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Samlaren är en av de kulturella gestalter som vandrar genom Passagearbetet, den tyske 
kulturforskaren Walter Benjamins stora oavslutade verk om de första urbana konsumtions-
miljöerna i 1800-talets Paris. Samlargestalten är egentligen inte en utan flera, med lumpsam-
laren som en ytterlighet. ”Lumpsamlaren är det mänskliga eländets mest provokativa gestalt”, 
skriver Benjamin.1 Som Erling Bjurström påpekar i artikeln ”Samlarkretsar: I mediekonsum-
tionens marginaler” provocerar lumpsamlaren inte så mycket genom sin fattigdom som ge-
nom lumpsamlandets likhet med ett mera respektabelt samlande. Alla kan känna igen sig i 
lumpsamlaren – och ändå inte. Den kluvenhet som ligger i att samtidigt identifiera sig med 
och ta avstånd från något måste vara djupt mänsklig. 

Samlande kan – nästan oavsett hur det utövas – vara ett sätt att bemästra och organisera 
tillvaron. Som kulturell gestalt fortsätter samlaren sin vandring genom seklerna. Bjurström 
använder sig av Benjamin för att få perspektiv på dagens mer specifika samlarkulturer, men 
också på samlandet som den komplexa och till synes tidlösa kulturella företeelse det är. Ur 
”Samlarkretsar” har jag hämtat näring till den här essän, även om min avsikt inte är att skriva 
om samlare. I det tidiga 2000-talets västerländska samhälle urskiljer jag istället en annan kul-
turell gestalt som på liknande sätt kastar ljus över vårt förhållande till tingen, nämligen ”ren-
saren”. Medan samlaren är upptagen av att skaffa och organisera ting försöker rensaren göra 
sig kvitt dem genom omfattande utrensningar bland sina egna ägodelar. Jag möter rensaren 
sådan han eller hon framträder i några texter tillhöriga det tidiga 2000-talets självhjälpslittera-
tur. De kulturella betydelser som denna genre tillskriver rensaren och rensandet intresserar 
mig, och då särskilt rensandets motiv och de stora förhoppningar av existentiell art som knyts 
till rensandets praktik. 

Självhjälpsböcker som kulturell ingång 
Under de senaste åren har en rad böcker på temat ”rensa i röran” kommit ut i Sverige. Många 
av dem är översättningar av brittiska och amerikanska titlar. De fyra böcker som blivit min 
ingång i ämnet och som lämnat stoff till essän är utformade som handböcker med tydliga in-
struktioner för den som vill rensa bland sina saker. Böckerna tar i olika grad upp det som i alla 
fyra lanseras som ett grundproblem: den växande röran i våra hem och den negativa inverkan 
den antas ha på våra liv. Ett par av böckerna lutar sig tungt mot feng shui, den kinesiska lära 
som föreskriver metoder för att balansera de energiflöden som enligt denna tanketradition ge-
nomströmmar rummet. Feng shui har på senare år fått stort genomslag i Sverige, främst som 
ett sätt att utforma hem och trädgårdar. 

I den lilla boktraven på mitt bord ligger Karen Kingstons bok Rensa i röran med Feng shui 
(1998/2006), Dawna Walters och Mark Franks Ordning och reda hemma: Lär dig rensa i rö-
ran (2002/2005), Rita Emmetts Var sak på sin plats – och rensa bort resten (2005/2006), och 
Mary Lamberts Rensa, röj och förändra: 101 steg mot ett bättre liv (2004/2006). Kingstons 
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bok innehåller flest reflektioner om ordning och oordning, och om rensandet som företeelse. 
Också Walter och Franks skriver mycket om motiven för att rensa, medan Emmett och Lam-
bert lägger störst betoning på att verkligen få igång rensandet. Lamberts bok har den allra tyd-
ligaste handbokskaraktären. Rum för rum lotsar hon läsaren genom den tänkta bostaden, gara-
get och trädgården på väg mot en mera ordnad tillvaro. 

De fyra författarna är alla professionella rensare. Som konsulter eller tv-underhållare bistår 
de människor som vill rensa i sina hem – och liv. Samtliga författare utom Lambert refererar 
hela tiden till kontakter med tacksamma (och beundrande) klienter, läsare och tittare. Och 
rensarna – eller åtminstone de som lockas av tanken på att rensa – blir fler och fler. Alla fyra 
böckerna har tryckts i stora upplagor och är flitigt utlånade på biblioteken. När jag i egenskap 
av essäskribent besökte biblioteket för att låna några ”rensa i röran”-böcker fick jag ställa mig 
i kö på samtliga titlar jag hittade.  

Kulturella aspekter av samlande 
Att samla och rensa står i motsats till varandra. Det handlar dock inte om något entydigt mot-
satsförhållande. Samlande är en komplex företeelse, innefattande många olika men ofta sam-
manhängande motiv och praktiker som ibland samspelar och ibland strider mot varandra. 
Bjurström understryker samlandets samtidigt både tidlösa och starkt tidsbundna karaktär: 

Samtidigt som samlandet har bevarats som ett arkaiskt drag i det moderna samhället har 
det förnyats. Förnyelsen har långsiktiga och fortgående historiska processer som sekulari-
seringen, varufieringen och medialiseringen av mänskliga relationer svarat för.2 

Bjurström beskriver hur Benjamin i Passagearbetet undersöker samlandet som en del av mo-
derniteten. Samlande är, bland mycket annat, en modern konsumtionspraktik intimt förknip-
pad med nya varumarknader och ökad konsumtion. Lumpsamlaren personifierar dess ytterlig-
het genom att krama det sista bytesvärdet ur sådant som egentligen redan är klassificerat som 
avfall. Samtidigt som samlandets praktik i hög grad har formats av moderniteten för den tan-
ken till det förmoderna. Som Benjamin framhåller vilar det något ”ålderdomligt” över samla-
rens omsorg om tingen. En samlare – oavsett om det är en boksamlare eller en lumpsamlare – 
motsätter sig att tingen kasseras. Därmed står han eller hon i motsats till konsumtionssamhäl-
lets slit- och slängmentalitet. 

Bjurström urskiljer också med hjälp av Benjamin en rad olika motiv bakom samlande som 
kulturell praktik, vilka också kan vara till nytta för att klarare urskilja rensandet som kulturell 
företeelse. Samla och rensa är exempel på kulturella kategorier som i hög grad konstrueras 
som motsatser. Detsamma gäller exempelvis rent och smutsigt, ordning och oordning. 

En av de motivkretsar som Bjurström lyfter fram och problematiserar handlar om samlan-
dets minnesstödjande funktion och om samlande som en strävan efter sammanhang i tillvaron. 
Dessa två aspekter förenas i ett sökande efter kunskap. Bjurström ser minnet som en grund-
metafor för samlande. Alla minns vi och alla är vi samlare av självbiografiskt material, även 
om minnet genom glömskan utgör en ofullständig samling. Samlandets funktion att, med 
Benjamins ord, ”minnas praktiskt” manifesteras i museerna. Museer handlar om att samla och 
minnas kollektivt. Genom framväxten av museiväsendet utvecklades samlandet till en offent-
lig angelägenhet och blev samtidigt en del i skapandet av ett nationellt medvetande. 

En annan motivkrets som Bjurström identifierar handlar om samlande som känslostyrt. 
Benjamin använder uttrycket ”förvärvandet rysning” för att fånga den känsla som driver 
samlaren att skaffa ännu ett föremål till samlingen. En viktig drivkraft bakom samlande är en 
strävan efter att göra samlingen komplett. Benjamin skriver: 
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Det avgörande när det gäller samlandet är att föremålet lösgörs ur alla ursprungliga funk-
tioner och träder i närmaste tänkbara förhållande till sina motstycken. Detta är den dia-
metrala motsatsen till användbarheten och har som enda kategori fullständigheten.3 

Många saker har ett känslomässigt värde. Känslomässiga värden kan vara av olika slag. Ett 
föremåls affektionsvärde kan inte överlåtas. Det kan däremot de känslomässiga värden som 
bär upp mycket av dagens samlarkulturer. En samlare omhuldar i allmänhet både ett bestämt 
objekt och detta objekt i sig, påpekar Bjurström. 

Det finns knappast något motiv som är gemensamt för alla samlare. Som Bjurström kon-
staterar är samlarens motiv svårfångade, inte minst för att hon eller han själv inte alltid är klar 
över dem. Möjligen var Benjamin dem på spåren: ”Samlarens kanske mest fördolda motiv 
låter sig kanske omskrivas så här: han bekämpar bristen på sammanhang.”4 

Som Bjurström påpekar kan en samling ibland bli så stor att den inte längre är praktiskt 
hanterbar. Samlaren blir då tvungen att göra sig av med hela eller delar av samlingen. Samla-
ren ikläder sig då, med den vokabulär jag valt att använda, rensarens gestalt. Detta rensande 
kan gå till på olika sätt, beroende på hur samlingen ser ut. Den som har samlat ting som har 
värde på en andrahandsmarknad bjuder ut samlingen till försäljning. Den som har samlat 
sådant som inte har ett tydligt bytesvärde väljer kanske att ge bort eller kasta delar av 
samlingen. 

Att samla på sig saker 
De fyra självhjälpsböckerna i min trave har alla ordet ”rensa” i titeln. Två av titlarna inne-
håller ordet ”röra”. ”Rensa i röran” är också den uppmaning som riktas till en potentiell läse-
krets. Flera av författarna framhåller att den som vill bemästra den växande röran först måste 
”förstå vad röra är”. Ur mitt perspektiv är det nödvändigt att försöka urskilja vilka betydelser 
författarna till självhjälpsböckerna tillskriver röra, eftersom det har återverkningar för vilka 
innebörder de tillskriver rensande. 

Författarna till de fyra böckerna utgår alla från att röra är ett utbrett problem. I inledningen 
till Emmetts bok får problemet närmast globala proportioner: 

Över hela världen lider människor i alla åldrar och inom alla yrken, oavsett hur välutbil-
dade de är, av sina skräphögar. Alla tycks ställa samma frågor och alla vill verkligen för-
stå följande: Hur kan det komma sig att skräphögarna växer så fort? Finns det något lätt 
och smärtfritt sätt att bli av med dem?5 

Röra framställs här som ett problem som förenar människor i alla världsdelar och samhälls-
klasser. Vi är alla offer för problemet, men förenas också i en uppriktig vilja att dels förstå 
orsakerna till det, dels av en önskan att bemästra det. Emmett talar också om ”den osorterade 
generationen” och innefattar i den alla från gammelmormor till tonåringen.6 Walter och 
Franks målar inte med lika breda penseldrag. Med hjälp av samlargestalten ger de istället pro-
blemet något mindre – och kanske mer rimliga – proportioner: 

Även om vi alla kanske inte är inbitna samlare har de flesta av oss problem med onödiga 
prylar på något område i livet. Det kan vara en begränsad yta i ditt hem, till exempel ett 
särskilt skåp där saker brukar samlas på hög, eller också kan det röra sig om en oförmåga 
att ta itu med och hantera pappershögar.  

Av citatet att döma omger sig ”inbitna samlare” inte bara med flest onödiga saker. De har 
också svårast att göra sig av med dem. Röra handlar av citatet att döma också om en oförmåga 
hos den som lever i röran. Uppenbart är att samlaren är en gestalt för rensaren att ta avstånd 
från – eller kanske att ta avstamp mot. I Kingstons bok finns ett helt kapitel om samlande. 
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Hon förklarar att hon ser samlande som ett resultat av att den som samlar har vissa behov och 
önskningar som samlandet när det inleds kan fylla. Problemet är bara att samlande ofta per-
manentas. Livet går vidare, de behov som samlandet en gång svarade mot är uppfyllda – och 
ändå fortsätter samlandet. Att förstå hur detta hänger ihop gör det lättare att sluta samla, me-
nar Kingston. Då kommer du så småningom att kunna ”se tillbaka och skratta åt dina tidigare 
samlarupptåg”.7 

Röra är ett ord som indikerar oordning. I den meningen är röra en motsats till samling. En 
samling är en ordningens praktik. Men en samling kan likafullt vara rörig utan att den för den 
skull upphör att vara en samling. Röra som kulturell kategori indikerar alltså inte bara oord-
ning när det gäller tingens placering. Det indikerar oordning även på ett mera underliggande 
plan: Det fanns ingen plan för ihopsamlandet av föremålen. Att samla och att samla på sig är 
ofta – men behöver inte alltid vara – två helt olika saker. 

Det ”onödiga” är hos de fyra författarna en viktig aspekt av röra. Oordning och oförmåga 
är ytterligare två aspekter på förleden o- som återkommer i böckerna. Rörans motsats är följ-
aktligen det nödvändiga, ordning och förmåga – kategorier som signalerar tyngd och kontroll. 
När exempelvis Walter och Franks definierar röra artikuleras en fjärde aspekt. Röra är, enligt 
dem, ”saker som inte längre fyller något syfte i ditt liv men fortfarande tar upp plats och ener-
gi”.8 Röra består alltså av onödiga saker som ligger i vägen inte bara fysiskt utan också men-
talt, alltså ett sorts känslomässigt skräp. Den föreställningen går igen också i de övriga tre 
böckerna. 

Röra som ett yttre hot 
Röra är en lömsk företeelse. Av de fyra böckerna att döma smyger den sig på oss och hotar 
snart bildligt att kväva oss. Emmett berättar i sin bok att hon kommit till insikt om att det i 
själva verket finns två slags skräp. Att skilja mellan dessa olika typer av skräphögar är viktigt 
eftersom de fordrar olika motstrategier om det ska vara möjligt att bli kvitt dem. Emmett lik-
nar problemet vid människans dubbla förhållande till djuren: ”Precis som djungels djur kan 
högarna gå ’lösa’ eller vara ’inburade’”.9 Det Emmett kallar ”inburat” skräp är inte alltid syn-
ligt. Det finns överallt där vi tror – eller vill tro – att vi har ordning: i samlingspärmar, i källa-
ren, på vinden, i garaget, i ett skräprum, i mailboxens inkorg. Det skräp som går ”löst” är rö-
rans tigrar och lejon. Det är sådant skräp som invaderar våra hem och hotar att ta över helt. 
Emmett skriver: 

Skräp i vilt tillstånd känner inga gränser: likt ett djungeldjur drar det fram och strövar 
omkring där det behagar och kan vara farligt, åtminstone farligare än inburat skräp. I det 
här fallet för att det orsaker mer stress, skuldkänslor och oro.10 

”Röran” framställs här som att den levde sitt eget liv. Den blir en levande organism, ett yttre 
hot som riskerar att ta över. Den representerar en oordnad natur i stark kontrast till en ord-
ningens kultur. Vi betraktas alla som ett kollektivt offer för den blodtörstiga röran. Vi saknar i 
allmänhet också insikt om rörans skadeverkningar. ”De flesta människor har ingen aning om 
hur mycket deras röra påverkar dem,” skriver Kingston.11 De professionella rensarna blir hos 
Emmett en slags kulturella lejontämjare med uppgift att visa på hur röran kan hållas i schack, 
en röra som är lika opålitlig som ett rovdjur. Det enda vi i den situationen kan göra är att för-
söka hitta tillräckligt effektiva motstrategier. Underförstått i Emmetts och övrigas böcker är 
det stora behovet av litteratur och konsultverksamhet på ”rensa i röran”-området. Vi får också 
veta att de allra flesta av oss behöver experthjälp, om så bara i självhjälpsbokens form, för att 
kunna ta itu med den röra som invaderar våra liv. 

”Röra” framstår här som samlandets yttersta motsats, i meningen att den hotar den kontroll 
över tillvaron som samlaren söker(därmed alltså inte sagt att en samling inte kan vara rörig). 
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Rensarens motiv går här på en viktig punkt ihop med samlarens. Rensaren och samlaren vill 
båda bemästra och skapa ordning i tillvaron. Att samla och rensa handlar båda i hög grad om 
att ta och ha kontroll. 

Yttre och inre röra 
Hur vi ser på ordning och oordning är kulturellt betingat, men samtidigt finns det hälsoaspek-
ter som gör städning svår att helt bortse från. De flesta människor håller nog med om att det är 
nödvändigt att städa, även om det varierar hur ofta och hur noga man tycker att det behöver 
göras. Att ”rensa i röran” handlar dock inte i första hand – eller ens alls – om att bli kvitt 
damm och bakterier. Ett tydligt tecken på det är att Lambert, när hon lotsat läsaren genom 
husets alla rum, garaget och trädgården slutligen stannar till utanför ett rum utan golv, väggar 
och tak: Det inre rummet. Där finns hos de flesta, förklarar hon, en känslomässig röra som 
också behöver rensas upp. Lambert hänvisar till den idé inom Feng shui som säger att yttre 
röra avspeglar inre röra. ”Om du samlar på dig saker och ting i ditt hem behöver du antagligen 
också göra en känslomässig utrensning.”12 Det är en tanke som går igen även i de övriga 
böckerna, också i de två som inte uttalat stöder sig på Feng shui. Exempelvis hävdar Walter 
och Franks: ”en överdriven, tvångsmässig röra är ofta ett symtom på bakomliggande känslo-
mässiga problem”13 

Författarna till de fyra böckerna stannar dock inte vid tanken på att det yttre avspeglar det 
inre och att ett rörigt hem tyder på att det även är dags att städa mentalt. De förutsätter också 
ett omvänt och betydligt mera långtgående samband, nämligen att en yttre rensning i sig självt 
innebär en inre rensning. Den som har det rörigt i sitt inre kan alltså rensa bland sina saker 
och bli mer harmonisk inombords. ”Genom att städa upp i det yttre börjar det inre att falla på 
plats,” skriver Kingston.14 Hon förklarar också varför: 

Skälet till att det är så effektivt att rensa och röja är att medan du skapar ordning i din 
yttre värld sker samtidigt motsvarande förändringar i din inre. Allting omkring dig, i syn-
nerhet din hemmiljö, speglar ditt inre jag. Genom att förändra ditt hem förändrar du också 
möjligheterna i ditt eget liv. Att avlägsna hindren för ett harmoniskt energiflöde i din bo-
stad skapar större harmoni i ditt liv och ger utrymme för nya möjligheter att komma in i 
ditt liv.15 

I Lamberts bok finns några inte mindre löftesrika rader. Den belöning som väntar rensaren är 
att hon eller han kommer att känna sig som ”en helt ny person”: 

Du har frigjort dig från värdelöst skräp och är känslomässigt uppfräschad. Du kommer att 
anta nya utmaningar och du skaffar dig en livsgnista som du inte trodde var möjlig.16  

Det föreställda sambandet mellan yttre och inre röra är, som jag uppfattar det, det bärande 
temat i den genre som ”rensa i röran”-böckerna utgör. Utan detta samband skulle mycket av 
genrens lockelse gå förlorad. Att rensa handlar om att göra sig av med allt onödigt och skapa 
ordning. Men i så måtto är rensandet bara ett medel. Längtan efter en inre tillfredsställelse och 
frid utgör rensarens egentliga drivkraft och mål. 
 

Tingen som band till det förflutna 
Föreställningen om ett samband mellan yttre och inre utrensning bygger på tanken att ting inte 
bara kan stå i vägen rent handgripligt, som när skor tornar upp sig i hallen så man får kliva 
över dem. Ting står också på ett annat plan i vägen för ”nya möjligheter”. Genom att vara 
upptagna av tingen släpper vi inte fram nya tankar och idéer hos oss själva, säger de fyra för-
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fattarna. Vi släpper heller inte fram de möjligheter som andra skulle kunna ge oss. Lambert 
uppmanar till förändring på denna punkt med hjälp av en historia ur ”verkliga livet”: 

Peter, som är författare, älskade verkligen sin boksamling. Men den var stor och hans 
vardagsrum var fyllt till bristningsgränsen med böcker. Han ville inte ens göra sig av med 
gamla pocketböcker men han insåg att han behövde utrymmet och gjorde sig av med 
dem. Ett par veckor senare blev han erbjuden ett kontrakt av ett pocketbokförlag – Han 
hade släppt in nya möjligheter i sitt liv.17 

Tingen blir ett problem inte bara för att de är för många, för att de ligger på fel ställen och för 
att de avspeglar en inre röra. Tingen ställer till det för oss också för att de är laddade med 
”fel” innebörder. Ting som bärare av minnen utgör ett genomgående tema i de fyra själv-
hjälpsböckerna. Författarna delar en syn att föremål ofta blir en mental belastning genom att 
de väcker minnen som håller kvar oss i det förflutna. Idealet är att leva i nuet. Walter och 
Franks framhåller hur svårt många människor har att ”släppa taget” och de negativa effekter 
som är följden: 

Den här typen av problem kan leda till att vi omger oss med mängder av saker som på-
minner oss om det förflutna, och de kan beröva oss motivationen att ta kontroll över röran 
i våra liv. I många fall kan de till och med orsaka stress och sjukdom. Genom att ta itu 
med dessa problem är det möjligt att släppa taget om både det känslomässiga och det fy-
siska skräpet och bli mera närvarande i nuet.18 

Minnen blir hos Marks och Walters en barlast som måste kastas över bord. Också Kingston 
skriver mycket om minnen. Brev, dagböcker, fotografier – det mesta bör rensas ut i syfte att 
rensaren ska bli mera närvarande i nuet. Uttrycket ”att våga släppa taget” återkommer i flera 
av böckerna. Det förflutna konstrueras som något vi klamrar oss fast vid och som något som 
hindrar oss från att vara de vi ”egentligen” är. Rensaren bör sträva efter att vända sin historia 
ryggen. De saker hon eller han väljer att spara ska inte spegla det liv man levt tidigare utan det 
liv man lever nu.  

Att rensa bland sina saker kan antingen innebära att rensa bland sina minnen eller att kapa 
banden mellan minnen och föremål. Emmett uppmanar i en passus till det senare: 

Vad är meningen med minnessaker om man aldrig tittar på dem? Förväxla inte onödiga 
högar med minnen. Dina minnen har du inom dig, och du behöver inte spara saker från 
varenda period i ditt barns liv för att vårda dem. Befria minnet från föremålet.19 

Bjurström ser minnet som en grundmetafor för samlande. Att samla är att minnas praktiskt, 
genom att saker är laddade med minnen, minnen som väcks när vi ser dem eller använder 
dem. Att saker är förknippade med minnen är naturligtvis en anledning till att det kan vara 
svårt att göra sig av med somliga ting. Omvänt kan den som kastar sina minnessaker kanske 
lättare glömma det hon eller han inte vill tänka på. Benjamin ser starka kopplingar mellan 
samlandets minnesstödjande funktion och en strävan efter kunskap. Rensandet skulle kunna 
ses som ett sätt att göra sig av med oönskad kunskap. I de fyra böckerna likställs rensande 
dock inte med att förlora något, utan med att aktivt välja att göra sig av med det som binder en 
vid det förflutna. Det är också möjligt att, som i citatet ur Emmetts bok ovan, välja att hålla 
kvar det förflutna men göra det utan materiellt stöd för minnet. Vad man väljer beror på hur 
på förhållandet till det förflutna ser ut. Exempelvis Walter och Franks uppmanar sina läsare 
att analysera hur känslorna för det förflutna påverkar det egna livet. Har de en negativ 
inverkan är det dags att rensa ut allt som kan framkalla sådana känslor. 
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Röran i konsumtionssamhället 
Benjamin visar på den tydliga kopplingen mellan samlandet som företeelse och framväxten av 
det moderna samhället. Samlande förutsätter i allmänhet ett visst överflöd av varor (även om 
samlande, som Benjamin påpekar, också finns bland djuren). Det vi i allmänhet betecknar 
röra – saker i oordning och saker som ligger där de inte ska ligga – är som företeelse starkt 
förknippad med konsumtionssamhället. I ett samhälle utan ett överflöd av varor utgör röra 
inget problem. 

I Sverige och stora delar av övriga världen förs när detta skrivs en omfattande klimatde-
batt. Diskussionen gäller bland annat den miljöpåverkan som åsamkas av livsmedelsproduk-
tion, transporter, energianvändning och varukonsumtion och hur den kan minskas. Mot bak-
grund av detta är det slående hur frånvarande miljöargumentet är i de amerikanska och brit-
tiska självhjälpsböckerna. Det behov författarna ser av att rensa i röran och minska det egna 
innehavet av saker motiveras inte av att varukonsumtion tär på jordens resurser. Konsumtion 
framställs inte som något negativt. Exempelvis Lambert framhåller i sin bok i stället den nytta 
hon ser med att belöna rensare materiellt: 

Vi behöver alla få belöning när vi gör allvarliga försök att göra något åt röran i våra liv. 
Därför hittar du för varje rum en lista med olika slags belöningar – små saker som du kan 
köpa till dig själv […].20 

Kingston berättar att en kvinna om deltog i en av hennes kurser blev så inspirerad att hon åkte 
hem, ringde till en välgörenhetsorganisation och bad den skicka en lastbil. Varpå hon rensade 
ut sin gamla stereo, allt utom fem plagg i garderoben och massor med skräp. Beviset för att 
detta var ett riktigt beslut lät inte vänta på sig, understryker Kingston: 

”I och med det frigjorde hon enorma mängder energi, vilket skapade utrymme för något 
nytt i hennes liv. En vecka senare fick hon en check med posten från sin mamma med 500 
pund, och hon gick raka vägen ut och köpte nya underbara kläder, en ny musikanläggning 
och allt annat hon ville ha.21 

Kingston understryker att gåvan var helt oväntad. Senast som kvinnans mamma skickat 
pengar var för tio år sedan. Här finns alltså en tydlig skillnad mellan å ena sidan de fyra 
självhjälpsböckerna i min trave och å andra sidan hur ”rensa i röran”-konceptet tar sig uttryck 
i svenska medier. Också i Sverige finns konsulter som åtar sig rensningsuppdrag, tv-
underhållare som röjer i folks hem och journalister som skriver om rensare. Många av dessa 
förhåller sig aktivt till den pågående debatten om förhållandet mellan miljö och konsumtion. 
En snabb sökning på nätet visar också att idén om resurshushållning har en plats både som 
motiv för och som en del av rensandets praktik i en svensk kontext. 

Att göra sig av med saker har i de fyra självhjälpsböckerna alltså inte särskilt mycket att 
göra med ett behov av att minska sin konsumtion. Problemet med den växande röran betraktas 
som utbrett men inte som strukturellt. Författarna ser i stället den växande röran som ett i hu-
vudsak individuellt problem med individuella lösningar. Problemet är inte konsumtionen i sig 
och dess konsekvenser för miljö och samhälle, utan vad röran kan ställa till med i den en-
skilda människans liv. 

Rensandets mysterium 
Bjurström avslutar artikeln ”Samlarkretsar” med ett avsnitt som fått rubriken Samlandets 
mysterium. Den sista fråga jag ställer mig här är om rensandets motiv och praktik i någon 
mening kan sägas utgöra ett kulturellt mysterium. 
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Noter 

Jag konstaterade i essäns inledning att samlaren och rensaren åtminstone delvis står i mot-
satt ställning till varandra. Samtidigt har det också framträtt en bild av att samlare och rensare 
i vissa avseenden går hand i hand. Både samlande och rensande är moderna konsumtions-
praktiker i meningen att de förutsätter varumarknader och konsumtion. Både samlande och 
rensande handlar om en strävan efter kontroll i en tillvaro som inte alltid låter sig bemästras. 
Men medan samlande har med minnen att göra strävar rensaren snarare efter glömskan, eller 
åtminstone efter att lägga större tyngd vid nuet. Och medan samlaren strävar efter fullständig-
het inom ramen för själva samlingen strävar rensaren efter fullkomlighet inom ramen för sitt 
eget liv. 

Handböcker i samlande vet att begränsa sig till ett väldefinierat område som frimärken el-
ler serier av porslin. Handböcker i rensande har som jag visat här större anspråk än så. Den 
bärande idén i dem är att den som minskar eller rent av eliminerar den yttre oordningen i sitt 
liv samtidigt skapar ordning i sitt inre. Samlaren är i Bjurströms tolkning en komplex och 
svårfångad gestalt trots sin strävan efter ordning och kontroll. Är rensaren som kulturell ge-
stalt lättare att få fatt i? Självhjälpsböcker av alla slag tenderar, oavsett hur gott uppsåtet är, att 
lansera enkla lösningar på svåra problem. Vem skulle inte vilja bli en lugnare, tryggare, gla-
dare och mer harmonisk människa? Vem skulle inte vilja ta sig an pappershögar och ansam-
lingar av gamla kläder mot att komma ut på andra sidan glad och lycklig, utan några som helst 
malande tankar om livet som svårt och stundtals meningslöst? Den starka föreställningen om 
ett enkelt samband mellan människors yttre och inre världar gör rensaren tydlig som kulturell 
gestalt, men bidrar samtidigt till att göra honom eller henne svårfångad. Däri ligger kanhända 
rensandets mysterium. För livet kan knappast vara så enkelt. Och det vet nog även rensaren, 
innerst inne. 

1  Benjamin efter Bjurström (2002:247). Jag väljer i det följande att bara sätta ut noter efter direkta citat i 
texten. 

2  Bjurström (2002:270).  
3  Benjamin efter Bjurström (2002:248). 
4  Benjamin efter Bjurström (2002:252). 
5  Emmett (2005/2006:11). 
6  Emmett (2005/2006: 20). 
7  Kingston (1998/2006:52). 
8  Walter & Franks (2002/2005:13-14). 
9  Emmett (2005/2006:23). 
10  Emmett (2005/2006:24). 
11  Kingston (1998/2006:34). 
12  Lambert (2004/2006: 8). 
13  Walter & Franks 2002/2005: 7). 
14  Kingston (1998/2006:31). 
15  Kingston (1998/2006:25). 
16  Lambert (2004/2006: 9). 
17  Lambert (2004/2006: 25). 
18  Walter & Franks (2002/2005: 8). 
19  Emmett (2005/2006:33). 
20  Lambert (2004/2005: 8). 
21  Kingston (1998/2006: 25-26). 
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