamning” genom att 

visa på en underliggande dimension till samlarsyndrom som är gemensam för många människor 

och att det inte är någons fel att de har samlarsyndrom, att man övar på att att ha en 

medkännande inställning till sig själv, samt att man försöker ta reda på anledningarna till sin 

problematik (Chou et al., 2020). 

5.2.3 Case management 

Utöver nämnda behandlingsmetoder har även flera samordnande initiativ mellan olika 

myndigheter, organisationer och sjukvård testats för att hjälpa personer med samlarsyndrom i 

deras vardag, så kallat case management. Inom case management arbetar man bland annat med 

att identifiera klienter, bedömning, målsättning, göra en genomförandeplan, stöttande rådgivning, 

utvärdering och krisintervention. Det innebär att man bland annat hjälper till med vårdkontakter, 

uppmuntrar och ger stöd för att klienten ska kunna rensa ut, men också ibland tvångsåtgärder då 

belamringen kan vara så farlig att omedelbart ingripande behövs. Målsättningsarbetet för studien 

utgick från den enskilde och dennes behov, och man fokuserade på att målen skulle vara små, 

gradvisa och enkla. Ett exempel är att ”röja ett utrymme på sängen så att man kan ligga på den” 

(Bratiotis, Woody & Lauster, 2019). Man använde sig även av harm reduction (skadereduktion) 

vilket innebär att man inte lägger fokus på att eliminera själva problematiken, utan snarare att 

minska skador som kan uppkomma av problematiken (Bratiotis et al., 2019; Region Uppsala, 

2021). Det innebar att man bland annat hjälpte till med att ”flytta brandfarligt material från 
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värmekällor, slänga gammal mat och röja gångar för utrymning.” (Bratiotis et al., 2019, s. 100, 

vår översättning). 

I Vancouver använde man sig av case management genom att samordna räddningstjänst, 

städfirma och sjukvård för att hjälpa till vid risk för vräkning, brand eller i värsta fall död. De 

kallade insatsen för Hoarding Action Response Team (HART) och målet var att upptäcka och 

stötta personer med samlarsyndrom, minska fara och belamring och hjälpa deltagarna att få 

behålla sitt boende. Om ett hem överträdde regler om brandsäkerhet undervisade brandmän om 

det och det gjordes en bedömning med CIR i hur mycket belamring som fanns. Därefter gjordes 

en plan för att åtgärda belamringen. En sjuksköterska fungerade som stöd och hjälpte till med 

kontakt med sjukvården (Kysow et al., 2020). En inspektör som undersökte om det fanns 

fungerande brandvarnare i hemmet hos klienterna försäkrade att han inte var där för att döma, 

utan endast se till deras säkerhet, vid tillfällen då personerna uttryckte skam över sina hem 

(Bratiotis et al., 2019). HART byggde på frivillighet och de gjorde hembesök var sjunde till 

åttonde vecka, vissa klienter hade extra telefonkontakt med sjuksköterskan mellan besöken för 

att få hjälp och motivation. HART utgick från att ha ett gott samarbete med klienten och även 

dennes kontakter med andra myndigheter, men de hade ändå problem med undvikande från 

klienternas sida och begränsade resurser (Kysow et al., 2020). 

Samlarsyndrom påverkar många områden; hälsa, boende, säkerhet, med mera. Bratiotis et al. 

(2019) poängterar därför att det är viktigt med samordnade insatser eftersom problematiskt 

samlande berör flera professioner. Det krävs därför interventioner från flera olika instanser i 

samhället. 

5.3 Sammanfattning av behandlingsmetoder 

Det har testats flera olika former av behandling för samlarsyndrom. En röd tråd vi sett igenom 

alla studier är att man försöker hitta sätt att göra behandlingarna effektiva mot samlarsyndrom 

men också tidseffektiva, ekonomiska och så lättillgängliga som möjligt. Det har testats KBT som 

är individuell, i grupp samt med internetverktyg. Utöver dessa har även iHACT och CFT 

föreslagits som behandling mot samlarsyndrom. Dessa har också ursprung i KBT men även i 

annan behandlingstradition. Förutom behandlingsmetoderna presenteras case management som 

en hjälp för personer med samlarsyndrom i deras vardag men också vid ingripande i akut fara till 

följd av samlandet. Det framkommer också att case management kan vara ett bra sätt för 

myndigheter och andra instanser att genom samordning kunna möta denna klientgrupp. 

  



30 

6. Behandlingseffekter 

Följande kapitel inleds med en tabell över de artiklar om behandling och andra åtgärder som 

analyseras i uppsatsen. Därefter presenteras hur behandlingarna för samlarsyndrom fungerat, 

föreslagna behandlingsalternativ att forska vidare på, olika faktorer som genererat goda resultat 

och ett stycke om när samlandet nått akut fara. Behandlingarna i artiklarna analyseras i ljuset av 

Scheffs teori om skam. Avslutningsvis följer en presentation om deltagarna i studierna utifrån 

civilstånd, anställning, utbildning, ålder och kön. Vi har med dessa faktorer eftersom de kan vara 

viktiga att ta i beaktande vid utformning av behandlingsmetoder. 

6.1 Tabell över behandlingsmetoder och andra åtgärder 

Gemensamt för studierna vi redovisar är att deltagarna är vuxna, inte behandlas för annan 

psykisk sjukdom och att de inte har psykotiska sjukdomsbesvär. Värt att ta i beaktning är att de 

studier som gjorts innan 2013 inte har den exakta diagnos på samlarsyndrom som vi har idag och 

det skulle kunna bidra till en skillnad i resultat. Dock har man i alla artiklar använt de mätskalor 

som nämnts i kapitel fem, vilket styrker beläggen för att man har nått samma målgrupp. Nedan 

finns en tabell över de 15 artiklar vi har valt att analysera i denna litteraturstudie. 

Tabellen redogör för studiernas urvalsstorlek, metod, syfte, typ av behandling eller insats, 

använda mätskalor och en sammanfattning av resultatet. När vi skriver KBT i tabellen menar vi 

KBT speciellt framtagen för samlarsyndrom, undantaget är den sista artikeln (Tolin et al., 2007) 

som är ett första test på den utformade metoden. 
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Tabell över behandlingsmetoder och andra åtgärder 

Författare Urvalsstorlek 
 

Metod & syfte Typ av behandling Mätskalor Sammanfattning av resultat 

Ayers et al. 

(2011)  

Land: USA 

12 personer 

med 

samlarsyndrom 

 

Kvantitativ 

okontrollerad klinisk 

studie. 

 

Testa om KBT är 

effektivt för äldre. 

Individuell KBT med 

26 sessioner för äldre 

under 16 veckor. 

MMSE 

HRS 

MINI 

SI-R 

UCLA 

CIR 

CGI-S 

CGI-I 

SDS 

BAI 

BDI 

Ingen förbättring inom ångest, begränsningar i vardagslivet 

eller belamring. Förbättring sågs inom samlarbeteende och 

depression. Klinisk signifikant förbättring räknades endast 

till tre av deltagarna efteråt och ingen av dem hade bevarade 

framsteg efter sex månader. Ingen av deltagarna hoppade av 

men det varierade i om de gjorde sina läxor. Författarna 

föreslår att äldre med samlarsyndrom bör få en annan typ av 

behandling. 

Bratiotis, 

Woody & 

Lauster 

(2019)  

Land: USA & 

Kanada 

Olika lokala 

insatser i olika 

städer. 

Kvalitativ fältstudie. 

 

Undersöka vilka 

lokala tvångsinsatser 

som ges till personer 

med allvarligt 

samlarsyndrom. 

Olika versioner av 

case management 

(CM) (Insats, ej 

behandling). 

ADL 

CIR 

Insatserna har olika ingångar i problematiken (vilka alla kan 

räknas in under CM) ex. brandrisk, normalt åldrande, införa 

nya vanor, hälsa. På alla nämnda orter möttes man av så 

allvarlig samlarproblematik att man behövde lägga fokus på 

harm reduction dvs. att ta bort omedelbara faror genom att 

slänga gammal mat, ta bort brännbart material från element 

samt se till att det finns en säker väg till utgången i hemmet. 

Chou et al. 

(2020)  

Land: 

Storbritannien 

40 pers. deltog 

i studien 

20 pers. fick 

grupp-CFT (13 

slutförde) 

20 pers. i 

grupp-KBT (7 

slutförde). 

Kvantitativ, 

kontrollerad 

pilotstudie. 

 

Testa CFT som 

behandling jämfört 

med KBT. 

Compassion-focused 

therapy (CFT) i 

grupp (16 veckor) 

som 

uppföljningsbehandli

ng efter KBT. 

SIHD 

MINI 

SI-R 

BDI 

BAI 

SCI 

COPE 

PCS 

Allvarlighetsgraden för samlarsymptomen minskade för 77 

% av deltagarna som fick CFT och som slutförde 

behandlingen. För de som fick KBT som 

uppföljningsbehandling endast 23 %. Av de som fick CFT 

uppnådde 62 % klinisk signifikant reduktion av 

allvarlighetsgrad av symptom, jämfört med 29 % för KBT. 

Eppingstall, 

Xenos & Yap 

(2020) 

Land: 

Australien 

Artikeln är 

endast ett 

förslag att 

introducera ett 

nytt sätt att 

behandla 

samlarsyndrom 

och föreslår 

vidare 

forskning. 

Redogörelse för nya 

behandlingsmodellen 

iHACT. 

 

Lansera ny 

behandlingsmetod 

(iHACT), vilket är en 

förstärkning av KBT. 

Individuell 

Acceptance and 

commitment therapy 

särskilt anpassad för 

samlarsyndrom 

(iHACT). Blandar 

ACT och KBT. 

SI-R 

SCI 

CIR 

ADL-H 

AAQ-II 

AAQH 

Artikeln ger en guide till behandlare för en acceptans-

baserad behandlingsmetod för samlarsyndrom. Den är en 

utökning av KBT. Det har blivit föreslaget att “acceptance-

based tactics” som används vid “acceptance and commitment 

therapy (ACT)” har potential att förbättra förändring hos 

målgruppen när det används tillsammans med KBT. Därför 

har författarna tagit fram denna guide för att utforma en 

behandlingsmodell för KBT och ACT integrerat. Den är bäst 

anpassad för behandlingssökande personer. Men ACT-

tekniker är effektiva för motvilliga klienter. 
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Fitzpatrick et 

al. (2018) 

Land: 

Australien 

6 pers. i 

blended 

therapy och 6 

pers. i 

referensgrupp 

som väntade 

med 

onlinedelen. 

Kvantitativ pilotstudie 

Kontrollerad. 

 

Testa om en mer 

kostnadseffektiv KBT-

metod som också är 

längre kan vara 

effektiv i behandling. 

Blandad KBT-terapi; 

först i grupp och 

sedan online. 

SI-R 

SCI-R 

DASS-21 

MINI 

SIHD 

SI-R-skalan visade ingen signifikant skillnad mellan de som 

genomgick online-KBT och de som stod i väntelista. Dock 

kunde man urskilja en tendens att de i onlinegruppen 

fortsatte utvecklas positivt och de i väntelistan ökade i 

samlande efter grupp-KBT. Det som gav bäst resultat var 

förbättring i belamring i hemmet med en generell minskning 

på 27,58%. Det sågs ingen förbättring på SCI-skalan efter 

behandling. 

Ivanov et al.  

(2018)  

Land: Sverige 

20 vuxna med 

samlarsyndrom 

Kvantitativ 

okontrollerad klinisk 

studie. 

 

Utvärdera om kort 

behandling i 

kombination med 

terapeutkontakt via 

internet mellan 

sessionerna är 

effektivt och möjligt 

att genomföra. 

Grupp-KBT i 16 

veckor kombinerat 

med att använda 

datorprogrammet 

COMMIT. 

SIHD 

MINI 

SI-R 

HRS 

SCI 

CIR 

Gruppnärvaron var hög under hela behandlingen och ingen 

hoppade av för tidigt och alla deltagare förutom en (95 %) 

gjorde sina läxor. 

Studien visade minskning i samlarbeteende vilket även 

upprätthölls efter tre månader. Fem (25 %) av deltagarna 

uppnådde inte längre diagnoskriterier för samlarsyndrom 

efter behandling vilket var upprätthållet på 

uppföljningsträffen tre månader senare. 

Kellett, 

Matuozzo, & 

Kotecha 

(2015)  

Land: 

Storbritannien 

14 vuxna med 

mild 

intellektuell 

funktions-

nedsättning. 

Kvantitativ 

okontrollerad klinisk 

studie. 

 

Att testa om KBT är 

effektiv för personer 

med intellektuell 

funktionsnedsättning. 

Individuell KBT med 

12 längre veckoliga 

sessioner i hemmet. 

Uppföljning efter sex 

månader. 

CIR 

SI-R 

GDS-LD 

GAS-ID 

Ingen hoppade av behandlingen.  

Signifikant förbättring i övergripande belamring som 

bibehölls vid uppföljning sex månader senare, en 36–50 % 

minskning samt en positiv utveckling i förmågan att slänga 

föremål. 

Kysow et al. 

(2020)  

Land: Kanada 

82 hem nådde 

inklusions-

kriterierna. 

 

Beskrivande studie om 

samordnande 

strategier för att hjälpa 

personer med 

samlarsyndrom. 

 

Att upptäcka och 

stötta, minska fara och 

belamring, samt hjälpa 

deltagarna att få 

behålla sitt boende. 

 

HART - ett 

samarbete mellan 

räddningstjänst och 

hälso- och 

sjukvården för att 

ingripa i 

problematiken med 

samlarsyndrom 

CIR Med en utgångspunkt i att minska faror och skador (harm 

reduction) visar resultaten: I 28,9 % av fallen anordnade 

HART en städfirma som hjälpte till med utstäd pga. flytt, 

risk för vräkning, död, flytt till sjukhus m.m. 

Studien visar att HART bidrog med statistisk signifikant 

skillnad i belamring, men denna siffra varierade stort mellan 

olika ärenden. Studien visar att ålder inte bidrog till mer 

belamring.  

I de 82 fallen nådde 63% HARTs mål att minska faror, dock 

var det ett högt antal som hoppade av projektet (21%). 
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Mathews et 

al. 

(2018) 

Land: USA 

231 personer 

slutförde 

behandlingen. 

Hälften fick 

behandling 

ledd av icke-

professionella 

och hälften av 

psykolog. 

Kvantitativ, 

randomiserande, 

kontrollerad studie. 

 

Jämföra om en KBT-

grupp ledd av icke-

professionella med 

egen erfarenhet av 

samlarsyndrom ger 

liknande resultat som 

en KBT-grupp ledd av 

professionella. 

Grupp-KBT.  

Grupp 1: ledd av 

icke-professionella 

Grupp 2: ledd av 

professionella 

SI-R 

ADL-H 

SCI 

BDI-II 

BAI 

SNAP 

Ungefär lika många hoppade av i båda grupperna. Det var 

liknande resultat i hur många som gjorde läxorna i vardera 

gruppen. Resultaten visar att de som hade värre hoarding 

beliefs vid start responderade bättre på behandling än de som 

hade värre depressions- och/eller ångestsymptom. De som 

gjorde läxor gjorde större framsteg än de som inte gjorde 

dem i samma grad. Generellt sett sågs en förbättring i 

samlarsymptom med 25–30%, likt tidigare studier. 1/3 av 

alla uppnådde alltså symptomremission (avsaknad av 

symptom) även efter tre månader (i båda grupperna). Det 

sågs heller ingen skillnad i remission mellan etniska grupper, 

ålder eller kön. 50 % av deltagarna uppvisade signifikant 

förbättring i någon form. Att ha med en clutter buddy och att 

komma på gruppsamlingarna gav bättre resultat i grupp 1 

men inte grupp 2. I båda grupperna var framstegen 

upprätthållna åtminstone i tre mån. 

Moulding et 

al.  

(2017)  

Land: 

Australien 

 

77 personer 

med 

samlarsyndrom 

deltog i 

grupper om 6–

8 pers. i varje. 

Kvantitativ, 

naturalistisk studie 

som pågick i 3 år. 

 

Testa om man kan 

effektivisera grupp-

KBT genom att utföra 

behandlingen på 

kortare tid och i den 

lokala närmiljön (dvs, 

lokala vårdcentral, 

myndighet eller 

dylikt). 

Grupp-KBT på kort 

tid (12 veckor). 

MINI 

SHI 

CIR 

SI-R 

SCI 

DASS-21 

 

Endast 41 pers. deltog i uppföljning, av dessa uppvisade 

34% någon form av klinisk signifikant förbättring trots att 

programmet var under en kortare period. SI-R visade att 

samlarbeteenden hade minskat kraftigt samt en måttlig 

förbättring i hoarding beliefs, gällande emotionell 

anknytning till och ansvarskänslor för föremål. 

Muroff et al.  

(2010)  

Land: 

Australien 

Ca 100 pers. i 

gruppen. Ca 3–

10 pers. 

lämnade och 

anslöt varje 

månad. 

Ca 100 pers. 

var 

referensgrupp. 

Kvantitativ studie i 15 

mån.  

kontrollerad klinisk 

studie. 

 

Testa effektivitet i 

KBT för 

samlarsyndrom i 

grupp online. 

 

 

KBT i en 

självhjälpsgrupp 

online med 

chattgrupp. 

SI-R 

CIR 

CGI 

Måttlig men signifikanta framsteg i samlarbeteende hos 

aktiva deltagare. De aktiva deltagarna gjorde måttliga 

framsteg i att hålla ordning i hemmet men inte i att minska 

införskaffande av nya saker.  

Referensgruppen i väntelistan gjorde också framsteg på SI-

R, författarna tror det kan bero på hög motivation att få 

behandling. 
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Muroff et al. 

(2012)  

Land: USA 

38 personer 

Grupp 1: 11 

pers 

Grupp 2: 14 

pers 

Grupp 3: 13 

pers 

Kvantitativ 

Randomiserad studie. 

 

Testa om specialiserad 

grupp-KBT samt KBT 

baserad på biblioterapi 

kan ge bättre resultat 

än tidigare KBT-

studier. 

(1) grupp-KBT med 

4 extra 

hemhjälpsbesök av 

en utomstående.  

(2) grupp-KBT utan 

extra hemhjälp  

(3) Utgick från en 

självhjälpsbok. 

ADIS-IV 

HRS 

SCID-II 

SI-R 

CGI-S 

BDI-II 

ADL-H 

Grupp 1 och 2 visade signifikant minskning på depressions- 

och samlarsymptom men inte grupp 3. Grupp 1 minskade 

belamring i hemmet med 34–35% och grupp 2 med 24–30%. 

Grupp 1 och 2 minskade i samlande och belamring men 

grupp 3 visade sparsamt med framsteg. Studien visar att 

grupp-KBT gav positiva resultat men att hemhjälp av någon 

som inte jobbar kliniskt (alltså inte terapeuten) inte bidrog 

med någon statistisk signifikant skillnad. 

Muroff et al.  

(2014a)  

Land: USA 

Av 46 pers. 

slutförde 37 st. 

31 deltog i 

uppföljningen. 

Hälften i KBT 

& hälften i 

referensgrupp. 

Kvantitativ 

Randomiserande, 

kontrollerad. 

 

Att testa om resultatet 

av KBT håller över 

tid. 

Individuell KBT med 

26 sessioner. 

Uppföljning efter 3–

12 mån. 

SI-R 

HRS 

CGI-S 

CGI-I 

 

Generellt sett gav behandlingen framsteg i början men inte 

gav nya framsteg efteråt. Deltagarna verkade behålla 

framstegen de gjort över tid. De som visade framsteg på 

CGI-skalan efter behandlingen var enligt terapeuterna 71% 

och på uppföljningen 62%. Rent generellt visade 39% av 

deltagarna att de behållit sina framsteg över tid och 42% 

hade symptom de inte kunde bli av med, endast två deltagare 

fortsatte att utvecklas till det bättre efter behandlingen, och 

två utvecklades till det sämre. Studien visade att de få män 

som deltog samt de som hade värre samlarsymptom innan 

behandlingen, social ångest eller perfektionism visade sämre 

resultat efteråt. 

Muroff & 

Steketee 

(2018)  

Land: USA 

Sammanlagt 7 

vuxna som inte 

haft goda 

resultat på 

KBT tidigare. 

Kvantitativ pilotstudie. 

 

Testa om man kan 

effektivisera och göra 

KBT mer tillgängligt 

genom att använda 

webbkamera. 

 

Individuell KBT med 

webbkamera. Tre 

pers. hade veckoliga 

möten med 

behandlaren under ca 

35 veckor och fyra en 

intensiv behandling 

på 23 veckor. 

ADIS-IV 

HRS 

SI-R 

WAI 

Majoriteten av deltagarna var positiva till att använda 

webbkamera i behandling. De flesta uppvisade förbättringar 

direkt och två personer kliniskt signifikant skillnad. På 

uppföljning tre månader senare hade endast en person 

fortsatt förbättring och en person rapporterade försämring. 

Intensivbehandlingen visade bättre resultat på HRS än den 

längre behandlingen. Rent generellt var det mycket variation 

från person till person i resultat. 

Tolin, Frost & 

Steketee 

(2007)  

Land: USA 

14 personer 

initialt, 10 som 

slutförde. 

Kvantitativ 

studie i 7–12 mån. 

 

Att testa effektivitet i 

en ny KBT-metod 

anpassad för 

samlarsyndrom. 

Individuell KBT med 

26 sessioner under 7–

12 mån. 

ADIS-IV 

(för att 

fastställa 

diagnos)  

SI-R 

CIR 

CGI-S 

CGI-I 

6 deltagare (60%) uppvisade kliniskt signifikanta framsteg 

på SI-R. Utvecklingen minskade med tiden. Framsteg på 

CIR sågs i första halvan av behandling men avtog efter 

halva. På CGI-S var det ingen signifikant skillnad och på 

CGI-I skattades hälften ha gjort framsteg eller större 

framsteg. 
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6.2 Goda men måttliga effekter av KBT 

Nedan följer en analys av hur KBT särskilt anpassad för samlarsyndrom gett goda men måttliga 

resultat. Eftersom det fortfarande finns potential att utveckla behandling följer förslag på två 

vidare metoder; iHACT (Individual acceptance and commitment therapy for hoarding disorder) 

och CFT (Compassion-focused therapy). Texten behandlar även hur skam kan påverka 

behandlingen. 

Individuell KBT är en behandlingsmetod som visat sig vara attraktiv och intressant av personer 

med samlarsyndrom, både som redan har testat behandling och som inte testat någon behandling 

ännu (Rodriguez et al., 2016). Trots att personer med samlarbeteende anser att detta är en 

intressant behandlingsmetod kan det finnas brister i motivation hos dessa, vilket ibland leder till 

att de individuella KBT-sessionerna sker mer sällan än planerat och att läxor inte genomförs fullt 

ut. Resultaten visar att hålla motivationen uppe korrelerar med goda resultat; där läxor har utförts 

i större grad har också patienten nått större framsteg (Tolin et al., 2007). 

Tolin et al. (2007) visar att KBT för samlarbeteende ger sämre resultat än vad behandlingar för 

andra tvångssjukdomar generellt visat. Men i linje med forskningens framsteg och i enlighet med 

kritisk realism om att kunskap är felbar och kan korrigeras, ser vi att ju längre forskningen 

kommer, desto bättre behandlingsmetoder och resultat som också till stor del upprätthålls. 

Enligt Rodriguez et al. (2016) var grupp-KBT inte en attraktiv behandlingsmetod hos personer 

med samlarsyndrom, däremot var det mer eftertraktat att behandlas utifrån en självhjälpsbok. 

Detta anser vi intressant, då forskning visat att grupp-KBT ger bättre resultat än just 

självhjälpsbehandling utifrån en bok (Muroff et al., 2012). Att behandlas utifrån en 

självhjälpsbok innebär att man utför behandlingen själv utan kontakt med behandlare. Då det kan 

vara svårt med motivation till förändring hos personer med samlarsyndrom, kan en anledning till 

det sämre resultatet vara just bristen på en utomstående som motiverar. Forskare i ämnet föreslår 

dock att självhjälpsbok skulle kunna vara ett första steg i en stegvis behandling, då enstaka 

deltagare ändå visade framsteg. I en studie läste alla i gruppen minst 25 % av boken och ingen 

hoppade av, vilket visar att det i alla fall hade en positiv och inte negativ inverkan på dem 

(Muroff et al., 2012). 

Grupp-KBT är både mer kostnadseffektivt och har gett liknande resultat som individuell KBT 

(Muroff et al., 2014b, s. 6-8). Det kan också motverka stigma och skam, då deltagarna ser att det 

finns fler med liknande problematik (Muroff et al., 2012, s. 602; Weingarden & Renshaw, 2015). 

Vi tror att skam och stigma är extra viktigt att belysa i behandling av samlarsyndrom, då det är 

en smärtsam emotion att leva med och kan vara ett hinder vid behandling (Weingarden & 

Renshaw, 2015). Scheff menar i sin teori att skam är en av två emotioner (där den andre är 

stolthet) som påverkar den enskildes självkänsla och sociala interaktion mer än någon annan 

känsla (Scheff & Starrin, 2013, s. 188). Personer med samlarsyndrom blir ofta socialt isolerade 

och har ofta problem med ångest och depression (Ayers et al., 2011;Tolin et al., 2007). Detta 
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menar vi, skulle kunna vara en följd av att leva med skam, då det visat sig att skam kan leda till 

undvikande beteende (Weingarden & Renshaw, 2015). Grupp-KBT kan vara en god hjälp att 

bryta både isolering och skam eftersom man möter människor med liknande problem och 

kommer fram till slutsatser gemensamt (Muroff et al., 2014b, s. 25-26). Utifrån vårt resultat drar 

vi slutsatsen att deltagare i grupp-KBT gynnas av gruppen både om det sker ansikte mot ansikte 

eller via internet. Trots Rodriguez et al.:s (2016) resultat att personer med samlarsyndrom inte 

väljer grupp-KBT i första hand tror vi att det är ett bra alternativ, med utgångspunkt i de ovan 

nämnda positiva följderna, samt framförallt eftersom vår litteraturöversikt visar att även grupp-

KBT i olika former ger måttliga till goda resultat. 

6.3 Vidareutveckling av behandling 

KBT särskilt inriktad på samlarsyndrom har alltså gett positiva resultat. Av de behandlingar som 

ingår i denna studie finns dock endast en som nämner att några av deltagarna blivit så friska att 

de inte längre uppnår kriterierna för samlarsyndrom (Ivanov et al., 2018). Istället för att benämna 

resultaten i termer att bli helt frisk, skriver Mathews et al. (2018) istället att patienter kan uppnå 

symptomremission och benämner samlarsyndrom som en kronisk sjukdom. Det är problematiskt 

att mäta vilken metod som är mest effektiv utifrån procentenheter då man mäter på olika sätt och 

kan fokusera på olika delar av samlarsyndrom i olika behandlingar, men Eppingstall et al. (2020) 

nämner en uppskattning på att KBT-behandling är ineffektiv i 65 % av fallen. Oavsett om man 

kan bli helt frisk eller uppnå symptomremission blir vår följdfråga: har man testat allt eller finns 

det någon annan metod att forska vidare i? 

Mataix-Cols (2014) skriver att samlarsyndrom skulle kunna härstamma från en kris som är 

obearbetad, vilket också framkommer i flera av studierna. Brien et al. (2018) menar att fokus 

därför ska ligga i första hand på emotionellt stöd och inte att rensa ut föremål. KBT för 

samlarsyndrom berör visserligen detta till viss del, men två förslag på behandling som 

vidareutvecklar teorin har framkommit under senare år: iHACT och CFT. 

Weingarden och Renshaw (2015) föreslår att man ska testa behandlingar som minskar skam och 

ångest och ger förslag om att hämta inspiration från tredje vågens KBT, där vi finner både ACT 

(utgångspunkten för iHACT) och CFT. iHACT har ännu inte testats, men vi tror att den har god 

potential då metoden särskilt belyser att man ska acceptera känslor och upplevelser för att sedan 

utarbeta nya förhållningssätt till dessa (Eppingstall et al., 2020). Dessa upplevelser skulle kunna 

vara de obearbetade kriser Mataix-Cols (2014) benämner, vilka också ibland är kopplade till 

skam (Brien et al., 2018). Skam är, enligt Scheff och Starrin (2013, s. 188; Scheff, 2003), en 

grundkänsla som ligger till grund för alla negativa känslor. Skammen trycks ofta bort och vi tror 

därför att detta förhållningssätt skulle kunna vara ett sätt att möta skammen, acceptera att den 

finns där, för att sedan, tillsammans med terapeuten bearbeta den. Trots att iHACT är föreslaget 

att vara en individuell behandling, tror vi att den kan vara effektiv mot skam i och med dess 

fokus på känslor och upplevelser. 
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Eftersom man sett samband mellan skam, självkritik och samlarsyndrom (Chou et al., 2018) tror 

vi att CFT skulle kunna vara en behandling värd att beforska mer. CFT fokuserar bland annat på 

att patienten ska få medkänsla till sig själv, vilket motverkar självkritik. Likt grupp-KBT får 

patienterna se att det finns fler med samma problematik, vilket kan främja ”av-skamning” och att 

man inte skyller på sig själv för problematiken (Chou et al., 2018). CFT har testats vid ett 

tillfälle, då som uppföljning efter KBT-behandling, och gett goda resultat. 

6.4 Faktorer som visat på goda resultat i behandling 

Den övergripande faktorn som fungerar som en röd tråd genom alla KBT-behandlingar är att det 

inte bara är generell KBT som används, utan den är specifikt utarbetat för samlarproblematik 

med moment som berör samlandet och hoarding beliefs (Steketee & Frost, 2007 & 2013). 

Behandlingen ger bättre resultat när motivationen är hög. Motiverande samtal ingår i KBT-

behandling för samlarsyndrom (Steketee & Frost, 2007 & 2013), trots det verkar motivationen 

ibland vara svår att upprätthålla. Både kortare och längre behandlingar har hållit motivationen 

uppe på olika sätt. I Muroff och Steketees (2018) webbkamerabaserade behandling fick hälften 

av deltagarna en kortare men mer intensiv behandling, vilket gav bättre resultat än 

referensgruppen som hade sessioner mer sällan och under längre tid. Webbkamera-sessioner är 

också ett alternativ att hålla motivationen uppe i individuell KBT, då det var enklare att boka om 

dessa sessioner än de som innefattar att man fysiskt reser till mötet. Deltagarna uppgav dessutom 

att de tyckte om att det kändes som att behandlaren var i hemmet. En annan behandling som gav 

goda resultat var blended therapy som var uppdelad i två delar. Anledningen till det positiva 

resultatet kan vara att både den inledande grupp-KBT:n och efterföljande onlinedelen var 

någorlunda korta men intensiva (12 veckor och 8 veckor) (Fitzpatrick et al., 2018). Även 

Moulding et al. (2017) fick positiva resultat av en kortare intensiv behandling, vilket vi anser 

styrker att intensiv behandling är effektiv. 

Tät kontakt på olika sätt är också en faktor som håller motivationen uppe. En behandling, som 

hade icke-professionella behandlare, ringde sina patienter istället för att ha kontakt genom 

hembesök. Denna behandling visade ingen statistiskt signifikant skillnad från referensgruppen 

som hade hembesök och dessutom professionella terapeuter (Mathews et al., 2018). Ivanov et al. 

(2018) gjorde en behandling där onlineverktyget COMMIT bidrog till uppgifter, uppdateringar 

och tät kontakt mellan sessionerna. Ingen hoppade av denna behandling och 95 % av deltagarna 

gjorde sina läxor, vilket är bättre än tidigare studier. Deltagarna uppgav att motivationsstödet via 

COMMIT var det bästa med behandlingen (Ivanov et al., 2018). Vi tror att den täta kontakten 

bidrar till att motverka reaktionssättet undandragande (Scheff & Starrin, 2013, s. 193f). Att 

ständigt motiveras genom tät kontakt gör att man inte kan ignorera skammen eller undvika 

situationerna som kan upplevas som skamfyllda, då man ständigt uppmuntras till att bearbeta 

detta. 
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Hembesök har också varit en framgångsfaktor, både när man får stöd av professionella och icke-

professionella (Moulding et al., 2017; Muroff et al., 2012; Mathews et al., 2018). Hembesök tros 

också vara framgångsfaktorn bakom bra resultat i KBT-behandling för personer med 

samlarsyndrom och intellektuell funktionsnedsättning (Kellett et al., 2015). Även att få stöd efter 

behandling av exempelvis vänner och familj verkar ha god inverkan för att upprätthålla 

framstegen under behandlingen (Mathews et al., 2018). Enligt Scheffs teori finns risk att 

individualism tränger bort känslan av skam samt att skam upplevs när man bryter mot normer. 

Den goda effekten av stöd från familj och vänner skulle kunna bero på att man inte längre är rädd 

att de närstående ska lämna en eller att man inte låter skammen gentemot dessa göra att man 

isolerar sig och att man på så sätt istället upplever acceptans och stöd (Scheff & Starrin 2013, s 

192-193). 

6.5 När samlandet nått akut fara 

I vissa extrema fall har samlarsyndrom gått såpass långt att det är direkt farligt för den enskilde, 

det kan till exempel vara att föremål ligger för nära spisen eller att det är så stökigt att man inte 

hittar viktiga mediciner (Mataix-Cols, 2014). I dessa fall kan utrensning genom case 

management-insatser från statlig eller kommunal myndighet vara aktuell. Att slänga föremål är 

något av det svåraste för en person med samlarsyndrom och därför rekommenderas inte en total 

utrensning i första hand (Muroff et al., 2014b, s. 2f). Om det innebär en direkt fara för den 

enskildes liv, eller för omgivningen, kan en krisintervention ändå behöva genomföras. Det 

innebär att man går in och åtgärdar direkta faror (Bratiotis et al., 2019). Denna typ av 

intervention skulle kunna skada relationen till myndigheter och liknande, men vi tror att det 

ibland är en nödvändig insats. Att enbart rensa ut belamringen i någons hem är dock något som 

Kim et al. (2001) visat inte fungerar för att få samlarproblematiken att försvinna. 

6.6 Om deltagarna i studierna 

I följande stycke redogör vi för de samband vi sett mellan samlarsyndrom och civilstånd, 

anställning, utbildning, ålder, samt kön i de 15 artiklar vi undersökt och jämför detta med 

tidigare forskning. 

6.6.1 Civilstånd, anställning och utbildning 

Samlarsyndrom finns bland alla samhällsskikt men tidigare forskning har visat att tillståndet kan 

ta sig olika uttryck; exempelvis att någon med lägre inkomst tenderar att samla på gratissaker 

medan någon med högre inkomst handlar mer (Frost et al., 2009). En studie visar också att av de 

testpersoner som diagnostiserats med samlarsyndrom uppgav 54 % att de hade ekonomiska 

svårigheter att betala räkningar. I studiens referensgrupp, som också var samlare men inte 

uppfyllde alla kriterier för samlarsyndrom, uppgav 38 % att de hade svårigheter med 

betalningarna (Tolin et al., 2008). Det har även visat sig att personer med samlarsyndrom gifter 
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sig i lägre grad, generellt sett, än personer utan samlarsyndrom (Tolin et al., 2007; Muroff et al., 

2014b, s. 3), vilket är något som återspeglas i flera studier vi undersökt (Moulding et al., 2017; 

Fitzpatrick et al., 2018; Mathews et al., 2018; Muroff et al., 2014a). När det gäller ekonomiska 

förhållanden har det inte mätts specifikt i de studier vi tittat på, men det är ca 30-50 % av 

personerna med samlarsyndrom som har en anställning (Moulding et al., 2017; Fitzpatrick et al., 

2018; Ivanov et al., 2018), även om det finns undantag så som 61-65 % (Muroff et al., 2014a). 

Att inte ha en anställning ökar risken för ekonomiska problem. En sak att notera är att i de flesta 

studier vi analyserat har många av studiedeltagarna en hög utbildning, ofta 15 år eller mer vilket 

skulle motsvara en kandidatexamen (Muroff et al., 2010; Muroff et al., 2014a; Moulding et al., 

2017; Fitzpatrick et al., 2018; Mathews et al., 2018; Muroff & Steketee, 2018). Huruvida detta 

generellt sett skiljer sig från personer med samlarsyndrom eller inte kan vi inte uttala oss om. 

6.6.2 Ålder 

Som vi beskrivit tidigare är det vanligt att samlarsymptom uppkommer redan i tonåren (Burton et 

al., 2016), Symptomen tenderar att eskalera med åldern och utvecklas till en signifikant klinisk 

nedsättning vid 30-årsåldern (Mataix-Cols, 2014). Av de studier vi tittat på är det enbart två som 

är fokuserade på äldre, där åldern var från 65 år och uppåt (Ayers et al., 2011) eller hade en 

medelålder på 78 år (Kysow et al., 2020), de andra studierna hade en medelålder på ca 45-66 år. 

Kysow et al.:s (2020) studie var ett samarbete mellan räddningstjänst och hälso- och sjukvården i 

Vancouver, Kanada, för att minska hälsoriskerna i hemmet genom bland annat utrensning. Ayers 

et al. (2011) skriver att det kan vara extra allvarligt för äldre att leva med ett samlarsyndrom 

eftersom det medför större risker; till exempel isolering, att ramla i en belamrad lägenhet eller att 

viktiga mediciner försvinner. Deras studie visar dock att behandlingsresultaten för gruppen äldre 

var mindre effektiv än för yngre, samt att det var svårt med upprätthållandet av de positiva 

resultat som faktiskt blev. De föreslår därför att äldre med samlarsyndrom bör få en annan 

behandling (Ayers et al., 2011). Det sämre resultatet vid behandling av äldre skulle kunna bero 

på att samlarsyndrom beskrivs vara en progressiv sjukdom, då samlarsymptom har en tendens att 

bli värre med åren. Fler studier skulle behöva genomföras specifikt riktade mot äldre för att 

säkerställa om resultatet kan generaliseras. 

Att behandla äldre har, som vi tidigare nämnt, varit svårt då samlarsyndrom blir värre med åldern 

(Mataix-Cols, 2014). Med detta som bakgrund ser det ut som att risken för akuta 

krisinterventioner skulle ske oftare för äldre (Mataix-Cols, 2014; Ayers et al., 2011; Bratiotis et 

al., 2019). Att göra akuta insatser kan, som tidigare nämnt, bidra till brist i förtroende för 

myndigheter. Måhända kan det vara en av anledningarna till att det är svårt att behandla äldre 

personer med samlarsyndrom. 

  



40 

6.6.3 Kön 

Båda könen finns representerade i problematik med överdrivet samlande och samlarsyndrom 

(Mataix-Cols, 2014), dock är det oftast kvinnor som deltar i studier. Bland de studier vi 

undersökt är det enbart en studie där det var fler män än kvinnor (Kellett et al., 2015), de andra 

hade mellan minst 50 % till 98 % kvinnor som deltog. Detta skulle kunna tyda på att kvinnor 

oftare söker hjälp än män. Men då inte nödvändigtvis för problematiskt samlande, utan för andra 

saker så som exempelvis depression och ångest. Denna tolkning gör vi utifrån att tidigare 

forskning visat att samsjuklighet förekommer (Frost et al., 2011; Muroff et al., 2014b, s. 3) och 

att det är vanligare att personer med samlarsyndrom inte söker hjälp för sitt samlande utan för 

andra saker (Mataix-Cols, 2014). 

Då det främst är kvinnor som deltar i studier kring samlarsyndrom anpassas även 

behandlingsmetoder efter kvinnor, vilket kan leda till att behandlingseffekterna för män blir 

sämre än för kvinnor. Muroff et al.:s (2014a) studie visade att de få män som deltog, samt de 

som hade värre samlarsymptom innan behandlingen, social ångest eller perfektionism, visade 

sämre resultat efteråt. Vi anser att detta är något som behöver tas i beaktning vid utformning av 

behandling, samt att det skulle vara bra med fler studier på området. 

7. Diskussion 

I denna avslutande del avser vi diskutera resultatet i relation till syfte och frågeställningar, till 

teori, till metod, samt dra slutsatser kring praktiska implikationer och vidare forskning. Vi 

kommer även diskutera resultatet i relation till socialt arbete. 

7.1 Summering av resultatet 

I enlighet med syfte och frågeställningar har vi undersökt vilka behandlingar som finns för 

samlarsyndrom, redogjort för hur behandlingarna går till och vad de haft för effekt, samt om 

skam påverkar utfallet av behandling och vad det kan få för implikationer för nya 

behandlingsmetoder. Vi har gjort detta genom att göra en sammanställning av 

behandlingsmetoder och analyserat dessa utifrån Scheffs teori om skam. 

Resultaten visar att det finns olika behandlingar, men att samtliga bygger på KBT och den form 

av KBT-behandling som Steketee och Frost (2007) tagit fram speciellt inriktad på personer med 

samlarsyndrom, men med olika variationer. KBT-behandlingarna har testats i individuell form, 

gruppbehandling och internetbaserad behandling (både individuellt och i grupp). Gemensamt för 

dessa är att behandlingen visat sig effektiv i ca 35 % av fallen (Eppingstall et al., 2020). Detta 

visar på att samlarsyndrom är komplext att behandla, men även att det finns utvecklingspotential 

när det gäller behandlingsmetoder. Vilket även lett till att forskare börjat utforska möjligheten att 

kombinera KBT-behandlingen särskilt framtagen för samlarsyndrom med andra sorters 
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behandling så som Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (Ibid.) och Compassion-

Focused Therapy (CFT) (Chou et al., 2020). 

Det är svårt att säga exakt vilken behandling som visat bäst resultat då de använder sig av olika 

mätskalor sinsemellan, men det kan vara så att gruppbehandling är lite effektivare. Inte minst när 

det gäller att klienterna ser att de inte är ensamma om sin situation, vilket Weingarden och 

Renshaw (2015) menar är vitalt för att minska skamkänslor. Tidigare forskning har belyst att 

personer med tvångssjukdomar överlag känner skam över att ha en psykisk sjukdom, men även 

att de kan känna skam över de symptom de uppvisar (Weingarden & Renshaw, 2015). Det har 

även framkommit att det finns ett samband mellan att känna skam och hoarding beliefs, samt att 

båda dessa har ett samband med ökad allvarlighetsgrad av symptom (Chou et al., 2018). Att 

samlarsyndrom skulle kunna vara en copingstrategi för obearbetade traumatiska upplevelser är 

något som Brien et al. (2018) ser som en möjlighet. Skam kan vara ett hinder för behandling 

(Weingarden & Renshaw, 2015) och därför analyserar vi i resultatet om hur gruppterapi, både 

ansikte mot ansikte och över internet kan vara en hjälp för att se att man inte är ensam om 

problemet, vilket kan bidra till minskad skam. iHACT och CFT föreslås som 

behandlingsmetoder för att minska skam, då dessa har fokus på bland annat emotioner, 

acceptans, medkänsla och ”avskamning” (Chou et al., 2018; Eppingstall et al., 2020). 

I resultatet framkommer det att motivation är viktigt för lyckad behandling. Det verkar som att 

en tätare kontakt med behandlare ger mer motivation och därför bättre resultat, både direkt och 

långsiktigt. Då det är brist på utbildade behandlare har Mathews et al. (2018) även undersökt om 

behandling ledd av en icke-professionell, men där personen har erfarenhet av samlarsyndrom, 

kan vara en väg framåt. Denna form av behandling visade sig ge liknande resultat som 

behandling ledd av terapeut (Mathews et al., 2018). Man har även sett att hembesök inverkar 

positivt på behandlingsresultatet, däremot så spelar det inte så stor roll om det är många 

hembesök eller få (Muroff et al., 2012). En annan faktor som gett positiva resultat är att få stöd 

av familj och vänner efter behandling (Mathews et al., 2018). 

Resultatet redogör också för case management, samordnade insatser från myndigheter och 

organisationer. De finns städer som testat att anpassa case management för samlarsyndrom 

genom bland annat hjälp för kommunikation med exempelvis hälso- och sjukvård (Bratiotis et 

al., 2019; Kysow et al., 2020). Vid situationer där den enskildes säkerhet är i akut fara till följd 

av samlarproblematik kan de även krisinterventioner vara aktuella (Bratiotis et al., 2019), även 

om det inte är en lösning på samlarbeteendet (Kim et al., 2001). 

Det har framkommit att äldre personer ofta har allvarligare samlarsymptom då samlarsyndrom är 

en progressiv sjukdom (Mataix-Cols, 2014) och att behandling testad för äldre gett sämre resultat 

(Ayers et al., 2011). Vi har även sett att det främst är kvinnor som söker sig till 

behandlingsstudier vilket kan resultera i att behandlingsmetoderna blir anpassade efter dem och 

gör att män får ett sämre behandlingsresultat (Muroff et al., 2014a). 
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Det har även visats att personer med samlarsyndrom gifter sig i lägre grad och oftare lever själva 

(Tolin et al., 2007b; Muroff et al., 2014b, s. 3). I de artiklar vi undersökt har det visat sig att 

deltagarna ofta har minst 15 års utbildning (Muroff et al., 2010; Muroff et al., 2014a; Moulding 

et al., 2017; Fitzpatrick et al., 2018; Mathews et al., 2018; Muroff & Steketee, 2018), men att det 

ändå finns relativ hög arbetslöshet bland personer med samlarsyndrom (Muroff et al., 2014a; 

Moulding et al., 2017; Fitzpatrick et al., 2018; Ivanov et al., 2018). 

7.2 Diskussion av resultat i förhållande till teori 

Vår vetenskapliga utgångspunkt befinner sig i den kritiska realismen. Vi anser att det är en 

relevant teori då den beskriver verkligheten utifrån flera olika aspekter (Brante, 2013, s. 110), 

vilket går i linje med hur vi ser på den komplexa problematiken i samlarsyndrom samt hur 

språkbruket kring samlarsyndrom är formulerat i de studier vi tagit del av. Förståelse för 

sjukdomen anser vi är väsentlig för att kunna ge det stöd och den hjälp den enskilde behöver, 

likaså möjligheten att få en diagnos då det är en förutsättning för rätt hjälp. Då den kritiska 

realismen utgår från att det finns en objektiv verklighet och att vi kan få kunskap om den (om än 

bristfällig eller felbar) menar vi att samlarsyndrom som problematik kan existera oavsett om den 

drabbade upplever det som ett problem eller inte. 

Hoarding beliefs så som emotionell koppling till föremål, rädsla över att glömma något viktigt, 

kontrollbehov och ansvarskänslor över föremål (Muroff et al., 2014; Steketee et al., 2003) är 

subjektiva upplevelser av verkligheten men anses som något verkligt för den enskilde, då de 

utgör en stor skillnad i den enskildes liv och påverkar deras beteende till den grad att deras liv 

blir begränsade inom både empirins-, det faktiskas- och verklighetens domän (Alvesson & 

Sköldberg, 2017, s. 63; Brante, 2013, s. 111f). I empirins domän kan vi till exempel se ett 

belamrat hem, på det faktiskas domän är saker som sker även om man inte ser det, exempelvis att 

det utvecklas bakterier i det belamrade hemmet. På verklighetens domän finns de bakomliggande 

mekanismer som ligger till grund för det som existerar på de andra två nivåerna. Belamringen i 

hemmet kan exempelvis bero på mekanismerna hoarding beliefs och upprätthållande faktorer så 

som svårt med beslutsfattande och bristande insikt (Muroff et al., 2014; Steketee et al., 2003). 

Hoarding beliefs är ett tydligt exempel på att det inte endast är fysiska aspekter som bidrar till 

kausala effekter. Även upplevelsen av skam relaterat till samlarsyndrom är en underliggande 

faktor som kan ha effekter för den enskilde och personer i dennes närhet (Alvesson & Sköldberg, 

2017, s. 64f; Scheff, 2003). 

Vi vill även lyfta diskussionen om vad som är verklighet när man pratar om psykisk sjukdom där 

just verklighetsuppfattning kan se annorlunda ut. Den verklighet som en person med 

samlarsyndrom utgår ifrån ses i vår sociala kontext och kultur som något avvikande och sjukligt 

vilket kan leda till skamkänslor hos personer med denna problematik (Brante, 2013, s. 112; 

Scheff, 2003). Vi anser att kritisk realism har varit en behjälplig utgångspunkt i denna uppsats. 

Det har bidragit till att vi fått ett accepterande förhållningssätt mot ett annars svårförståeligt 
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begrepp. Vi menar att om vi hade haft exempelvis ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt i 

studien, skulle det eventuellt kunnat resultera i större svårighet att kunna definiera vad som 

faktiskt är verkligt och då göra det svårare att veta hur man ska förhålla sig till respektive 

behandlingsmetod. 

Scheff menar i sin teori att emotionen skam är en av två emotioner som mest styr en människas 

handlingar och sociala interaktioner. Han beskriver skam utifrån tre aspekter; skam som moralisk 

kompass, skam kopplat till sociala relationer och samhällets normer, samt skam i relation till 

känsloreglering (Scheff, 2003; Scheff & Starrin, 2013, s. 190f). Vi kommer i diskussionen främst 

fokusera på Scheffs andra aspekt av skam när vi pratar om samlarsyndrom, då vi anser att det är 

mest relevant för vårt syfte och frågeställningar. 

Weingarden och Renshaw (2015) har visat att personer med samlarsyndrom kan känna skam 

över att ha en psykisk sjukdom och över de symptom som uppvisas, vilket är i linje med Scheffs 

teori. Skamkänslorna skulle kunna förklaras av att de uppkommer för att man bryter mot normen 

i samhället. De symptom som uppvisas vid samlarsyndrom, där belamring är den mest synliga, 

bryter mot samhällets normer om hur ett hem ska, eller borde, se ut. Denna avvikelse kan skapa 

skamkänslor som i sin tur kan leda till att personer med samlarsyndrom isolerar sig då de inte vill 

riskera att bli dömda av andra människor, vilket är i enlighet med forskning om skam 

(Weingarden & Renshaw, 2015; Chou et al., 2018; Brien et al., 2018). 

Att ha samlarsyndrom innebär att man lever med hoarding beliefs. Det kan bland annat vara att 

man måste kontrollera sina ägodelar och att man har ett särskilt ansvar kopplat till objekten. 

Forskning visar att personer med samlarsyndrom kan koppla dessa övertygelser till sin identitet 

och sitt värde. Om situationer då upplevs gå fel svarar dessa personer med skam, självkritik och 

självhat mot sig själva eller mot sin samlarproblematik vilket bidrar till allvarligare 

samlarsymptom (Chou, et al., 2018). Här kan vi tydligt se hur skam påverkar människors sätt att 

handla, eller uttryckt med ett kritiskt realistiskt språkbruk; skam är en mekanism som påverkar 

personens handlande. 

Att använda Scheffs teori om skam som infallsvinkel i denna studie har varit både begränsande 

och behjälpligt. Begränsande genom att fokus endast blir på en bakomliggande faktor, vilket kan 

bidra till att andra viktiga infallsvinklar försummas och att vi går miste om resultat som också 

skulle kunna vara viktiga komponenter till forskningsfältet. Behjälpligt genom att korrelationen 

mellan skam och samlarsyndrom inte är ett välbeforskat område. I denna studie bidrar vi därför 

med synsätt som inte tidigare fått stort utrymme i forskningsfältet. Detta tror vi kan vara viktiga 

infallsvinklar att ta i beaktning när forskningen om behandlingsmetoder för samlarsyndrom rör 

sig framåt. 
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7.3 Diskussion av metod i förhållande till resultat 

Vi har ämnat få en överblick över befintliga behandlingsmetoder och beskriva hur de går till, 

samt deras effekter. Vi ansåg därför att litteraturstudie är den mest lämpade metoden för detta 

syfte. Syftet innefattar även emotionen skam och hur den relaterar till samlarsyndrom. Det har 

format vårt urval genom att inkludera artiklar, redan i kapitel två, som specifikt behandlar skam 

och samlarsyndrom. Inom teorin vi utgått från menar man att emotionen skam är en 

gruppbeteckning för alla negativa känslor (Scheff, 2003) och därför har vi inte tagit med 

ingående beskrivningar av andra känslor som kan uppstå hos personer med samlarsyndrom. 

Majoriteten av de artiklar som behandlas i studien är kvantitativa eftersom vi i enlighet med vårt 

syfte och våra frågeställningar, ämnat göra en översikt över behandlingar och dess metoder. Om 

vi hade inkluderat fler intervjustudier hade vi kunnat göra uppsatsen mer rik på förståelse av 

enskilda individers upplevelser av samlarsyndrom, men eftersom syftet i första hand var att göra 

en överblick av behandlingar, anser vi att valet av artiklar är lämpade för vår studie. Det hade 

varit intressant att få förstahandsinformation från både behandlare och klienter om deras 

upplevelser, men då hade det krävts en annan typ av studie. 

För att styrka behovet av att utveckla behandlingsmetoder som fungerar, har vi nämnt sådant 

som inte fungerar lika bra men som också testats, däribland medicinering och utrensning av 

hemmet (Muroff et al., 2010; Kim et al., 2001). Men då fokus är att presentera fungerande 

metoder har vi gått in mer djupgående på dessa och deras utvecklingspotential. 

Det finns flera begränsningar i denna studie. En är att vi inte har inkluderat 

förstahandsinformation om personernas egna upplevelser av samlarsyndrom och behandling, för 

detta hade till exempel intervjuer varit lämpligare. Att göra en litteraturstudie för också med sig 

en risk att man missar viktiga artiklar och studier som gjorts. En annan begränsning som är värd 

att ta i beaktning är att endast fyra av 15 studier inkluderade i resultat- och analysdelen (kapitel 

fem och sex) har över 50 deltagare och endast två av dessa har över 100 personer. Med detta 

medföljer risk att viktiga aspekter missas och att populationen inte representerar verkligheten i 

sin helhet. Tidsramen är också något som begränsat denna studie. Om det hade funnits mer tid 

hade man kunnat studera exempelvis påverkan på familjemedlemmar mer ingående än vad som 

tagits upp i denna studie. 

7.4 Slutsatser och praktiska implikationer för tillämpning 

En slutsats vi drar är att mer forskning inom området behandling för samlarsyndrom, samt skam 

kopplat till samlarsyndrom och behandling behövs. Det finns behandlingsmetoder, utformade 

från KBT som ger effekt, men ändå har majoriteten av de som fått behandling kvarvarande 

problematik efteråt. Detta visar att det är en komplex sjukdom som är svår att behandla, men den 

är också svår att upptäcka då större delen av problematiken tar sig uttryck i hemmet. 
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En anledning till att problematiken är svår att behandla, förutom bristande insikt, är brist på 

motivation (Tolin et al., 2007). Tät kontakt med den patienten har visat sig hålla motivationen 

uppe i behandling. Det kom bland annat Ivanov et al. (2018) fram till i sin studie med grupp-

KBT, som kombinerades med terapeutkontakt via internetprogrammet COMMIT mellan 

sessionerna. De som deltog i den studien upprätthöll motivationen till sådan grad att ingen 

hoppade av och majoriteten var nöjd med behandlingen. Resultatet upprätthölls även på 

uppföljningsbedömningen tre månader senare, inklusive de 25 % som inte längre uppnådde 

kliniska diagnoskriterier för samlarsyndrom. Behandling med tät kontakt skulle därför kunna 

vara något att forska vidare på. Värt att nämna är dock att majoriteten av deltagarna var 

högutbildade kvinnor med insikt om sitt sjukdomstillstånd, därför ifrågasätter forskarna om 

resultatet skulle vara likvärdigt för män, lågutbildade samt personer med låg sjukdomsinsikt 

(Ivanov et al., 2018). 

Compassion focused therapy (CFT) har visat sig vara effektivt för att förbättra självbild och 

emotionsreglering och då detta är något som kan vara dysfunktionellt hos personer med 

samlarsyndrom, föreslår vi vidare forskning om CFT och samlarsyndrom. CFT lägger fokus på 

att ”av-skamma”, vilket vi tror kan vara hjälpsamt i denna typ av diagnos. Eftersom det sker i 

grupp ser deltagarna också att de inte är ensamma med sjukdomen, som i vanliga fall kan vara 

väl dold för omvärlden (Chou et al., 2020). iHACT som också är en föreslagen 

behandlingsmetod för samlarsyndrom, lägger bland annat fokus på att acceptera känslor men inte 

låta dem styra. Vi tror därför att det kan vara relevant att forska vidare på om just denna metod 

kan vara effektiv i reglering och hantering av skam hos personer med samlarsyndrom 

(Eppingstall et al., 2020). 

En annan praktisk implikation för framtida forskning gäller CFT och skam. Då skam kan vara ett 

hinder för behandling och tidigare forskning visat på ett samband mellan skam, självkritik och 

samlarsyndrom (Weingarden & Renshaw, 2015; Chou et al., 2018), anser vi att det vore 

intressant om CFT testades innan en KBT-behandling för samlarsyndrom. CFT, som fokuserar 

på medkänsla istället för självkritik (Chou et al., 2018), skulle kunna vara en behandlingsmetod 

som arbetar bort underliggande skam. Vilket sedan hypotetiskt sett skulle kunna öppna upp för 

bättre motivation i att genomgå grupp-KBT i någon form som uppföljning. Vi föreslår även att 

testa att behandla äldre med CFT eller iHACT då KBT inte gett goda resultat för denna 

målgrupp. 

Samlarsyndrom kan komma att påverka många socialarbetares profession eftersom 

uppskattningsvis 2-5 % av befolkningen kan vara drabbade av problematiken (Mataix-Cols, 

2014). Men det är inte bara de direkt drabbade som påverkas, utan även bland annat familj, 

grannar, hemtjänst, skadedjurssanering och andra som kommer i kontakt med personerna 

(Bratiotis et al., 2019; Kysow et al., 2020) vilket då är en ännu större del av befolkningen. Det är 

av stor vikt att bland annat socialtjänst har kunskap om detta tillstånd för att kunna erbjuda 

insatser, hänvisa till rätt typ av behandling och kunna bemöta dessa personer på ett så respektfullt 

sätt som möjligt. Det är också viktigt att de som jobbar med socialt arbete och även sjukvård, har 
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en förståelse för det stigma och den skam som kan upplevas hos personer med samlarsyndrom, 

så de inte bidrar till att upprätthålla den, antingen genom dåligt bemötande, okunskap eller 

destruktiva diskurser. 

Vår analys visar att de som har stöd av någon närstående efter behandlingen, verkar upprätthålla 

de framsteg som gjorts under behandlingen (Mathews et al., 2018). Resultaten visar också att det 

inte nödvändigtvis behöver vara en högutbildad psykolog på området som behandlar patienterna 

(Mathews et al., 2018). Socialtjänsten kan komma i kontakt med människor i deras hem på ett 

sätt som andra professioner inte gör. Vi anser det därför önskvärt om socialtjänsten i samarbete 

med regionen skulle kunna erbjuda KBT (och/eller CFT och iHACT när forskningsfältet kommit 

längre) som insats hos kommunen. Eftersom det framkommit att personer som har familj som 

stöttar efter slutförd behandling tenderar att upprätthålla resultaten (Mathews et al., 2018), 

föreslår vi att socialtjänsten ska erbjuda någon form av insats efter behandling till de som inte har 

denna typ av stöd. Det skulle exempelvis kunna vara boendestödjare som fått utbildning om 

samlarsyndrom och dess problematik, där denna studie skulle kunna vara bidragande. 

Slutligen, den främsta slutsats vi drar av denna studie är att det behöver forskas mer på ämnet 

och göras fler studier på hur man kan göra effektiva behandlingar för människor som lever med 

samlarsyndrom. Både de som endast lider av samlarsyndrom, men också vid samsjuklighet eller 

vid bristande sjukdomsinsikt, samt för andra grupper så som äldre och män. Vi hoppas att denna 

litteraturöversikt kan vara ett bidrag till att planera vidare forskning och behandlingsmetoder för 

människor med samlarsyndrom. 
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