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Sammanfattning 

I Japan beskrevs på 1980-talet ett fenomen som kom att kallas Hikikomori. Det talades då om 

en grupp ungdomar med en social tillbakadragenhet, utan känd aktivitet som tillbringade 

merparten av sin tid i det egna hemmet. På 1990-talet började det talas om fenomenet även i 

Europa och under senare år har gruppen uppmärksammats allt mer i Sverige.  

Syftet med studien var att utifrån ungdomarnas perspektiv undersöka vilka eventuella faktorer 

som påverkat dem till och från hemmasittandet, men även hur de upplevt den tid då de var 

hemmasittande. För att ta reda på det intervjuades sex ungdomar mellan 18-24 år vilka hade 

erfarenheter av ett hemmasittande och som var boendes i en mellanstor svensk stad. 

Resultatet visade att det var ett flertal faktorer som påverkar till och från hemmasittandet. 

Viktiga faktorer som framkom var skola, ohälsa och sociala nätverk. En sviktande 

skolnärvaro nämndes av majoriteten av ungdomarna vilken hade resulterat i att de hade 

ofullständiga betyg både från grundskola och gymnasium. Lärare som hjälpte ungdomarna lite 

extra visade sig vara viktigt för ungdomarnas motivation att ta tag i skolarbetet. Vad beträffar 

ohälsan var den på olika sätt återkommande i samtliga ungdomars berättelser. Trots det gick 

det inte att hitta något direkt samband mellan ohälsan och hemmasittandet. Under 

hemmasittandet spenderade ungdomarna en stor del sin tid vid datorn och hade via den 

flertalet av sina sociala kontakter. Övriga nätverk såsom familj, vänner, myndighetskontakter 

samt en verksamhet som arbetade med hemmasittande ungdomar hade en betydande roll för 

ungdomarna, framförallt vad gäller vägen från hemmasittandet.  

Sökord: Hemmasittande ungdomar, Ohälsa, Hikikomori, NEET 



 

Tack! 

Vi vill här rikta ett stort tack till alla de ungdomar som vi fått möjligheten att intervjua, utan er 

hade det inte varit möjligt att genomföra den här studien. Den kunskap och de erfarenheter ni 

delat med er har varit av stor betydelse både för oss i arbetet med denna studie. Vi hoppas att 

vi med er hjälp även kan bidra till en ökad förståelse kring hemmasittande ungdomar i 

samhället. Tack även till personalen på den verksamhet vi varit i kontakt med för allt ni gjort, 

ni vet vilka ni är. Till sist vill vi även tacka vår handledare, du varit en stor hjälp och gett oss 

många goda råd på vägen. 
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1. Inledning 
“De flesta ungdomar mår bra.” Så inleds presentationen av Statens offentliga utredning (SOU 

2006:77) som offentliggjordes i Sverige 2006 kring ungdomars ökade ohälsa. Där 

framkommer att psykiska problem bland ungdomar ökat kraftigt de senaste decennierna och 

enligt Hagquist (2011) upplevde år 2009 cirka 15 % av de svenska ungdomarna som gick i 

nionde klass någon slags ohälsa. En av orsakerna till att förändringen blivit så stor tros vara 

bristen på arbete som följde den ekonomiska krisen på 1990-talet, men framförallt är det den 

individualisering som skett i samhället som ligger till grund för utvecklingen (SOU 2006:77). 

Dagens samhälle ger ungdomarna stora möjligheter att påverka sitt liv, men ställer också krav 

på att ungdomarna ska kunna hantera alla de möjligheter de plötsligt har, vilket har visat sig 

vara svårt. För att kunna möta ett allt mer individualistiskt samhälle krävs att kompetensen 

hos befolkningen blir större vilket ställer krav på en utbildning som möjliggör att ungdomarna 

i vuxenlivet kan möta samhällets stora krav och behov (SOU 2006:77). 

År 2011 saknade 35 000 svenska ungdomar i åldrarna 16 till 25 en känd aktivitet 

(Temagruppen, 2013). Siffran inbegriper både ungdomar som är ute och reser, som söker 

arbete utan inblandning av Arbetsförmedlingen, som har dold inkomst exempelvis i form av 

svartarbetare och till sist de som av andra anledningar drar sig undan samhället 

(Temagruppen, 2013). Ungdomarna som tillhör den sistnämnda kategorin är de som 

vanligtvis kallas för hemmasittande. De har av olika orsaker och i varierande utsträckning 

lämnat den sociala arenan och istället blivit sittandes allt mer i sina hem. I Japan 

uppmärksammades gruppen på 1980-talet och redan då talades det om att de var en växande 

grupp (Furlong, 2008). Det visade sig då att ungdomarna hade en social tillbakadragenhet och 

att de var i behov av stöd och hjälp (Furlong, 2008). Under de senaste åren har fenomenet 

blivit allt mer uppmärksammat även i Europa (Bäckman, Estrada, Nilsson, & Shannon, 2014).  

Gruppen hemmasittande ungdomar har tidigare beskrivits som homogen, vilket forskning på 

senare år ifrågasatt allt mer (Tamesberger & Bacher, 2014). Vilka som ingår i gruppen och 

förklaringarna till varför de blivit hemmasittande har istället visat sig vara varierande. Det kan 

dels bero på skolvägran, arbetslöshet, utanförskap, en ovilja att ingå i en samhällsstruktur 

samt ångest inför val i livet och många av dessa ungdomar uppbär även någon slags psykisk 

ohälsa eller nedsättning (Furlong, 2008). Många av dessa faktorer påverkas också av 

varandra, exempelvis försvårar en ofullständig utbildning vägen till ett arbete (Strand, 2013). 

På senare år har forskare och myndigheter i Sverige fått upp ögonen för gruppen. Det ökade 

intresset har bland annat resulterat i att hemmasittande ungdomar har setts och hörts i media 

och fenomenet har blivit allt mer känt. För oss väcktes intresset för hemmasittande ungdomar 

då vi under den verksamhetsförlagda utbildningen hösten 2014 kom i kontakt med en 

verksamhet som arbetar med målgruppen. Vi fick då träffa personalen men även några av 

ungdomarna som deltog i deras aktiviteter. Dessa möten gav oss ingen större kännedom om 

personerna men det gav oss ändå en liten förförståelse för vilka personerna kan vara. Den bild 

vi fick var att det fanns en överrepresentation av män inom gruppen och att de var i sena 

tonåren eller början av 20 års åldern.  



2 

 

Den verksamhet vi kom i kontakt med är en av de verksamheter i Sverige som på senare år 

uppkommit och vars syfte är att hjälpa de ungdomar som blivit hemmasittande. I dagsläget 

finns det inga uppgifter om gruppens utbredning i Sverige men tillkomsten av dessa 

verksamheter indikerar på att ungdomarna, oavsett omfattning, är en grupp som är i behov av 

samhälleliga insatser. Trots den forskning som uppkommit på senare år, anser vi att det 

fortfarande saknas studier som lyfter fram ungdomarnas perspektiv och deras berättelser. Den 

forskning om hemmasittande ungdomar som finns idag, handlar i huvudsak om insatser och 

om hur gruppens uppbyggnad ser ut, och inte lika mycket om hur de själva ser på och 

upplever sitt hemmasittande. Av den anledningen vill vi med denna studie lyfta fram 

ungdomarnas egna ord och historier. Med hjälp av dem kan vi förhoppningsvis bidra till en 

ökad kunskap kring ungdomarna och de faktorer som påverkat dem både positivt och negativt 

i förhållande till deras hemmasittande. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är dels att utifrån ungdomars perspektiv undersöka vilka eventuella 

faktorer som påverkade dem till att bli hemmasittande och vad som fick dem att ta sig ur det. 

Syftet är också att lyfta ungdomarnas upplevelser från den tid då de satt hemma. För att 

besvara detta har tre frågeställningar skapats, vilka är; 

 Finns det faktorer som har påverkat ungdomarna till att bli hemmasittande och vilka är 

dessa i sådana fall? 

 Hur upplevde ungdomarna tiden som hemmasittande? 

 Om och i sådana fall vilka faktorer finns det som inverkat i ungdomarnas process till 

att börja lämna hemmasittandet? 

1.2 Definitioner 
Hikikomori 

Hikikomori är ett japanskt begrepp som står för “den som drar sig undan”. Benämning 

används för att beskriva personer som drar sig undan den sociala arenan under en period av 

sex månader eller mer. Under den perioden jobbar eller studerar personen inte. Personen kan 

ibland vara utanför hemmet men inte för att söka social kontakt, utan den kommunikation som 

sker är med familjen. 

NEET 

NEET står för not in education, employment or training och används för att beskriva de 

ungdomar som inte har jobb, studerar eller ingår i någon slags arbetsträning eller liknande. 

Begreppet kommer ursprungligen från Storbritannien men är idag en vedertagen benämning 

som används i forskning och statistik världen över. 

Hemmasittande ungdom 

En person i åldern 16 till 25 år som under en period inte varit i någon känd aktivitet som till 

exempel studier, arbete eller praktik. Personen har istället tillbringat största delen av sin tid i 

hemmet och därför mer eller mindre hamnat vid sidan av samhället.  
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Ohälsa 

Ohälsa kan innefatta en mängd olika diagnoser och symptom. I den här studien används dock 

ohälsa som ett samlingsord för depressioner, sömnsvårigheter och ångest. 

2. Metod 

2.1 Ansvarsfördelning 

Vi har hjälpts åt med att skriva alla delar och ansvarar därför för hela studien båda två. Under 

hela studien har vi arbetat tillsammans via dokument på internet. Av de forskningsartiklar 

som använts sammanfattade vi ungefär hälften av var, men kunskapsöversikten hjälptes vi åt 

att sammanställa. Även intervjuerna genomfördes gemensamt, men vi turades om att vara den 

som ledde intervjun. Vi transkriberade sedan de intervjuer vi ansvarat för men därefter 

gjordes det resterande arbetet med textanalysen tillsammans. 

2.2 Val av datainsamlingsmetod  

I den här studien är vi intresserade av att få en fördjupad bild av ungdomarnas upplevelser 

kring hemmasittandet samt att skapa en helhetsbild kring de faktorer som kan ha påverkat 

ungdomen till och från detta. Av den anledningen valde vi att använda oss av en kvalitativ 

metod, då den gjorde det möjligt att få en djupare förståelse för fenomenet samt hur dessa är 

konstruerade (Bryman, 2011). Vi har genom studiens gång haft ett induktivt förhållningssätt 

och målet har varit att ungdomarnas berättelser som helhet ska vara i fokus. Genom att vi har 

förhållit oss öppet gentemot det insamlade materialet har förutsättningar skapats för att få 

fram ungdomarnas upplevelser, vad de anser vara av betydelse i deras liv, samt att se 

konsekvenserna av dessa. Detta induktiva förhållningsätt beskriver Tjora (2012) är vanligt 

förekommande inom kvalitativ forskning.  

I en kvalitativ studie förespråkas ofta en närhet mellan forskaren och intervjupersonen vilken 

skapas genom en öppen interaktion (Tjora, 2012), något som också vi anser är viktigt för att 

få en inblick i ungdomarnas liv. För att få denna närhet valde vi att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod vilka används då forskarna är ute efter 

informanternas erfarenheter, perspektiv eller livsvärld (Tjora, 2012).  

Vid en semistrukturerad intervju används en intervjuguide, vilken innefattar olika teman och 

förslag på frågor som det sedan vid intervjutillfället finns möjlighet att frångå ifall intervjun 

leder in på andra frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Vårt val av en semistrukturerad 

intervjuguide grundade sig på att en sådan endast sätter ramar för samtalet vilket möjliggjorde 

ett flexibelt och följsamt förhållningssätt till intervjupersonernas svar och berättelser. Vi 

utgick från studiens syfte och frågeställningar vid skapandet av denna guide vilket resulterade 

i fyra teman, vilka var Bakgrundsparametrar, Tiden före hemmasittandet – ”vägen” till 

hemmasittande, Tiden under hemmasittandet och vägen från det samt Synen på 

hemmasittande & livet just nu. Under dessa formulerades sedan öppna frågor vilka 

tillsammans ämnade skapa en helhetsbild kring ungdomarnas liv både före, under och efter 

tiden de var hemmasittande. Att skapa öppna frågor är av stor betydelse vid utformningen av 

en semistrukturerad intervjuguide då den ger möjlighet för intervjupersonen att svara så 

utförligt de kan efter egen förmåga (Tjora, 2012). För att se intervjuguiden i sin helhet se 

bilaga 1. 
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2.3 Urvalsmetod 

För att få kontakt med intervjupersoner till den här studien har vi använt oss av ett 

bekvämlighetsurval. Det beskriver Bryman (2011) är när forskaren tar kontakt med de 

personer som finns tillgängliga för studien och passar dess syfte. Urvalsmetoden gör att 

materialet som insamlas inte går att applicera på en större population men forskaren kan 

därigenom komma i kontakt med personer som annars skulle vara svåra att nå (Bryman, 

2011). Urvalsförfarandet anser vi vara motiverat då syftet är att få ungdomars egna perspektiv 

på hemmasittandet vilket vi ansåg bara vara möjlighet genom ett bekvämlighetsurval. 

Hemmasittande ungdomar är en grupp som vi upplever är svår att nå och av den anledningen 

såg vi möjligheten att gå via den verksamhet som arbetar med hemmasittande ungdomar och 

få kontakten förmedlad via dem, som den bästa.  

2.4 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis och under hela arbetets gång har vi läst annan litteratur som på olika sätt handlat 

om hemmasittande ungdomar. Detta för att bygga upp en empirisk grund i arbetet och för att 

kunna jämföra tidigare forskning med det material vi fått in. Den tidigare forskningen har vi 

mestadels funnit på databaserna SocINDEX, MedPub och SwePub. Efter genomläsning av 

tidigare forskning såg vi ett behov av att få ungdomarnas perspektiv på hemmasittandet vilket 

låg till grund för skapandet av syfte och frågeställningar.  

Efter det tog vi kontakt med personalen på den verksamheten vi visste jobbade med 

hemmasittande ungdomar. De hjälpte oss att få kontakt med fem ungdomar som ville vara 

med i studien och Emil tillfrågade ytterligare två då han träffade dessa vid en aktivitet. Vid 

tillfrågan fick ungdomarna ta del av ett missivbrev där information gällande studien framgick 

innan de tackade ja till att medverka i en intervju (se bilaga 2). Intervjutillfällena med de två 

som Emil tillfrågade bokades via telefon och de andra fyra intervjuerna planerade personalen 

in i samrådande med oss. Den sjunde ungdomens intervju bokades också via telefon av Emil 

men denne fick dock förhinder till att delta, vilket innebär att studien fick ett bortfall. Fem av 

intervjuerna genomfördes i verksamhetens lokaler och den sjätte i en angränsande lokal i 

samma hus.  

Något vi upplevde med vår intervjuguide var att det var svårt att hålla isär de olika temana. 

Detta på grund av att ungdomarnas berättelser pendlade mycket mellan att prata om nuet, 

tiden hemma och livet innan. Trots det upplever vi att vi fick svar på de frågor vi hade i 

intervjuguiden. Intervjuerna varierade mellan 30 och 60 minuter och vartefter intervjuerna var 

genomförda transkriberades dessa. Efter transkriberingen inleddes analysarbetet i vilket vi 

använde oss av en kvalitativ innehållsanalys. Det insamlade materialet sammanställdes 

därefter till resultat vilket vi gjorde ännu en analys på utifrån den tidigare forskningen och de 

teoretiska utgångspunkter vi använt.  

2.5 Databearbetning och Analysmetod 

Som tidigare nämnts använde vi en kvalitativ innehållsanalys vilken ofta används i studier där 

målet är att beskriva ett fenomen och den tidigare forskningen kring fenomenet är begränsad 

(Hsien & Shannon, 2005). Analysarbetet inleddes med flera genomläsningar av 

transkriberingarna för att få en fördjupad förståelse av helheten i materialet. Därefter lyftes 
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meningsbärande enheter fram vilka var av relevans för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Dessa enheter fick i nästa steg ett ord eller en fras som på något sätt 

representerade innehållet i meningen. I kategoriseringsprocessen som följde därefter 

placerades de kodord som hade gemensamma nämnare tillsammans i kluster vilka i sin tur 

skapade en kategori. En kategori representerar således en del av materialet som belyser en 

specifik del av det ungdomarna berättat. Utifrån kategorierna framkom fyra teman som 

tillsammans skapade en helhetsbild av resultatet. Dessa steg i den analytiska processen är 

något som beskrivs av Graneheim och Lundman (2004). Nedan följer ett exempel på hur 

vägen från meningsbärande enhet till att bli en del av ett tema gått till. 

Meningsbärande enhet: 

“För att jag inte har gjort nånting på dom senaste typ fyra åren och alla kompisar 

har typ skaffat bra jobb och är klara med universitetet redan och sånt dära.” 

Detta citat fick koden Jämförelse och innefattades i kategorin Identitet under hemmasittandet. 

Denna kategori blev sedan en del av temat Att leva vid sidan av samhället. Kodningsmodellen 

finns i bilaga 3. 

2.6 Etiska överväganden 

Inom forskning är det viktigt att värna om respondenterna som deltar i studien, vilket 

forskaren gör genom att förhålla sig till de fyra etiska kraven. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Kalman & Lövgren, 2012). 

Vi har förhållit oss till informationskravet genom att informera deltagarna om studiens syfte 

både i informationsbrevet och muntligt vid intervjun. Vidare informerades de om hur 

materialet som insamlades skulle förvaras, hur deras anonymitet skulle säkerställas samt att 

deras deltagande var frivilligt och att de hade rätt att avbryta när som helst. Vid 

intervjutillfället la denna information grunden för samtyckeskravet då intervjupersonerna fick 

möjlighet att ta ställning till sitt deltagande och ge sitt medgivande för vidare medverkan i 

studien. Samtliga deltagare gav sitt medgivande till studien muntligt vid intervjutillfället. 

Konfidentialitetskravet har efterföljts genom att vi avidentifierat ungdomarna vid 

resultatframställningen och lyft ut känsliga uppgifter som har kunnat röja deras identitet. 

Anledning till att vi valt att inte skriva ut vem som blivit citerad, till exempel intervjuperson 

1, är för att skydda intervjupersonernas identitet ytterligare. Genom att läsaren inte kan skapa 

en helhetsbild av varje individ blir således inte varje enskild persons livshistoria 

sammanhängt framställd. Detta har varit extra viktigt i det här arbetet på grund av att både 

ungdomarna och personalen inom verksamheten de kommer ifrån, haft vetskap om vilka som 

deltagit i studien.  

För att tillgodose nyttjandekravet har ingen annan än vi haft tillgång till det insamlade 

materialet och materialet har endast använts i denna studie vilket vi även, som tidigare 

nämnts, informerade intervjupersonerna om. För att skapa ett förtroende hos 

intervjupersonerna gentemot forskarna är det viktigt att vara tydlig med hur konfidentialiteten 

och nyttjandet kommer att säkerställas vilket i sin tur skapar förutsättningar för bättre och 
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djupare svar (Kalman & Lövgren, 2012). När uppsatsen är godkänd kommer allt material som 

använts för studien att raderas. 

2.7 Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet 

Inom forskning finns kriterier vilka av forskarna bör eftersträvas för att skapa en god kvalitet i 

studien. Vi har i den här studien använt oss av begreppen; Validitet, Reliabilitet och 

Generaliserbarhet. 

Validitet handlar om forskningens giltighet, att slutsatserna är korrekta och argumenten 

välgrundade och övertygande (Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare handlar det om resultatet 

verkligen svarar på studiens frågeställningar, om forskarna undersökt det de ämnar att 

undersöka och om valet av metod är lämpligt för ändamålet (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi 

valde kvalitativa intervjuer som metod då detta ansågs mest lämpligt för att få svar på våra 

forskningsfrågor. I arbetet har vi haft en fortlöpande dialog gällande det insamlade materialet 

för att kunna lyfta det som är relevant utifrån studiens syfte och frågeställningar. Dialogen har 

även handlat om att säkerställa att de resultat som presenteras överensstämmer med det 

intervjupersonerna i realiteten sagt. För att påvisa att det som framkommer är grundat i 

ungdomarnas berättelser har vi valt att i resultatet kontinuerligt använda citat. Citaten vi 

använt oss av kommer från samtliga ungdomar som intervjuats.  

Reliabiliteten syftar till forskningens resultat och huruvida de är möjliga reproducera vid ett 

senare tillfälle av en annan forskare (Kvale & Brinkmann, 2014). För att skapa förutsättningar 

för en replikerbarhet har vi beskrivit studiens tillvägagångssätt samt dennes kontext i 

metodkapitlet. Reliabiliteten kan ha påverkats av att vi före studien inleddes, vid enstaka 

tillfällen träffat fyra av ungdomar som deltog och även den personal på verksamheten som 

arbetar med hemmasittande ungdomar. Detta gav oss en viss förförståelse, vilken redovisas i 

studiens inledning. Personalen som hjälpte oss att få kontakt med intervjupersonerna var dock 

noga att betona vikten av att deras förtroende till oss till stor del låg till grund för att de sedan 

förmedlade kontakterna. Genom att reflektera kring och redovisa på vilket sätt forskaren har 

en förförståelse gällande informanterna skapas förutsättningar för att öka studiens reliabilitet 

(Tjora, 2012).  

Det tredje kriteriet Generalisering handlar om att forskaren redogör för i vilka situationer 

studiens resultat kan vara giltiga (Tjora, 2012). För att öka generaliserbarheten har vi därför 

beskrivit den kontext ungdomarna befunnit sig i den utsträckning det varit möjligt för att inte 

röja anonymiteten. Genom att redovisa kontexten och tidigare kunskap om ämnet skapas 

förutsättningar för andra att göra jämförelser mellan vår studie och deras. 

2.8 Metodologisk reflektion  

Personerna som deltog i den här studien hade kommit olika långt från hemmasittandet. En del 

tillbringade fortfarande större delen av sin tid i hemmet, medan andra hade påbörjat 

exempelvis studier och var ute mer. På grund av att en del fortfarande var nära sitt 

hemmasittande och var hemma mycket var det svårt att prata med dessa om tiden efter 

hemmasittandet. Studien hade kunnat få ett ännu större djup om vi även kunnat intervjua fler 

personer som haft en större distans till hemmasittandet och då eventuellt kunnat beskriva 

processen [före, under och efter hemmasittandet] ur ett annat perspektiv.  
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Det faktum att vi hade träffat fyra av ungdomarna före studiens genomförande är något som 

tas upp även i avsnittet gällande reliabilitet och vi är medvetna om att relationerna kan ha haft 

en viss betydelse för resultatet. Dessa möten bestod av att Emil pratat ytligt med tre av 

ungdomarna vid en aktivitet och Sara hade en genomgång gällande försörjningsstöd med en 

annan ungdom. Dels kan personerna på grund av att vi tidigare träffats känt sig tvingade att 

ställa upp men relationen kan också ha gjort att de kände sig trygga och att de av den 

anledningen tackade ja. Men även svaren kan ha påverkats av relationen men också av det 

faktum att både personal och andra ungdomar inom verksamheten visste att det deltog. 

Intervjupersonerna kan då ha upplevt att de inte är helt anonyma vilket kan ha påverkat deras 

svar.  

Vid intervjuerna framkom inga synpunkter som antydde att valet av intervjulokal varken var 

bra eller dåligt. Därför vet vi inte vilka känslor som väcks när ungdomarna vistas där och av 

den orsaken är det svårt att veta hur det kan ha påverkat dem. Anledningen till att vi valde att 

befinna oss i lokaler som är bekanta för intervjupersonerna grundade sig på att det var en 

naturlig plats där ungdomarna ändå vistades. Personalen uttryckte även att de kunde vara bra 

för ungdomarna att personer ungdomarna kände fanns nära till hands ifall det skulle behövas. 

På olika sätt har det framkommit i studien att de ungdomarna vi mött haft en ohälsa. Med det i 

åtanke kan ohälsan i resultatpresentationen, upplevas ha en liten del i helheten. Ohälsan i sig 

var inte heller en del som ämnades undersökas specifikt, utan vi har istället sett ohälsan som 

en av flera faktorer. Att det kan upplevas som sparsamt förekommande kan även kopplas till 

det faktum att flera av ungdomarna fortfarande är i rehabiliteringsprocessen vilket gör det till 

ett svårt och känsligt ämne att prata om.  

3. Forskningsöversikt 

I det här avsnittet presenteras forskning som på ett eller annat sätt berör ungdomar som är 

hemmasittande. Den svenska forskningen kring fenomenet är begränsad vilket innebär att det 

är mestadels är forskning från Japan och övriga världen som presenteras. 

3.1 Hemmasittande ungdomar, Hikikomori och NEET  

Hemmasittande ungdomar, Hikikomori eller NEET är alla begrepp som ringar in den grupp 

ungdomar som blivit sittandes i sina hem och som av den anledningen mer eller mindre 

hamnat vid sidan av samhället. I begreppet NEET innefattas bland annat personer som är 

föräldralediga, långtidssjukskrivna och individer som är oförmögna att arbeta, vilket kan ge 

en skev bild av hur många inom den gruppen som faktiskt är hemmasittande (Furlong, Inui, 

Nishimura & Kojima, 2012). Trots det är det ett användbart begrepp då många inom gruppen 

förmodas vara personer som är hemmasittande (Furlong m.fl., 2012). I Japan blev intresset för 

hemmasittande ungdomar (Hikikomori) allt större under den senare delen av 1980-talet 

(Furlong, 2008). Fenomenet fick stort medialt genomslag när en hemmasittande ungdom 

dödade en annan skolelev och det var i samma tid som en annan hemmasittande ungdom 

förde bort en kvinna. Det mediala intresset var en tydlig drivkraft i skapandet av begreppet 

Hikikomori men det satte även en stor press på samhället att möta det nya fenomen som 

uppstått (Furlong, 2008).  
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Under många år trodde forskare att hemmasittande ungdomar (Hikikomori) enbart var ett 

japanskt fenomen, då det var där det synliggjorts, men på senare år har det också 

uppmärksammats i många andra länder (Kato m.fl., 2012; Koyama, Miyake, Kawakami, 

Tsuchiya, Tachimori, & Takeshima, 2010). Enligt en uppskattning har 232 000 japaner 

upplevt att de varit hemmasittande någon gång i livet, vilket är 0,5 % av den totala 

befolkningen (Koyama m.fl., 2010). Antalet hemmasittande ungdomar (NEET) är färre i de 

rikare, mer välorganiserade och institutionaliserade länderna som Tyskland, Schweiz, Japan 

och Sverige (Therborg, 2014). Medan det i länder med mindre utvecklade ekonomier som 

Bulgarien, México och Turkiet är fler ungdomar som står utan arbete, praktik eller studier. 

Även i länder med ett lägre socialt skydd som Frankrike, USA och Storbritannien finns fler 

personer som är hemmasittande jämfört med till exempel Sverige och Japan (Therborg, 2014).  

Gällande fördelningen av män och kvinnor bland hemmasittande ungdomar (Hikikomori) 

finns forskning som visar på en överrepresentation av män (Kondo, Sakai, Kuroda, Kiyota, 

Kitabata & Kurosawa, 2013; Koyama m.fl., 2010) medan Umeda och Kawakami (2012) 

istället menar att den är ganska jämn. Det är sannolikt att kvinnors tillbakadragenhet anses 

vara naturlig i det japanska samhället, vilket kan leda till att det finns ett stort mörkertal bland 

hemmasittande kvinnor (Furlong, 2008). Detta gör det svårt att få en samstämmig bild av 

vilka som i realiteten är hemmasittande och hur könsfördelningen inom gruppen ser ut 

(Furlong, 2008).  

Bland hemmasittande ungdomar (NEET) i Österrike är kvinnorna överrepresenterade, vilket 

tros bero på att det i gruppen även innefattas kvinnor som är hemma med sina barn 

(Tamesberger & Bacher, 2014). De individer som löper störst risk för att bli hemmasittande 

har visat sig vara kvinnor mellan 20 och 24 år med migrationsbakgrund, boendes i en stad och 

som lever i en relation. Vidare har de även barn, har hoppat av skolan tidigt samt har föräldrar 

med en låg utbildningsnivå. Att få barn ökade risken avsevärt för en kvinna att bli 

hemmasittande, vilket inte var fallet bland männen (Tamesberger & Bacher, 2014). 

Den vanligaste åldern hos hemmasittande ungdomar (Hikikomori) är sena tonåren eller tidig 

20 års ålder (Koyama m.fl., 2010; Umeda & Kawakami, 2012; Kondo m.fl., 2013). Tiden för 

hemmasittandet varierar från några månader till flera år med en genomsnittlig tid på strax 

under ett år (Koyama m.fl., 2010; Umeda & Kawakami, 2012). Under perioden som en person 

är hemmasittande spenderar många sin tid i sängen eller soffan (Furlong, 2008). All tid 

fördrivs dock inte där, utan vissa väljer även att gå ut sent på natten eller tidigt på morgonen- 

vilket är tider då de inte väntar sig möta bekanta eller grannar. Andra låtsas att de går till 

jobbet eller skolan, men i själva verket går de runt på dagarna eller åker tåg för att fördriva 

tiden (Furlong, 2008). Det är vanligt att personer som är hemmasittande egentligen har en 

sysselsättning, men att de inte kan gå dit av olika anledningar eller att de aktivt väljer att inte 

gå dit för att de inte vill (Koyama m.fl., 2010). Många sitter dock hemma och använder sig av 

internet för att kommunicera med andra människor (Furlong, 2008). Under perioden en 

person är hemmasittande är det många av dem som är irriterade och oroliga för sin situation 

och sin framtid (Koyama m.fl. 2010).  
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3.2 Ingen homogen grupp 

Personerna som blir hemmasittande (Hikikomori) skapar tillsammans inte någon homogen 

grupp vilken den tidigare framställts som (Furlong, 2008). För att påvisa detta lyfter Furlong 

(2008) fram fem olika grupper av hemmasittande ungdomar. Det finns dels de psykiskt 

nedsatta ungdomarna som är i behov av något slags psykiatrisk ingripande, till exempel kan 

det handla om att personen har en depression eller ångest. Grupp nummer två innefattar 

individer som har sociala svårigheter men som trots det inte är i behov av någon psykiatrisk 

hjälp. Den tredje är de som är ovilliga att anpassa sig efter den befintliga strukturen i 

samhället och söker egna alternativa sätt att leva på. Alla som inbegrips i denna grupp är inte 

direkt hemmasittande, utan vissa lever ett alternativt liv med ett stort socialt nätverk. Fjärde 

gruppen är de som inte gjort ett aktivt val i att dra sig undan socialt men som ändå har blivit 

ensamma och isolerade. Den sista gruppen som presenteras är de ungdomar som tycker att 

övergångarna i livet är svåra känner ångest inför dem. Många inom den gruppen är medvetna 

om att konsekvenserna av att göra fel val kan vara stora och således kan den sociala 

tillbakadragenheten var sammankopplad med att de behöver reflektera och orientera sig kring 

olika vägval i livet (Furlong, 2008). 

Både forskare och samhället har länge ansett psykiatriska problem varit den största 

bidragande faktorn till hemmasittande (Hikikomori), vilket är ett synsätt som är aktuellt än 

idag (Furlong, 2008). Enligt Furlong (2008) har hemmasittande ungdomar i stor utsträckning 

en kognitiv nedsättning men trots det är det fel att generalisera och tro att alla hemmasittande 

ungdomar har det. Av de personer som har varit hemmasittande är det drygt hälften som 

under sin livstid skulle kunnat uppfylla kriterierna för att få någon slags psykiatrisk 

nedsättning såsom ångest, depression, säsongsdepression eller borderline (Koyama m.fl., 

2010). Enligt Koyama m.fl. (2010) är det också svårt att veta vad som kom först, 

hemmasittandet eller den psykiatriska nedsättningen. 

Hemmasittande (Hikikomori) beskrivs inte som en nedsättning i sig, utan hos ungdomarna är 

det snarare möjligt att ställa en annan diagnos utifrån de statistiska verktyg som används, t.ex. 

ICD-10 och DSM-4 (Tateno, Park, Kato, Umene-Nakano & Saito, 2012). Hemmasittandet 

förklaras istället med olika faktorer som alla kan påverka ungdomarna negativt. Det kan vara 

skolvägran, någon slags funktionsnedsättning, hälsoproblem eller biologiska faktorer (Tateno 

m.fl., 2012). Tydligt är att det är en samverkan mellan psykologiska, sociala och kulturella 

faktorer som gör att personer blir hemmasittande och att det inte går att påvisa att det endast 

finns en gemensam orsak till fenomenet (Kato m.fl. 2012). En dysfunktionell interaktion 

mellan ungdomar, familj och samhälle kan dels skapa sociala men också beteendeproblem 

som i sin tur leder ungdomar till att bli hemmasittande (Koyama m.fl., 2010).  

Även familjen nämns på olika sätt som en påverkande faktor till att bli ungdomar 

hemmasittande (Hikikomori) (Kato m.fl., 2012). Dels kan lågutbildade, skilda och eller 

arbetslösa föräldrar vara en faktor som påverkar (Tamesberger & Bacher, 2014). Men även en 

högutbildad familj kan vara en riskfaktor, då de på grund av en bättre ekonomi ger barnen 

möjlighet att i en större utsträckning vara hemma och att det i sådana familjer kan ställas höga 

krav på barnen som de har svårt att leva upp till (Umeda & Kwakami, 2012). En annan del i 

familjeproblematiken kan vara att föräldrarna misslyckas i sina försöka att få fram en lösning 
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för att hjälpa sina ungdomar ur hemmet, vilket kan grunda sig i en rädsla att förvärra 

symptomen (Kondo m.fl. 2013). Föräldrarna kan också känna krav på sig att ta hand om sina 

barn tills de står på egna ben (Furlong, 2008). Detta på grund av att det Japanska samhället 

har ett lågt statligt stöd till de yngre personerna om de hamnat utanför arbetsmarknad och 

skola. På samma sätt kan barnen uppleva ett förväntat krav på sig då det enligt den Japanska 

traditionen är barnen som ska ta hand om sina föräldrar när de blir gamla och inte samhället i 

stort. Det finns även de föräldrar som är överbeskyddande vilket resulterar i att barnen stannar 

allt mer i det egna hemmet. Vissa lägger därför en skuld på föräldrarna då de genom sitt 

förhållningssätt håller fast barnen i hemmet och därigenom skapar ett hemmasittande 

(Hikikomori) (Furlong, 2008). 

3.3 Skolfrånvaro och skolvägran 

Skolan och skolgången har i många fall varit en bidragande faktor till att personer blivit 

hemmasittande (Tamesberger & Bacher, 2014; Tateno, m.fl., 2012; Koyama m.fl., 2010; 

Furlong, 2008; Kato, m.fl. 2012). Tateno m.fl. (2012) menar att 10 % av de som skolvägrar 

utvecklar hemmasittande (Hikikomori) under sin ungdom och Tamesberger & Bacher (2014) 

påvisar att ett tidigt avhopp från skolan ökar risken att bli hemmasittande (NEET) med 12,1 

gånger. I Japan kan det enkelspåriga skolsystemet med höga krav och strama ramar leda till 

att elever skolkar, vilket i sin tur kan få negativa konsekvenser då det finns en tydlig koppling 

mellan studier och möjligheterna för ett framtida arbete (Furlong, 2008). Orsaken till att 

ungdomarna skolvägrat kan vara, ångest, rädsla, ilska eller känslan av utanförskap (Tateno 

m.fl., 2012). 

En svensk studie påvisar att det under en period från klass tre till klass nio kan gå från 

skolfrånvaro på en timme då och då till att ungdomarna inte är i skolan under perioder som 

sträcker sig över veckor eller månader (Strand, 2013). Det börjar ofta med huvudvärk eller 

magont hos en elev som i själva verket inte hunnit göra läxan eller förstått vad läraren gått 

igenom, men efter ett par år utvecklats detta till regelrätt skolk. Oviljan att gå i skolan kan 

förklaras med de systemkrafter som drar eleverna från skolan. Systemkrafter är allt som kan 

påverka elevens skolgång, både inom och utanför skolan. Exempelvis kan det handla om 

relationer mellan lärare och elever, elevhälsan, fritidsledare, ungdomsgäng eller Barn och 

Ungdomspsykiatrin. Avsaknad av stöd i de ämnen eleven har svårt för, mobbning, brist på 

utmaningar och eller begripliga instruktioner från lärarna kan vara krafter som bidrar till ökad 

skolk hos eleverna (Strand, 2013). 

Det är vanligt att elever förklarar sin skolfrånvaro med faktorer som är utanför deras egen 

kontroll (Strand, 2012). Det kan till exempel handla om grupptryck och behov av kontakt med 

kompisar som också skolkade, eller mobbning och dålig atmosfär i klassrummet. Eleverna 

kan även vara trötta på grund av sena nätter framför datorn, känna sig utanför och eller sakna 

relationer till lärare och skolkamrater (Strand, 2012). Genom att hitta fler och arbeta med att 

förändra de systemkrafter som drar eleverna från skolan, till krafter som drar eleverna till 

skolan menar Strand (2013) att det är möjligt att minska elevernas skolk och därmed skapa ett 

skolsystem i balans. Att så många ungdomar uteblir från att delta i skolan omnämns som ett 

växande problem och det ställs därav höga krav på att skapa ett skolsystem som möjliggör en 

fortsatt väg in i studier och arbetsliv och som passar alla ungdomar. Ungdomarna som 
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beskrivs har olika tankar om framtiden, en del bryr sig inte om den och andra ser den som 

positiv. Några saknar drömmar och planer och vissa känner oro inför den (Strand, 2013).  

3.4 Att komma ur hemmasittandet - Hjälp och stödfaktorer 

De personer som har varit hemmasittande (Hikikomori) behöver ofta en lång tid på sig innan 

de kan söka hjälp (Kondo m.fl., 2013). Anledningen till det är att individerna ofta är rädda för 

att behöva möta andra människor men de har även svårt att handskas med förändringar och 

nya erfarenheter. Erfarenheter som gjorts i genomförandet av olika insatser visar att 

hemmasittande ungdomar är en grupp som är svår att ge stöd till då insatserna har ofta tagit 

lång tid och gett ett dåligt resultat. Att lyckas med insatserna blir dessutom svårare ju längre 

en person suttit hemma (Kondo m.fl., 2013). 

Vilken slags insats och behandling som tros vara mest relevanta för att möta de 

hemmasittande ungdomarnas (Hikikomori) behov, ser olika ut världen över (Kato m.fl., 

2012). I vissa länder anses att det inte vara nödvändigt med någon insats alls, medan det i 

andra användas tvångsvård på anstalt. Överlag är det dock små skillnader i vilka insatser som 

erbjuds. På grund av att hemmasittande ungdomar varit uppmärksammade under en längre tid 

i Japan än i många andra länder, har fenomenet där börjat accepteras allt mer. Detta har 

resulterat i att vissa inte anser att behandling är nödvändigt (Kato m.fl., 2012). Den hjälp som 

finns i Japan riktar sig till både familjen och individen för att kunna skapa en så bra väg 

tillbaka till det sociala livet som möjligt (Furlong, 2008). I vissa medelklassområden i Japan 

finns det även supportgrupper för familjer som har hemmasittande ungdomar. Föräldrarna 

upplever stor oro för sina barn och de samhälleliga insatserna har tagit lång tid att utveckla, 

vilket gör att familjerna istället betalar stora belopp för att få delta i en sådan grupp (Furlong, 

2008). 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Vi har i den här studien valt att använda oss av två teoretiska utgångspunkter- Kulturell 

friställning och Vändpunktsteori. 

Teorierna har gett oss möjlighet att anlägga ett vidare perspektiv på ungdomarnas väg till och 

från hemmasittandet men de har också kunnat ge en fördjupad förklaring till hur samhällets 

utformning kan ha påverkat deras liv. Samhället har på senare år blivit allt mer 

individualiserat och det ställs höga krav på ungdomarna att själva hantera detta (SOU 

2006:77). Med hjälp av den kulturella friställningsteorin fick vi möjlighet att tolka både 

ungdomarnas ohälsa och upplevda krav från samhälle, skola och familj utifrån en annan 

synvinkel. Vidare grundar sig valet att utgå från vändpunktsteori i att vägen ur 

hemmasittandet kan vara svår och ta lång tid (Kondo m.fl., 2013) vilket gör det viktigt att ge 

en ökad förståelse kring processen de går igenom. Med vändpunktsteorin som utgångspunkt 

har vi kunnat förklara de faktorer som påverkat ur ett annat perspektiv. 

Teorierna gav möjlighet att med en annan infallsvinkel förklara och konkretisera fragment ur 

ungdomarnas berättelser. Möjligheten att knyta an berättelserna till teorierna gav oss en ökad 

förståelse både för det som leder till ett hemmasittande, men också vad det är som gör att 

ungdomar kan ta sig därifrån. Teorierna som beskrivs här nedan kommer att tillämpas i de 

kommande delarna Resultat och Analys samt Diskussion och Slutsatser.  
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4.1 Vändpunktsteori 

För att beskriva uppbrottet och den process som följer när människor kliver ur en roll för att ta 

sig an en annan, kan man använda sig av vändpunktsteorier. Fuchs Ebaugh (1988) studerade 

detta fenomen och skapade en modell som beskriver uppbrottet och bytet av roll utifrån fyra 

olika faser, vilka är Första tvivlen, Sökande efter alternativ, Vändpunkten och Skapandet av 

en före detta roll. Det är viktigt att ha en flexibilitet när man ser på modellen, då människor 

sällan följer de faser och förväntningar som finns kring hur de ska bete sig (Berglund, e.u.). 

Det är dock rimligt att använda denna som grundmodell när man studerar 

förändringsprocesser (Berglund, e.u.).  

I Första tvivlen börjar individen ifrågasätta sin egen roll men även sådant som tidigare tagits 

för givet och som varit accepterat (Fuchs Ebaugh, 1988). Det är viktigt att personen redan i 

detta stadium får stöd för att möjliggöra en förändring. En avsaknad av detta kan i sin tur leda 

till att tvivlet gör att personen får en irritation gentemot sin omgivning men också att denne 

blir deprimerad. Sökande efter alternativ handlar om att alternativ som tidigare varit diffusa 

omformas till planer som blir allt tydligare. Personen väger för och nackdelar mot varandra 

och stödet av närstående har en stor betydelse i denna fas. När personen kommit fram till 

vilken grupp hen vill tillhöra börjar den nya rollen ta form och allt mer börjar personen 

identifiera sig med den.  

När personen nått Vändpunkten tas ett definitivt beslut om ett rollbyte. Det finns fem olika 

huvudtyper av vändpunkter som Fuchs Ebaugh (1988) beskriver. Utmärkande händelser (I) 

kännetecknas av en plötslig händelse som exempelvis otrohet, men även en mindre händelse 

av betydande vikt kan skapa ett uppvaknande hos personen som då förstår att riktningen i livet 

behöver förändras. Strået som bryter kamelens rygg (II) handlar om att personen inte längre 

står ut med den situation hen befinner sig i och att det efter en lång tids negativa händelser 

inte finns någon annan väg än att ta sig ur det. I den tredje typen av vändpunkt, tidsrelaterade 

faktorer (III), är det risken att bli fast i en situation för en längre tid som gör att personen 

väljer att bryta upp, innan det är för sent. Ursäkter (IV) handlar om att en person använder sig 

av exempelvis en dålig hälsa eller omorganiseringar för att göra ett uppbrott legitimt. Den 

sista är antingen - eller - situationer (V) inom vilken personen upplever att den måste rädda 

något som är mycket värdefullt.  

Den sista fasen inom modellen heter Skapandet av en före detta roll och beskriver hur 

personen måste förhålla sig till både till det förflutna, det som är nu och det som komma skall, 

ofta är smärtsamt och svårt. Bytet av roll går ofta snabbare för personen att finna sig i, än vad 

det gör för omgivningen. Personen kan därför mötas av förväntningar på sig själv, 

förknippade med den gamla rollen vilket kan skapa en osäkerhet gällande identiteten och i 

värsta fall leda till en social isolering (Fuchs Ebaugh, 1988). Inom modellen har de sociala 

sammanhangen en stor betydelse för hur personerna utvecklar sin identitet, men också för hur 

varaktiga förändringarna i personernas liv, blir (Berglund, e.u.). 

Enligt Berglund (e.u.) finns det olika karaktärstyper som framträder mer än andra i 

berättelserna om vändpunkter. Det handlar dels om speciella händelser och situationer men 

också om relationer och människor, som alla haft en speciell roll och betydelse för dem. Att 
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ungdomarna själva har fått en ökad mognad och medvetenhet ses även det som en viktig del i 

vändpunktsprocessen. Som ovan nämnts är relationer i många fall en viktig del i ungdomarnas 

liv. De föräldrar, partners, jämnåriga eller socialarbetare som engagerat sig och gjort det lilla 

extra, det som står utanför det förväntade, har hjälpt personerna att vända sitt liv till det bättre. 

Känslan av att bli sedd och att känna sig behövd av en annan människa har visat sig vara 

oerhört avgörande. Även kontakt och relationer till personer som varit med om liknande saker 

har visat sig ha en positiv effekt på vändpunktsprocessen. Att omges av människor som vet 

hur det är, kan avdramatisera negativa självbilder och hjälpa personer att känna mindre skuld 

(Berglund, e.u.). 

4.2 Kulturell friställning 

I dagens samhälle har sekulariseringen blivit en del av vår vardag och våra tankebanor vilket 

innebär att de samhälleliga strukturerna och individen har separerats allt mer (Ziehe, 2003). 

Sekulariseringen är ett resultat av den rationaliseringsprocess som skett i stora delar av 

världen. Rationaliseringen innebär att vi ser till mätbarhet, vi värderar människor enligt de 

samhälleliga mål och effektivitetsmätinstrumenten som finns och de är viktigare än värdet i 

händelser, handlingar och traditioner. Allt är effektiviserat och målet är att nå största möjliga 

framgång med minsta möjliga ansträngning. Tidigare fanns ett annat skyddsnät i samhället 

som innebar att alla människor blev omhändertagna, men på grund av rationaliseringen har 

detta allt mer försvunnit och individerna ska klara sig själva. En del av rationaliseringen 

bidrar då till att vissa människor hamnar utanför det moderna samhället (Ziehe, 2003). 

Denna samhälleliga förändring har lett till att vi idag kan uppleva en socio-kulturell 

friställning, framförallt hos ungdomar (Ziehe, 2003). Friställning sker dels i kulturell mening, 

till exempel familjesyn, äktenskapet och det sexuella livet och dels i traditionell mening. Det 

sker även en friställning i vad för drömmar och fantasier människor har på grund av ökad 

reklam, ett ständigt medietryck och människan blir allt mer medveten om förutsättningar i 

samhället. Idag lutar sig folk mindre mot traditioner och de kulturella ramarna och istället 

uppvärderas det subjektiva, det som är betydande för sin egen person. Denna friställning kan 

ge en upplevelse av en större frihet än vad det i verkligheten är. Med friheten kommer 

nämligen ett större krav att välja rätt, veta vad man vill och själv stå för konsekvenserna av 

sitt handlande. Genom friställning får människan större möjlighet att önska, drömma och 

längta efter saker, även om de inte är uppnåeliga. Tidigare följde människor en tydligare 

biografisk bana över sitt liv som övertogs från tidigare generationer. Denna bana blir allt mer 

utraderad vilket resulterar i att det idag finns en större möjlighet att utveckla och förändra sin 

identitet (Ziehe, 2003). 

Ett identitetsskapande arbete kan dock vara ansträngande och i vissa fall krisartat (Ziehe, 

2003). Då de tidigare meningsskapande biologiska banan blir allt mer utraderad läggs allt 

ansvar på individen själv att utforma sin identitet. Livsansträngningen har därför höjts hos 

många vilket har resulterat i en höjd social och psykisk press hos individerna. Resultatet av 

friställning blir en situation där individen kan känna sig friare då denne är lösgjord från 

tidigare kulturella och traditionella värden och meningar och ungdomens spelutrymme har 

blivit större. Möjligheterna att förvänta sig mer, drömma mer, och kunna jämföra sig mer med 

andra leder också till frågorna hur kan man vara mer än vad man är, vad vill man egentligen, 



14 

 

vilka förväntningar är möjlig att uppnå och så vidare. Dessa frågor måste ungdomarna själva 

kunna hantera då samhället allt mer lägger ansvar på varje individ vilket kan leda till att 

ungdomen får uppleva beslutskonflikter, uthärda brytningar, känna saknad helt på egen hand 

(Ziehe, 2003). 

En annan konsekvens gällande friställning är den kunskapsbas som ungdomarna idag besitter 

(Ziehe, 2003). Ungdomar upplever ett konstant flöde via medier vilket hela tiden ökar deras 

medvetenhet och kunskap på många sätt. Dock kan ungdomarna ha svårt att ha insikt i vad 

deras kunskap innebär då flödet är allt för stort och de inte hinner bli medveten om allt vad 

det innebär. Denna insikt grundar sig i vilket tolkningsmönster en människa besitter. 

Ungdomar och vuxna tolkar och ser saker hela tiden ur olika perspektiv och anlägger sin egen 

tolkning. Detta leder till en konflikt mellan vuxna och ungdomar då de vuxna hela tiden 

betraktar, värderar och mäter de unga, på grund av att de vuxna tänker att ungdomarna besitter 

en större medvetenhet än vad ungdomarna egentligen gör. Ungdomarna blir istället omringade 

av värderingar, förväntningar och tolkningen vilket i sin tur leder till krav. Dessa krav är svåra 

för ungdomen att komma undan och kan utvecklas till att ungdomen ställer krav på sig själv 

(Ziehe, 2003). 

5. Resultat och Analys  

Resultatdelen kommer att presenteras utifrån fyra delar vilka är; Fakta om intervjupersonerna, 

Vägen till hemmasittande är en process, Att leva vid sidan av samhället samt Vändpunkten 

och livet därefter.  

5.1 Fakta om intervjupersonerna 

De sex individerna som intervjuades var mellan 18 och 24 år, de flesta var män och samtliga 

var boendes i en mellanstor kommun. Könsfördelningen stämmer överens med vad Koyama 

m.fl. (2010) påvisar, men enligt Umeda och Kawakami (2012) borde fördelningen vara mer 

jämn. Ungdomarna hade svårt att säga en exakt tidpunkt och ålder då de blev hemmasittande 

men för många var det när aktiviteter som skola och arbete upphörde, som ungdomarna blev 

sittandes allt mer hemma. Åldern då processen till att bli hemmasittande började har varierat 

från 15 till 21 år vilket kan jämföras med den ingångsålder som enligt Koyama m.fl. (2010) är 

15 till 19 år eller i de senare tonåren till början av 20 års ålder (Umeda & Kawakami, 2012). 

Perioden då ungdomarna har varit hemmasittande har varierat från några månader till flera år, 

vilket har stora likheter med vad tidigare forskning visat (Koyama, 2010; Umeda & 

Kawakami, 2012). Ungdomarna hade dock svårt att säga hur lång tid de satt hemma på grund 

av att flera ungdomar suttit hemma i perioder och däremellan studerat eller arbetat.  

“Ja, de har väl varit lite till och från men efter jag gick ut skolan då jobbade jag 

först i kanske lite mer än ett halvår och sen var jag hemmasittande ett år. Sen gick 

jag ett halvår skola sen var jag hemmasittande i lite mer än ett år och sen har jag 

varit och jobbat igen ett tag och sen har jag varit hemmasittande igen i typ lite mer 

än ett år.” 

Av de sex intervjuade var det en som gått ut gymnasiet med fullständiga betyg. Fyra av de 

övriga påbörjade gymnasieutbildningar utan att slutföra dem och den sjätte hoppade av skolan 

redan i nian och saknade därför behörighet att söka vidare till gymnasiet. Fem av 
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intervjupersonerna bodde vid intervjutillfället hemma men hade en önskan om att så 

småningom flytta hemifrån. Hälften hade föräldrar som bodde ihop och samtliga hade syskon. 

Två beskrev en viss oro för sina syskon och att de i framtiden skulle hamna i ett 

hemmasittande, men av alla ungdomar var det ingen som lyfte att deras syskon också varit 

eller var hemmasittande. Utifrån resultatet är det svårt att avgöra på vilket sätt de vi mött 

påverkats av de familjefaktorer som Umeda och Kawakami (2012) beskriver.  

Ungdomarnas tid före de blev hemmasittande såg väldigt olika ut. Flera av dem hade hög 

skolnärvaro i högstadiet, fritidsintressen och ett socialt umgänge med kompisar. Allt från att 

åka skateboard, rida, festa, spela dataspel och idrotta fyllde deras vardag men av olika 

anledningar började vissa av dessa intressen men också skolnärvaron allt mer fasas ut ju mer 

personerna satt hemma. Ett fåtal upplevde att de även var hemmasittande då de fortfarande 

gick i skolan på grund av att deras skolnärvaro var låg och att den tid då de inte var i skolan 

mestadels tillbringades i hemmet. 

“Då [före hemmasittandet] idrottade jag, var med kompisar, var på skolan och 

skötte mig ganska bra.” 

Under hemmasittandet bodde samtliga av de intervjuade ungdomarna hos sina föräldrar, eller 

hos någon av dem. Ungdomarna saknade till stor del inkomst vilket gjorde att föräldrarna 

betalade för mat och bistod med fickpengar under hemmasittandet. Andra inkomstkällor har 

varit studiebidrag, försörjningsstöd och i ett fall även vinster från onlinespel. Hur tiden som 

hemmasittande såg ut skiljer sig också mycket åt mellan ungdomarna. En intervjuperson 

beskrev en period på upp emot ett halvår då denne inte lämnade hemmet och en annan var 

aldrig hemma mer än en vecka utan att gå ut. För den personen som var ute mer regelbundet 

handlade det i stor utsträckning om att träna vilket denne ofta gjorde på natten. Valet av tid 

grundade sig i att det den tiden på dygnet sällan fanns andra personer på gymmet, vilket finner 

stora likheter med det Furlong (2008) skriver. Alla beskrev att ett dygn under hemmasittandet 

kunde vara oregelbundet och att vara vaken på natten och sova på dagen var vanligt. 

“[...] ibland så var det ju så att man gick och la sig när morsan vakna och sen sov 

man tills morsan kom hem och käka middag och sen satt man vid datorn typ hela 

natten [...].” 

Vid intervjutillfället hade samtliga ungdomar kontakt med en verksamhet som jobbar mot 

ungdomar som är eller har varit hemmasittande under någon period. Kontakten med 

verksamheten initierades i fyra av sex fall av föräldrarna. Flera av ungdomarna berättade att 

deras dagliga sysselsättning främst bestod av att delta i verksamhetens aktiviteter, en av dem 

studerade och några planerade för framtida studier eller praktik. Flertalet av ungdomarna 

befann sig fortfarande mycket i hemmet men genom att de var på verksamheten fick de stöd 

och hjälp att ta sig från hemmasittandet. 

5.2 Vägen till hemmasittande är en process 

5.2.1 Ett flertal faktorer påverkar  

I resultatet framträdde faktorer som på olika sätt påverkat processen som lett till att 

ungdomarna blev hemmasittande. Två av de intervjuade beskrev ett tomrum som uppkom 

efter att de slutat med en fritidsaktivitet som tidigare upptog en stor del av deras liv. När detta 
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tomrum uppkom ersattes det i båda fallen av att spela dator. Datorspelandet för dessa två 

ungdomarna gjorde i sin tur att de aktiverade sig allt mindre utanför hemmet, något som en av 

dem beskrev som en ond spiral mot ett ökat hemmasittande. Utifrån Fuchs Ebaughs (1988) 

teori om vändpunkter kan det ses som att ungdomarna började tvivla på sin identitet när deras 

tidigare intresse, som upptagit en stor del av deras liv, inte längre fanns. Tvivlet, som är det 

första steget i vändpunktsprocessen, följs av sökande efter alternativ. I ungdomarnas fall 

handlade det om att hitta något annat att fylla tomrummet med. I resultatet framgick att en 

intervjuperson hade som målsättning att kunna spela så mycket dator som möjligt och 

funderade på hur detta skulle bli möjligt. Ett steg i alternativsökningsprocessen är enligt 

Fuchs Ebaughs (1988) att väga för och nackdelar mot varandra, vilket i den här ungdomens 

fall var att väga skolan mot datorn. Det kan tänkas att intervjupersonen sedan kom fram till att 

det bästa sättet för att uppnå sitt mål var att spendera så mycket tid som möjligt i hemmet av 

vilket konsekvensen blev en ökad skolfrånvaro. Med Fuchs Ebaughs (1988) glasögon kan det 

ses som att ungdomen omvandlade sökandet och vägandet mellan de olika alternativen till ett 

konkret val att bli sittandes allt mer i sitt hem.  

“Jag tänkte bara hur kan jag spela så mycket dator som möjligt. Det var typ det jag 

tänkte på.” 

“Det var mycket roligare att sitta hemma och spela dator [än att gå i skolan].” 

Andra faktorer som påverkat ungdomarna till att bli hemmasittande var bland annat låg trivsel 

i skolan, klasskompisar som slutade, att personen inte fått det jobb den har velat samt att 

övergångar i livet varit svåra att hantera. Med övergångar i livet menades sådant som 

innefattade svåra val, till exempel val av gymnasieprogram, vad de skulle göra efter 

gymnasiet, vilken social gemenskap de ville tillhöra och för vissa även valet att söka stöd 

utifrån för att få hjälp med sitt mående. Även Furlong (2008) lyfter fram att hemmasittande 

ungdomar (Hikikomori) ofta har svårt att hantera stora val i livet. Dessa svårigheter kan ses 

som en konsekvens av den kulturella friställningsprocess som Ziehe (2003) beskriver då 

ungdomarna individuellt måste hantera alla val. Valmöjligheterna kräver även att ungdomarna 

ska veta vad de vill, något som majoriteten av intervjupersonerna uttryckte var svårt för dem. 

Kravet på att välja rätt skapade en oro då ungdomarna hade insikt i att ett felaktigt val kunde 

få konsekvenser för framtiden. En anledning till oron kan vara att det i och med den kulturella 

friställningen i större utsträckning förväntas att ungdomarna själva ska stå för konsekvenserna 

av sitt handlande och att ungdomarna kände en osäkerhet kring hur de skulle kunna hantera 

det. Tre av ungdomarna beskrev att de hade önskat ett mer konkret stöd från familj eller skola 

vid övergången från högstadium till gymnasiet, detta för att de hade svårt att orientera sig 

bland alla val.  

“Jo, alla övergångar har ju varit hemska för mig. För jag vet inte vad jag vill.” 

“[...] jag förstår inte hur folk kunde bestämma sig, för jag kunde inte det [...]det är 

en stor övergång från grundskolan till gymnasiet, för mig var de det i alla fall, [...].” 

Något som var återkommande vid majoriteten av intervjuerna var att ungdomarna beskrev att 

de upplevt en ohälsa av något slag före de blev hemmasittande. Ohälsan bestod bland annat av 

depressioner, sömnsvårigheter och ångest. I enighet med vår studie har även den tidigare 
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forskningen visat på att ohälsan kan vara en påverkande faktor till hemmasittande (Tatena 

m.fl., 2012; Furlong, 2008; Koyama m.fl., 2010). Med Ziehes (2003) glasögon kan det vara 

det stora ansvaret som idag läggs på ungdomarna som ligger till grund för den utbredda 

ohälsan. Ungdomarna förväntas klara av att själva utforma sin egen identitet, vilket kan 

utmynna i kriser då det identitetsskapande arbetet, enligt Ziehe (2003), är energikrävande. 

“ [...] jag har ju haft perioder av depressioner sedan jag var typ 13, 14 [...].” 

Som tidigare nämnts beskrev en intervjuperson att hemmasittandet kan ses en konsekvens av 

en ond spiral. Hos hälften av ungdomarna resulterade ett ökat hemmasittande, under tiden de 

gick i skolan, i en känsla av att det blev allt svårare att ta sig tillbaka till skolan. Ju mer 

ungdomarna satt hemma, desto högre blev tröskeln ut till skola och samhället. Så länge 

ungdomarna hade någonstans att gå, var hemmasittandet inte lika problematiskt som det blev 

när ett alternativ utanför hemmet inte längre fanns. Därför sa de flesta att de blev 

hemmasittande först när de hoppade av eller slutade skolan - trots att de tillbringade en stor 

del av sin tid i hemmet även innan dess. 

“Och det har inte varit så för mig att jag bara har suttit hemma månad efter månad 

utan det är väl mer sådär att det blev lite mer så efter skolan, antar jag, allt hänger 

ju ihop med skolan.” 

5.2.2 Skolgången - inte bara problematisk 

Skolgången har för samtliga ungdomar som deltagit i studien varit problematisk på olika sätt 

och den har varit en av flera faktorer som lett till ett ökat hemmasittande. Men det finns också 

delar gällande skolan som varit positivt för en del av ungdomarna. Att skolan påverkar 

framkommer även i tidigare forskning (Tamesberger & Bacher, 2014; Tateno, m.fl., 2012; 

Koyama, 2010; Furlong, 2008; Kato, m.fl. 2012). Ungdomarna har ofta haft en låg 

skolnärvaro och istället för att vara i skolan har de tillbringat allt mer tid i sina hem. 

“Eh, sen blev det mindre och mindre skola från när jag gick i femman, eh, men sen 

när jag gick i nian då gick jag inte i skolan längre.” 

En av ungdomarna kände att denne aldrig riktigt passade in i skolan medan de andra 

ungdomarna som intervjuats har beskrivit att de i perioder trivdes bra i skolan och att deras 

sviktande närvaro hade flera olika orsaker. Till exempel har det handlat om brist på 

motivation, trötthet, sjukdom, koncentrationssvårigheter, mobbning och utfrysning. I takt med 

närvaron på skolan minskade även trivseln vilket kan jämföras med det Strand (2013) skriver 

om att det finns systemkrafter som drar ungdomar från skolan. Ungdomarna beskrev att det 

sällan var någon lärare som gjorde en större insats för att få tillbaka dem till skolan. Trots att 

ungdomarna mestadels beskrev systemkrafter som ledde till en ökad skolfrånvaro, visar 

resultatet att det också fanns sådana som påverkat dem positivt. 

Hälften av ungdomarna berättade att det funnits lärare som under perioder varit av stor 

betydelse för deras skolgång. Genom att läraren hämtat eleven till skolan, jobbat extra med 

ungdomen på sommaren och funnits där som ett extra stöd, gjorde denne det lilla extra vilket 

resulterade i att eleven fick sin gymnasiebehörighet. Att lärarna haft en stor betydelse kan 

jämföras med det Berglund (e.u.) skriver angående vikten av ha goda relationer och att dessa 
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kan underlätta när en person ska vända livet till det bättre. Detta kan även härledas till det 

Strand (2013) skriver angående att bristfälliga relationer till både elever och lärare är något 

som gör att elever i en större utsträckning skolkar och genom att arbeta med dessa kan 

ungdomarna få en högre skolnärvaro (Strand, 2013). 

“Men jag har aldrig haft dåliga lärare, jag kan inte skylla någonting på mina lärare, 

mina lärare har varit jättebra.“ 

“Alltså han hjälpte mig jättemycket. Jag kunde gå ut skolan, eller klara skolan för att 

han sa att han ska jobba över under sommaren. Jag hade ju typ inte godkänt i vissa 

ämnen, så fick jag sitta och göra klart ämnen under sommaren.” 

5.3 Att leva vid sidan av samhället 

5.3.1 Tiden hemma 

Hälften av ungdomar beskrev att de trivts med att vara hemma och att de därför inledningsvis 

inte såg sitt hemmasittande som ett problem. När de suttit hemma en längre period beskrev de 

dock att de upplevde att de blev isolerade vilket även Furlong (2008) lyfter fram är 

förekommande bland hemmasittande ungdomar. Anledningen till att ungdomarna kände sig 

isolerade beskrevs bland annat vara att de var ensamma och inte hade några aktiviteter att 

delta i. Utifrån Ziehes (2003) perspektiv kan ungdomarna före dem känt sig isolerade upplevt 

att deras livssituation var möjlig att förändra, men när de började känna sig isolerade var 

förändringsmöjligheterna något som var utom deras kontroll. Isoleringen ledde således till att 

de inte längre kunde förändra och utveckla sin identitet, vilket enligt Ziehe (2003) är en del av 

den identitetsskapande processen. 

“Jag vet inte, jag har ju ändå alltid haft ganska enkelt för att bara va, [...] jag har 

alltid känt mig ganska bekväm i mig själv och gillat att vara hemma [...].” 

“Mm det var som jag, min säng, datorn och sällskapsdjuret.” 

Som tidigare nämnts upplevde ungdomarna en ohälsa av något slag under den tid då de var 

hemmasittande. För de som beskrev en ohälsa redan före hemmasittandet, fortsatte denna 

även under tiden då de satt hemma. Hälften av de sex intervjupersonerna beskrev dessutom att 

hemmasittandet var något som gjorde att de mådde sämre. 

“Ja, jag minns inte så mycket av den [tiden som hemmasittande], jag minns bara att 

jag mådde fett dåligt.” 

“Så jag hade typ panikångest i typ två år konstant varje dag. Det var ju helvetet.” 

Ungdomarna beskrev att de under sitt hemmasittande varit mer eller mindre passiva. Vissa 

hjälpte till med sysslor i hemmet, tränade, tog hand om sällskapsdjur och träffade kompisar 

ibland. Huvuddelen av hemmasittandet spenderades dock vid datorn och den sociala 

kontakten utanför hemmet var begränsad, vilket överensstämmer med det Furlong (2008) 

skriver. 

“ [...] träna är typ det mest positiva jag gjort under tiden jag suttit hemma. Det mår 

man ju bra av, att det är ju lite så att man kan sova och bli av med ångest litegrann 

om man tagit ut sig och tränat.” 
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5.3.2. Föräldrar som stöd och börda 

Majoriteten av intervjupersonerna beskrev att familjen hade varit ett stöd, men de hade i vissa 

fall även upplevt krav och förväntningar från föräldrarna. Ungdomarna beskrev att de under 

hemmasittandet, trots att de själva inte varit redo eller mogna att gå vidare, ändå försökt 

uppfylla föräldrarnas förväntningar. De hade till exempel påbörjat en utbildning, tagit kontakt 

med arbetsförmedlingen eller börjat arbeta- men trots försöken lyckades de inte ta sig från 

hemmasittandet. Flertalet av de som intervjuats upplevde att de gjorde sina föräldrar besvikna 

då de inte lyckats med att gå den väg som föräldrarna förväntade sig. Sådana förväntningar 

skulle med Ziehes (2003) glasögon kunna vara en konsekvens av den kulturella friställningen. 

Enligt honom har vuxna ett intresse och ett behov av att kunna mäta och utvärdera ungdomars 

utveckling och på så sätt omger de medvetet och omedvetet ungdomarna med förväntningar 

och krav. 

”Jag tänkte, ja folkhögskola, varför inte? Kanske pappa håller käften om jag går i 

någon skola.” 

Föräldrarnas förhållningssätt gällande intervjupersonernas hemmasittande har varierat. Vissa 

har haft en mer förstående inställning medan andra har ställt sig frågande till varför ungdomen 

inte tar sig från hemmet. För dem som ställde sig frågande förändrades inställningen succesivt 

i och med att de fick en större insikt i ungdomarnas situation. Oavsett inställning försökte de 

flesta föräldrarna motivera ungdomarna att ta sig från hemmasittandet. Dock var försöken ofta 

resultatlösa, vilket enligt Kondo m.fl. (2013) kan vara en del av en eventuell 

familjeproblematik kring en hemmasittande ungdom.  

“Först förstod mamma inte och vart väldigt frustrerad, men sen började hon förstå 

att jag är såhär trött. Jag ville ju gå upp, men jag kunde inte [...].”  

Merparten av intervjupersonerna uttryckte att de under hemmasittandet inte ville belasta sina 

föräldrar och att de därför valde att inte berätta om sin situation och sitt mående för dem. Ett 

fåtal kände skam över den situation de befann sig i vilket även inkluderade skuldkänslor över 

att de blev försörjda av sina föräldrar. Enligt Ziehe (2003) skulle dessa känslor i den gamla 

biologiska banan vara accepterade på ett annat sätt, då normen förr var att man inom familjen 

tog hand om varandra i större utsträckning än vad man gör idag. Den kulturella friställningen 

har lett till att individer allt mer förväntas klara sig själva och att de inte ska vara beroende av 

andra. Detta innebär att ungdomarna som har svårt att klara sig på egen hand inte följer 

dagens normer, vilket kan medföra en risk att de hamnar i den grupp som fallit utanför 

samhället. Intervjupersonerna som fortfarande bodde hemma uttryckte en önskan om att 

kunna försörja själva och ha ett eget boende och således inte längre vara beroende av sina 

föräldrar. Utifrån Ziehes (2003) perspektiv kan detta ses som ett uttryck för att ungdomarna 

vill följa de samhälleliga normer som följt av rationaliseringsprocessen. 

“Ja vet inte, man har ju som fått tiden att gå men samtidigt vill man ju liksom kunna 

börja klara sig själv och så, och inte vara beroende av morsan så.” 

5.3.3 Hjälpande relationer och att hjälpa sig själv 

För majoriteten av ungdomarna var processen till att söka hjälp lång, vilket även Koyama 

(2010) visar är vanligt bland hemmasittande ungdomar (Hikikomori). Ungdomarna beskrev 
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olika anledningar till varför det tog lång tid innan vårdkontakt initierades. Det grundade sig 

dels i en tro om att deras mående var normalt vilket medförde att de inte insett behovet av 

stöd utifrån men också om en ovilja att belasta andra. Känslan av att inte vilja belasta andra 

kan även det ses som ett uttryck för den kulturella friställningen Ziehe (2003) beskriver, och 

tanken på att varje individ ska vara självständig och klara sig utan andras hjälp. En svårighet 

med hjälpsökandet beskrevs av ungdomarna även vara att de inte visste var hjälpen fanns och 

att de därför inte kunde hitta det stöd som behövdes.  

“De känns, alltså jag har ju inte som tänkt, jaha nu är jag deprimerad, Men jag har 

ju som alltid tänkt såhär så jag har kanske alltid varit deprimerad.” 

“Eh, jag vet inte, det var bara en svår sits att vara i. För det fanns ju inte som så 

mycket hjälp. Eller man vet ju inte ens var man ska söka hjälp.” 

De flesta ungdomarna hade kontakt med en psykiatrisk mottagning och/eller vårdcentral med 

anledning av ett dåligt mående under tiden då de satt hemma. Kontakten med hälso- och 

sjukvården beskrevs delvis som problematisk bland annat på grund av en dålig kontinuitet, att 

väntetiden var lång samt att de fått ett dåligt bemötande av personalen. De som har haft eller 

har en god kontakt beskrev däremot ett hjälpande stöd och fungerande samarbete. Genom att 

ungdomarna fick hjälp med bland annat sömn, ångest, depression, dygnsrytm och sociala 

svårigheter skapades bättre förutsättningar för dem att ta sig från hemmasittandet. Som 

Berglund (e.u.) skriver kan goda relationer ha en avgörande betydelse i processen när man ska 

förändra en negativ situation. Hjälpen ungdomarna fått har bland annat bestått av 

medicinering, KBT och samtalskontakt. 

”Förut hade jag kass läkare som bara skickade runt mig [...]. Men nu har jag en som 

ser på helheten och det är jättebra.” 

Hälften av ungdomar beskrev situationer i livet där ett beteende av olika anledningar 

förändrades tvärt. Insikten i att ett beteende varit mer negativt än positivt, exempelvis hårt 

festande, har lett till att ungdomen valt att helt eller till stor del förändra detta. Denna insikt 

och snabba vändning kan jämföras med Fuchs Ebaugh (1988) första huvudtyp av vändpunkter 

i vilken en händelse kan leda till ett uppvaknande vilket gör att personen inser att det finns 

behov av en förändring i livet. Utifrån Fuchs Ebaughs (1988) teori kan det antas att 

ungdomarna redan före beslutet att förändra beteendet haft en tid då de allt mer börjat 

ifrågasätta det, ett ifrågasättande vilket i sin ledde till den avgörande insikten.  

5.3.4 Blir bekräftade via kontakter på internet 

I resultatet framgick att datorn upptagit en stor del av ungdomarnas tid då de var 

hemmasittande. Majoriteten beskrev att det var när de inte längre hade någon aktivitet att 

delta i, till exempel skola eller arbete, det blev naturligt att istället sätta sig vid datorn. 

Merparten av dem tillbringade mycket tid vid datorn även före de blev hemmasittande men 

desto färre aktiviteter de hade utanför hemmet, desto mer tid satt de vid datorn. Datorn blev 

således en aktivitet som fyllde merparten av deras tid och intervjupersonerna beskrev att det 

var via datorn de hade en stor del av sina sociala kontakter.  
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“Mm, fast det är svårt att förklara för om man inte går till ett jobb eller om man inte 

går i skolan, då blir man ju liksom hemma, [...] och det blir ju naturligt att då sitter 

man vid datorn typ.” 

En av intervjupersonerna beskrev att de sociala kontaktnät som möjliggjordes via datorn, där 

ingen dömde eller visste vem personen egentligen var, hade en stor betydelse i livet och 

vardagen. I den virtuella världen fick således personen möjlighet att förändra och utveckla sin 

identitet, vilket enligt Ziehe (2003) är en del av den kulturella friställningen. Då ungdomen 

upplevde att dennes chanser att lyckas ute i samhället var låga började sökandet efter en 

identitet istället ske över internet.  

“Att jag kände att folk ville prata med mig,[...] att jag inte var typ knäpp och att jag 

är inte ensam om vad som händer. Så det var ju folk som fanns där för mig och det 

var ju folk från hela världen.” 

En annan ungdom la ner mycket tid på att bli duktig på ett dataspel och tävlade i detta på hög 

nivå vilket ledde till att personen där fick positiv uppmärksamhet och bekräftelse från andra. 

Utifrån Ziehes (2003) perspektiv fick ungdomen då möjlighet att känna att andras 

förväntningar på denne uppfylldes, vilket även det kan vara en del av den identitetsskapande 

processen. Det som gav den ungdomen motivation till att fortsätta utveckla sin identitet till 

professionell dataspelare var att denne fick uppleva att drömmarna som fanns var möjliga att 

nå.  

“Det var man ju stolt över. Att folk typ, kolla, den här killen han är fan jätteduktig.“ 

5.3.5 Uppgivenhet och utan framtidstro 

Ungdomarnas självbild under tiden de satt hemma var uteslutande negativ vilket även 

avspeglar sig i ungdomarnas tankar om framtiden. Ungdomarnas framtidstankar varierade 

från att ha inställningen att framtiden var något man fick ta när den kommer, till att de inte 

hade någon framtid på grund av att de kände sig som ett misslyckande. Flertalet hade dock 

svårt att sätta ord på tankarna, men de gav alla uttryck för en uppgivenhet inför framtiden. Att 

ungdomar kan ha dessa inställningar gällande framtiden är något som även kommer fram i 

den forskning Strand (2013) presenterar.  

“Så det var ju som, det jag kände var ju att jag är värdelös.” 

“Jag fick bara panik om jag tänkte på framtiden. För att jag kände att jag inte 

kommer kunna göra nånting, alltså jag kommer misslyckas med allt. Jag kommer 

inte ha nån framtid typ.” 

“[...]vissa känner ju att ja jag vill bli arkitekt, jag har inte haft nånting sånt, utan jag 

har bara som inte haft några såna framtidsplaner och då blir det ju svårt.” 

En av ungdomarna har under många år haft, och har än idag, ett sällskapsdjur vilket beskrevs 

som en viktig meningsskapande faktor. Sällskapsdjuret var således mer än ett fritidsintresse 

då det fanns där för ungdomen och ungdomen fick finnas där för det. Den ungdom som 

tävlade i datorspel beskrev att det var något som gav mening för denne medan de övriga hade 

svårt att beskriva något som skapade mening under hemmasittandet. Utifrån Ziehes (2003) 

perspektiv kan ungdomarnas brist på meningsfullhet och framtidstankar förklaras med att de i 
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dagens samhälle inte förväntas följa den biologiska banan i samma utsträckning som man 

gjorde förr. Enligt Ziehe (2003) skapar det ett större ansvar hos ungdomarna att själva skapa 

meningsfullhet och bygga upp en identitet och framtid, något som det kan tänkas att de 

ungdomar som saknade meningsfullhet, hade svårt med.  

“Kärlek, dömde inte ut mig, jag kunde komma som ett jävla vrak och bara stå och 

skrika men den fanns ändå där för mig.” 

“Ja, vad känns meningsfullt, meningsfullt, ja vet inte. Allting känns ganska mäh, ja 

vet inte, jag har inte tyckt att nästan nånting känts kul på många år.” 

Att jämföra sig med kamrater och jämnåriga är något som de flesta ungdomar som deltagit i 

studien gjort. Under hemmasittande upplevde hälften av ungdomarna att de själva fastat i livet 

samtidigt som de såg hur andra gick vidare. Ziehe (2003) menar att den ökade friheten som 

kommer med den kulturella friställningen också medför en större möjlighet att jämföra sig 

med andra. Då en individ avviker mot den rådande samhällsnormen bildas en differens mellan 

de förväntningar omgivningen har på individen och den identitet individen själv format. 

Känslan av att ha fastnat kan utifrån Ziehes (2003) perspektiv ses som en konsekvens av 

jämförandet och av att ungdomarna i det upplevt att de misslyckats med att följa den 

“normala” vägen. 

5.4 Vändpunkten och livet därefter 

5.4.1 Att nå botten och ta sig vidare 

Ungdomarna redogjorde för att de vid ett eller flera tillfällen insett att deras hemmasittande 

inte är hållbart och att det därför behövs en förändring i livet. För flera av ungdomarna ledde 

hemmasittandet till att de till sist inte fann någon annan utväg än att söka hjälp. Att nå botten 

till följd av flera negativa händelser kan enligt Fuchs Ebaugh (1988) vara en orsak till att en 

person bestämmer sig för att vända livet. Ungdomarna beskrev att det blev allt svårare att ta 

sig ut ju längre de satt hemma vilket var en av orsakerna till att de nådde botten. Andra 

faktorer som ledde till att ungdomar nådde botten beskrevs dels vara ohälsan, isolering samt 

förväntningar och krav både från andra och på sig själv. 

“Man kommer typ till nån punkt när man verkligen måste ta sig ur det tror jag. Eller 

ja, så funkade det för mig iallafall.” 

“Jo, man måste som hit the rock bottom.” 

“[...] det blir typ svårare och jobbigare och bara göra, bara typ fara ut och handla 

kläder eller vad som helst.” 

Merparten av intervjupersonerna beskrev att en viktig del i processen att ta sig från 

hemmasittandet, var att de själva var redo att gå vidare. Detta överensstämmer med Fuchs 

Ebaughs (1988) teori vilken säger att rollförändringen först kan ske då individen bestämt 

vilken roll den vill övergå till. Att ungdomarna själva bestämt sig för att de ville genomgå en 

förändring kan därför ses som deras val av en ny roll. De flesta beskrev att den största 

vändpunkten i deras liv, vad gäller hemmasittande, var när de fick kontakt med den 

verksamhet som arbetar med hemmasittande ungdomar. I enlighet med Fuchs Ebaugh (1988) 

var det i detta skede som ungdomen tog det definitiva beslutet att byta roll. Som Berglund 
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(e.u.) skriver är en ökad medvetenhet och mognad en viktig del i vändpunktsprocessen utifrån 

vilket det kan ses som att ungdomarna var mogna och redo att börja lämna hemmet då 

kontakten med verksamheten togs. Utan denna insikt och mognadsutveckling som då hade 

skett hos ungdomarna hade det utifrån Berglunds (e.u.) teori varit svårare för ungdomarna att 

påbörja sin rollförändring.  

“Ehm, jag tror dock jag behövde tid för mogna. Definitivt, så jag tror, tror att det 

hade nog sett likadant ut även om allt hjälp och stöd jag hade fått. Det handlar ju 

ändå om att jag måste göra det, ingen annan kan göra allting åt mig.” 

I citatet ovan påvisar intervjupersonen att den egna mognaden var tvungen att bli bättre för att 

komma ur hemmasittandet men också att det är dennes eget fel att den blev hemmasittande. 

Även här kan det härledas till den Kulturella friställningen i vilket individen själv måste ta 

ansvar för sitt handlande (Ziehe, 2003). Det uppstår här en diskrepans mellan att ungdomarna 

ska klara sig själva och att avsaknaden stöd kan försvåra arbetet med att bryta ett rollmönster.  

Stödet ungdomarna fick från verksamheten beskrev majoriteten vara viktig för att kunna 

lämna hemmet. Det som i mötet med verksamheten gjorde att ungdomarna började ta sig ut 

beskrevs som ett kravlöst stöd och att det var en positiv stämning. Utifrån det Fuchs Ebaugh 

(1988) skriver kan den positiva utvecklingen ses som ett resultat av ett lyckat möte mellan 

individ och omgivning. Att inte vara omgiven av förväntningar förknippade med den gamla 

rollen, gör det lättare för ungdomarna att bli en del av sin nya identitet. Den verksamhet som 

hjälpt ungdomarna beskrevs ha mött dem på ett individuellt sätt vilket gjorde att de inte 

upplevde att det fanns ett allmänt krav från verksamheten.  

“[...] när jag väl började på verksamheten, då fick jag jätte mycket motivation, till 

shit det här kan verkligen hjälpa mig!” 

“Verksamheten får upp mitt hopp igen, jag känner att det finns möjligheter att jag 

kan göra det här. De tror på mig och säger att det får ta sin tid och ske när jag är 

redo.”  

Gemenskapen inom verksamheten beskrevs av ungdomarna varit viktig och bidrog således till 

att de velat fortsätta komma dit. Berglund (e.u.) beskriver betydelsen av sociala kontakter i 

vändpunktsprocessen och att ungdomarna upplevt ett stöd av en sådan positiv karaktär kan 

därför antas ha haft en stor betydelse för ungdomarnas väg från hemmasittandet. Det som 

ungdomarna beskrev som betydelsefullt var att de känt att det funnits personer de kunde prata 

med om sitt hemmasittande om de ville, samt att de fick känna sig sedda och vara en del i ett 

socialt sammanhang. Att ha fått möta andra ungdomar som varit i liknande situationer, att 

känna sig behövd och bli sedd kan utifrån Berglund (e.u.), vara något som hjälpt ungdomarna 

att ta sig vidare. 

“Alla är där i nästan samma sits. Så det är som ett band man har mellan varann, 

som man känner igen. [...] Man hjälper varann, det är kul att komma dit. Du får nya 

vänner.” 
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5.4.2 Aktiveringens betydelse för att gå vidare 

Hälften ungdomar beskrev vardagsmotion och träning som en viktig faktor i upprätthållandet 

av en god hälsa. Det handlade om att komma ut ur rummet och aktivera sig. Vilken form av 

aktivering som var bäst framkommer dock inte i resultatet, utan det som var viktigt var att 

göra något överhuvudtaget. Även detta kan ses som en del av den rollskapande processen 

Fuchs Ebaugh (1988) beskriver då aktiveringen blir en förändring från det tidigare beteendet 

att sitta hemma- till att börja lämna hemmet. Resultatet visar att den personliga utvecklingen 

för samtliga varit positiv sedan de börjat ta sig ut och delta i olika aktiviteter. Dels hade den 

dåliga självbild de hade under hemmasittandet i flera fall förbättrats och ungdomarna hade i 

samtliga fall gått från att vara mer eller mindre passiv till att bli mer aktiva i sin vardag.  

“[...] men idag känner jag att jag inte är dum.” 

“Det jag tror är det viktigaste och som jag får ut mest av är vardagsmotion, alltså att 

komma ut ur rummet.” 

När ungdomarna vid intervjutillfället pratade om framtiden hade de framtidsvisioner av olika 

slag. En del ungdomar beskrev att de ville läsa in ämnen och betyg, att de ville jobba, komma 

ut på praktik eller att fokus för tillfället låg på att må bra. Något som var gemensamt var att de 

allra flesta upplevde en förändring i livet vilket gjorde att deras syn på framtiden blivit ljusare. 

Utifrån Ziehes (2003) perspektiv blev utvecklingen av framtidsvisionerna möjlig i och med 

den identitetsskapande process ungdomarna genomgått. Genom förändring i sin identitet från 

att vara sittande i hemmet till att börja komma ut har ungdomarna fått förnyad kunskap om 

vägar och möjligheter vidare i livet vilket har lett till att de har börjat drömma igen.  

“Ja mitt stora mål är ju att kunna börja gå på nån skola igen. [...] Gå ut nian och 

gymnasiet, läsa upp betygen.” 

6. Diskussion och Slutsatser 

Syftet med den här studien var att undersöka vilka eventuella faktorer som påverkat 

ungdomarna till och från deras hemmasittande men också deras upplevelser av tiden då de satt 

hemma. Skolan har varit ett återkommande tema under samtliga intervjuer och det har tydligt 

framkommit att den både har haft en positiv och en negativ betydelse för de ungdomar vi 

mött. Tre av ungdomarna beskrev att de haft lärare som gett dem den extra hjälp de behövde 

varvid en annan beskrev utfrysning och mobbning från både lärare och elever. Att det skiljer 

sig så avsevärt visar på att det i samhället inte finns ett balanserat skolsystem som möjliggör 

en fungerande skolgång för alla elever vilket också Strand (2013) beskriver. Även om en del 

av ungdomarna beskrev att de fick stöd för att klara grundskolan, fanns det stödet inte kvar 

under gymnasietiden. I likhet med det Strand (2013) skriver gällande arbetet med 

systemkrafter som drar ungdomar från skolan skulle det genom att arbeta med att utveckla ett 

mer fungerande stödsystem för eleverna, bli möjligt att ge alla elever den hjälp de behöver- 

oavsett när de är i behov av den. Berglund (e.u.) menar att goda relationer är ett ovärderligt 

verktyg i vändpunktsprocessen något som även Strand (2013) påvisar. Det visar på att det inte 

bara är den faktiska hjälpen som var av betydelse, utan också lärarens förmåga att kunna göra 

det lilla extra var viktigt för att ungdomarna kunde återfå motivationen och ta tag i sina 

studier. Vi anser att en lärare som gör det lilla extra även kan vara ett uttryck för att denne 
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“ser” eleven och att det är något som ger ungdomarna motivation, något som även Berglund 

(e.u.) beskriver är viktigt. En hjälpande hand är följaktligen så mycket mer än praktisk hjälp 

då den sociala kontakten och den relationsbyggande faktorn har visat sig spela en minst lika 

viktig roll. 

Vidare handlar skolgången inte bara om relationer till lärare utan även om hur en ungdom 

trivs i skolan. Strand (2013) skriver om systemkrafter vilka drar ungdomar både till men 

också från skolan och en dålig skolatmosfär samt en låg trivsel är båda faktorer som kan göra 

att ungdomar inte vill gå till skolan. Något som framkommit i resultatet är att majoriteten av 

de ungdomar vi intervjuat i stor utsträckning beskrev att de till en början trivdes i skolan men 

att trivseln minskade i takt med att ungdomarna blev allt mer hemmasittande. Vad som gjorde 

att ungdomarnas trivsel minskade är dock svårt att avgöra, men tydligt är ändå att det haft en 

betydelse både vad gäller hemmasittandet och skolgången. Vår tolkning är att det var en 

kombination av att ungdomarna drog sig från skolan av olika anledningar och en skola som 

inte lyckades dra dem tillbaka, som ledde till en problematisk skolgång och ett ökat 

hemmasittande. 

Ungdomarnas sociala nätverk under hemmasittandet har sett olika ut, men något de har 

gemensamt är att de under hemmasittandet alla har haft sociala kontakter via datorn, vilket 

också Furlong (2008) påvisar är vanligt bland hemmasittande ungdomar (Hikikomori). 

Ungdomarna beskrev att datorn blev det ända som fanns kvar då de blev hemmasittande och 

även om bara två beskrev vad som gav dem motivation till att använda datorn, tror vi att 

datorn har haft en betydelse för samtliga. På grund av att ungdomarna spenderade en stor del 

av sin tid vid datorn och att de där spelade spel och umgicks med andra, tänker vi att det 

måste funnits något som drog dem dit och som gjorde att de valde att sitta där. Vi tror att 

internet kan skapa ett sammanhang, en mening och en gemenskap på många sätt och således 

kan den virtuella världen ha varit en del i den identitetsutveckling Ziehe (2003) beskriver. När 

ungdomarnas möjligheter till utveckling och förändring minskade ute i samhället, blev 

naturligt att istället vända sig till datorn och där skapa mening och drömmar. Slutsatsen av 

detta blir således att samtliga av de intervjuade ungdomarna upplevde att datorn fyllde någon 

slags funktion i vardagen och därav var en del som skapade mening på ett eller annat sätt. 

Viktigt att nämna är dock att endast en ungdom uttryckligen sa att denne hade som 

målsättning att spela så mycket dator som möjligt. Det kan därför konstateras att många av de 

hemmasittande ungdomarna sitter hemma och spelar dator, men alla sitter inte hemma för att 

spela dator. 

Att det fanns någon slags ohälsa hos ungdomarna vi mött framkom tydligt i intervjuerna, då 

samtliga ungdomar beskrev att de mått dåligt under perioden då de satt hemma. Majoriteten 

beskrev att ohälsan fanns redan innan de blev hemmasittande och att den fortsatt även då de 

börjat lämna hemmet allt mer. Enligt Hagqvist (2011) är förekomsten av ohälsa stor bland 

ungdomar generellt i det svenska samhället och Koyama m.fl. (2010) påvisar att den är även 

finns bland hemmasittande ungdomar (Hikikomori). Dock menar Koyama m.fl. (2010) att den 

bara finns i hälften av fallen, något som motsäger de resultat vi fått. Det är dock svårt att säga 

om det finns ett kausalt samband mellan ohälsan och hemmasittandet då orsaken till 

ungdomarnas ohälsa inte framkom vid intervjuerna. Det som framträder i resultatet är att 
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hälften av ungdomarna upplevde att ohälsan har påverkat dem negativt vad gäller 

hemmasittande, dock inte i vilken utsträckning den hade gjort det. Oavsett om det finns ett 

kausalt samband eller inte så upplever vi att hemmasittandet är något som fått samtliga 

ungdomarna att må sämre. Till exempel beskrev ungdomarna att en längre period av 

hemmasittande gjorde det allt svårare att ta sig ut, vilket var en del av den onda spiral som 

gjorde att de till sist nådde botten. Att ungdomarna kände att de inte kunde ta sig ut och att de 

i vissa fall till och med upplevde att de var isolerade anser vi är indikationer på att 

hemmasittandet var något som bidrog till en ökad ohälsa. Utifrån den kulturella friställningen 

Ziehe (2003) beskriver kan även jämförandet med jämnåriga, som flertalet ungdomar beskrev, 

vara en bidragande faktor till att ungdomarna mår sämre. Genom att de såg hur personer i 

omgivningen gick vidare i livet och utvecklade sina identiteter, beskrev hälften av 

ungdomarna vi mött att de själva upplevt att de fastnat och misslyckats.  

Statens offentliga utredning (SOU 2006:77) skriver att vi lever i ett allt mer individualistiskt 

samhälle där kraven på individen blir allt högre vilket visar på stora likheter med Ziehes 

(2003) teori om den kulturella friställningen. De båda menar att det finns en förväntan om att 

varje individ ska veta vilka val som behövs göras för att kunna möta de framtida kraven. Att 

ungdomarna förväntas kunna välja rätt och klara sig själv, ställs därför emot behovet att få 

stöd och hjälp från sin omgivning. En ungdom beskrev att denne tidigare inte ville ha hjälp, 

utan ansåg att det var dennes eget ansvar att ta hand om sig själv och sina problem. En 

inställning som återfanns i flera ungdomars berättelse, men inte lika starkt. Det som kommer 

till uttryck ser vi som en konsekvens av den kulturella friställningen Ziehe (2003) beskriver, 

då ungdomarna förväntas hantera motgångar i livet på egen hand. I relation till det Berglund 

(e.u.) och Fuchs Ebaugh (1998) skriver om behovet av stöd i en förändring anser vi att det 

uppstår en konflikt. Ungdomarna försöker uppfylla de krav som samhället ställer på dem, att 

de ska klara sig själva, men i realiteten finns där ett behov av stöd och hjälp. Således blir det 

en balansgång mellan identitetsskapandet och att ungdomarna tar ansvar för sitt handlade. Å 

ena sidan behöver personen få stöd från sin omgivning för att kunna lämna ett tidigare 

beteende, samtidigt som det ur ett samhälleligt perspektiv finns en förväntan på att personen 

måste klara det själv. Konsekvensen av det blir ett paradoxalt beteende som kan resultera i att 

individen dras mellan den kulturella friställningen, att klara sig själv, och behovet av stöd.  

Vi anser att den samhällsutveckling som skett ställer krav på att ungdomar ska klara sig själva 

i en större utsträckning än vad de i realiteten gör. Bieffekten av det individualistiska 

förhållningssättet har skapat en ny grupp ungdomar som inte klarar av att möta det moderna 

samhällets förväntningar och krav. Det har resulterat i att allt fler ungdomar blir sittandes i 

sina hem och de hamnar således mer eller mindre vid sidan av samhället. Något som 

framkommit i resultatet är att de ungdomar som blivit hemmasittande inte kan inte delas in i 

kategorier gällande varken ålder, kön eller familjesituation och därav är det svårt att tala om 

hemmasittande ungdomar som en homogen grupp. Även anledningarna till att de blivit 

hemmasittande är många och skiljer sig från person till person och utifrån det ungdomarna 

beskrev går det att inte att lägga ansvaret på en dålig skola, oengagerade föräldrar eller ett 

bristande socialt nätverk. Vad som åskådliggjorts är istället att det är flera faktorer som 

tillsammans skapat förutsättningar både vad gäller vägen till men likväl vägen från ett 

hemmasittande.  
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7. Framtida forskning 

Vi anser att det finns ett behov av fortsatt forskning kring hemmasittande ungdomar då vi 

upplever att det är ett fenomen med en stor komplexitet. Att göra en studie kring hur 

sambandet mellan ohälsa och hemmasittande mer specifikt ser ut tror vi kan vara till stor nytta 

då våra resultat påvisat att ohälsan är vanligt förekommande bland dessa ungdomar. Vi tror 

även att det vore bra att intervjua personer som hade fått mer distans till sitt hemmasittande 

för möjliggöra ett annat perspektiv än det vi fått. Då ungdomarna i den här studien i många 

fall stod nära den period då de var hemmasittande var det svårt att prata om tiden efter 

hemmasittandet och således kvarstår att studera processen från hemmet mer utförligt. Även att 

forska kring hur stor förekomsten är av dessa ungdomar i Sverige tordes vara viktigt. Dels för 

att veta hur stor gruppen är men också för att kunna avgöra i vilken utsträckning stödinsatser 

behöver utvecklas. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Intervjuguide: 

Tema ett: Bakgrundsparametrar: 

 Ålder? 

 Kön? 

 Vart har du vuxit upp? 

 Familj/civilstånd 

 Hur bor du? 

Tema två: Tiden före hemmasittandet – ”vägen” till hemmasittande 

 Kan du berätta om tiden innan du blev hemmasittande?  

 Hur var din skolgång? 

 Hur gick det till när du började sitta hemma?  

Tema tre: Tiden under hemmasittandet och vägen från det 

 Hur gammal var du när du började sitta hemma? 

 Hur länge var du hemmasittande? 

 Kan du berätta om hur ett dygn kunde se ut? 

 Vilka sociala kontakter hade du under den här perioden? 

 Vad i ditt liv kändes meningsfullt under den här perioden? 

 Tyckte du då att det var positivt/negativt att du satt hemma 

 Hur tänkte du på framtiden under den här perioden? 

 När du satt hemma, fanns det något som du tänkte att “det här skulle behöva hända för 

att jag ska ta mig hemifrån/ut”(skulle du velat haft hjälp tidigare och hur skulle den 

hjälpen kunnat se ut, hända i ditt liv typ)...? 

 Vad var det som gjorde du började lämna hemmet? 

Tema fyra: Synen på hemmasittande och Livet just nu 

 Kan du beskriva ditt liv idag?  

 Vad gör livet meningsfullt? (vilka faktorer är det som gör att livet flyter på?) 

 När du ser tillbaka på din tid då du satt hemma, hur ser du på den perioden av ditt liv? 

 Vilken/vilka faktorer som påverkar en ungdom till att bli hemmasittande, tror du är de 

starkaste/vanligaste?  

 Enligt forskning finns det olika kategorier av hikikomorer: Känner du igen dig i 

någon/flera/lite? 

o Den som är i behov av ett psykiatrisk ingripande p.g.a. diagnos av något slag 

o Den som inte känner att den passar in i ett socialt sammanhang 

o Den som är ovillig att anpassa sig efter befintliga strukturer 

o Inget aktivt val att dra sig undan men är ensamma och isolerade, aktivt sökt 

jobb och vänner men inte lyckats. 
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o De som tycker att övergångarna i livet är svåra och har ångest inför dom. 

Istället drar sig tillbaka en period för att fundera och orientera sig bland alla 

val. 

 Vad tror du kan hjälpa ungdomar som sitter hemma att ta sig ut? 

 Till sist: Hur ser du på framtiden? Drömmar och visioner? 
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Bilaga 2: Missivbrev 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Sara och Emil och vi är två socionomstudenter som just nu läser termin sex vid Umeå 

universitet. Under våren ska vi skriva vår kandidatuppsats och vi har valt att fokusera på 

ungdomar som under en period har varit utan känd aktivitet såsom studier, praktik eller arbete 

- ibland även kallade hemmasittande ungdomar. 

Under den gångna hösten hade vi båda praktik inom Umeå kommun och vi kom då i kontakt 

med Hikikomoriprojektet. Det väcktes då en nyfikenhet att få veta mer om ungdomar som 

varit i kontakt med den verksamheten. I dagsläget finns det väldigt lite skrivet om dessa 

ungdomar i Sverige och vår förhoppning med den uppsats vi ska skriva är att kunna bidra med 

ny kunskap kring målgruppen. 

Vi skulle därför vilja träffa dig för att få ta del av dina upplevelser och erfarenheter kring 

ämnet. Samtalet kommer att ta cirka en timme och det är oss, Emil och Sara, du kommer att få 

träffa. Vi har tänkt att vi ska vara i Hikikomoris lokaler under samtalet, men är flexibla om så 

önskas. Samtalet kommer att spelas in, skrivas ner och bli en viktig del i vårt arbete. Ingen 

annan än vi två kommer att ha tillgång till samtalsmaterialet och du kommer förbli anonym. 

Det du delger oss kommer endast användas i undersökningssyfte för vår kandidatuppsats. 

Efter att uppsatsen är klar kommer allt material från samtalet raderas. Studien kommer vid 

kursens slut att presenteras i en kandidatuppsats via Umeå universitet. 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Detta gäller före, 

under och efter intervjun.  

 

Om du vill vara med eller har frågor du vill få besvarade innan du bestämmer dig, tveka inte, 

utan kontakta oss! 

 

Med vänliga hälsningar,  

Emil Djärf    Sara Karlsson 

Telefon:    Telefon: 

Mail:    Mail:
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Bilaga 3: Kodningsmall 
Tema Kategori Kod 

Information om 

intervjupersonerna 
Bakgrund 

Ålder 

Familj 

Boende 

Oro för andra 

Ingång 

Betyg 

Period i hemmet 

Fritidsintressen 

Ekonomiska förutsättningar 

Umgänge före hemmasittandet 

Vägen till hemmasittandet en 

process 

Ingångsfaktorer 

Övergångar i livet 

Svåra val 

Negativ vändpunkt 

Avsaknad av stöd 

Avsaknad av aktivitet 

Identitet och ohälsa 

Drivkraft 

Skuldkänsla 

Ohälsa innan 

Tomrum 

Förväntningar innan 

Krav innan 

Förutsättningar i skolan 

Skoltrivsel 

Mobbing  

Bra lärare 

Dåliga lärare 

Att leva Vid sidan av samhället 

Identitet under 

hemmasittandet 

Självbild under hemmasittandet 

Bära det själv 

Omgivningens förväntningar 

Egna förväntningar 

Egna krav 

Vilja följa norm 

Jämförelse 

Handvändning 

Ohälsa under hemmasittandet 

Social kontakt under 

hemmasittandet 

Trivts hemma 

Datorns betydelse 

Isolerad 

Virtuell kontakt 

Social kontakt 

Familjestöd 

Myndighetskontakter 

Uppgivenheten och 

meningsfullhet 

Uppgivenhet inför framtiden 

Framtidsvision 

Meningsfullhet 

Kört fast 

Motivation 

Vändpunkten och livet efter 

Utgångsfaktorer 

Vändpunkt 

Nå botten 

Utgång 

Insikt 

Identitet efter 

hemmasittandet 

Samhörighet 

Eget ansvar 

Förbättrad hälsa 

Aktivering 

Personlig utveckling 

Stöd utifrån 

 


