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Det sociala arbetet med hemmasittande ungdomar är något som blivit mer aktuellt på 

agendan i samhället under de senaste åren. Det har satts upp mål i både på lokal och 

nationell nivå i Sverige, samt på EU-nivå. De verksamheter som finns i Umeå kommun 

har visat på goda resultat gällande stöd för unga att ta sig tillbaka till samhället och ett 

mer självständigt liv. Syftet med studien är att undersöka arbetet kring hemmasittande 

ungdomar i Umeå kommun med fokus på framgångsfaktorer. Under arbetet med 

kunskapsbakgrunden framkom det att hemmasittare är en grupp som det inte finns 

alltför utbredd kunskap om. Sveriges kommuner och de enskilda skolorna sköter själv 

arbetet med gruppen utifrån nationella riktlinjer som de upplever bristfälliga. Det finns 

även en skev bild av vilka bakomliggande orsaker fenomenet har. För att få reda på de 

framgångsfaktorer som finns i arbetet med målgruppen så har intervjuer med 

professionella gjorts. De intervjupersonerna är anställda på ”Våga Växa” och 

”Hikikomori”, vilka är två dagliga verksamheter för hemmasittande ungdomar, samt 

”Social lots” vilket är en resurs som finns till stöd för målgruppen på deras väg mot 

utveckling. Resultatet visar att, för att en insats ska få ett positivt utfall hos ungdomen så 

krävs det ett bra engagemang från den professionella. Det är viktigt att ha ett tålamod 

och att inte ge upp på ungdomen i första taget. Om ungdomen slutar komma till 

verksamheten så bör man som professionell ta kontakt och vara tillmötesgående inför 

ungdomens behov.  
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1. Inledning 
Regeringen (regeringen.se, 2018) uppger att man på EU-nivå slagit fast vissa mål som Europa 

ska uppnå innan år 2020. Ett av dessa mål är att förbättra utbildningsnivån, där finner EU det 

speciellt viktigt att minska avhopp från skolan till under 10 procent från nuvarande läge, (vad 

som är nuvarande framgår dock inte av texten). Man vill också öka sysselsättningsgraden, bland 

annat genom att arbeta för att ungdomar ska få ett större deltagande i arbetslivet. Gruppen 

hemmasittare har blivit beskrivna genom olika begrepp i olika delar av världen, i Europa 

utvecklades begreppet NEETs. Bremberg (2014) förklarar att begreppets betydelse är personer 

‘not in education, employment or training’. Mascherini, Salvatore, Meierkord och Jungblut 

(2012) har ytterligare tagit sig an begreppet och bland annat beskrivit konceptets uppkomst. Det 

var i Storbritannien som konceptet i slutet av 1980-talet först uppenbarade sig, det tog dock 

ytterligare ett par år innan det fick namnet NEET. Det har dröjt till nyligen innan man började 

diskutera konceptet inom EU’s politiska rum, Mascherini et.al (2012) förklarar att det är 

anledningen till att det inte finns särskilt mycket forskning på europeisk nivå. Författarna 

definierar NEETs som ungdomar mellan 16-18 år som varken återfinns på arbetsmarknaden eller 

i skolsystemet. 

 

Det är inte bara inom Europa som fenomenet finns, det började också beskrivas och diskuteras i 

Japan på 1990-talet, detta strax efter att begreppet NEETs myntats. I Japan valde man att kalla 

det för ”Hikikomori” och det definierades som ungdomar som avstod från att delta i sociala 

aktiviteter och spendera den största mängden av sin tid i hemmet (Ogino, 2004). Oxford 

Dictionaries (2019) beskriver begreppet ytterligare där den direkta översättningen från japanska 

är ’staying indoors, (social) withdrawal,’ alltså ”stanna inomhus, drar sig undan (socialt)”. Det 

beskrivs som ett onormalt undvikande av social kontakt, oftast av unga män, även om begreppet 

kan användas på vilket person som helst som undviker social kontakt. Deras familjer kunde inte 

förstå varför och man visste inte heller hur man skulle motverka det (Ogino, 2004). Anledningen 

till att begreppet ”Hikikomori” uppstod och att dessa individer kom att kallas “hikikomorianer” 

var för att beskriva människor som inte sökte sig till, eller klarade av, en daglig sysselsättning, 

och att detta inte kunde förklaras genom någon typ av psykisk ohälsa (Ogino, 2004).     

 

Enligt Hedman (2016, 15 april) definierar skolverket det svenska begreppet för fenomenet, 

hemmasittare, som någon med 100 % frånvaro från skolan i en månad eller mer. I statistik från 

2009 fanns det 1650 hemmasittare i Sverige (Hedman, 2016, 15 april). Salomonsson (2018, 3 

december) beskriver att SCB och kalla fakta under hösten 2017 undersökt problemet igen, och 

att siffrorna nu är uppe i 5500 individer.  

 

Under de 8 år som gått mellan 2009 och 2017 är nästan tre gånger så många unga hemmasittare. 

Med erfarenhet från psykiatrin, socialtjänsten och Umeå kommuns verksamhet “Våga Växa” var 
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det även den uppfattning som fanns oss författaren emellan, men också utifrån den allt större 

uppmärksamhet i media som fenomenet fått de senaste åren. Det här är uppenbarligen inte ett 

problem som håller på att lösas, och ett som många olika instanser i samhället arbetar med - och 

verkar misslyckas. I kalla faktas granskning säger reportern Nicke Nordmark (Wersäll, 2018): 

“De riskerar livslång utanförskap och kostar samhället miljarder.” Även Bremberg (2014) 

trycker på just de risker som hemmasittare löper: “Den grupp av ungdomar som i särklass är 

sämst ställda inför framtiden är de som saknar examen från gymnasiet (Bremberg, 2014, s.38)”. 

Bremberg (2014) hävdar även att avsaknaden av utbildning kan ha påverkan på senare 

anställning och prestation, eftersom skolan kan ge “förmåga att tillgodogöra sig och värdera 

information (s. 38)”, men han säger också att en arbetsplats kräver en hel del andra saker än 

teoretisk kunskap också. Man måste ofta inneha förmåga till samspel, kreativitet, flexibilitet 

m.m. 

 

Anledningen till studiens fokus har att göra med den uppfattning som fanns av Umeå Kommuns 

verksamheter som arbetade med Hemmasittare. Det fanns en tanke om att det var väldigt 

framgångsrika i sitt arbete, vilket bekräftades med den statistik som erhölls av verksamheterna 

(Se Verksamhetsbeskrivning → Statistik). Det kändes viktigt att extrahera den kunskap som 

fanns hos verksamheternas personal för att kunna hitta vilka framgångsfaktorer som de fann 

viktiga. Enligt Arnqvist och Engqvist (2014) finns det inga nationella arbetssätt utan varje 

kommun ska själva arbeta fram hur man ska hantera problematiken med hemmasittare. Vikten av 

att därför ha dokumenterat och undersökt inte bara en utan två framgångsrika arbetssätt med 

gruppen i fråga, är stor för samhällsnyttan.  

 

På grund av detta valdes intervjupersonerna till studien utifrån anställda på de två 

verksamheterna “Våga Växa” och “Hikikomori”, som båda ligger under Umeå Kommuns regi. 

Informanterna i studien kommer bestå av anställda på båda dessa verksamheter, samt en 

informant med koppling till båda verksamheterna samt ungdomstorget, som arbetar med ”Social 

lots”. Verksamheterna kommer att beskrivas utförligt i kapitlet “Verksamhetsbeskrivning”.  

 

2. Syfte och frågeställning  
Syftet med denna studie är att ta reda på hur det sociala arbetet med hemmasittande ungdomar 

idag i Umeå kommun fungerar samt om det finns några särskilda framgångsfaktorer som ligger 

till grund för lyckade insatser.     

  

Arbetet kommer att utgå ifrån frågeställningarna:  

● Hur ser arbetet med hemmasittande ungdomar ut i Umeå kommun? 

● Vilka faktorer upplever de professionella, inom det sociala arbetet med 

hemmasittande ungdomar i Umeå Kommun, som avgörande för att en insats ska 

verka för en positiv utveckling för ungdomarna? 
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3. Kunskapsbakgrund 
I kunskapsbakgrunden kommer det först finnas en beskrivning av hur studien definierar 

begreppet hemmasittare samt, under rubriken ”Bakomliggande orsaker”, en översikt av vanliga 

bakomliggande orsaker till att en ungdom blir hemmasittande. Vidare, under rubriken 

“Utmaningar i arbetet med hemmasittande ungdomar” beskrivs vilken problematik som kan 

uppstå runt arbetet med målgruppen, hur samverkan fungerar, vilka hinder som finns, vad som 

händer med en ungdom som är inaktiv under längre tid och avslutningsvis, i “Aktuella metoder i 

arbetet med hemmasittare”, diskuteras några olika dokumenterade arbetsmetoder som 

professionella i Sverige använder sig av i sitt arbete.  

 

Begreppet hemmasittare definieras på olika sätt genom de olika artiklar och litteratur-källor som 

har observerats inom ämnet. En stor del av det underlag som har granskats inför denna studie 

nämner hemmasittare som ungdomar som slutar gå till skolan och får omfattande frånvaro. Vid 

sökning på begreppet på internet så kommer olika rapporter och studier upp kring skolfrånvaro 

och ungdomar som inte gått ut gymnasiet än. I en rapport från Skolverket (2010) så diskuteras 

svårigheterna för ungdomar att komma tillbaka till skolan efter lång frånvaro och att det har 

påverkan på livet som vuxen sedan, men det står inget om vilken ålder som hemmasittare 

inkluderar som begrepp.  

 

Det material som har funnits och som har använts som underlag för detta arbete diskuteras mest 

skolungdomar i högstadie- och gymnasieålder, men också arbetslösa ungdomar.. Denna studie 

undersöker ungdomar i den ålder som är inkluderad i de verksamheter som har undersökts, 

därför har inget material med fakta kring vuxna hemmasittare i en ålder äldre än detta, letats upp 

eller tagits med. 

 

I och med detta så är ett första steg i denna studie att utmejsla en definition som stämmer överens 

med den kommande empiri som ämnas insamla med hjälp av informanterna från 

verksamheterna. Då verksamheterna “Våga Växa” samt “Hikikomori” inkluderar individer som 

inte bara kan ingå i den generella beskrivningen ‘varit frånvarande från skola i minst x antal 

veckor’, vilket är en vanligt förekommande definition i litteratur, faller valet på att gå 

verksamhetens egen beskrivning till mötes. ”Hikikomori” anses vara en verksamhet som verkar 

för hemmasittande ungdomar, där har avgränsningarna haft fokus på ålder och sysselsättning. 

Personer som deltar i verksamheten ska vistas mest hemma, vara mellan 16-25 år och 

sysselsättning ska saknas (Umeå kommun, 2018). Efter kontakt med verksamheten ”Våga Växa” 

får vi bekräftat att de anser sig arbeta med samma avgränsningar i sin målgrupp. I den 

kommande studien används verksamheternas avgränsningar och definition av gruppen i de 

intervjuer och senare resultat som kommer presenteras. I litteratur som kunskapsläget baseras på 

kommer inga sådana begränsningar göras eftersom studien behöver en bred grund att stå på där 
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hemmasittare i fler definitioner, men också sysslolöshet i formen arbetslösa ungdomar, behöver 

utforskas. 

 

3.2 Bakomliggande orsaker 

Det finns idag olika förklaringar inom forskningen till varför hemmasittare som fenomen har 

uppstått. Fremont (2003), läkare inom barn-och ungdomspsykiatrin i USA, menar att skolvägran 

inte är en egen psykiatrisk diagnos men att individer som är hemmasittare ofta lider av olika 

former av psykisk ohälsa. Vanligt för just ungdomar som skolvägrar är ångest och depression 

men också samsjuklighet där vanliga diagnoser är social fobi, panikångest, posttraumatisk stress 

och dystymi. På 1177.se (2016) beskrivs dystymi kortfattat som en lätt depression som pågår mer 

eller mindre konstant under minst 2 år och som man brukar kalla för sjukligt svårmod. 

 

Folkhälsan (2014) menar att skolfrånvaro går att se som ett symptom hos unga, ett symptom som 

ofta är svårbehandlat och kan handla om allt från inlärningssvårigheter och mobbning till 

problem med fysisk eller psykisk ohälsa. Enligt skolverket (2010) är svaren på vad de 

bakomliggande orsakerna till skolfrånvaro svåra att peka ut, men orsaker som ändå 

uppmärksammas är social problematik på skolan och även svårigheter att förstå och kunna delta i 

själva undervisningen. Elevens hemsituation kan dessutom vara en orsak, då ett dåligt 

fungerande hem och/eller dysfunktionell familj kan skapa en svår livssituation för individen. 

Skolverket (2010) menar dock att det ofta kan handla om en kombination av svårigheter på flera 

olika plan i livet, alltså en mix av psykologiska, sociala och pedagogiska svårigheter. Gladh och 

Sjödin (2014) radar upp ett flertal orsaker till hemmasittande: Lärarrelationer, konflikt inom 

familjen, psykiatrisk diagnos, neuropsykiatrisk diagnos, mobbning, rutiner, det sociala nätverket 

och psykisk ohälsa inom familjen.  

 

Arndt (2017) beskriver i intervju med Linda Stålberg, kriminolog anställd för ett projektarbete 

med hemmasittare, att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är överrepresenterade, 

andra faktorer är att de sociala kraven i samhället och att eget ansvar ökar i och med att eleven 

börjar högstadiet. Enligt Linda Stålberg väljer då eleverna att stanna hemma istället eftersom att 

kraven blir för höga. 

 

Andra bakomliggande faktorer till skolvägran är enligt Fremont (2003) individuellt men kan 

inkludera olika rädslor för situationer man exponeras för i skolmiljö. Det kan vara specifika 

läromoment såsom provtillfällen, sociala situationer med lärare och /eller klasskompisar men det 

kan också vara bundet till vissa fysiska platser på skolan som toaletterna eller skolmatsalen. När 

det gäller familjesituationen finns det enligt Fremont (2003) vissa mönster som liknar varandra 

gällande individer som blir hemmasittande. Ofta kan det handla om familjer som är isolerade till 

sin egen grupp, alltså som har ett begränsat socialt liv utanför den nära familjen. Problem med 

kommunikation och mycket konflikter är två andra faktorer som är vanliga i dessa familjer.  
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Angelin (2009) diskuterar ungas förhållande till arbetsmarknaden som en konsekvens av att 

kraven har blivit högre med tiden samt att många unga som kommer ut i arbetslivet har för lite 

erfarenhet i förhållande till vad som är efterfrågat av arbetsgivaren. Författaren menar att unga 

saknar kunskap om arbetsmarknadens struktur samt vilka faktorer som är av betydelse för att öka 

chanserna att få ett jobb, såsom erfarenhet och referenser. Många unga som har studerat en 

längre tid och som är yrkeskvalificerade tar sig ändå inte ut på arbetsmarknaden på grund av 

bristen på kontakter och erfarenhet. 

 

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (2013), fortsättningsvis benämnt som 

CTA, har i sin studie kartlagt ungdomar som varken studerar eller arbetar. De beskriver de 

bakomliggande orsakerna som bland annat svagt intresse för skolan samt mycket ångest kopplat 

till skolsituationen. Kombinationen har inneburit misslyckande efter misslyckande. CTA (2016) 

menar också att avsaknaden av relation till en vuxen som kan agera stöd ofta är en brist för 

många ungdomar i gruppen. Gruppen arbetslösa har definierats genom tre stycken typexempel, 

där typ 1 och typ 3 kommer beskrivas nedan. Typ 2 inkluderas inte för att den gruppen ej är 

relevant för denna studie. Typ 1 beskrivs som en individ med bakgrund i destruktiv hemmiljö 

som till exempel en med våld i nära relation och /eller missbruk. Ofta har en individ av typ 1 

hamnat i en negativ spiral till följd av bland annat missbruk och ett begränsat socialt nätverk. Att 

individen inte avslutat skolgången var också vanligt i denna grupp. Det har lett till dålig självbild 

och självkänsla samt låg motivation. Typ 3 var det vanligaste mönstret hos de intervjuade 

individerna som deltog i studien, med en liknande bakgrund som typ 1 med tillägget missbruk 

och/eller NEP- diagnos såsom ADHD, ADD och/eller dyslexi. Även i gruppen typ 3 fanns 

oavslutade skolgång hos vissa.  

 

Mascherini et.al (2012) beskriver att det finns olika faktorer som påverkar vilka som har större 

risk för att bli NEETs (not in education, employment or training) än andra. En sådan faktor är 

hälsostatus där de individer som skattar sin hälsa som dålig eller väldigt dålig har 40% större risk 

att bli NEETs. Om man tittar på ungdomar är de individer med invandrarbakgrund som är i en 

större riskgrupp än andra ungdomar med en så hög siffra som 70%. Andra faktorer kan vara 

bostadsort där de som bor i glesbygd och småstäder har upp till 1.5 gånger så stor risk att bli 

NEETS än de som bor i mellan- och stora städer. Författarna går även in på vilka familjefaktorer 

som kan påverka vilket bland annat är att ha föräldrar som har varit arbetslösa eller har en lägre 

utbildning. Även skilsmässa hos föräldrarna har påvisat en högre risk, vilket visar att 

familjefaktorer kan ha stor inverkan på huruvida en ungdom blir hemmasittare eller ej. 

 

I en studie gjord av temagruppen “Unga i arbetslivet” (2013:2) som gjorts med avhoppade 

ungdomar framkommer att den vanligaste anledningen till gymnasieavhopp är mobbning och 

socialt utanförskap. Närmare hälften, (46 %), av de unga som deltog i studien, berättar att den 

huvudsakliga orsaken till deras avhopp var mobbning och trakasserier. Man upplevde inte bara 
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mobbning av andra elever utan också personal på skolan. Andra vanliga faktorer som framkom 

var brist på pedagogiskt stöd i skolan, vuxna som inte bryr sig samt dåligt bemötande i skolan. B 

risten på pedagogiskt stöd gäller både rent generellt men också efter att en elev har haft en lång 

frånvaro efter till exempel sjukdom eller missbruk. 

 

En grupp forskare från Malmö, Lund, Oslo, Bergen och Helsing har redovisat en studie i 

tidskriften International Journal of social welfare (2014) där de undersökte de olika 

välfärdssystemen i Sverige, Norge och Finland. De som granskades var vilket ekonomiskt stöd 

som en individ, som varken var sysselsatt med arbete eller studier, kunde få och vilka effekter 

detta fick på kort och lång sikt. Forskarna diskuterade detta dels ur ett perspektiv som ansåg att 

välfärdssystemen i dessa länder var för generösa och bara ledde till att de bidragssökande 

försörjde sig på det ekonomiska stöd de fick från staten och inte ansträngde sig för att söka sig ut 

i sysselsättning. Det som däremot även kom fram i studien var att välfärdssystemen hade ett gott 

resultat på lång sikt då det bidrog till att fler och fler, tidigare icke sysselsatta, sökte sig till 

sysselsättning så att de så småningom kom in i en självförsörjning (Lorentzon, Angelin, Dahl, 

Kauppinen, Moisio & Salonen, 2014).  

 

Inom Umeå kommun har man i projektet ‘Tillbaka till skolan’ identifierat flera faktorer som 

anses ha stark koppling till skolfrånvaro. Många av dessa är faktorer som redan har nämnts 

såsom stress i skolmiljö, social oro och negativa upplevelser av skolan, men Arnqvist och 

Engqvist (2014) nämner också några faktorer som inte varit lika vanliga i annan forskning. 

Faktorer som tillhör den senare kategorin är överdrivet skärmanvändande, oregelbundna 

sömnvanor samt samverkanssvårigheter och problem med kommunikationen mellan inblandade 

aktörer såsom skola, vårdnadshavare och eleven själv.  

 

3.3 Utmaningar i arbetet med hemmasittande ungdomar 

CTA (2016) har kartlagt ungdomar som varken studerar eller arbetar och som är i åldern 16-24. 

Det framkommer i slutrapporten att 75 % av de ungdomar som varit sysslolösa i ett helt 

kalenderår fortsatt vara i samma situation nästkommande år. Det man kan utläsa är att risken är 

hög för att situationen av inaktivitet blir mer eller mindre permanent när man tidigt i livet hamnar 

utanför arbetslivet eller studier.  

 

Öhman (2016) beskriver att stora delar av skolor och kommuner känner att de saknar stöd och 

riktlinjer i deras arbete med frånvaro. Över 60 % av skolledare och över 70% av kommunerna 

tycker att de riktlinjer som finns är otydliga och över 60 % av kommunerna och skolledarna 

tycker att de stöd som finns är otillräckligt. Sammanfattningsvis finns ett behov av stöd och 

riktlinjer från både kommun och skola som man inte tycker kommunen eller skolmyndigheterna 

tillgodoser. Skolverket (2012) publicerade allmänna råd för just främjandet av närvaro och 
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arbetet med att åtgärda frånvaro, vilket gäller såväl grundskola som gymnasieskola. Det finns 

alltså allmänna råd att tillgå, som skolorna och kommunerna ej är nöjda med.      

 

I en artikel från tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv (2012) diskuterar författarna Berglund 

och Bengtsson hur arbetsmarknadspolitiken har utvecklats under de senaste 40 åren och de 

utmaningar och strategier som de makthavande har valt att lägga fokus på under denna period. 

Författarna menar att de har funnits skiftande metoder, från att försöka få in fler människor på 

arbetsmarknaden genom lättare jobb med mindre krav, till att satsa mer på 

arbetsmarknadsprogram, där krav skall sättas på individen att ställa sig till arbetsmarknadens 

förfogande och aktivt arbeta för att nå en nivå där man är kapabel att arbeta. Under tiden som 

arbetsmarknadsprogrammet pågår får individen statligt finansierade bidrag. Idag finns det 

fortfarande utmaningar med att se till de individuella behoven kontra att ställa krav på den 

arbetssökande, för att långsiktigt ge fler individer en anställning som varar under lång tid. 

(Berglund & Bengtsson, 2012)  

 

Hermansen och Dzanic (2015) beskriver de strukturella skillnaderna mellan hur man blir 

behandlad som elev när man inte längre orkar gå till skolan och som arbetare när man inte längre 

orkar gå till jobbet. När man, som yrkesverksam, inte orkar med att gå till jobbet är sjukskrivning 

det självklara svaret, man rekommenderar att vila, minska på stressen, arbeta med kost och 

motion samt anpassningar i arbete i områden som arbetstider-och uppgifter. Hjälp genom samtal 

och rehabilitering är även något som förespråkas. Ser man däremot till en elev som inte längre 

orkar gå till skolan bemöter man inte det på alls samma sätt, då hamnar fokus plötsligt på 

aspekter som skolplikt och skolvägran, att ”nu det dags att jobba ikapp” och man tycker 

föräldraansvaret ska bli större samt att hemundervisning kanske bör diskuteras. Som svar på 

detta så hänvisar Wikman (2018) till skollagen (2010:800) som tydligt statuerar att när en elev 

riskerar att inte nå kunskapskraven ska beslut om rätt till stöd eller anpassningar sättas in, detta 

oavsett om eleven har en diagnos eftersom beslutet ska baseras på elevens behov och inte på 

diagnos. Detta ska ske snabbt och med kontinuerlig uppföljning. Ovan beskriven kunskap 

presenteras i en rapport om ungas psykiska ohälsa. 

 

I den forskning som redovisas idag diskuteras olika insatser som finns, och hur synen är på dessa 

insatser. Ulmestig (2013) jämför individuella insatser med generella och redovisar för- och 

nackdelar med den kategorisering som många myndigheter idag använder sig av för att kunna 

bistå individerna i samhället med insatser. Han menar att i och med att vissa insatser blir mer 

individualiserade så förbises andra aktörer i individens närhet som också påverkas av situationen.  

 

Gladh & Sjödin (2012) menar att en icke-arbetsför individ kostar samhället 12-15 miljoner 

kronor under sin livstid och mer om hen är i behov av vårdinsatser, behandlingar etc. under tiden 
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hen inte arbetar. Därmed kan det vara en investering om insatser sätts in tidigare för dessa 

människor, både för människans välmående men också för samhällets ekonomi.  

 

Skolverket (2014) beskriver att det finns stora skillnader mellan hur man väljer att arbeta med 

frånvaro och den rapportering som sker till CSN. Enligt de enkätsvar som rektorer på skolor runt 

om i Sverige svarat på används olika metoder för att räkna frånvaro, antingen räknar man andel 

frånvaro i procent, antalet absoluta frånvarotillfällen eller så räknar man i detalj de timmar eller 

minuter som eleven varit frånvarande. Även gränsen för hur hög frånvaron ska vara för att skolan 

ska rapportera till CSN ser olika ut och ligger mellan mer än 180 minuter till över 10 timmar 

under 1 månads tid. Även uppfattningen kring rapporteringens effekter är olika, det är inte alla 

skolor som rapporterar ens när den egna gränser uppnåtts vilket till viss del beror på att man inte 

känner sig säker på att “CSN:s riktlinjer påverkar närvaron i positiv riktning” (Skolverket, 2014, 

s 8). Rapporteringen i sig är också relativt resurskrävande samt kräver en ökad administration av 

lärarna, vilket gör att flertalet rektorer ställer sig frågan om det ens är värt att anmäla till CSN.   

 

Temagruppen “Unga i arbetslivet” (2012) studie visar att den vanligaste faktorn till att unga 

hoppar av gymnasiet är mobbning. Skolverkets (2014) studie visar att många rektorer anser att 

hemsituationen/den sociala situationen är vanligaste orsaken till frånvaro, de hävdar också att 

den sociala situationen i skolan, alltså mobbning och kränkande behandling, är den orsak som är 

minst vanligt. Då elevernas uppfattning om vart problematiken ligger är raka motsaten till 

rektorernas blir en lösning svår att hitta, att jobba för att lösa ett problem blir verkligen en 

utmaning om man inte är överens om vart problematiken finns.   

 

Skolverkets (2014) studie visar att en av de utmaningar som gymnasieskolan står inför gällande 

kampen mot ogiltig frånvaro är att man inte har kunskap om orsakerna till hög frånvaro. Man har 

även bristfällig uppföljning och elevhälsan har inte tillräckliga resurser, vilket försvårar arbetet 

med elever med hög frånvaro. Sedan är såklart en stor utmaning för gymnasieskolan det faktum 

att eleverna blir myndiga under deras studietid och därför kan kontakt med hemmet helt 

försvinna eller blir mycket sämre, att eleverna blir myndiga är också en del i att man inte har den 

uppföljning man skulle kunnat önska.   

 

3.4 Aktuella metoder i arbetet med hemmasittare  

De aktuella metoder som idag används handlar om samverkan och nära kontakt mellan de 

främsta aktörerna i detta problem, vilka är: eleven, någon av föräldrarna, personal från skolan 

och eventuellt en vård- eller samtalskontakt (psykolog/kurator/terapeut). Gladh & Sjödin (2014) 

beskriver en metod som de kallar “nyckelmetoden” där samtliga av dessa aktörer inkluderas. 

Metoden bygger på regelbundna möten mellan dessa aktörer med fyra veckors mellanrum där 

lång- och kortsiktiga mål kring ungdomens utveckling diskuteras, sätts och utvärderas. 
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I statens offentliga utredning (SoU, 2016:94) finns ett avsnitt om ungdomar med långvarig 

frånvaro från skolan och vilka verktyg det finns i det preventiva arbetet mot detta. I utredningen 

främjas vikten av att anpassa arbetet utifrån ungdomens behov och att förflytta sig utanför 

skolans miljö för att undersöka faktorer till elevens beteende som kan ha med självförtroende och 

självkänsla att göra. I utredningen konstateras det att detta arbete går framåt idag men att mer 

arbete bör läggas på att uppmärksamma ungdomarna tidigare samt se över de vuxenrelationer 

som ungdomarna har inom och utanför skolan då detta ses som en viktig faktor i att motivera 

ungdomar till att komma ifrån sitt hemmasittande.      

 

I Umeå kommun arbetade man under 2012-2014 med ett projekt för att bland annat utveckla 

metoder för att få hemmasittare inom skolan att komma tillbaka samt undvika att i framtiden 

hamna där igen. Arnqvist och Engqvist (2014) beskriver ‘Umeåmodellen’ som utvecklades under 

projektet där man fångade upp bakomliggande faktorer samt utvecklade strukturer för hur de 

olika aktörerna (rektorer, pedagoger, elevhälsan, BUP, HAB, primärvård m.m.) skulle agera för 

att bäst hjälpa eleven. Ledorden är förebygga och upptäcka tidigt, för att i arbetet mot 

skolfrånvaro är tidiga insatser viktigt. Man arbetar med konkreta tips om hur åtgärder ska byggas 

upp kring eleven, till exempel att man ska försöka skapa förutsägbarhet för eleven genom att utse 

en ansvarig person som sköter kontakten med eleven, för att eleven ska få en stabil punkt i 

skolmiljön. Personen ska ha daglig kontakt och ha en god relation till eleven.  

 

Arndt (2017) förklarar att kommunerna själva valt hur man vill arbeta med gruppen 

hemmasittare vilket innebär att det finns ett stort antal olika verksamheter och metoder. I 

Älvkarlebys skolor har man anställt kriminologen Linda Stålberg med ett enda uppdrag att få 

hemmasittare tillbaka till skolan. Där sker arbetet tätt i samarbete med skolsköterskan och 

kuratorn, och Lindas uppdrag är att vara spindeln i nätet samt jobba nära eleverna för att kunna 

anpassa skolgången (Arndt, 2017).      

 

Arnqvist och Engqvist (2014) poängterar vikten av en god relation och kommunikation med 

eleven och dess vårdnadshavare, samt att arbeta med förstärkning av goda beteenden och 

egenskaper istället för bestraffning av dåliga. Det är också viktigt att man arbetar med alla 

områden som kan påverka eleven, för att få ett få ett så brett perspektiv som möjligt, de områden 

som tas upp av Arnqvist och Engqvist (2014) är tidiga tecken, skolfaktorer, familjefaktorer, 

individfaktorer samt sociala faktorer. Man arbetade under projektet fram ett antal dokument som 

skulle fungera som stöd för de aktörer som arbetar med målgruppen, detta för att det inte finns 

några nationella sätt att arbeta och kommunerna därför själva måste arbeta fram material att 

jobba utefter.  
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4. Aktuella lagrum 
CTA (2016) beskriver att kommunerna har ett informationsansvar som funnits i skollagen sedan 

2005. Enligt skollagen 2010:800, 29 kap 9§ har kommunerna en skyldighet att hålla sig 

uppdaterade gällande ungdomar som inte går på/har fullgjort gymnasiet, detta i åldrarna 16-19. 

Det innebär att kommunen ska veta vad dessa ungdomar sysselsätter sig med.  

 

Sveriges kommuner och landsting, SKL (2019) beskriver de aktivitetsansvar som kommunerna 

har enligt skollagen. Kommunerna ska se till att vara informerade om vilken grupp som ansvaret 

omfattar, kommunen ska också kunna bidra med insatser för de unga om det behövs, insatserna 

ska vara riktade till att få de unga att återgå eller börja studera för att kunna fullfölja sina studier. 

Kommunerna ska också föra register över de unga som inkluderas samt dokumentera dessa, de 

ska även rapportera in sagd dokumentation till statistiska centralbyrån, SCB. Ansvaret omfattar 

unga som fullgjort sin skolplikt, är under 20 år gamla och inte är i gymnasiestudier eller 

motsvarande, SKL. (2019)  

Anledningen till att statistiska centralbyrån fått i uppdrag att samla dessa uppgifter är enligt SKL 

(2019) att man vill ha en ökad kunskap om de unga som ingår i det kommunala 

aktivitetsansvaret, men också de insatser som ska erbjudas de unga. SKLs uppdrag i detta är att 

“Framhålla vikten av att aktivitetsansvaret kopplas till regeringens arbete inom den planerade 90-

dagarsgarantin och överenskommelserna mellan kommun och arbetsförmedlingen (SKL, 2019)” 

Skolverket (2018) beskriver att motivationshöjande samtal kan ha stor betydelse när man som 

kommun ska erbjuda ungdomar olika insatser. Dessa insatser, eller åtgärder, bör vara anpassade 

efter behov och utefter varje individ, där syftet med åtgärderna ska vara återgång till skola eller 

påbörjande av utbildning. Skolverket (2018) radar upp några exempel på åtgärder där 

introduktionsprogram, folkhögskola och praktik är några av dessa. Det kommunala 

aktivitetsansvaret regleras i Skollagen 29 kap 9§ (SFS 2010:800) 

5. Metod 

För att besvara ovanstående frågeställningar har en kvalitativ metod använts, anledningen till att 

den valts för undersökningen är syftet med studien; att undersöka en upplevelse utifrån ett 

särskilt perspektiv. Därav var en kvalitativ metod lämplig då det bidrar till en större uppfattning 

av målgruppens perspektiv för läsaren. En kvalitativ metod har oftast inte i syfte att bidra med 

generaliserbara fakta utan ge en bild av en särskild situation eller miljö utifrån ett eller ett fåtal 

perspektiv (Bryman, 2011).  

 

Att semistrukturerad intervju valdes beror bland annat på ämnets konstruktion och behovet av att 

ställa följdfrågor och att informanterna därigenom fått möjlighet att utveckla svaren. Bryman 

(2018) beskriver att man i en semistrukturerad intervju ofta teman som man utgår ifrån, teman 



UMEÅ UNIVERSITET        Examensarbete 15 hp 

Socionomprogrammet       2019-02-14 

            

11 

 

som anses viktiga för studien, denna lista på teman brukar kallas för intervjuguide. Det här anses 

vara en flexibel intervjustil där följdfrågor kan ställas relativt fritt utifrån de intervjupersonen 

sagt samt utefter de teman som finns i intervjuguiden. Fokuset under intervjun ska ligga på 

intervjupersonernas tolkningar av frågorna och vad de upplever vara av vikt (Bryman 2018).   

 

Intervjuguiden (Se bilaga 2) byggdes upp kring frågeställningarna och syftet och 

individualiserades till viss del beroende på intervjupersonens roll i de olika verksamheterna, 

eftersom vissa frågor direkt kopplades till verksamheterna där två av informanterna inte har 

tillräcklig kunskap för att besvara dessa frågor. Den ena, Alex, arbetar nära verksamheterna men 

inte i dem, och därför gjordes frågorna om de specifika verksamheterna “Våga Växa” och 

“Hikikomori” om till att handla om Alexs arbete istället (Se Verksamhetsbeskrivning för ”Social 

lots”). Den andra förändringen omfattades också av dessa frågor, som handlade om 

verksamheternas bakgrund, vilka togs bort på grund av anställningslängd hos denne informant.  

 

Efter utförda intervjuer så gjordes en konventionell kvalitativ innehållsanalys av materialet för 

att därigenom möjliggöra en djupare förståelse för de data som samlats in. Boréus och Kohl 

(2018) förklarar att man i en innehållsanalys bryter ned texten för att kategorisera de delar som 

besvarar frågeställningen i studien. Just den kvalitativa innehållsanalysen beskriver författarna 

handlar om att beskriva innebörden av det material som insamlats genom att kategorisera 

materialet med hjälp av ett kodningsschema (Se Bilaga 3). Bryman (2018) beskriver att i en 

vanlig innehållsanalys ska kategorierna vara förutbestämda medan en kvalitativ innehållsanalys 

har fokus på att låta kategorierna uppkomma ur materialet. Hsieh och Shannon (2005) förklarar 

innebörden av en konventionell innehållsanalys är att  man adresserar det man hittat i resultatet i 

diskussionen och har med en sammanfattning av studiens nytta för fältet samt förslag på framtida 

forskning.  

 

I praktiken utfördes den kvalitativa innehållsanalysen på följande vis, intervjuerna spelades in på 

två ställen för att säkerställa att inget gick fel med inspelningarna samt att anteckningar fördes av 

den forskare som inte ställde frågorna. Efteråt lyssnades intervjuerna igenom flertalet gånger för 

att materialet på ett korrekt sätt skrevs ned och meningsbärande enheter plockades ut. Enheterna 

gavs därefter koder, alltså ord eller korta meningar som kort beskrev enheternas innehåll. Efter 

det delades enheterna in i de kategorier som sedan kom att bli rubriker för resultatet; Samverkan, 

Stärka människan, Arbeta med sig själv, Praktiskt tillvägagångssätt i arbetet, Flexibilitet i tid och 

rum samt Förutsättningar. Det var sedan bara ett tema som utformades för materialet, vilket var 

Framgångsfaktorer. Efter att studien är färdigarbetat kommer det inspelade materialet att raderas.  

    

5.2 Etik 

I studien har hänsyn tagits till anonymitet och etik på ett flertal sätt. Eftersom verksamheterna är 

relativt småskaliga kan inte en absolut anonymitet garanteras för de deltagande, men eftersom 
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frågorna har fokus på verksamheten i stort samt framgångsfaktorer i ett bredare perspektiv 

kommer inte klienterna som enskilda individer att diskuteras. Skulle individuella 

framgångsfaktorer framkomma under intervjuerna kommer de resultaten inte presenteras i 

studien, både för att säkerställa etisk försvarbarhet men också eftersom syftet med studien är att 

identifiera regionala framgångsfaktorer och därför är de individuella faktorerna irrelevanta för 

studien. 

 

Deltagarna har blivit informerade om att deras riktiga namn ej kommer användas i studien, deras 

namn kommer bytas ut till andra namn, det går inte att garantera absolut anonymitet men det 

behöver iallafall inte vara uppenbart vilka informanterna varit.  

 

5.3 Tillvägagångssätt 

För att deltagarna ska vara medvetna om vad de kommer delta i har ett missivbrev (Se bilaga 1) 

skrivits och använts för att komma i kontakt med deltagarna, de har både fått brevet mailat till sig 

men även ett papper i handen vid besök hos verksamheterna innan intervjuerna utfördes. Detta 

för att informanterna skulle ha möjlighet att ställa frågor om studien och dess tillvägagångssätt 

innan själva intervjun. Det som uppkom som fråga var hur studien skulle definiera gruppen 

hemmasittare, där informanterna från “Våga Växa” föreslog beskrivningen som “Hikikomori” 

använder (Se Kunskapsbakgrund) eftersom även deras ungdomar inkluderades i den. Utöver det 

var det presentationer och planering inför framtida intervjuer som diskuterades vid besöket. Efter 

utförda intervjuer har en kort sammanfattning av dess innehåll skickats till varje deltagare för att 

ge chansen att eventuellt rätta och/eller lägga till något i efterhand, vilket nyttjades av några 

informanter.   

 

Innan utförda intervjuer fanns diskussionen kring den personliga relationen till informanterna 

samt den förförståelse1 om ämnet och verksamheterna som en av författarna till studien har. Att 

ändock närma sig studien så neutralt som möjligt var målet och därför delades intervjuerna upp 

mellan författarna. De intervjuer som hölls med informanter från verksamheten ”Våga Växa”, 

där en av författarna har mest relation till verksamhet och informanter, hölls av den andra 

författaren. Det kändes viktigt att det fanns diskussion kring detta eftersom det är ett faktum som 

kan påverka studien, att regelbundet prata om och kring det för att skapa en medvetenhet.  

 

5.4 Metodreflektion  

Bryman (2011) diskuterar validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning i förhållande till 

kvantitativ forskning och menar att det finns andra typer av kriterier som bör användas för 

kvalitativ forskning, där bör forskaren utgå ifrån:  

                                                 
1
 Att en tolkning av ett begrepp i en kontext förutsätter en föregripande förståelse och kunskap inom ett särskilt 

ämne eller om en verksamhet. (Nationalencyklopedin, 2019) 
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● Trovärdighet - att det som forskaren kommer fram till ska vara trovärdigt för läsaren och 

att studien har gjorts på ett sätt som gör att läsaren får en större tillit till de resultat som 

redovisas. 

● Överförbarhet - här menas inte ordets direkta betydelse - att resultaten ska gå att överföra 

till andra grupper och generalisera, utan att metoden ska vara så pass bra och noga beskriven att 

läsaren ska kunna ta in resultaten och förstå hur dessa uppstod för att sedan kunna relativisera 

dessa till sin egen verklighet.  

● Pålitlighet - att forskningen har utförts på ett sätt som har beskrivits väl. Läsaren ska 

förstå hur undersökningen gick till i samtliga steg för att kunna bedöma kvaliteten på studien.  

● Möjlighet att styrka och konfirmera - att forskaren har handlat utefter etiska grunder i sin 

forskning och att läsaren ska kunna lita på att resultatet har redovisats från ett så objektivt 

perspektiv som möjligt - forskarnas egna värderingar och förutfattade meningar om det som 

undersökts ska inte prägla resultatet på något sätt.    

 

Dessa kriterier kommer att tas i beaktning när undersökningen genomförs för att studien ska 

hålla så hög kvalité som möjligt. T. ex så kommer en respondentvalidering genomföras där 

deltagarna i undersökningen kommer få ta del av det material som har samlats in när materialet 

är sammanställt. Deltagarna är med och delta efter att de själva har gett samtycke till det och de 

har rätt att avbryta sin medverkan. Hur väl detta har fungerat under studiens gång kommer 

diskuteras i ytterligare en metodreflektion i slutet av arbetet.  

 

6. Urval 
Bryman (2018) förklarar att ett bekvämlighetsurval handlar om att göra enheterna lätta att 

komma åt för forskarna, och att det därmed är ett urval som inte är ett sannolikhetsurval. Till 

denna studie gjordes valet av urval på grund av ett flertal faktorer. Kommunens arbete med 

målgruppen är fokuserad till två verksamheter; “Våga Växa” och “Hikikomori”, samt arbete med 

ungdomstorget. Utifrån dessa verksamheter har vi valt ut professionella som passade vårt syfte, i 

detta fall de som är socionomer eller arbetar med motsvarande/i en liknande yrkesroll. Det fanns 

för syftet till studien alltså inte så många enheter att välja på, och därför var det viktigt att 

enheterna skulle vara lättillgängliga, vilket gjorde valet av bekvämlighetsurval rimligt. Även den 

relativt snäva tidsram som studien hade innebar att lätt tillgängliga enheter för materialinsamling 

underlättade arbetet.  

 

För att säkerställa att denna undersökning håller en hög trovärdighet så gjordes urvalet av 

professionella utifrån vilka har erfarenhet inom socialt arbete med ungdomar samt att de har mött 

ungdomar i liknande processer men i olika skeden av processen. De professionella som 

intervjuades har arbetat med en varierad grupp ungdomar med olika behov, deras erfarenheter, 
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relevanta till studien, kommer presenteras i presentationen av informanterna i resultatet (Se 

Resultat → Informanterna).  

 

7. Resultat 
Genom de intervjuer som hölls med intervjupersonerna från verksamheterna ”Hikikomori” och 

”Våga Växa” så har 6 kategorier tagits fram genom kodningen av ett antal citat som ansågs vara 

av vikt för att besvara de frågeställningar som studien kretsar kring. (Se Bilaga 3) Här 

presenteras ett urval av citaten under respektive kategori, men först en kort presentation av 

informanterna följt av en beskrivning av verksamheterna aktuella i studien.  

7.1 Informanterna 

Alex (Personlig kommunikation, 11 mars 2019) har jobbat på ”Social lots” sedan januari 2019, 

jobbat på försörjningsstöd innan sedan 2010 och då delvis med samma målgrupp, ungdomar i 

åldern 18-24 år som var i behov av försörjningsstöd.  

Billie (Personlig kommunikation, 12 Mars 2019) har arbetat på ”Hikikomori” sedan uppstarten 

av verksamheten 2013, men har sedan innan 2 års erfarenhet av arbete med liknande målgrupp.  

Charlie (Personlig kommunikation, 12 mars 2019) har arbetat med målgruppen sedan 

”Hikikomori” startade här i Umeå 2013.  

Dana (Personlig kommunikation, 18 Mars 2019) arbetar på ”Hikikomori” som vikarie, men har 

sedan innan erfarenhet av arbete med liknande målgrupp sedan 2012, då på arbetsförmedlingen.  

Eli (Personlig kommunikation, 12 Mars 2019) har arbetet på ”Våga Växa” sedan starten 2014 

och har arbetat med målgruppen sedan 2001. 

Frankie (Personlig kommunikation, 18 Mars 2019) har arbetat på ”Våga Växa” sedan starten 

2014, men har innan dess arbetat med målgruppen sedan 2008.  

 

7.2 Verksamhetsbeskrivning 

I verksamhetsbeskrivningen kommer de två verksamheterna som har fokus i studien presenteras, 

men även rollen ”Social lots” och dess koppling till ungdomstorget redas ut. Här besvaras 

studiens första frågeställning: Hur ser arbetet med hemmasittande ungdomar ut i Umeå 

kommun? 

 

Här inkluderas en kort förklaring av Ungdomstorget, eftersom det är en betydande del av båda 

verksamheterna samt även Alexs arbete. Ungdomstorget är en mötesplats som ligger under 

Umeå kommun, man inkluderar arbetssökande ungdomar i åldrarna 18-24 år (vissa fall 16-29) 

och har fokus på att ge ungdomen en ingång till myndighetskontakter. Man arbetar mycket med 

samverkan på Ungdomstorget där tanken är att ungdomar, Umeå kommun, arbetsförmedling, 

försäkringskassa samt andra aktörer tillsammans ska kunna arbeta för att ungdomen ska ta sig ut 

i sysselsättning (Umeå kommun, 2019).   
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7.2.2 Våga växa 

”Våga Växa” är en verksamhet inom Umeå Kommun som startade 2014. Eli berättar att ”Våga 

Växa” startade i spåren av en tidigare verksamhet som låg utanför kommunens regi, den hette 

Sesam låg under föreningen KFUM. Frankie berättar att Sesam fick lägga ned då man inte fick 

fortsatta medel. Då bestämde sig Umeå kommun för att investera i en liknande verksamhet där 

man arbetade med ungdomar som är hemmasittande för att de ska komma ut i egen försörjning. 

Den egna försörjningen är huvudmålet med verksamheten men kan ske på olika vis, antingen 

vidare till arbetsprövning m.m. hos arbetsförmedlingen, påbörja studier eller direkt ut till arbete. 

Men Eli berättar att målet också handlar om att växa som människa, hitta sitt värde och få 

framtidstro. Frankie förklarar att man vill att ungdomarna ska bli mer aktiva och säkra i sig själv, 

därför arbetar man mycket med att motivera och stärka, men också med att förbereda inför 

framtida sysselsättning. ”Våga Växa” har idag 2 anställda, båda har arbetat sedan uppstarten och 

arbetsuppgifterna innebär bland annat att planera, ha föreläsningar, arbeta med individuella 

samtal, ha kontakt med föräldrar men också med andra myndigheter. Antalet platser på 

verksamheten idag är 26 och det är en generell kö på ca 2-3 personer för att få komma in på 

verksamheten inför varje intagningsperiod, som är var tredje vecka.  

7.2.3 Hikikomori  

”Hikikomori” startade i Maj 2013 då Ungdomstorget uppmärksammat att det fanns ett antal unga 

vuxna som varit hemmasittande under 5,6,7 år när de kom i kontakt med dem. Det var då en 

väldigt lång väg ut i sysselsättningen för dessa ungdomar och man insåg att det behövdes en 

uppsökande verksamhet som fångade upp dessa individer. Det var ungdomstorget som gjorde 

förarbetet och även ett studiebesök i Uppsala där ”Hikikomori”s föregångare finns.  

 

I början fanns tre olika roller för de anställda i verksamheten där ansvarsfördelningen i arbetet 

var mer tydligt, men idag har rollerna “smält ihop” och den enda skillnaden arbetsmässigt är att 

en har huvudansvaret för kontakten med landstinget. De har 3 anställda som arbetat sedan start. 

Under tiden för våra intervjuer har man vikarie på en av dessa positioner. Verksamheten har 

drygt 20 platser och sedan ca. 6 månader efter uppstart har man haft en kö på mellan 1-6 

personer att få komma in i verksamheten.   

 

Charlie beskriver att verksamhetens fokus är social träning eftersom ungdomarna som kommer 

dit ofta har varit hemmasittare under en längre till och behöver mycket tid för att ta sig ut i 

sociala sammanhang igen. Man erbjuder därför både samtalsträning i mindre grupper men också 

individuella samtal, vanliga teman att diskutera runt är självförtroende och självkänsla men 

också konkret kunskap kring hur man kan agera i olika vardagssituationer. Detta eftersom man 

ofta, när man varit hemmasittare under en längre tid, gått miste om den utveckling och 

kunskapsbyggande kring situationer som man vanligen ställs inför i livet. Det är ingen 

behandlande verksamhet utan har istället fokus på social rehabilitering.  
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Billie beskriver att man också arbetar med aktiviteter för att jobba med den sociala ångesten hos 

ungdomarna. Verksamhetens mål är att 80% av ungdomarna ska gå vidare till annan insats, men 

arbetsgruppen jobbar för att 100% ska vidare.  

7.2.4 Social lots 

Alex berättar att ”Social lots” är en verksamhet som infördes våren 2017 och är en resurs som 

ska vara till stöd för ungdomar som är aktualiserade på ungdomstorget i deras process för att de 

ska komma framåt i sin utveckling. Arbetet som ”Social lots” är fortfarande under utveckling, 

vilket gör att Alex inte kan ge en beskrivning i detalj av arbetet, däremot en generell beskrivning 

av tanken med uppdraget. Det handlar mycket om att vara en länk mellan insatser och jobba 

långsiktigt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för ungdomen att utvecklas och 

motiveras till att bli mer självgående. Som ”Social lots” finns ett väldigt stort handlingsutrymme 

där stöd får anpassas utifrån vad personen tror gynnar ungdomen. T. ex kan lotsen hjälpa 

ungdomen genom att följa med på möten som denne ska på, hjälpa till med vårdkontakt, skjutsa 

till möten inom sjukvården eller psykiatrin eller hjälpa ungdomen att planera dina rutiner och 

sätta mål. Målet med ”Social lots” är att rollen i framtiden inte ska behöva finnas, att människor 

inte ska behöva hjälp för att klara av att få den hjälp och det stöd de behöver för att nå en positiv 

utveckling.  

7.2.5 Resultat av verksamheternas insatser 

Eftersom denna studie är baserad på den kunskap som de professionella i verksamheterna delat 

med sig av, är verksamheternas validitet viktig att presentera. Om inte verksamheterna är 

välfungerande och har professionella som är bra på det arbete det gör, blir studien av naturliga 

skäl mindre trovärdig, därför kommer det i detta kapitel presenteras statistik som visar på 

verksamheternas resultat för att styrka informanternas kredibilitet.   
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Tabell 1 

  
Statistik på “Våga Växa”s verksamhet från året 2018, erhållen direkt från verksamheten 

 

Eli berättar att målet med verksamheten är att ungdomarna ska komma ut i egen försörjning, 

studier eller vidare i annan behovsanpassad lösning, men också att de ska växa som människa 

och förberedas för att klara samhällets olika krav. Det sistnämnda är svårare att visa på statistiskt 

såklart, men de fyra översta kolumnerna (Arbete, studier, praktik och annan behovsanpassad 

lösning) står för 76 % av alla avslutade. I bilden (Tabell 1) ovan presenteras det procentuella 

målet som är 40 % studier och 40 % behovsanpassad lösning och praktik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UMEÅ UNIVERSITET        Examensarbete 15 hp 

Socionomprogrammet       2019-02-14 

            

18 

 

Tabell 2  

 
 Statistik från “Hikikomori”, direkt erhållen från verksamheten. 

 

Charlie förklarade att målet är att 80 % ska vidare till annan insats, annan insats kan vara arbete, 

studier, annan behovsanpassad lösning m.m. Det man kan se i ovan tabell (Tabell 2) är att man 

endast har en individ som hoppat av verksamheten utan att ha något att gå vidare till, resterande 

individer har sedan 2013 nått målet med verksamheten (att gå vidare till jobb, studier eller annan 

lösning), förutom de 16 som fortfarande är inskrivna. 

 

7.3 Stärka människan 

Följande kategori beskriver vikten av att jobba med att ge ungdomarna styrka för att de ska nå en 

långsiktig utveckling.  

 

De som framstod som en viktig grund för att arbetet skulle vara till stöd för ungdomarna på lång 

sikt, inom båda verksamheterna, var att stärka människan. Att kunna vara tillmötesgående, 

engagerad och ha tålamod är viktigt för att utfallet ska bli så positivt som möjligt för ungdomens 

långsiktiga utveckling. Det är även viktigt att ungdomen får känna sig trygg och att hen har 

kontroll över situationen. Båda verksamheterna verkar ha en uppfattning om att även de små 

handlingarna i vardagen kan ha en avgörande betydelse och påverka positivt för att ungdomarna 

ska få ett större framtidshopp och en bättre självkänsla. 

 

Generellt sett så ges intrycket av att dessa verksamheter inte är en skyndsam insats. Det är viktigt 

att se och möta ungdomarna där de befinner sig i livet och börjar jobba därifrån; att kunna ställa 

en del krav men att fokusera på att “stötta upp, peppa och motivera”, som Frankie uttrycker det. 
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Får ungdomen tillräckligt med stöd och hjälp för att själv komma till insikt om sitt eget värde 

och vad hen besitter för kvalitéer och goda egenskaper så kan hen jobba mot att bli mer 

självgående. Detta kan bidra till att ungdomen så småningom klarar av att söka sig vidare på 

egen hand mot studier, praktik, arbete eller annan behovsanpassad lösning. 

 

Det intryck som informanterna gav var att det är viktigare att anpassa verksamheten utefter 

ungdomen än att skriva ut ungdomen om hen var för besvärlig, då de ansåg att investeringen som 

arbetet innebar skulle gynna både ungdomen och samhället på lång sikt. I och med att både 

”Våga Växa” och ”Hikikomori” som verksamheter har handlingsutrymmet och möjligheten att 

vara tillmötesgående så vore det kontraproduktivt att ge upp så fort ungdomen inte hörde av sig 

utan istället ta kontakt och visa att de bryr sig för att motivera ungdomen att komma till 

verksamheten och delta. 

 

Verksamheterna ”Våga Växa” och ”Hikikomori” drivs av kommunen och tanken bakom dem är 

att fånga upp ungdomar som inte går i skolan eller har annan sysselsättning för att vara till stöd 

för dem att kunna utvecklas för att bli mer självständiga och få vägledning i sin utveckling. Även 

om fokus ligger främst på framtiden och att komma ut i egen försörjning, så betonar de 

intervjuade vikten av att se människan för att sedan, som ett ytterligare steg, diskutera olika 

möjligheter som finns gällande utbildning och framtida yrke. Frankie uttrycker det som att:  

“Vi måste kunna se och höra dem där de är nu (...) men sedan handlar det också otroligt 

mycket om att stärka, peppa och motivera”. Frankie, ”Våga Växa” 

 

Några av de professionella som intervjuades hävdar att vissa av de ungdomar som de möter 

känner sig mer eller mindre svikna av “vuxenvärlden” - ungdomarna får inte gehör för sina 

behov och blir, som en av intervjupersonerna uttrycker det, “pratade över huvudet på”. Därmed, 

menar Billie, att verksamheter som ”Våga Växa” och ”Hikikomori” är viktiga för att dessa 

ungdomar ska få möjlighet till att känna att de har en vuxen som de känner sig trygga med och 

som finns där för dem.  

 

7.4 Arbeta med sig själv 

Följande kategori beskriver hur de professionella dagligen är till stöd för ungdomarnas 

personliga utveckling.  

 

En viktig faktor i det dagliga arbetet på de båda verksamheterna är att vara till stöd till ungdomen 

i sin personliga utveckling. Som professionell så har man rollen att hjälpa ungdomen men 

samtidigt inte göra allt utan motivera och stärka ungdomen att arbeta med sig själv. De verkar 

vara en vedertagen metod bland de professionella i verksamheterna att försöka undvika att 

“lägga ord i mun” på ungdomarna. Istället försöker man att få dem att inse det själva genom att 

hjälpa dem att inse de klarar av att utföra olika övningar och utmaningar, men sedan arbetar de 
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såklart även salutogent genom att berömma dem ibland också. Detta gör de professionella genom 

små handlingar under dagarna så de är i kontakt med ungdomarna. Eli beskriver att det kan vara 

en så enkel sak som att, varje morgon när ungdomarna kommer, hälsa på dem med namn för att 

de ska känna sig sedda. Det görs regelbundna uppföljningar med ungdomarna individuellt för att 

se över deras behov och är det något som de professionella undrar så tar de ungdomen åt sidan 

och har ett enskilt samtal med hen.    

 

Att inte säga åt ungdomarna vad de ska göra för att nå en lyckad utveckling är en viktig del i det 

dagliga arbetet. Även om verksamheterna arbetar så länge som det är nödvändigt med 

ungdomarna innan de går vidare från verksamheten så vill de att ungdomarna ska ta sig därifrån 

på egen hand. Detta beskriver Eli (Våga växa) på följande sätt: 

“Det är ju det som är själva strategin, att bygga om dem så dem känner sig så pass 

trygga i sig själv att även om det skulle bli motgång så fixar dem det”- Eli, ”Våga Växa” 

 

Ungdomarna som de professionella möter behöver alla något form av stöd, beroende på 

livssituation så kan det kan vara inom varierande områden och i olika mängd. Verksamheterna 

arbetar utefter liknande mål, men på lite olika sätt och med olika intensitet tidsmässigt. Både 

”Våga Växa”, ”Hikikomori” och ”Social lots” har som mål att jobba på lång sikt och bidra till att 

människan ska kunna vara så pass säker och trygg i sig själv att hen kan söka sig vidare på egen 

hand, en form av hjälp till självhjälp. 

 

7.5 Praktiskt tillvägagångssätt i arbetet    

Följande kategori är baserad på hur man arbetar praktiskt i verksamheterna med ungdomarna.  

 

På ”Hikikomori” använder man sig av ordnade aktiviteter men också vad man kallar riktade 

sociala övningar. Billie beskriver att man först bara hade aktiviteter, men såg att det inte räckte 

till eftersom målgruppen har svårt att ta kontakt och socialisera med varandra och då krävs det 

mer för att de ska våga ta ett första steg. Man började då med riktade sociala övningar vilket 

handlar om att tvinga fram sociala interaktion, det kan till exempel vara ett ungdomarna får i 

uppgift att intervjua varandra.  

 

Alex som arbetar som ”Social lots” beskriver nedan hur problem tacklas och hur hens arbetet 

fungerar i praktiken.  

“Det kan vara balansgång mellan att inte ta över för mycket men också vara 

tillmötesgående, då målet är självständighet. Det ska vara under en viss period då målet 

med social lots är att de ska vara en kortare period. Boendestöd kan ju en person behöva 

under flera år, men finns det behovet är det ju till den insatsen man behöver komma och 

inte fastna i den sociala lotsen” – Alex, ”Social lots” 
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Som professionell är man väldigt medveten om hur den målgrupp man arbetar med fungerar, och 

har därmed anpassat verksamheten så att den ska fånga upp och arbeta utefter de behov som 

finns i gruppen.  

“Om man jämför med till exempel psykiatrin och arbetsförmedlingen, många ställen har 

ju att har du inte kommit på två möten då skrivs du ut. Men här finns de inget sånt, för vi 

vet att skulle vi ha så med den här målgruppen då skulle vi inte lyckas särskilt bra, 

eftersom de är en målgrupp som kanske inte kommer från början” - Billie, 

”Hikikomori” 

 

Eli beskriver att många ungdomar känner att vuxna och/eller myndigheter ofta pratar över 

huvudet på dem, och att man därför på “Våga Växa” arbetar aktivt med att prata till personen och 

inte om denne. Hen säger att de på jobbar mycket med att se ungdomen för den hen är. Charlie 

förklarar att många som kommer till ”Hikikomori” har väldigt dålig självkänsla och 

självförtroende och att det är en av anledningarna till att man arbetar salutogent, det vill säga att 

man fokuserar på att se de som fungerar, det som inte fungerar är irrelevant till en början. När en 

ungdom först kommer till verksamheten så arbetar personalen mycket med att berömma varje 

litet framsteg.   

 

Mycket av arbetet kan handla om att ha ett tålamod med ungdomens utveckling, att ge ett gott 

bemötande och att inte ge upp.  

“(...) Det är ju också ett jävla tålamod och kontaktsökande, att inte ge upp. Vi håller 

kontakten, många andra säger, låt hen va, jobba med någon annan. Vi jobbar inte så! 

(...)” - Charlie, ”Hikikomori” 

 

“Att fånga upp, möta och se; Hur går det? Hur mår ni? Hur har ni det?” - Frankie, 

”Våga Växa” 

 

7.6 Flexibilitet i tid och rum     

Här beskrivs hur man inom verksamheterna har möjligheten att anpassa och vara flexibel utifrån 

målgruppens behov och funktionsförmåga.  

 

Dana pratade mycket om vikten av att använda den flexibilitet som verksamheten har, att möta 

ungdomarna på ett inte så fyrkantigt vis. För att få möjlighet att bygga förtroende med 

ungdomarna och att skapa trygghet använder sig de professionella till viss del av den 

anpassningsförmåga som finns i verksamheterna. Att ha möjlighet att snabbt boka nya tider, eller 

att vara flexibel gällande plats och kanske åka hem till någon, eller ta en promenad istället för att 

träffas på verksamhetens lokal varje gång. Dana är tydlig med att målet är att komma hemifrån 

för ungdomen, men att man vid vissa situationer måste börja i hemmet för att kunna ta sig 

hemifrån. Man har möjligheten att ta det bit för bit och arbeta med täta träffar. Eftersom dessa 
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ungdomar har en tendens att avboka eller inte dyka upp, menar Dana att det är viktigt att ha 

möjlighet att finnas där för dem, men också kunna boka om och boka om igen (“det” i citatet 

nedan). Många myndigheter och andra verksamheter har ofta inte tiden att göra detta, så för att 

”Hikikomori” ska vara en fungerande verksamhet för målgruppen säger Dana följande: 

  “Och då krävs det att man har tid att göra det” – Dana, ”Hikikomori” 

 

Även Billie beskriver att risken att ställa in finns hos denna målgrupp och hur viktigt det är att 

verksamheten är så pass flexibel som den är, att det är lite av poängen med ”Hikikomori”, att 

använda sig av den anpassning man har. Den relativa frihet som finns i verksamheten är också 

till fördel när det gäller hur länge man har möjlighet att arbeta med en ungdom. Billie menar att 

eftersom de inte har någon tidsbegränsning kan man arbeta med en individ ganska länge. En 

annan del av den flexibilitet som finns är att flera av de aktiviteter som ”Hikikomori” håller i 

sker på andra platser än i verksamhetens egna lokal. Billie beskriver att detta handlar om att 

skapa trygghet även i andra sammanhang.  

“De är klart, dom är trygga här på hikki, men vi vill ju att dom ska våga hitta andra 

sammanhang också. Och dagen hikki inte finns är de ju inge bra att de bara blivit trygga 

här” Billie, ”Hikikomori” 

 

På “Social Lots” så menar Alex att en av fördelarna med hens yrke är den förmåga hen har att 

anpassa sin insats i förhållande till hur mycket stöd och hjälp ungdomen behöver, vilket hen 

beskriver nedan.  

“Insatsen formas efter ungdomens behov mer än att ungdomen ska behöva anpassa sig 

till insatsen. Behoven ska styra, inte insatsen.” Alex, ”Social lots” 

 

7.7 Förutsättningar     

Kategorin förutsättningar handlar både om de förutsättningar många ungdomar har när de 

kommer till de olika verksamheterna men också de förutsättningar som verksamheterna har för 

att hjälpa och stötta dessa ungdomar.  

 

Billie beskriver den rädsla för krav som finns hos många av ungdomarna som kommer till 

”Hikikomori”, och hur de på verksamheten bemöter dessa ungdomar, där det handlar om att hitta 

en balans. Vissa familjer hamnar i att inte ställa krav alls, vilket man i verksamheten sett inte 

fungerar, det är just därför kravbalansen är så pass viktig. En av dessa balansgångar kan vara de 

“frukostinitivativ” som startades. Det är en träff som “Hikikomori” har varje vecka, där man 

träffas i grupp och äter frukost tillsammans. Initiativet startade då en av ungdomarna uttryckte att 

det var svårt att komma upp på morgonen. Eftersom att dessa träffar såklart sker på morgonen, 

blir kravet att ta sig upp på morgonen, men man använder frukost-träffen som en morot för att 

ungdomarna ska ta sig dit.  
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Billie och några andra informanter pratar om samsyn och om hur viktigt det varit att alla i 

arbetsgruppen haft samma syn på människan. En annan styrka som ”Hikikomori” och ”Våga 

Växa” har är enligt Dana dess läge, då båda verksamheterna ligger väldigt centralt. För vissa 

ungdomar kan det bli ett hinder om verksamheten ligger för ocentralt och man måste ta sig långt 

eftersom det kan vara otroligt krävande att åka buss, passa bussar, läsa busslistor och så när man 

varit hemma under lång tid. Eli beskriver också vikten av verksamheternas läge, då hen 

poängterar att deras närhet till varandra kan vara en fördel, speciellt då en ungdom ska gå från 

ena verksamheten till den andra.  

 

Flera av informanterna beskrev hur olika förutsättningarna kan se ut för de ungdomar som 

kommer till verksamheterna.  

“Det har alltid funnits behov av sådana här verksamheter, för att steget blir för stort för 

många ungdomar som har gått från varit hemma, varit, sjukskrivna och mått väldigt 

dåligt till att gå ut till en arbetsprövning där det blir väldigt stora krav och förväntningar 

på prestation. Den här verksamheten behövs för att stärka upp och korta de tiderna det 

annars skulle ta för de här ungdomarna att komma närmare egen försörjning.” Frankie, 

”Våga Växa” 

 

“Individen har ju sina bekymmer men samhället missar ju också att upptäcka de här 

människorna. En människa som är 20 år och inte kommer någonvart för att hen har 

jättesvår ADHD, kan knappt läsa/skriva, men har ändå gått hela skoltiden utan att någon 

har märkt något, där har ju samhället missat den här individen och hens behov!” 

Charlie, ”Hikikomori” 

 

Många av ungdomarna upplever sig också väldigt svikna av vuxenvärlden. De kommer till 

verksamheterna med känslan av att de misslyckats med allt under sina år i skolan, och Charlie 

beskriver att det då ofta finns en rädsla för att misslyckas igen.  

 

Verksamheternas egna förutsättningar beskrivs i mångt och mycket som flexibla med möjlighet 

till stor individuell anpassning. Dana förklarar att man på ”Hikikomori” har möjligheten att ge ett 

väldigt nära stöd till ungdomarna. Billie förklarar att en anledning till att det går så bra för 

”Hikikomori” (Se Resultat av verksamheternas insatser) är de goda förutsättningarna som finns 

dåatt verksamheten inte är så styrd. Alex beskriver att flexibiliteten är väldigt viktig även inom 

”Social lots”, där skapa bra relationer med klienten är viktigt men också att man både som 

professionell och ungdom har möjligheten att arbeta flexibelt. Men även bara känslan av att ha 

någonstans att gå där andra personer är i samma situation kan vara väldigt stärkande, det säger 

Eli.  
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Billie beskriver att förutsättningar för gott utfall ökar om verksamheten kan nå ungdomarna 

tidigt:  

“Ju fortare vi kan nå dom desto bättre”. Billie, ”Våga Växa” 

 

7.8 Samverkan       

Samverkan är en liten men viktig kategori där det framkommer hur stor vikt det har att ha 

möjligheten att arbeta nära andra aktörer på olika vis.  

“Det viktigaste är kollegorna och samarbetet runtomkring, vi hade inte klarat oss länge 

utan kontakt med vård, psykiatrin och skolan.” Charlie, ”Hikikomori” 

 

Billie förklarar att det är väldigt mycket jobb med myndighetskontakter, framför allt i slutfasen 

av arbetet med ungdomen, men också mycket möten med olika aktörer.  

 

7.9 Sammanfattning  

Genom detta arbete så har det framkommit att det finns flera saker som spelar en stor roll för att 

dessa verksamheter ska få positiva resultat i sitt arbete. Det uppenbarades sex stycken olika 

kategorier som de professionella ansåg som viktiga för att deras arbete skulle gå framåt; 

Samverkan, Stärka människan, Arbeta med sig själv, Praktiskt tillvägagångssätt i arbetet, 

Flexibilitet i tid och rum samt Förutsättningar. Det märktes att det handlade mycket om att “ge 

och ta” vad gäller den professionellas relation till ungdomarna; de var tvungna möta upp 

ungdomarna där de befinner sig och anpassa verksamheten utefter det men samtidigt våga ställa 

krav allteftersom för att ungdomen skulle nå utveckling. De som ofta motiverade personalen på 

dessa verksamheter var investeringen i arbetet och att de såg att det faktiskt gav resultat, däremot 

så ser de att det fortfarande finns behov som inte tillgodoses hos ungdomarna där en brist på 

samverkan mellan myndigheter är en faktor, samt att det är fler ungdomar som behöver stöd än 

vad dessa verksamheter kan tillgodose, och det är ett problem som till största del handlar om 

resurser.  

 

8. Diskussion 
8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur det sociala arbetet med hemmasittande ungdomar i 

Umeå kommun fungerade samt att identifiera framgångsfaktorer som ligger till grund för 

lyckade insatser. Den senare delen mynnade ut i frågeställningen: Vilka faktorer upplever de 

professionella, inom det sociala arbetet med hemmasittande ungdomar i Umeå Kommun, som 

avgörande för att en insats ska verka för en positiv utveckling för ungdomarna? Med de utförda 

intervjuerna har studien fått frågeställningen besvarad på flera plan som presenteras i 

kategorierna i resultatet. Nedan diskuteras några av dessa faktorer ytterligare. Den första 

frågeställningen, hur arbetet med målgruppen ser ut i Umeå kommun, besvarades i resultatet 
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under verksamhetsbeskrivningen. Observera att endast det sociala arbetet med gruppen 

omfattats, vidare finns t.ex. pedagogiskt arbete vilket syftet för studien uteslutit.   

 

Något som ganska tidigt kunde identifieras som grundläggande för att skapa positiv utveckling 

för ungdomarna var flexibilitet. Själva ordet nämndes ofta av flertalet informanter och man 

beskrev hur man, i arbete med en målgrupp som denna, behöver ha en flexibel verksamhet. 

Arnqvist och Engqvist (2014) beskriver hur ett projekt startades i Umeå kommun 2012-2014 för 

att få tillbaka hemmasittare till skolan. Detta mynnade ut i vad som kom att kallas för 

Umeåmodellen. Modellen bygger på att man insåg att det behövdes en större samverkan mellan 

olika aktörer som hade en betydelsefull för de hemmasittande ungdomarnas positiva utveckling. 

Detta är även något som intervjupersonerna uttrycker som styrkor i deras verksamheter; dels att 

själv som professionell vara flexibel i till exempel tid och rum är av stor vikt; att kunna boka om 

möten ofta, men även att själva verksamheten är utformad på ett sådant sätt att flexibilitet inte 

blir problematiskt. Det behövs frihet för både den anställde men också inom arbetsgruppen för 

att kunna skapa en verksamhet runt den problematik som är specifik för den gruppen av 

ungdomar. Båda verksamheterna i studien, men också rollen som ”Social lots” hos 

Ungdomstorget, har fått den möjligheten av Umeå kommun. Här kan man såklart diskutera kring 

huruvida verksamheter uppbyggda av enskilda individers erfarenhet och kreativitet alltid har 

förutsättning att bli lyckade, men här har det uppenbarligen fungerat att lita till en arbetsgrupps 

kompetens och engagemang för målgruppen. Det framkom under arbetet med 

kunskapsbakgrunden att det inte fanns några tillfredsställande nationella direktiv om hur arbetet 

med målgruppen ska se ut, vilket gör att det är upp till kommunen hur man vill jobba i det 

verksamheter som erbjuds för målgruppen. Det Öhman (2016) beskriver är att många kommuner 

tycker att de riktlinjer som finns är otydliga och otillräckliga (se Utmaningar i arbetet med 

hemmasittande ungdomar). I Umeå kommun har satsningen blivit lyckad, men frågan är om till 

exempel mindre kommuner har samma möjlighet att hitta kompetens och resurser till att hjälpa?  
 

Gladh och Sjödin (2012) lyfter att arbetet med hemmasittare ibland ifrågasätts som 

samhällsnytta, rent kostnadsmässigt alltså. Författarna menar där att en icke-arbetsför individ kan 

kosta samhället mellan 12-15 miljoner kronor under en livstid. Under intervjuerna tog vi upp 

frågan kring samhällsfaktorer vilket i vissa fall förde samtalet in på just samhällsnyttan. Där 

pekade en informant på det faktum att vi har en brist på arbetskraft och att dessa ungdomar 

därför är viktiga för samhället, medan en annan, Charlie, resonerade att det i första hand är 

samhället som svikit målgruppen. Hen berättade att det fanns ungdomar som hade grav ADHD 

som missats under hela skoltiden, trots att läs-och skrivfärdigheter knappt funnits. Under flertalet 

intervjuer har det framkommit resonemang om att det här är en målgrupp som i mångt och 

mycket ramlat mellan stolarna och blivit svikna av samhälle och vuxenvärld om och om igen. 

Och så finns det alltså, enligt Gladh och Sjödin (2012) de som diskuterar kring huruvida 

samhället ska satsa på att få tillbaka dessa ungdomar på banan, om det rent ekonomiskt är av 
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värde? Det kan tyckas bli lite som att sparka på de som redan ligger, att ge upp på dessa 

människor helt.  

 

Temagruppen “Unga i arbetslivet” (2013:2) har gjort en undersökning bland unga kring vad de 

anser är det viktigaste hos en lärare i en skolmiljö. De resultat som kom undersökningen kom 

fram till var att ett engagemang från de vuxna var det viktigaste; att de vuxna är vakna och bidrar 

med ett stöd till de unga. Ungdomarna uttrycker att de gärna vill ha mindre grupper där de vuxna 

har tid för var och en och att elevens personliga förutsättningar tas i beaktning i de uppgifter som 

de får av läraren. Schemat bör anpassas utefter ungdomens möjligheter och behov och de ska 

finnas en flexibilitet hos läraren tidsmässigt då olika elever lär sig bäst på olika tider och olika 

sätt. Arbetsmiljön ska inte vara för högljudd samt att teori och praktik gärna får varvas och 

anpassas till vad eleven klarar av (Temagruppen ”Unga i arbetslivet”, 2013:2). Detta stämmer 

överens med samtliga av intervjupersonernas uppfattning om vad de unga som de kommer i 

kontakt med behöver. De anser att anpassning är viktigt för att behålla intresset hos ungdomen 

och för att arbetet ska ge några positiva resultat. Att kunna jämföra de professionellas och 

ungdomars egna föreställningar, och att se mestadels likheter mellan svaren, ger ytterligare tyngd 

till informanternas kunskap. Nu handlar enkäten om skolmiljön men de bitar som önskas i 

skolan, såsom ovan nämnt anpassningar, flexibilitet och engagemang, återkommer samtliga 

under de intervjuer som hållits vilket visar tydligt vilka behov målgruppen har.  

 

Flera informanter beskrev att målgruppen ofta har svårt med krav, men att det är något som till 

viss del behöver ställas. Att lära sig komma i tid och att ta sig upp på morgonen kräver ibland att 

det finns krav, och flera informanter beskriver balansgången mellan att möta på ungdomens nivå 

men även hitta en rimlig nivå av krav. Rädslan för krav kan enkelt kopplas till den rädsla för 

misslyckande, som bland andra Charlie beskriver, kan finnas hos ungdomarna. Billie resonerar 

att många av ungdomarna misslyckas om och om igen i hemmet och skolan m.m. och därför får 

många en ganska låg självkänsla. En stor del av båda verksamheterna handlar om att stärka 

självkänslan hos dessa ungdomar, Eli berättar att de jobbar för att stärka självkänslan och 

självförtroende så pass att man som individ kan klara av ett misslyckande. Även CTA (2016) 

beskriver dessa upprepade misslyckanden som en del av bakomliggande orsaker till 

hemmasittande.  

 

Gladh och Sjödin (2014) visar på att samverkan och nära kontakt mellan viktiga aktörer i 

ungdomens liv är viktiga. Arnqvist och Engqvist (2014) förklarar att en god relation med 

individen är väldigt viktigt och att förstärkning av goda beteenden är att föredra kontra 

bestraffning av dåliga. Att en individ har ett nätverk runt sig där man inte kan arbeta med bara en 

del för att få resultat var för författarna uppenbart, man behöver jobba med alla delar av 

individens liv som inte fungerar för att kunna lösa problemet, ett så brett perspektiv som möjligt 

alltså. På båda verksamheterna som undersöktes i studien värdesätter man högt förmågan att 
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anpassa sig för att en insats hos en enskild individ ska få positiva resultat på lång sikt. 

Samverkan blev en förhållandevis kort del av resultatet men var något som både 

verksamheternas personal tryckte på, där en betydande del av arbetet gick ut på att hålla kontakt 

med olika aktörer såsom skola och psykiatri. Man arbetar väldigt brett och anpassar arbetet efter 

vad individen behöver, samt jobbar mycket med positiv förstärkning eftersom det lätt blir en ond 

cirkel av misslyckanden, som tidigare nämnt.    

 

När Folkhälsan (2014) tar upp frågan kring hemmasittande ungdomar så konstateras det att 

behövs arbete och stöd för ungdomarna på flera nivåer. Det kan t. ex handla om både 

inlärningssvårigheter hos den enskilde, social problematik samt psykisk ohälsa och om 

ungdomen inte får hjälp eller stöd för samtliga hinder så kan en utveckling vara svår att nå. Detta 

är något som både Våga växa, Hikikomori och social lots arbetar med. De försöker att 

uppmärksamma ungdomens olika behov för att nå en utveckling. Flera av informanterna vittnar 

också om att många ungdomar har missats av samhället, och att bakomliggande orsaker till att 

individen blev hemmasittande kan ha uppstått redan tidigt under skolgången. Flera av de artiklar 

som lästes under studien pekade just på att tidigt upptäcks är jätteviktigt, bland andra Arnqvist 

och Engqvist (2014) och statens offentliga utredning (SoU, 2016:94) poängterade just det.    

 

Skolverket (2010) menar att det även är andra aktörer än skolan som kan haft påverkan på de 

bakomliggande orsakerna till individens hemmasittande, det kan vara elevens hemsituation, 

hälsa, och sociala umgängeskrets på fritiden. Därmed har skolan svårt att kunna vara till stöd för 

ungdomens behov om det inte finns en klar uppfattning om vad individens problematik grundar 

sig i. Detta kan vara ytterligare ett argument för att samverkan bör fungera bättre mellan de olika 

aktörer som ungdomar är i kontakt med. Fungerar inte kontakten mellan olika aktörer är det svårt 

att få en full bild av problematiken och vart insatserna bör sättas in. Arndt (2017) beskriver att de 

i Älvkarebys skolor löst det genom att ha en samordnare som enbart arbetar med att få tillbaka 

hemmasittare, där uppgiften till stor del handlar om att ha kontakt aktörerna emellan. På 

verksamheterna i studien har de anställde mycket kontakt med relevanta aktörer och arbetar för 

att få alla delar runt individen att fungera. Hur man än löser det så behöver man tänka i ett brett 

perspektiv där hela individens livssituation tittas över.  

 

8.2 Metoddiskussion 

Innan utförd studie fanns en oro kring en av medförfattarnas förkunskap och personliga relation 

till informanterna på “Våga Växa” (Se Etik). Under studiens gång arbetades det aktivt med att 

försöka se detta dilemma från ett metaperspektiv, och att kontinuerligt reflektera över detta. Efter 

utförda intervjuer fanns dock insikten om att detta inte enbart var något negativt för studien. 

Tack vare förkunskapen kunde medförfattaren ställa följdfrågor som gav djup och ytterligare 

perspektiv på frågorna. Det är klart, gränsen mellan att ställa utvecklande följdfrågor istället för 

styrande, om än omedvetet, är tunn. Beslutet att dela upp intervjuerna mellan författarna var 
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något som i efterhand kändes som ett rimligt och bra beslut, eftersom det är viktigare att frågorna 

inte är styrande än att de är utvecklande.  

 

Efter utförda intervjuer uppkom en samsyn författarna emellan om att rätt metod valts. En 

kvantitativ metod, till exempel en enkät, hade inte alls på samma utförliga sätt kunnat besvara 

frågeställningarna i studien. Eftersom studiens syfte också hade ett lokalt fokus hade en 

litteraturstudie inte gett särskilt omfattande material att arbeta med, och hade därför mest troligt 

inte fungerat väl. Med den tidsram som studien hade samt det fokus som valts, var kvalitativ 

metod med intervju som verktyg det som fungerade bäst för ändamålet.  

 

Avsaknaden av ungdomarnas egna perspektiv kan definitivt vara en brist i studien, vilket är 

anledningen till att studier gjorda på just ungdomar tagits med i kunskapsbakgrunden, men då 

handlar de inte om ungdomar som finns i just verksamheterna som denna studie är baserad på. 

Det går att väga för- och nackdelar med det urvalet, men med den tidsram som fanns kändes det 

inte rimligt att kunna organisera ett sådant projekt.  

 

Den metod som användes i denna studie för att inhämta och analysera materialet var 

konventionell kvalitativ innehållsanalys. Materialet som samlats in tolkats och analyserats utifrån 

de etiska principer som gäller den här typen av forskning och resultatet har formulerats på ett sätt 

så att läsaren ska få en uppfattning om hur undersökningen gått till och resultaten har tolkats.  

 

I och med att detta var en kvalitativ studie för att granska en verksamhets framgång i förhållande 

till sin målgrupp, var inte huvudfokus att presentera generaliserbar fakta. Det lades mer energi på 

att beskriva verksamheterna så noggrant som möjligt för att läsaren ska få en klar uppfattning om 

verksamheten och dess resurser samt förutsättningar. Det viktigaste, angående trovärdigheten i 

vår studie, är att verksamheterna är välfungerande och uppnår sina mål. Därmed presenteras 

statistik från båda verksamheterna i denna studie för att visa på att informanterna är trovärdiga. 

(Se Resultat av verksamheternas insatser). Det har beskrivits väl hur forskningen för denna 

studie har utförts för att styrka pålitligheten av studien. Läsaren ska förstå hur undersökningen 

gick till i samtliga steg för att kunna bedöma kvaliteten på studien. Genom att beskriva processen 

i metodavsnittet samt diskuterat metoden i metodreflektioner så har detta kriterium tagits i 

beaktande. För att det ska finnas en möjlighet att styrka och konfirmera studiens resultat så har 

ett handlande skett utefter etiska grunder i sin forskning och att läsaren ska kunna lita på att 

resultatet har redovisats från ett så objektivt perspektiv som möjligt - forskarnas egna värderingar 

och förutfattade meningar om det som undersökts ska inte prägla resultatet på något sätt. Detta 

var tydligt att vi behövde vara uppmärksam på då en av medförfattarna har haft sin 

Verksamhetsförlagda utbildning på en av verksamheterna och därmed hade en förkunskap om 

deras arbete samt en närmare relation till intervjupersonerna. Åtgärder har därmed vidtagits till 
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för att motverka att det blir ett problem gällande bias, alltså att studien skulle vinklas på något 

sätt utifrån medförfattarens uppfattning av verksamheterna.     

 

Bryman (2011) menar att ett eventuellt problem som kan uppstå i denna metod vad gäller 

kodning av materialet är att kontexten i det som uttrycks i intervjuerna går förlorad, vilket kan 

spela roll i vad som framgår av resultatet och hur läsaren tolkar resultatet. För att undvika detta 

så har citaten presenterats i en kontext som även sammanfattar de intryck som erhållits i 

intervjuerna. 

 

En fråga som kom upp i början av arbetet var om någon utav de aktuella ungdomarna på 

verksamheterna skulle intervjuas för undersökningen men i slutändan beslutades det att vara 

intervjuer med endast professionella för att undvika hinder i kommunikationen och få en mer 

översiktlig bild av de båda verksamheterna utifrån ett professionellt perspektiv.  

 

9. Slutsats  
Sammanfattningsvis så har denna studie kommit fram till att den verksamhet som bedrivs i Umeå 

kring hemmasittande ungdomar idag har lyckade resultat. De ungdomar som söker sig dit får 

stöd och hjälp att utvecklas och bli mer framåtsträvande, sociala individer och personalen 

upplever att deras metoder är välfungerande. Det som de professionella som deltagit i studien 

uttrycker är att tid och omtanke är det viktigaste för att motivera ungdomarna till att delta och 

utvecklas. Även flexibilitet och ett ordentligt tålamod, att följa upp och inte tappa kontakten med 

ungdomen är väldigt viktigt. Det finns önskemål kring att bli ännu mer aktiva i ungdomarnas liv 

och att någon form av samordnare kring ungdomens kontakt med vården och olika myndigheter 

skulle kunna underlätta arbetet. Sedan finns det även önskemål om större lokaler och mer 

resurser för att hjälpa fler människor, som i många andra områden inom socialt arbete. Man är 

väldigt tydlig med att man är vaksam om målgruppens förutsättningar och att verksamheterna 

inte hade fungerat så bra som de gör utan den flexibilitet som de får möjlighet till i sitt arbete, då 

den ligger till grund för att de professionella kan bygga upp goda relationer till ungdomarna.  

 

   10. Avslutning 
Förhoppningen med den här studien är framförallt att andra kommuner/kommunala verksamheter 

ska ha möjlighet att läsa och bli inspirerade. Att kunna ta exempel av framgångsrika 

verksamheter och utveckla sina egna för att fler ungdomar som hamnat i den situationen ska 

kunna få hjälp. “Hikikomori” startades med inspiration från en verksamhet i Uppsala, där man 

sedan la sin egen prägel, men kontentan är att lära av varandra kan göra gott för individen och 

för samhället. I den forskning som använts under studien framkom det att individer utan 

utbildning är väldigt dåligt ställda inför framtiden. Det är inte särskilt förvånande eftersom 

arbetsmarknaden idag ställer allt högre krav på utbildning vid rekrytering. Så förutom att vara ett 

problem där individer inte fullföljer sin utbildning så handlar de också om en grupp individer 
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som inte uppnår kraven för arbete längre fram. Av erfarenhet vet vi att det här kan leda till stor 

problematik gällande försörjning i framtiden, vilket förr eller senare kommer bli samhällets 

problem. Individer som antingen kommer behöva gå på försörjningsstöd eller annan form av stöd 

hos försäkringskassan eller arbetsförmedlingen, eller individer som inte uppnå kraven för dessa 

stöd (då individen kanske inte klarar av att ha ett arbete) och därför inte till exempel kan flytta 

hemifrån och bli en självständig individ. Det är av stor vikt att kommuner får kunskap om hur 

man på bästa sätt kan arbeta med gruppen hemmasittare, för att kunna förebygga de 

konsekvenser som problemet har - både för individen och för samhället.  

 

Efter utförd studie framstår de som mest akut att hitta mer kunskap kring är hur man som 

kommun och som skola ska arbeta med denna grupp. Flera informanter uttrycker att det finns 

ganska lite kunskap om hur skolan ska arbeta för att fånga upp och hjälpa dessa ungdomar, och i 

nationella undersökningar framkommer samma sak. Det skulle behövas utarbetas riktlinjer som 

skola och kommun känner sig trygga att jobba med men också forskas mer på vilka strategier 

och faktorer som ger goda förutsättning för de ungdomarna som helt blivit hemmasittare. Man 

skulle också behöva reda ut hur man identifierar individer som är på väg åt det hållet innan de 

blivit helt hemmasittande, för att fånga upp personer innan de är där. Det kan tyckas enkelt, men 

i kunskapsbakgrunden framgick tydligt att t.ex ett tidigt tecken, frånvaro, räknas på många olika 

sätt vilket kan göra tecknen svårt att identifiera.  
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12. Bilagor 
Bilaga 1 - Missivbrev  

 

Hej, 

 

 

Vi är två studenter, termin 6, vid socionomprogrammet vid Umeå universitet 

som, till vår C-uppsats, har valt att studera hur det sociala arbetet med hemmasittande ungdomar 

idag fungerar i Umeå kommun.  

 

I studien vill vi utföra intervjuer med professionella som arbetar med gruppen hemmasittare 

inom kommunens verksamheter ”Hikikomori” och ”Våga växa”. Intervjuerna kommer att ta ca. 

30-40 minuter. Insamlat material kommer enbart användas till denna studie. På grund av 

småskaligheten hos verksamheterna kan anonymitet hos de professionella inte garanteras men 

eftersom studien inte är ute efter resultat hos enskilda individer utan framgångsfaktorer i ett 

större perspektiv anser vi att undersökningen utförs på etiskt försvarbara premisser. 

 

Vi kommer, om så behövs, att personligen besöka verksamheterna innan för att ytterligare 

presentera studien samt svara på eventuella frågor. 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Gunnar Nordström    Matilda Eriksson 

Tel: 0727003500    Tel: 072-5751627  

Mail: guno0018@student.umu.se  Mail: maer0437@student.umu.se 

 

 

Vår handledare på Umeå universitet heter Anders Lindström 

anders.lindstrom@umu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anders.lindstrom@umu.se
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Information innan intervjustart 

Materialet som vi samlar in kommer endast användas till den här studien, vi kommer inte nämna 

er vid namn men vi kan inte garantera eran anonymitet i och med att vi nämner era verksamheter 

vid namn. När vi bearbetat intervjuerna får ni ett utkast skickat till er där ni kan se så vi inte 

missuppfattat något.   

 

Beskriva arbetet med hemmasittare i Umeå Kommun? 

 

Kan du efter förmåga beskriva hur den här verksamheten startade? 

Vad är din roll i verksamheten? (Titel, uppgifter) 

Hur länge har du arbetat med målgruppen?  

Hur många arbetar i verksamheten? 

Hur många platser har ni i er verksamhet? 

  

Vad är verksamhetens fokus idag ? 

Beskriv erat dagliga arbete. 

Hur fungerar det dagliga arbetet? 

Vad har ni för mål för de som blir hänvisade hit? 

Hur väl upplever ni att ni uppnår de mål som ni har för er verksamhet?  

  

På vilket sätt är den här verksamheten av vikt för den klientgrupp ni arbetar med? 

Vad anser du vara skillnaden mellan er verksamhet och Våga Växa/Hikikomori? 

Hur upplever du samarbetet med Våga Växa/Hikikomori? 

Har ni några mål för er verksamhet? 

 

Vilka faktorer upplever de professionella, inom det sociala arbetet med hemmasittande 

ungdomar i Umeå Kommun, som avgörande för att en insats ska verka för en positiv 

utveckling för ungdomarna? 

  

Vilken strategi har man med verksamheten i arbetet med att skapa en positiv utveckling för de 

ungdomar som är här? 

Vilka faktorer kan ha betydelse för att ungdomarna här ska utvecklas i en positiv riktning? 

Är det generella samhälleliga faktorer och/eller är det mer på individnivå? 

  

Vad tycker du är det viktigaste i ditt arbete? 

Vad önskar du skulle förbättras för att verksamheten skulle vara mer framgångsrik? Kan vara 

både internt och externt. 
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Mirakelfrågan: I den bästa av världar, utan tankar på budget, hur skulle en verksamhet för den 

här målgruppen se ut för att bäst hjälpa störst antal individer? Vilka skulle arbeta där? Hur skulle 

man jobba med samverkan? Hur skulle arbetet se ut? Osv 

  

Något man vill tillägga? Övrigt. 

Finns det möjlighet att eventuellt komplettera om det uppkommer frågor under bearbetningen av 

intervjun? 

  

Frågor till Alex på ungdomstorget: 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

Vad är social lotsning ? 

Vad är din roll i arbetet med hemmasittande ungdomar inom Umeå kommun? 

  

Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer för den gruppen? 

Utifrån din roll, vad tycker du är det viktigaste med ditt arbete gällande denna grupp? 

Vad kan förbättras? 
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Bilaga 3 - Exempel kodningsschema 

 

“Vissa behöver bara en putt i rätt 

riktning och förstå att: så här ser 

samhället ut!” Frankie 

Rätt riktning 

Lite hjälp 

Arbeta med sig själv 

“Att därigenom kunna lyfta sig själv 

och se att, jag är faktiskt värd något 

som människa” Eli 

Människovärde 

Se sig själv 

Arbeta med sig själv 

“Och då krävs det att man har tid att 

göra det (Finnas där, ha möjlighet 

att boka om och boka om igen)” 

Dana 

Tid 

Boka om 

Boka om igen 

Flexibilitet i tid och rum 

“Man kan ta det lite succesivt, att 

jobba tätt och och träffa dem ofta” 

Dana 

Successivt 

Jobba tätt 

Täta träffar 

Flexibilitet i tid och rum 

“Vi jobbar ju mycket med 

myndighetskontakter också, 

framförallt i slutdelen”.  Billie 

Kontakter  

Myndigheter 

Samverkan  

“De är mycket möten med olika 

aktörer” Billie 

Möten Samverkan 

“Att inte ha ett ställe att gå till och 

känna att det finns andra som (...) är 

i samma situation” Eli 

Andra i samma skor 

Känslan av att ej vara ensam 

Förutsättningar 

“Den här verksamheten har som 

möjligheten att ge dom ett mycket 

mera nära stöd utifrån deras egna 

förutsättningar” Dana 

Nära stöd 

Egna förutsättning 

Förutsättningar 

“Att kunna peppa varandra när man 

själv är less, att motivera varandra 

att inte ge upp på ungdomarna.” 

Charlie 

Peppa varandra 

Motivera 

Inte ge upp 

Praktiskt tillvägagångssätt 

“..vi tror mycket på aktiviteter och 

att de ska ge energi och glädje och 

att de även ska utmana den här 

sociala ångesten..” Billie 

Aktiviteter 

Energi 

Glädje 

Utmana social ångest 

Praktiskt tillvägagångssätt 

“Känner att dom har en vuxen som 

de känner sig trygga med,  

Trygghet 

Tillit 

Stärka människan 
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som stöttar, nån som finns där” 

Billie 

“Det är väl bemötandet, 

engagemanget och intresset att 

liksom nå fram till dom. Jag tror de 

känner att det finns liksom ett 

genuint engagemang” Dana 

Bemötande 

Engagemang 

Intresse 

Ärlighet 

Stärka Människan 

 Insatsen formas efter ungdomens 

behov mer än att ungdomen ska 

behöva anpassa sig till insatsen. 

Behoven ska styra, inte insatsen. 

Alex 

Insatsen formas efter ungdomens 

behov 

Behoven ska styra 

Stärka människan 

 

 

 

 

 


