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Förord 
 
Hej, här är vi! 
 
Vår önskan när vi gick in i detta uppsatsskrivande var att överleva. Det gjorde vi. Vägen har 
varit krokig och emellanåt har terrängen bestått av en hel del sankmark. Vi har tagit oss 
igenom detta med hjälp av skratt, många koppar te, goda luncher och en stor dos arbetsilska. 
Vår handledare Anders Lindström har funnits med oss i arbetet och kommit med synpunkter 
och stöd i vårt skrivande. Vi vill även tacka er som tagit sig tid att ställa upp på intervjuer, 
utan er hade denna uppsats aldrig skrivits. Slutligen vill vi tacka våra familjer för att de har 
stått ut med oss, när vi knappt själva har gjort det.  
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Sammanfattning  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur socialtjänsten i Umeå kommun arbetar med 
hemmasittande ungdomar i åldern 16-21 år och deras familjer. Hur socialtjänsten kommer i 
kontakt med en hemmasittare, som inte har skolplikt samt hur de arbetar med den enskilde 
individen och dennes familj och vilka aktörer de samverkar med. För att få kunskap inom 
området har vi tagit del av forskning, rapporter och böcker. Detta har kompletterats med fem 
intervjuer på verksamheter som arbetar och möter gruppen hemmasittare. Aktuell och 
tillgänglig forskning beskriver hemmasittare som en komplex och svårdefinierad grupp. 
Fenomenet hemmasittare finns över hela världen men definitionen av gruppen skiljer sig åt. 
Gemensamt är att det handlar om ungdomar som spenderar större delen av sin tid hemmavid. 
Det som också framkommer är att hemmasittare är en grupp som kräver tålamod, flexibilitet 
och nytänkande från de professionella aktörerna som möter dem. Det krävs täta uppföljningar 
i arbetet och det är viktigt att man som professionell hittar förhållningssätt i sitt arbete för att 
skapa hållbarhet både gentemot sig själv som gentemot familjen. Arbete med hemmasittande 
ungdomar bör ses i ett långsiktigt perspektiv. Det kräver mycket tid, vilket det inte alltid finns 
utrymme till, varför det också ställer krav på samverkan.  
 
Sökord: hemmasittare, arbetssätt 
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1. Inledning 
 
Under vår utbildning har vi genom åren läst om utanförskap och utsatta grupper i samhället. 
Grupper med olika bakgrund som av olika anledningar inte kommer in på arbetsmarknaden 
eller som beskrivs i termer av kostnader. Under senaste åren har det bland annat i media 
beskrivits ett fenomen som benämns hemmasittare. Begreppet har framställts i termer som 
skolvägran, isolering, dataspelsberoende och utanförskap. I kopplingen till dessa begrepp 
talas det om konsekvenser och kostnader för den enskilde individen men även för samhället i 
stort. Nationalekonomerna Nilsson och Wadeskog (2008) har i en rapport redovisat siffror på 
kostnader, där de i ett livsperspektiv beräknar samhällskostnaden till mellan 10-15 miljoner 
kronor för en elev som inte fullföljer sin skolgång. Det kan ses som en självklarhet att 
förebygga problem tidigt då insatser som kommer in sent för den enskilde individen både kan 
bli mer omfattande och dyrare (SKL, 2012).  
 
Majoriteten av barn och ungdomar spenderar mycket av sin tid i skolan, en miljö där de 
förväntas anpassa sig till såväl skolans struktur som regler. En miljö där de ska fungera i 
sociala sammanhang med lärare, andra vuxna, barn och ungdomar (Andershed & Andershed, 
2009). I Sverige råder allmän skolplikt och för de flesta upphör denna efter det nionde 
skolåret (SFS 2010:800). Lika mycket som det är en plikt att gå i skolan är det även en 
lagstadgad rättighet att få utbilda sig. Kommunen och vårdnadshavarna är de som bär ansvaret 
för att en elev fullgör sin skolplikt (Skolverket, 2012). Skolan är en viktig skyddsfaktor vad 
gäller risken att hamna i sociala problem och/eller utanförskap (Socialstyrelsen, 2010). Ibland 
händer det att en elev inte mår bra och när frånvaron i skolan växer är det skolans ansvar att 
upptäcka och utreda omständigheterna kring frånvaron. Detta sker i samverkan med det egna 
hemmet och vid behov tillsammans med andra aktörer som till exempel socialtjänst och barn- 
och ungdomspsykiatrin. Grundskolan har generellt ett bättre stödsystem för unga än 
gymnasieskolan eftersom skolplikten inte längre finns med i bilden. Då kan det ske en 
förändring i uppföljning och ansvarsfördelning av arbetet med ungdomar som av olika 
anledningar uteblir. Springe (2009) menar att man relativt tidigt kan se mönster hos en elev 
vilka bidrar till otillåten frånvaro i skolan. Frånvaro ses som ogiltig när en elev inte är 
sjukanmäld eller har fått beviljad ledighet (Skolverket, 2010).  
 
En hemmasittande elev definieras utifrån om denne har varit frånvarande under minst tre 
veckor utan giltig anledning (Gladh & Sjödin, 2014). Hemmasittare är inte en homogen grupp 
och orsakerna bakom valet att inte gå i skolan varierar (Springe, 2009). Ungdomar som vägrar 
skolan finns representerade inom båda könen, oavsett etnicitet och socioekonomisk status 
(Kearney & Bates, 2005). Ungdomar med ströfrånvaro under grundskoleåren riskerar i 
övergången mellan grundskola och gymnasiet att hamna mellan stolarna. Sveriges Kommuner 
och Landsting (2013) poängterar att även om gymnasieskolan är en frivillig skolform så 
behövs det insatser och stöd i arbetet med att hjälpa elever att fullfölja sin 
gymnasieutbildning. Att misslyckas med skolnärvaro kan få betydande kort- och långsiktiga 
konsekvenser för individen (Freemont 2003; Havik, Bru & Ertesvåg 2015).  
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Utmaningen med hemmasittande ungdomar är bland annat att lokalisera dem för att göra 
insatser som är stabila över tid. Skolplikten medför att pedagoger förhoppningsvis 
uppmärksammar problematiken i god tid. Men när skolplikten upphör och den unge ingår i 
den frivilliga gymnasieskolan är synen på till exempel ströfrånvaro förändrad varigenom 
viktiga varningssignaler inte uppmärksammas.  
 
Att arbeta med en komplex grupp ställer krav på flexibilitet och nytänkande och i Sverige har 
olika verksamheter med sociala investeringar, projekt och riktlinjer tagits fram. Umeå är en av 
de städer som numera har en permanent verksamhet (Hikikomori) som arbetar med 
hemmasittare i åldern 16-25 år. Dessa hemmasittare arbetar inte eller går inte i skolan utan 
befinner sig i hemmet större delen av sin tid. Målgruppen för verksamheten ska inte ha 
kontakt med någon annan samhällsaktör, som till exempel Arbetsförmedlingen, socialtjänsten 
eller försäkringskassan (Nygren, Grape & Lindström, 2015). Mellan åren 2012-2014 pågick 
ett projekt i Umeå, ”Tillbaka till skolan” som handlade om hemmasittare i grundskolan och 
som kom att ligga till grund för ”Umeåmodellen”. Modellen tar upp olika metoder och 
förhållningssätt som är viktiga att ha med sig i arbetet med barn och ungdomar som har eller 
riskerar att utveckla hög skolfrånvaro (Arnquist & Engqvist, 2014).  
 
Hemmasittare är en grupp som bland annat befinner sig inom ramarna för socialt arbete och 
som vi i vår framtida yrkesroll kan komma att arbeta med. Vårt intresse kring hemmasittare 
riktar sig till de som arbetar inom socialtjänsten och kommer i kontakt med ungdomar som 
inte har skolplikt.  
 
2. Syfte  
	
Syftet är att undersöka hur socialtjänsten i Umeå kommun arbetar med hemmasittande 
ungdomar i åldern 16-21 år och deras familjer. 
 
2.1 Frågeställningar 
	

- Hur kommer socialtjänsten i kontakt med hemmasittare?  
- Hur arbetar socialtjänsten med hemmasittande ungdomar och deras familjer? 
- Hur ser samverkan ut mellan socialtjänsten och andra aktörer? 

 
2.2 Avgränsningar 
	
Gruppen hemmasittare är avgränsad till att gälla de som har en myndighetskontakt 
exempelvis med socialtjänsten eller arbetsförmedlingen. Den målgrupp som är aktuell för 
verksamheten Hikikomori i Umeå ingår inte i vår studie då deras ungdomar inte får ha en 
myndighetskontakt. Studien är avgränsad att endast gälla de ungdomar som inte har skolplikt 
och är i åldersgruppen 16-21 år. 
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2.3 Arbetsfördelning 
	
Vi har gemensamt arbetat fram denna uppsats och har lika stort ansvar för samtliga delar. 
Texten har bitvis skrivits var för sig för att sedan byta skribent för att kunna komplettera och 
bearbeta varandras texter.  
 
3. Metod 
 
3.1 Val av metod 
	
Utifrån vårt syfte att undersöka hur socialtjänsten arbetar med hemmasittande ungdomar har 
vi valt att använda en kvalitativ metod. Valet av metod ger möjlighet till en djupare 
beskrivning av arbetssätt och inblick i erfarenheter hos de som arbetar med ungdomar som 
blivit hemmasittande. I en kvalitativ studie är det forskarens strävan att förmedla en 
helhetsförståelse av det ämne som undersöks (Ohlsson & Sörensen, 2011).  
 
I forskningsprocessen har vi utgått ifrån både empiri och teori, en så kallad abduktiv ansats 
(Alvesson & Sköldberg, 2008). Då fenomenet hemmasittare är relativt nytt innebär valet av 
den abduktiva ansatsen att resonemanget pendlar mellan dessa båda delar men syftet är att 
förmedla en ökad förståelse och kunskap om hemmasittare. Vi började med att ta del av den 
forskning som fanns på området och som bedömdes vara relevant för skapandet av 
intervjuguiden. Detta har resulterat i en mer beskrivande bild av fenomenet hemmasittare och 
hur arbete bedrivs med dessa ungdomar. 
 
3.2 Urval 
	
I urvalet av intervjupersoner har vi använt oss av ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval 
brukar rekommenderas till en kvalitativ studie med intervjuer (Bryman 2011). De personer 
som valdes ut för studien är verksamma inom socialtjänsten, ungdomstorget, ungdomsteamet, 
familjeteamet och kommunens aktivitetsansvar. Totalt gjordes 5 intervjuer, (vid två av dessa 
medverkade 2 intervjupersoner).  
 
3.3 Tillvägagångssätt  
	
Initialt gjordes ett studiebesök på en verksamhet, Hikikomori som arbetar med hemmasittande 
ungdomar i åldern 16-21 år. Där gavs information om att ungdomar som har kontakt med 
olika samhällsaktörer till exempel socialtjänsten eller försäkringskassan inte tillhör 
målgruppen för Hikikomori. Den forskning som finns kring fenomenet hemmasittare är 
begränsad, de artiklarna vi funnit är främst baserade på studier i andra länder än Sverige. 
Utgångsläget blev 11 stycken vetenskapliga artiklar. För att komplettera artiklarna har 
underlag i form av rapporter, böcker och lagrum sökts fram.  
 
För att hitta informanter till intervjuerna togs ytterligare en kontakt med Hikikomori för att få 
tips om andra verksamheter i Umeå Kommun som skulle kunna vara av intresse. 
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Socialtjänstens mottagningsenhet kontaktades och därifrån Vuxenenheten, som efter en 
omorganisation är de som möter ungdomar som är hemmasittande. Vuxenenheten kunde inte 
ställa upp på intervjuer, varför andra privata kontaktnät användes. Detta resulterade i flera 
olika namn inom verksamheter som bedömdes som intressanta. Ett missivbrev (bilaga 1) 
konstruerades och kontakt togs med personerna antingen direkt via ett telefonsamtal eller 
genom att missivbrevet mailades ut med en upplysning om en återkoppling vid ett senare 
tillfälle. 
 
Parallellt med detta konstruerades ett semistrukturerat frågeformulär (bilaga 2) baserat på 
olika teman (Bryman, 2011), för att täcka in områden som ansågs intressanta utifrån 
forskningsöversikten. Genom att fokusera på frågeområden istället för specifika frågor fördes 
samtalet mer naturligt framåt och informanten fick själv möjlighet att styra i vilken ordning 
svaren kom. Intervjuguidens områden kompletterades med några specifika frågor för att 
kunna styra samtalet framåt vid behov. En semistrukturerad intervju är flexibel (Bryman, 
2011) och passade då vi ville vara aktiva och fånga upp informanternas svar med eventuella 
följdfrågor. Samtliga intervjuer spelades in men för att ha möjlighet att fånga upp områden 
och svar ytterligare användes även anteckningsblock och penna vid intervjuerna. 
 
Samtliga fem intervjuer har hållits på respektive informants arbetsplats, två av intervjuerna 
hölls i grupp. Intervjuernas tidsåtgång har varierat mellan ca 30 minuter till 2 timmar. Vid 
intervjuerna har frågorna ställt i ungefär samma ordning då svaren kan påverkas utifrån när 
under intervjun frågorna ställs (Ejvegård, 2009). 
 
3.4 Analys av data  
	
Samtliga intervjuer transkriberades noggrant, små pauser markerades med punkter, och varje 
ord skrevs ut i den mån det var möjligt. Detta gjordes för att inte missa viktiga detaljer som 
kan ha betydelse vid ett senare tillfälle i analysen (Thorlander & Cekaite, 2015). 
Transkriberingen gjordes med hjälp av en webbaserad sida (www.otranscribe.com) som 
reglerat hastigheten på samtalen och därmed underlättat skrivprocessen.  
 
Utifrån en abduktiv ansats i studien har det empiriska materialet bearbetats med hjälp av både 
en konventionell och en riktad kvalitativ innehållsanalys. Den konventionella analysen anses 
lämplig att använda om den existerade forskningen kring ett fenomen är relativt begränsad då 
den ger en förståelse och en ökad kunskap om det fenomen som undersöks (Hsieh & 
Shannon, 2005). Efter genomläsning av det transkriberade materialet plockades 
meningsbärande enheter ut d v s meningar med relevant information. De utvalda meningarna 
gavs koder (bilaga 3), ett eller flera ord som beskrev meningens innehåll. Därefter 
organiserades koderna i grupper utifrån ett gemensamt innehåll (Graneheim & Lundman, 
2004). Indelningen av koderna justerades ett flertal gånger för att sedan tillsammans tilldelas 
kategorier. Det framkom fem kategorier. Utifrån tolkningen av resultatet har ett 
underliggande tema visat sig i form av tid och resurser. Dessa har varit återkommande 
områden i samtliga intervjuer. Den riktade innehållsanalysen (Hsieh & Shannon, 2005) är 
bearbetad utifrån den semistrukturerade intervjuguidens teman.  
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Exempel på hur analysarbetet har gått till:  
Utifrån den meningsbärande enheten,  ”…de här barnen, det krävs ju jättemycket insatser. 
Och då måste man vara många, som hjälps åt.” har vi tilldelat koden ”ekonomi”. Koden har 
hamnat under kategorin ”arbetsmetod” för att avslutningsvis leda till vårt övergripande tema, 
tid och resurser. 
 
3.5 Sökmotorer 
	
De databaser som använts är: SocIndex, Swepub och Google Schoolar. Några av de sökord vi 
använt oss av är, “hikikomori”, “school dropout”, “school refusing”, “school refusal 
behavior”, “social withdrawal”, “youth social withdrawal”, “social isolation”, och “social 
exclusion”. 
 
3.6 Forskningsetiska överväganden 
	
Samtliga intervjuer har hanterats utifrån de fyra etiska huvudkraven som gäller för forskning i 
Sverige. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Med informationskravet menas att de som deltar i studien ska vara 
informerade om dess syfte, att deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta 
deltagandet om de själva önskar (Bryman, 2011). Detta presenterades i missivbrevet 
tillsammans med nyttjandekravet, som innebär att uppgifterna bara får användas för vår 
undersökning, och konfidentialitetskravet, som betyder att deras uppgifter inte kommer 
lämnas ut utan att de samtyckt till det (Ejvegård, 2009). 
 
I början av varje intervju informerades dessa krav igen muntligt tillsammans med att de som 
deltog i en undersökning själva fick bestämma över medverkan, samtyckeskravet. Vid 
intervjuerna gavs även ett samtycke till inspelning av samtalen. Angående 
konfidentialitetskravet fördes en dialog kring avsikten att avidentifiera personerna i 
uppsatsskrivandet, något som en av våra informanter trodde skulle kunna vara svårt utifrån 
den roll personen hade. Informanten i fråga uppgav dock att det inte var ett problem om hen 
inte kunde avidentifieras helt. Vi har utifrån detta fört ett resonemang kring svaren som den 
intervjun gav och bedömningen från vår sida är att ingenting framkom som var av känslig art 
utan var av en mer beskrivande karaktär. 
 
3.7 Tillförlitlighet  
	
För att få en tillförlitlighet i studien bör fyra kriterier uppfyllas, trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). För att få en 
tillförlitlighet i arbetet har en noggrann beskrivning över tillvägagångssättet gjorts för att 
läsare ska kunna avgöra om det finns en överförbarhet och en pålitlighet i studien. 
Överförbarheten i arbetet kan vara begränsat då syftet är att undersöka hur socialtjänsten i 
Umeå kommun arbetar med hemmasittande ungdomar. Vi anser att liknande forskning kan 
göras i andra kommuner och resultaten kan komma att likna våra. För att få ökad pålitlighet 
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har arbetet kontinuerligt granskats av handledare. Trovärdighet nås genom de etiska 
huvudkraven och vi har vid intervjuerna informerat om dessa samt erbjudit deltagarna att läsa 
materialet. Detta för att de ska kunna godkänna att vi uppfattat deras information på rätt sätt. 
Vi har i processen försökt hålla oss objektiva och reflektera över de val som gjorts. 
 
4. Kunskapsöversikt 
 
Den forskning om hemmasittare som finns har ofta en pedagogisk koppling och mindre har 
beskrivits hur man konkret arbetar med gruppen.  
 
4.1 Hemmasittare 
	
Hemmasittande barn och unga har de senaste åren blivit ett uppmärksammat problem i främst 
skolan, men även hos andra samhällsaktörer som arbetar med ungdomar. Fenomenet 
hemmasittare uppmärksammades redan under 80-talet i Japan där benämningen på 
hemmasittande ungdomar kom att kallas Hikikomori med betydelsen ”att dra sig undan” 
(Furlong, 2008). Hikikomori i Japan beskrivs som unga människor som varken arbetar eller 
studerar under en period av minst 6 månader (Furlong, 2008; Tateno, Park, Kato, Umene-
Nakano & Saito, 2012). Bakomliggande orsaker till hemmasittande i Japan (Hikikomori) har 
bland annat kopplats till psykisk ohälsa, socioekonomiska och/eller familjeförhållanden 
(Furlong, 2008). Skolvägran är en annan aspekt som under senare tid lagts till som en 
bakomliggande och bidragande orsak till att hemmasittande uppstår (Tateno et al, 2012). I 
Japan beskrivs Hikikomori ha begränsade sociala relationer utöver den till sin egen familj. 
Några vanligt förekommande antaganden är att en Hikikomori inte umgås med någon annan 
än familjen. Men det finns de som lämnar sina hem regelbundet, på väl valda tider då risken 
att stöta på en granne eller klasskamrat är liten, som till exempel tidig morgon eller sen kväll. 
Vidare finns det de unga som gömmer sig bakom en fasad av att de går till skolan på 
morgonen men spenderar istället dagen med att vandra runt på gator eller åka tåg och 
tunnelbana. De som stannar hemma utan att lämna sitt hem kan få ett socialt utbyte genom att 
kommunicera via internet. Det är viktigt att se på hemmasittare som en komplex och 
heterogen grupp, där orsaken till isoleringen kan variera samt att isoleringen ser olika ut för 
individerna (Furlong, 2008). 
 
Numer finns fenomenet hemmasittare över hela världen (Kato et al. 2012). I bland annat 
Storbritannien kopplas hemmasittande ungdomar i åldern 16-24 år som inte går i grundskola, 
arbetar eller arbetstränar till begreppet NEET, ’not in education, employment or training’ 
(Sadler, Akister & Burch, 2015). Definitionen av NEET skiljer sig åt mellan länder och i 
Storbritannien omfattas alla som exempelvis är långtidssjukskrivna, föräldralediga eller har en 
nedsatt arbetsförmåga och som på grund av dessa orsaker inte kan arbeta eller studera. Den 
japanska definitionen av NEET inkluderar inte arbetslösa, arbetssökande eller föräldralediga 
(Furlong, 2008). Begreppet NEET har fått kritik för att vara för brett och missvisande 
(Furlong, Inui, Nishimura & Kojima, 2012).  
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En hemmasittande elev i Sverige definieras som en ungdom med ogiltig frånvaro från skolan i 
minst tre veckor (Gladh & Sjödin, 2013). Orsakerna bakom ogiltig frånvaro kan delas in i två 
huvudkategorier varav den ena rör tre skolfaktorer (pedagogisk, organisatorisk och social) och 
den andra handlar om hemmet och familjen (Skolverket, 2010). Orsaken bakom handlar om 
skolfaktorer och elevens hemförhållanden i kombination vilka bidragit till en lång och ogiltig 
frånvaro. Goda rutiner och tidig upptäckt öppnar upp för tidiga insatser och beskrivs som 
grundläggande för att frånvaron inte ska fortgå. Det krävs vidare att orsakerna blir grundligt 
utredda och att konkreta förändringar sker (Skolverket, 2010). 
 
4.2 Utanförskap 
	
Utsatthet och utanförskap börjar oftast tidigt i livet men kan vara lättare att identifiera i vuxen 
ålder. För att kunna identifiera de ungdomar som riskerar att hamna i ett utanförskap bör man 
vara uppmärksam på följande kriterier enligt Mattila (2012).  

- Skolk och olovlig frånvaro i skolan 
- Bristande måluppfyllelse/betyg i skolan 
- Inordningsproblematik 
- Destruktiv beteendeproblematik 
- Social beteendeproblematik (Mattila, 2012, s.19.) 

 
Idag beräknas ca 10-15% av de barn som föds (ca 100 000 barn) varje år i Sverige att hamna i 
någon form av utsatthet och utanförskap (Mattila, 2012). Oftast startar det i tidig ålder. Ett 
riskbeteende hos barn och ungdomar kan visa sig genom bl. a skolk, avstånd från 
regler/instruktioner i skola och samhälle, missbruk, våldsbenägenhet, kriminalitet, 
självskadebeteende, omfattande relationsproblem och normbrytande beteende. Detta kan leda 
till ett livslångt utanförskap (ibid). Den totala samhällskostnaden för varje årskull av 
ungdomar i Sverige som hamnar i utanförskap kan bli uppemot 150 miljoner kronor. 
Kostnaden av att sätta in tidiga insatser beräknas av Nilsson & Wadeskog (2008) till cirka  
500 000 kronor per individ. Det kan anses som en stor utgift men i ett längre perspektiv blir 
det en besparing (Göteborgsregionens kommunalförbund, 2013). 
 
Ungdomar som blivit hemmasittare är en utsatt grupp genom att de isolerar sig från samhället 
i stort. Det leder till att de hamnar i ett utanförskap (Friberg, Karlberg, Sundberg Lax & 
Palmér, 2015). För att kunna förebygga och bryta ett utanförskap är det viktigt att identifiera 
bakomliggande orsaker (Mattila, 2012). Barn från liknande uppväxtförhållanden klarar av 
situationer på olika sätt beroende på vilka risk- och skyddsfaktorer de bär med sig (Bjärvall, 
2006). Mattila (2012) menar att en trygg anknytning till föräldrarna är en viktig skyddsfaktor 
för ett barn/ungdom. Det handlar om hur de vuxna lyckas tillgodose barnens grundläggande 
fysiska, psykiska, känslomässiga, själsliga och sociala behov för att de ska klara sig bra i 
livet. Vuxna ska sätta gränser och vara en trygghet som barn kan vända sig till oavsett 
situation. Brodin (2008) menar att barn som vuxit upp under svåra förhållanden själva har 
påtalat vikten av att känna förtroende till en vuxen, någon de kunnat vända sig till. 
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4.3 Familjen 
	
Det är en förälders skyldighet att hjälpa barn och ungdomar och det är aldrig försent att 
förebygga och bryta ett utanförskap (Mattila, 2012). Bjärvall (2006) anser att det är av stor 
vikt att insatser sätts in tidigt för barn som far illa. För att minska utsatthet ska det göras på tre 
nivåer. Dessa är samhälls-, familje- och barnets egen nivå. 
 
Att vara förälder till en ungdom som blivit hemmasittare är ofta förenat med stress och stor 
oro inför hur framtiden kan komma att se ut för den unge. Föräldrar till hemmasittare skattar 
sitt mående lägre än föräldrar vars barn kommit till HVB-hem med stora psykosociala och 
psykiatriska besvär. (Friberg, Karlberg, Sundberg Lax & Palmér, 2015). Föräldrar som tyckt 
att de testat allt för att hjälpa sitt barn kan till slut bli så uppgivna att de ger upp sitt 
engagemang. Dessa föräldrar lider oftare av depressioner och ångest än föräldrar till barn utan 
problem. Det är heller inte ovanligt att någon eller båda föräldrarna är eller blir sjukskrivna i 
perioder (ibid).  
 
En möjlig anledning till att ett barn blir hemmasittande är att den lever i en otrygg hemmiljö. 
Det kan handla om en förälder med missbruksproblematik, barn med separationsångest från 
föräldrarna eller att föräldrarna inte har förmåga att ge det stöd som barnet behöver (Friberg et 
al. 2015). Ett barn kan utveckla ett hemmasittande på grund av den anknytningsproblematik 
som barnet har till en förälder eller annan vårdtagare. För att ett barn ska återgå till skolan är 
det därför viktigt att både barn och föräldrar får stöd (Krieg & Dickie, 2013). 
 
I Japan får föräldrar till hemmasittande ungdomar lära sig strategier för att hjälpa sitt barn att 
återgå till skolan. Föräldrarna instrueras hur de ska minimera sekundära vinster av skolvägran, 
ha bra rutiner hemma, klargöra datum och process för när ungdomen ska återgå till skolan, 
samt få strategier kring hur de ska ignorera det dysfunktionella beteendet. Det har visat sig att 
barn som inte trivs i skolan och som av föräldrarna får tillåtelse att vara hemma kommer att 
uppleva en glädje av att göra det den själv vill. Det förstärker det skolvägrande beteendet 
(Maeda, 2015). Även Friberg et al. (2015) påpekar att förälder kan påverka och förstärka ett 
barns hemmasittande genom sitt sätt att agera. Då barnet skriker, gråter och bönfaller ger 
föräldrarna med sig och låter barnet stanna hemma från skolan, vilket innebär en belöning av 
det negativa beteendet.. Föräldrarna får inte skuldbeläggas för detta utan det är förståeligt 
utifrån den situation de befinner sig i. Men att låta barnet vara hemma från skolan är en 
kortsiktig lösning som i längden kan ge konsekvenser som hemmasittande. I UR:s 
dokumentär (2014) berättar föräldrar om den maktlöshet de upplevde och den oro de hade att 
deras barn skulle bli omhändertaget. Vidare berättade de  att skolan inte gav något gehör för 
situationen utan ansåg att de gjorde vad de skulle och att det var upp till föräldrarna att få 
barnet till skolan. När föräldrarna bad om hjälp var det slutligen polisen som kom, vilket i sin 
tur  resulterade i en anmälan till socialtjänsten. 
 
Då syftet är att snarast få den unge att återgå till skolan är föräldrarna en viktig del i 
processen. Vissa anser att föräldrarna bör sätta stopp för beteendet genom att följa/tvinga 
barnet tillbaka till skolan (Maeda, 2015). Det finns också tillfällen när en förälder inte bör 
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tvinga sitt barn till skolan. Det är när barnet till exempel är mobbat (Friberg et al. 2015). 
Föräldrar behöver användbara lösningar som fungerar långsiktigt eftersom kortsiktiga 
lösningar oftare förvärrar situationen. I UR:s dokumentär (2014) beskrev föräldrar att fokus 
från myndigheter som barn- och ungdomspsykiatrin och/eller skolan handlade om att bryta 
isoleringen medan föräldrarna brottades med den ångest som barnet utvecklat efter att ha varit 
isolerad under lång tid. Föräldrarna beskrev också att det ofta var möten där de upprepade 
gånger fick berätta sin historia, vilka åtgärder som gjorts och vad som fungerat eller inte 
fungerat. De upplevde också en otydlighet i vem som bar ansvar för olika insatser kring den 
hemmasittande ungdomen.  
 
4.4 Samverkan 
	
Samverkan kan definieras som ” (…) medvetna målinriktade handlingar som utförs 
tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte” 
(Danermark, 2005, s.15). Samverkan mellan myndigheter regleras bland annat i 
Förvaltningslagen 6§, där myndigheter ska vara varandra behjälpliga i ärenden inom ramen 
för den egna verksamheten. När det gäller barn och unga har myndigheter en särskild 
skyldighet att samverka. Detta regleras i lagrum till exempel inom hälso- och sjukvård, polis, 
förskola och skola men framförallt inom socialtjänsten. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret 
för barn och unga när det gäller stöd och skydd, vilket upprätthålls genom att myndigheter 
och yrkesverksamma enligt 14§ Socialtjänstlagen (SoL), är skyldiga att anmäla om de 
misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Vidare ska socialtjänsten enligt SoL 5§ 
aktivt verka för att samverkan kommer till stånd. (SFS 2001:453) 
 
Den 1 juli 2003 införde regeringen nya lagbestämmelser om skyldigheten till samverkan för 
bland annat skola och hälso-och sjukvård. I samband med detta lagförslag beslutade 
regeringen att det behövdes klargörande strukturer och tydligt stöd i hur myndigheter ska 
arbeta med barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa (Josefsson, 2007). Samarbete 
mellan olika samhällsaktörer ger ett värde för den enskilde om det sker utifrån en helhetssyn 
kring individens samtliga behov men även utifrån individens egen delaktighet 
(Socialstyrelsen, 2001). Samverkan bör inte ses som ett mål i sig utan som ett steg i ledet för 
ökad hälsa, god livskvalitet som leder till självförsörjning för individen samt minskar 
samhällets kostnader (ibid). Samverkan kan idag inte ses som ett valfritt alternativ för 
samhällsaktörer utan samarbete mellan myndigheter är en nödvändighet och ett måste i vårt 
välfärdssamhälle (Danermark & Kullberg, 1999). Detta ställer krav på planering och ledning i 
verksamheterna. Samverkan kan definieras utifrån fyra olika nivåer. På den första nivån av 
samverkan ligger fokus på råd och stöd från en yrkesgrupp till en annan. På nästa nivå handlar 
samverkan om att koordinera insatser för att tillsammans uppnå ett så bra resultat som möjligt 
för till exempel en individ. Den tredje handlar om att aktörer skapar nya arbetsformer för ett 
gemensamt arbete, utifrån tydligt avgränsade frågor. Med den fjärde, även benämnd som den 
ambitiösa nivån, avses olika verksamheter som slås samman till en ny gemensam verksamhet 
(Danermark, 2005). 
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Germundsson (2011) menar att det har blivit vanligare med samverkan mellan olika 
samhällsaktörer inom offentlig sektor, som till exempel mellan socialtjänst och skola. Vidare 
framhåller Germundsson att de olika välfärdstjänster som finns att tillgå idag har lett till fler 
aktörer på området. Aktörer som specialiserat sig och därigenom skapat expertområden. 
Denna specialisering medför större krav på samverkan mellan aktörer för att kunna möta upp 
den enskildes behov. Även om det finns en ambition att ha ett helhetsperspektiv kring den 
enskilde kan det uppstå problem utifrån de olika utgångspunkterna hos de olika aktörerna. 
Vissa typer av kunskaper kan anses ha mer status än andra (Danermark, 2005). Svensson, 
Johansson & Laanemets (2008) påtalar utifrån en ekonomisk aspekt att aktörer kan föredra att 
ta del av andras resurser före än att dela med sig av sina egna. De framhåller dock att det 
viktigaste med samverkan ligger i vad som gynnar den enskilde personen eller de grupper 
som man samverkar kring. Det är vanligt förekommande att de som kommer i kontakt med 
socialtjänsten har omfattande problematik som kan kopplas till flera olika samhällsaktörer 
vilket förstärker vikten med samverkan och för att få en helhetsbild av vilka insatser som 
behövs (ibid).  
 
4.5 Samverkan kring hemmasittare 
	
Gladh & Sjödin (2014) framhåller att samverkan är en viktig faktor i arbetet att vända en svår 
skolproblematik. De menar att olika yrkesgrupper och professionella måste arbeta 
tillsammans för att eleven ska få adekvat hjälp. Samverkan kring ärenden som rör elever med 
hög skolfrånvaro bör vara mer än gemensamma möten kring eleven. Gladh & Sjödin (2014) 
hävdar att det finns samarbetsmöjligheter som kan utvecklas. Det kan handla om en så kallad 
”hemma-hos-insats” från socialtjänsten, där nästa steg skulle kunna vara att följa eleven till 
skolan eller påminna om tider etc. Vidare skriver Gladh & Sjödin att vissa insatser kan 
upplevas som kostsamma och tidsödande för specifika yrkesgrupper, från skola och 
socialtjänst. Men, ett gemensamt arbete kring hemmasittare kräver ett pedagogiskt såväl som 
ett psykosocialt stöd för att påverka problematiken.  
 
Backlund (2007) skriver i sin avhandling att frågor kring sekretess, avsaknad av feedback 
myndigheter emellan, resursbrist och omorganiseringar kan ligga bakom de 
samarbetssvårigheter som kan uppstå mellan skola och socialtjänst. Det är relativt enkelt att 
genom samtycke från berörda parter lösa frågorna kring sekretess. Uppgifter kring den 
enskilde är inte offentliga och huvudregeln inom socialtjänsten är att sekretess råder. När det 
gäller barn och unga (under 18 år) är det vårdnadshavarna som bestämmer om socialtjänsten 
får lämna ut uppgifter rörande eleven till skolan (Socialstyrelsen, 2012). Detta regleras i 
Offentlighets- och sekretesslagen kapitel 10 1§ (SFS 2009:400). 
 
4.6 Kommunens ansvar 
	
I Socialtjänstlagens portalparagraf (SoL 1 kap 1§) framgår det ”Att socialtjänsten på 
demokratins och solidaritetens grund ska främja människornas ekonomiska och sociala 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt deras aktiva deltagande i samhällslivet”. Enligt 5 
kapitlet SoL ska socialnämnden bland annat, tillsammans med andra samhällsaktörer med 
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särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och unga som har visat tecken på en 
ogynnsam utveckling. Vidare ska socialnämnden i nära samarbete med hemmen sörja för att 
dessa barn och unga får det skydd och stöd som de behöver. (SFS 2001:453) 
 
Den 1 januari 2010 lagstadgades det i SoL om kommuners skyldighet att upprätthålla 
individuella planer. En plan ska upprättas av en myndighet för att ett barn ska få sina behov 
tillgodosedda och om den enskilde samtycker till detta. Det ska göras med och i samförstånd 
med den unge och dess vårdnadshavare (SKL, 2013).  
Enligt Skollagens 29:e kapitel 9§ ligger ansvaret på hemkommunen att hålla sig underrättad 
om hur ungdomarna i kommunen, som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år, håller sig 
sysselsatta. Vidare framgår det att kommunen ska erbjuda dessa ungdomar lämpliga 
individuella åtgärder. Syftet med dessa åtgärder är att motivera individen att återuppta eller 
påbörja en utbildning. I samma kapitel 13§ regleras skolans ansvar att på initiativ från 
socialnämnden samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. (SFS 
2010:800) 
 
5. Resultat 
 
I detta avsnitt redovisas de resultat som framkommit i intervjuerna. Innan resultatet 
presenteras ges en beskrivning av de verksamheter som informanterna kommer ifrån. Utifrån 
vår kvalitativa innehållsanalys har följande kategorier framkommit; arbetssätt, arbetsmetoder, 
orsaker, konsekvenser samt definition av hur man ser på vad en hemmasittare är. 
 
Vi har valt att fokusera på gruppen hemmasittare i åldern 16-21 år som inte har skolplikt eller 
ingår i Hikikomoris verksamhet. Däremot har det varit nödvändigt att även få kunskap kring 
hur man arbetar med de barn och unga som har skolplikt. Detta med anledning av den 
forskning som säger att hemmasittande inte uppstår från en dag till en annan. 
 
5.1 Presentation av informanternas verksamheter 
 
5.1.1 Ungdomstorget  
	
För att hjälpa ungdomar i Umeå- och Vännäs kommun att komma in på arbetsmarknaden, 
börja studera och förebygga behov av försörjningsstöd finns samverkansprojektet 
Ungdomstorget. Här samverkar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, 
Ungdomscentrum och Viva Arbete med att erbjuda olika former av stöd för att en ungdom 
ska bli självförsörjande. När en ungdom inte slutfört sina gymnasiestudier eller funderar på att 
avbryta dessa kan Ungdomstorget vara behjälplig i att hitta en annan sysselsättning. 
Ungdomstorget har ett nära samarbete med kommunens aktivitetsansvar. (Umeå Kommun, 
2016) 
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5.1.2 Kommunens aktivitetsansvar 
	
Umeå kommun har ett aktivitetsansvar för alla ungdomar i åldern 16-20 år som inte har en 
gymnasieexamen. Kommunen har skyldighet att hålla sig informerad om vad ungdomar har 
för sysselsättning men också att erbjuda olika insatser som till exempel praktik. 
	
5.1.3 Socialsekreterare barn- och unga 
	
När Socialtjänsten tagit emot en anmälan kring ett barn eller en ungdom, görs en utredning 
som ligger till grund för eventuellt ytterligare insatser. Informanten är väl insatt i fenomenet 
hemmasittare och hur arbetet kan bedrivas för barn och unga som befinner sig i och eller i 
riskzonen för ett långvarigt hemmasittande. 
 
5.1.4 Ungdomsteamet  
	
Ungdomsteamet är en insats inom socialtjänsten och arbetar med stöd och behandling för 
ungdomar i åldern 16-24 år. En ungdom kan bli aktuell för denna insats efter att en utredning 
har gjorts på barn/unga-enheten.  
 
5.1.5 Familjeteamet  
 
Familjeteamet är en öppenvårdsenhet för barn och ungdomar i åldern 12-15 (16) år och deras 
föräldrar. Det är en insats på specialistnivå som bland annat arbetar utifrån att stärka en 
familjs sammanhållning och tillit till varandra.  
 
5.2 Det handlar om hur man arbetar med en hemmasittare  
	
Att arbeta lösningsfokuserat mot en ungdom handlar om att se vad som behöver göras för att 
denne ska återgå till skolan. Det beskrivs som faktorer där andra gör saker för att barnet 
fysiskt ska närvara i skolan, till exempel ge skjuts från hemmet till skolan. Åsikterna kring 
denna metod går isär och exempelvis familjeteamet anser att det är en lösning utifrån de 
professionellas perspektiv och inte ungdomens behov. En lösningsfokuserad metod riskerar 
att förminska betydelsen av att få till en dialog om och med ungdomen och dennes familj. Det 
kan också vara en metod som kan orsaka problem i arbetet med hemmasittande ungdomar då 
den beskrivs handla om att hitta snabba lösningar. Det finns inte belägg för att snabba 
lösningar fungerar för denna grupp. Metoden anses också ställa krav och förväntningar på 
ungdomen och familjen. Om dessa inte vågar säga ifrån till den professionelle kan detta 
riskera det fortsatta samarbetet. Familjeteamet framhåller att de i sitt arbete är inspirerade av 
ett salutogent förhållningssätt. Fokus ligger på att hitta små saker som kan vara till hjälp i 
processen men inte ger lösningen i sig. Det tar ofta längre tid men anses av bland annat 
familjeteamet vara ett förhållningssätt som stärker upp ungdomen och ger en hållbarhet. 
 
Tid är en aspekt som genom samtliga intervjuer spelar in i arbetet med hemmasittande, men 
tid kan också handla om en mognad hos ungdomen. Från att ha varit isolerad i stora delar av 
sitt tonårsliv till att en dag ”vakna till”. Många hemmasittare beskrivs befinna sig i en 
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uppförsbacke där insatsen beräknas ta tid. Vidare kan insatsen gå både fortare och enklare 
med det fåtal unga som själva har kunnat uttrycka ett önskemål om att bryta sin isolering. 
 

”...för helt plötsligt gör de otroliga språng när de närmar sig tjugo, som  
att ingenting funkat.. så är det som om någon pollett trillat ner och det 

 börjar hända grejer.” (Ungdomsteamet) 
 
Vissa insatser som ges till en familj kan till en början vara väldigt intensiva, det kan röra sig 
om hembesök varje vecka. Samtidigt måste de professionella vara vaksamma på att familjen 
inte blir beroende av besök och stöd. Det är en balansgång. Insatsen ska vara satt över tid och 
komma att avta successivt. Det är viktigt att hela tiden ha detta med sig i arbetet. Det är också 
viktigt att låta familjen ha kontrollen, initiativet och bjuda in. Som professionell kan man få 
stå i farstun ett bra tag och det är viktigt att våga stå kvar. Arbetet med familjen handlar 
mycket om att se dem, och göra dem uppmärksamma på saker de gör samt förstärka positiva 
händelser och dialoger, men också att utmana och träna i att kommunicera, utan tjat och bråk. 
Det är viktigt som professionell att ha is i magen och vara nyfiken, inte gå in och styra och 
säga att ’gör si eller gör så’. Humor är en kanal som stärker relationer även mellan familjen 
och den professionelle. En bra balans mellan humor och allvar för arbetet framåt, det blir 
lättare att förstå och lyssna för alla parter. Genom att visa sig mänsklig i sin yrkesroll, skapas 
mänskliga möten mellan individer. Det kan vara att få olika aktörer som mentorer eller 
skolkuratorer att komma hem till familjen och möta den där. Familjerna beskrivs ofta som 
sköra och genom att komma hem till dem får de behålla en känsla av kontroll i en utsatt 
situation. 
 

”Vi måste ha en idé när vi kliver in och när vi kliver ut ur en familj, så vi börjar i  
första mötet och frågar familjen, när ska vi vara klara? Hur vill ni att det ska se ut 

 när vi går ut ur er familj?” 
(Familjeteamet) 

 
Insatser med fokus på ungdomen handlar ofta om samtalsbehandling med kognitivt och 
beteendeinriktat fokus utifrån den unges psykosociala problematik. Vanliga bekymmer som 
det kan handla om är dåligt psykiskt mående, att strukturen i vardagen inte fungerar, att man 
har ett pågående missbruk, är i kriminalitet eller att man lever i en familj med psykisk ohälsa. 
Flertalet ungdomar är odiagnostiserade och några får en diagnos under tiden som de har en 
insats från socialtjänsten. Vissa ärenden blir mer utmanande då det råder en otydlighet kring 
om ungdomen hör hemma inom specialistpsykiatrin, socialtjänsten eller ibland på båda 
ställena. De flesta ungdomar som kommer till Ungdomsteamet har haft långvariga svårigheter 
i sina familjer, vilket bidragit till att individerna mått dåligt. Utan att ha siffror på det, handlar 
det sällan om ungdomar som bor med föräldrar som lever ihop och där båda är 
heltidsarbetande.  
 

”Vi jobbar utifrån ungdomens målsättning, och vi jobbar  
framförallt med samtalsbehandling.” (Ungdomsteamet) 
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Tidigare var arbetet av en mer uppsökande karaktär vilket innebar att de ibland kunde åka 
hem till en familj för att komma i kontakt med en ungdom. Idag förutsätts det att ungdomen 
kommer på sin avtalade tid för samtal. Insatsen bygger på frivillighet och eget ansvar. 
Ungdomsteamet menar dock att det finns behov av en uppsökande verksamhet för dessa 
ungdomar och ibland åker de hem för att möta en ungdom i hemmet, det gäller att vara 
flexibel.  
 
Fokus ligger på att hjälpa ungdomarna att förstå sig själva. Hur man fungerar, hur man mår 
och hur man påverkas av olika saker i livet. Det har blivit vanligare att jobba med hela 
familjen än vad det var tidigare. Styrkan i arbetet är tålamod, att se den unge, att skapa 
relationer och att samarbeta med andra aktörer. Det är viktigt att vara prestigelös. 
 

”Vi vill ju hjälpa ungdomen...att ta hand om sig själv och vara drivande  
i sitt eget liv. Att få dom att känna sig som att dom sitter och styr vid ratten i sitt liv.” 

(Ungdomsteamet) 
 

5.3 Hur socialtjänsten kommer i kontakt med hemmasittare 
 
För att socialtjänsten ska kunna sätta in olika former av insatser kring hemmasittande barn 
måste skolan eller föräldrarna ha kontaktat socialtjänsten. Detta kan bland annat ske genom 
första linjen, elevhälsan eller genom en orosanmälan. I de fall där en ungdom fått insatser 
genom första linjen eller genom Hälso-, Lärande och Trygghets-möten (HLT) och dessa 
insatser inte räckt till görs en utredning om vidare insatser som kan leda till exempelvis 
familjeteamet eller ungdomsteamet. Det förekommer även att barn- och ungdomspsykiatrin 
kontaktar familjeteamet för att gemensamt lägga upp en planering kring den unge. Ibland 
kontaktar första linjen familjeteamet direkt för att rådgöra och förmedla kontakt med en 
ungdom. Beroende på vilka insatser som sätts in kommer arbetet och tillvägagångsätten att se 
olika ut.  
 

”Det är en jätteklurig målgrupp och man kan göra fina projektplaner på 
papper men i själva verket är det otroligt svårt att få en människa till  

förändring. Det spelar ingen roll hur fina dokument man har.” 
(Ungdomsteamet) 

 
Ungdomsteamet fokuserar på ungdomar men beroende på vilken ålder som ungdomen har ser 
upplägget olika ut. När den unge är under 18 år kopplas vårdnadshavarna in per automatik. Är 
en ungdom däremot över 18 år så kan denne välja bort att föräldrarna involveras, vilket i sig 
kan medföra vissa utmaningar i själva insatsen.  
 

”…gymnasieungdomar ska kliva fram och ta mera ansvar för sig själva medan  
föräldrarna kan behöva backa tillbaka. Det är ett vanligt tema när vi jobbar med samtalen.  

Det handlar om att avlasta föräldrarna för de är ganska ofta trötta .” (Ungdomsteamet) 
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Familjeteamet å sin sida fokuserar mer på föräldrarna och arbetar med att stärka upp dessa i 
sitt föräldraskap.  
 

”Vi jobbar väldigt mycket med föräldrarna, aldrig med barnet, nästan aldrig,  
för dom har tillräckligt mycket som det är.” (Familjeteamet) 

 
De familjer som kommer i kontakt med familjeteamet beskrivs med ord som 
”multimyndighetsfamiljer”, det vill säga de är och har oftast varit i kontakt med flera 
myndigheter under långa perioder. De har oftast blivit trötta och uppgivna i processen att få 
adekvat hjälp och stöd. Familjer kan uppleva sig skickas mellan olika myndigheter såsom till 
exempel skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin mm. Ingen upplevs ta fullt 
ansvar för det hemmasittande barnet och familjen. Detta medför långa processer där familjen 
kan uppleva sig komma i kläm. 
 
Det blir uppenbart att när skolplikten inte längre finns med i bilden så försvåras arbetet kring 
den hemmasittande unge. För de ungdomar som inte är aktuella inom skolan finns 
Hikikomori. Den verksamheten riktar sig till de ungdomar som inte har någon kontakt med 
några myndigheter. Hikikomoris syfte är att bryta en ofrivillig isolering och beskrivs som en 
tidig insats. När dessa märker att en person är redo för arbetsprövning aktualiseras ungdomen 
vidare till Ungdomstorget. Ungdomen skriver på ett medgivande att det är okej att 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, arbetsmarknadsenheten, skolan och 
psykiatrin får utbyta information med varandra. Ungdomstorget arbetar sedan vidare och olika 
insatser kan erbjudas som till exempel medicinsk rehabilitering, social rehabilitering eller 
arbetslivsrehabilitering. Insatser som så småningom ska leda till att en ungdom kan stå till 
arbetsmarknadens förfogande.  
 
Umeå kommun har en skyldighet att kontakta ungdomar som avslutar sina gymnasiestudier. I 
de fall där en ungdom väljer att avbryta sina gymnasiestudier har kommunen ett 
aktivitetsansvar. Detta ansvar innebär att kommunen ska hålla sig underrättad om vilken sorts 
sysselsättning som en ungdom har istället för gymnasieskolan men ska även erbjuda en 
individuellt anpassad sysselsättning vid behov.  

 
”Om man backar tillbaka 1,5 år var kommunens ansvar för ungdomar i åldern 16-20 år endast 

att hålla sig informerad och nu måste vi erbjuda någonting – det har blivit en större grej av 
aktivitetsansvaret.” (Kommunens aktivitetsansvar) 

 
När en ungdom är inskriven vid gymnasieskolan och har studiestöd från CSN ställs olika 
typer av krav men om ungdomen inte lever upp till dessa blir denne utskriven. En ungdom 
kan även själv välja att avbryta sina studier. Processen går då genom rektor och 
studievägledare vidare till kommunens aktivitetsansvarige.  
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5.4 Definitioner av hemmasittare 
 
För att få en bild av hur socialtjänsten arbetar med hemmasittande ungdomar behövs en 
inblick i utlösande faktorer och orsaker till att hemmasittande uppstår. Samtliga informanter 
menar att det ser olika ut från situation till situation. Det finns barn som under flera år klarat 
av sin skolgång bra men så händer något i ungdomens liv och ungdomen stannar upp. Dessa 
ungdomar bedöms ofta klara av sina gymnasiestudier med rätt insatser och stöd och blir 
därför en mer sällsynt grupp inom Socialtjänsten. De flesta ungdomar som kopplas till 
hemmasittande har haft ganska mycket insatser i olika former under tiden i grundskolan. 
Återkommande för dessa barn och ungdomar är att de beskrivs vara kravkänsliga. Det kan 
handla om krav i form av att klara av sin skola men också krav att hantera en svår 
hemsituation med föräldrar som har psykisk ohälsa, är frånvarande eller separerade.  
 

”Vi har ett smörgåsbord av insatser för att möta upp olika behov hos  
ungdomarna…. då varje fall blir unikt.” 

(Ungdomstorget) 
 
Både ungdoms- och familjeteamet beskriver, att i processen till att utveckla ett hemmasittande 
beteende, synes de bakomliggande orsakerna härledas till skolan och till överkrav på barnet. 
Barnet har kanske under några år upprätthållit en fasad men senare i skolgången kraschat. Det 
kan också handla om att ungdomen tyckt att det är tråkigt för att skolan är för enkel. Väldigt 
ofta är det begåvade barn som stannar hemma. Representanterna från familjeteamet kopplar 
problematiken till att det kan finnas en diagnos med i bilden. Det kan också handla om att en 
ungdom inte kommer överens med kompisar eller lärare under sin skoltid. Hen skyddar sig 
själv genom att skapa en egen kravlös värld i hemmet tillsammans med till exempel datorn. 
Datorn beskrivs som en bidragande orsak till att ett hemmasittande upprätthålls. Om en 
ungdom ägnar mycket av sin tid till spelande uppstår även ett spelberoende som gör det än 
svårare att bryta beteendet. Samtidigt kan datorn vara den enda kontakt en ungdom har utifrån 
ett socialt sammanhang och utan att behöva lämna hemmet. Många, inte bara barn och 
ungdomar, kan ha stora svårigheter i att reglera, planera och styra sin tid. En del skulle också 
kunna beskrivas sakna en startmotor.  
 

”Vi har dom som kanske har varit i topp i femman och senare kraschar totalt,  
ibland märker vi att skolan inte ser det här och vi funderar på, hur är det möjligt?” 

(Socialsekreterare barn/unga) 
 
En annan möjlig orsak som kan bidra till ett hemmasittande är kopplat till var och hur 
ungdomen bor. De ungdomar som är i behov av skolskjuts och som ett antal gånger missat 
den kanske ser en vinst med att stanna hemma. I förlängningen kan det handla om att hemmet 
har blivit beroende av ungdomen. Det finns någon som kanske skottar snö eller tar hand om 
huset medan föräldrarna är borta eller håller en förälder sällskap i hemmet. Det blir en vana, 
man behövs hemma.  
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”…många som bor ute på landsbygden, där det inte är goda transporter upplever  
efter en tid enkelheten. Hemmet har blivit beroende av denhär ungdomen och föräldrarna 

tycker kanske det har blivit bekvämt att det är någon hemma.”  
(Ungdomstorget) 

 
Familjeteamet betonar att de ser hemmasittande som ett symtom, något som uppstår på grund 
av något annat. Vad detta andra kan vara är inte lätt att definiera. Det kan handla om en 
ungdom som har blivit sårad, farit illa och inte blivit mött eller lyssnad på. Ibland är det en hel 
familj som lever med känslan att ingen lyssnar eller möter dem där de är. Det talas om en 
social oro, som kan ha uppstått av att man blivit kvar hemma eller att en ungdom har varit 
hemma så länge att denne utvecklat en social oro eller social ångest. Informanterna beskriver 
hemmasittande ungdomar som några med väldigt många misslyckanden i sina försök att göra 
någonting.  
 
En definition som ges när vi talar om hemmasittande, är de som är inskrivna i skolan men 
som inte varit där på tre månader. Det rör sig i första hand om barn som har skolplikt, men 
som inte befinner sig i skolan. Gemensamt med gruppen 16-21 åringar så är beskrivningen av 
dessa ungdomar att de inte befinner sig i skolan, de är inte ute och röjer runt på stan utan 
befinner sig till största delen hemmavid.  
 

”…det är ungdomar, men dom är som ingenstans. De har sin största tillvaro / fritid 
hemmavid.” (Socialsekreterare barn/unga) 

 
5.5 Konsekvenser – vikten av att arbeta med en svårhittad grupp 
 
De konsekvenser som beskrivs under intervjuerna är kopplade till individen, familjen och 
samhället. Ungdomarna tappar sin ålder. Känslo- och utvecklingsmässigt sett kan de verka 
flera år yngre än sina jämnåriga. När de kommer in i gymnasieåldern kan de ha missat stora 
delar av tidigare skolkunskaper men även den socialisering som sker via skolan. Det är 
framförallt märkbart bland killar som isolerat sig från skolan och istället ägnat mycket tid åt 
datorn. De kan ha skapat en egen värld där de trivs, känner trygghet och där de får sina behov 
tillgodosedda. Börjar hemmasittandet redan under mellan- eller högstadiet sitter det ofta djupt 
rotat när de blir äldre. Hemmasittare beskrivs ha det svårare att ta igen viktiga delar i 
övergången från ungdomslivet till vuxenlivet. Ett hemmasittande som pågått under en tid kan 
medföra fysisk- och, psykisk ohälsa i form av mat- och sömnproblem. Konsekvenser som 
behöver hanteras utöver beteendet hemmasittande.  
 

”…många utav hemmasittarna har ju idag oftast yngre vänner, som kanske är  
lite grann i samma fas. Så just dethär, att den normala tonårsutvecklingen…den blir ju på ett 

annat sätt. Så kan det ju vara för ungdomar som mår psykiskt dåligt, att åren går.”  
(Ungdomsteamet) 

 
När en ungdom går på gymnasiet ställs krav på närvaro för att få studiestöd från CSN. När 
dessa krav inte följs blir det en direkt konsekvens i att studiestödet dras in. Något som i de 
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flesta fall påverkar både ungdomen och familjen. Föräldrarna lever ofta med en stor press att 
försöka hantera sin ungdom och förmå denne till att återvända till gymnasiet. Det finns krav 
från omgivningen och i intervjuerna har det framkommit att många föräldrar känner sig 
fångna i en situation när deras ungdomar inte vill vara en del av samhället. I förlängningen 
kan konsekvenserna av ett hemmasittande leda till olika former av arbetsmarknadsåtgärder. I 
värsta fall kan det resultera i ett totalt utanförskap i samhället. Ungdomsteamet berättar om 
extremfall där ungdomar på grund av ett långt hemmasittande inte kan stå till 
arbetsmarknadens förfogande. Därigenom kan de heller inte få något ekonomiskt stöd från 
något håll. Ungdomar som riskerar att bli kringflackande som söker sovplats för natten hos 
vänner då de inte har resurser att ha ett eget boende. 
	
5.6 Att finna hållbarhet i sitt arbete – ger hållbarhet till familjen 
 
Att arbeta med ungdomar som blivit hemmasittande beskrivs som tålamodskrävande. 
Inskrivningstiderna inom öppenvården varierar men beskrivs som långa och processen kräver 
tid och varsamhet för att man på bästa sätt ska kunna hjälpa och stötta ungdomen och dennes 
familj. Ungdomar som varit hemma under flera år behöver tid för att kunna bryta sin isolering 
och lyckas ta sig tillbaka. Det är vanligt förekommande att inbokade träffar uteblir och ibland 
får ungdomsteamet vara glada när en ungdom kommer på vart tredje möte. Varje träff som 
genomförs beskrivs som ett framsteg i kampen mot isoleringen för ungdomen. En utmaning är 
att arbetsförhållandena och resurserna som familje- och ungdomsteamet har att förhålla sig till 
inte är uppbyggda för att ge långa intensiva behandlingar till en familj. Arbetet i sig beskrivs 
som en utmaning i att hitta hållbara metoder och arbetssätt, för den professionelle, ungdomen 
och familjen. Några beskriver vikten av att få ventilera sina tankar och ibland sin uppgivenhet 
med kollegor för att på detta sätt bli avlastade och kunna fortsätta i sitt arbete. Vidare 
beskrevs ett annat förhållningssätt som går ut på att vända på problemet, fokus flyttas från 
familjen till den professionelle.  
 
”...ungdomar som varit hemma i 2-3 år vänder man inte så snabbt, vi vill ta det lugnt, får inte 

ha bråttom, vi vill att dom ska känna att dom lyckas.”  
(Familjeteamet) 

 
Anledningen till att detta synsätt vuxit fram har sin grund i behovet av att skapa hållbarhet i 
det egna yrket. Efter att tidigare ha suttit i fikarummet och ventilerat jobbiga situationer med 
kollegor, men ändå inte upplevt någon avlastning i sitt arbete utan snarare uppgivenhet 
bestämde sig informanterna från familjeteamet för att försöka vända båten. Idag upplever de 
arbetet som mer stimulerande och utvecklande på grund av nya och ändrade perspektiv. De 
arbetar inte lösningsfokuserat som tidigare, där lösningen främst låg hos de professionella. 
Genom att ha utgångspunkten i tanken ”vad kan jag som professionell göra bättre i min roll 
för att hjälpa familjen?”. Då utvecklas man på ett annat sätt och en viktig del i arbetet kommer 
att handla om att lämna över ansvaret på familjen som man arbetar med. Familjen ska ges 
möjlighet att ta ansvar för sin process. Det är de som ska äga den och de professionella ska 
finnas med som ett stöd på vägen.  
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”…det är lätt att lägga skuld på familjerna, att det är dom som har problem. Vi valde att titta 
på det utifrån att vi äger problemet. Hur ska vi kunna möta dom här familjerna, hur ska vi 

kunna förändra våra sätt att möta dessa människor?” (Familjeteamet) 
 
Genom att familjen är väl insatt i sin process, får familjemedlemmarna en annan insyn och 
kontroll. De professionella avlastas och i bästa fall skapas en hållbarhet för alla parter. När 
andra aktörer kontaktar socialtjänsten hänvisas dessa till att själva kontakta familjen 
alternativt, informeras de om att det som framförs kommer familjen att få ta del av. Det ska 
inte pågå saker bakom ryggen på familjen. Familjen ska även få ta del av allt som 
dokumenteras och vilka beslut som tas. Det är viktigt med en rak kommunikation. 
Familjeteamet arbetar med något som de kallar för dialogbaserat förhållningssätt. Ett 
förhållningssätt som är inspirerat av ett salutogent perspektiv och systemteori. Dialogen 
handlar om att få en förståelse, som kan utgöra en grund för senare tankar och handlingar. Det 
är ett reflekterande förhållningssätt, som ger utrymme för både eftertanke och nya frågor samt 
möjliggör ett växlande mellan att tala och lyssna. Familjeteamet anser att de i sin roll bara ska 
prata om familjen när familjen är närvarande. Detta medför ett ökat förtroende och motivation 
till fortsatt arbete mellan parterna. Utifrån tanken att familjen ska äga sin process förvaras allt 
det som bedöms relevant i ärendet och skriftligt dokumenterat i hemmet. Dokumentmappen, 
som används tas fram vid varje träff för avstämning och utvärdering görs återkommande. 
Ibland blir familjen kontaktad för att få återberätta vad som bestämts kring en situation. 
Tanken är både att skapa kontinuitet, upprätthålla viss kontroll och att stärka familjen.  
 

”Detta är avlastande för oss…jag tar inte hem så mycket idag. Det ligger ju  
redan på någons familj, det ligger inte hos oss…Familjen ska äga  
sin process, inte vi, dom ska se till att äga den.”(Familjeteamet) 

 
En viktig del i arbetet är att tro på den unge och familjen. Vid exempelvis missade möten inte 
anta att det handlar om ointresse utan att se vilka de bakomliggande faktorerna möjligen är. 
Det kan handla om oförmåga eller ovilja att komma in till kontoret men också på dåliga 
förbindelser eller ansträngd ekonomi som ställer till det för ungdomen och/eller familjen. För 
att underlätta närvaro och deltagande i arbetet behöver man vara nytänkande och flexibel. 
Möten och träffar kan lika gärna förläggas hemma hos familjen istället för på ett kontor. 
 
Olika försök att finna hållbarhet i arbetet med hemmasittande barn och ungdomar har prövats 
genom åren. En annan metod har handlat om att dela upp ansvaret mellan olika parter, till 
exempel föräldrar, skolkurator och socialsekreterare. Fördelningen liknas med en tårta, och 
var och en tar en tårtbit och ansvarar för den – detta medför att ingen behöver göra allt jobb 
själv och förhoppningsvis orkar man med insatsen över en längre tid.  
 
Finns inte hållbarheten hos de professionella kommer dock insatserna att falla. En ungdom 
som ser att de runt omkring ger upp kommer troligtvis att inse att det enda denne behöver 
göra för att fortsätta att få vara hemma, är att vänta ut tiden.  
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”Vi ska ju kunna vara hållbarare än vad familjerna är till en början, vi ska  
inte hoppa av tåget så att säga och tycka att dom är knäppa.” (Familjeteamet) 

 
Hållbarhet handlar inte bara om att de professionella ska orka med sitt arbete, utan det behövs 
hållbara insatser för ungdomen och familjen. Det kan ofta vara de små förändringarna som 
gör att det bär, att man sakta men säkert jobbar fram det som kommer att hålla över tid. 
Ungdomen och familjen har ofta många misslyckanden bakom sig.  Det är viktigt att få känna 
att de kan lyckas. För den professionelle är det viktigt att ge positiv feedback för att stärka 
ungdomen och familjen. Stora insatser eller insatser som inte är förankrade och som ingen 
tror på, kan leda till att kontakten med familjen bryts. Det är viktigt att varje insats har ett 
tydligt syfte, d v s varför den utförs och en vetskap om att den är hållbar. En ogenomtänkt 
insats håller inte i längden och kan innebära att den unge känner sig sviken och lämnad av 
ytterligare en vuxen. Strävan att hitta det som fungerar bra i familjen och sedan bygga vidare 
på detta beskrivs som en ytterst viktig del i arbetet.  
 
”Vi har haft socialsekreterare och specialpedagoger som far varannan dag och skjutsar barnen 

till skolan…Har dom idén att göra det så är det ju jättebra om dom får till det. Det får dock 
inte bara handla om att göra detta under 14 dagar, då har man gjort ett övergrepp tycker 

vi…lämnad igen, sviken igen av en vuxen”. (Familjeteamet) 
	
5.7 Ungdomen  
 
Samtliga informanter beskriver vikten av att ha ungdomen i fokus i sitt arbete. Ibland handlar 
det om att fånga upp en vilja och ett önskemål om vilken sorts hjälp som är viktig för den 
unge att få. Många av ungdomarna beskrivs ofta ha mål som de önskar få uppfyllda. Det kan 
handla om önskemål som de flesta ungdomar har, till exempel eget boende och ett jobb. 
Dessa mål är viktiga att ha med i hela processen och att utifrån dessa jobba med delmål. Den 
professionelles roll blir att uppmuntra och stärka ungdomen till att så småningom lyckas.  
 
I arbetet med hemmasittande ungdomar som har skolplikt hamnar ofta fokus på att återvända 
till skolan, något som ibland skapar mer stress hos ungdomen och dennes familj. Beroende på 
om arbetet riktar sig mer mot familjen eller ungdomen skiljer sig förhållningssätten åt bland 
de professionella. Skolan beskrivs som viktig men den får inte ta upp för mycket tid av arbetet 
kring att bryta ett hemmasittande. Det handlar om att föräldrarna ska sätta gränser och att 
ungdomen ska börja ta mer eget ansvar. Föräldrarna kan behöva backa lite. De ska vara 
föräldrar och tillsammans med sin ungdom hitta tillbaka till att vara en familj, där man känner 
glädje och har roligt tillsammans. När en ungdom är under 18 år kopplas vårdnadshavarna in 
per automatik, men när ungdomen är äldre samråder man med ungdomen. Ett önskemål är 
oftast att familjen ska vara delaktig men ibland vill en ungdom, av olika anledningar, absolut 
inte att föräldrarna är med i samtal och detta respekteras. Det framkommer dock att man vid 
flertalet tillfällen tar upp vikten av att hela familjen är med i processen. Även om en ungdom 
nekat en eller flera gånger lyfts frågan ändå på nytt. I de fall där familjen är delaktig beskrivs 
dessa många gånger vara väldigt trötta och uppgivna, beroende på att det har varit mycket 
bråk och tjat i familjen dess för innan. Föräldrarna behöver ofta avlastning på något sätt. De 
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kan ha behov av samtalsstöd eller stöd i att skapa rutiner hemma. Det är viktigt att bygga upp 
en struktur i vardagen för att skapa rutiner för dessa ungdomar. Ofta har mat- och sovrutiner 
kommit ur fas och ungdomen kan ha vänt på dygnet, äter på oregelbundna tider och ibland 
inte alls.  
 
När fokus går ifrån ungdomen till att i princip ligga helt på familjen handlar det om att den 
unge kanske har det tillräckligt jobbigt i den situation som uppstått. Fokus på familjen och 
inte på ungdomen är en strategi. Arbetet handlar om familjen och att stärka upp föräldrarna i 
sina roller. Det beskrivs situationer där de professionella nästan inte träffar den unge alls. 
Föräldrarna kan ges uppgifter mellan träffarna och emellanåt tillfrågas ungdomen upp om den 
sett någon förändring hos sina föräldrar. Detta blir ett sätt att vara delaktig men ändå inte ha 
allt fokus på sig själv. Det kan handla om att föräldrarna ska tjata mindre på sitt barn, något 
som de flesta unga märker av snabbt. När fokus flyttats från ungdomen, minskar även pressen 
kring kravet att återvända till skolbänken. Det blir mindre tjat inom familjen och stämningen 
blir lättare. Värdet av att få se sina föräldrar bli gladare, kan vara ett viktigt steg efter år av 
oro, stress och tjat i en familj. För att få en liten inblick i utmaningen att jobba med 
hemmasittare kan ett av de första små stegen handla om att få ungdomen från att vara 
”sittande” till att bli ”stående”. 
 
Att återvända till skolan beskrivs inte som ett av huvudmålen i arbetet med ungdomar i åldern 
16-21 år. Familjeteamet uttrycker att skolan borde få mindre fokus även för de barn som har 
skolplikt. Skolan är en av de svåraste delarna att jobba kring och bör därför vara det sista som 
man lägger fokus på. Det finns vetskap och förståelse kring vikten av vad skolan gör för en 
ungdom i ett livsperspektiv men samtidigt är skolan idag inte anpassad för att passa alla. Detta 
är viktigt att förstå i arbetet med hemmasittande. När en ungdom inte har gymnasieutbildning 
försvåras möjligheterna att ta sig in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Med detta i 
åtanke informeras de flesta ungdomarna om några av de nackdelar som det innebär att vara 
hemma, och i princip försöker man ”skrämma” tillbaka dessa till skolan. Det kan handla om 
indraget studiebidrag och skriver de in sig på arbetsförmedlingen försvinner 
ungdomsgarantidagar. De får ingen ersättning, inga arbetsgivare kommer vara intresserade av 
att anställa någon som inte har en utbildning och så vidare.  
 
Ibland ges ungdomen stort utrymme att styra huruvida den vill ha hjälp eller inte. Vems 
ansvar och vart fokus ligger handlar aldrig om en enskild individ utan vikten av att vara flera i 
arbetet med hemmasittande är återkommande under alla intervjuer. Det är viktigt att bygga 
upp en trygghet, oavsett miljö och situation. Trygghet kan vara att de professionella inte ger 
upp, utan står kvar även om det är svajigt och bitvis tufft. Det är viktigt att bygga allians med 
ungdomen och familjen. Både familjeteamet och ungdomsteamet pratar om enkelheten i att 
skapa allians, genom tydlighet och rak kommunikation. Det kan vara viktigt för en ungdom 
att slippa träffa nya människor, att än en gång behöva berätta sin historia. Utifrån den 
professionellas roll, är det viktigt med framförhållning och det bör alltid finnas en plan b – så 
att arbetet inte rinner ut i sanden. Ansvaret ska ligga på de vuxna, aldrig på barnet eller 
ungdomen.  
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”...dom vill inte ha vägledning, dom vill inte ha hjälp att skriva in sig på arbetsförmedlingen 
alltså...då får jag nånstans ta the hint om att dom vill bli lämnade ifred.”  

(Kommunens aktivitetsansvar) 
 
Ett uppehåll från studier som tar sitt uttryck i hemmasittande kan liknas med en sjukskrivning. 
Om fokus ligger på att återvända till skolan bör det ställas krav på anpassning och 
framförhållning inom verksamheten för att ungdomen ska känna trygghet att återvända. 
Ungdomen ska känna sig välkommen tillbaka till skolan. En liten men viktig sak är att skolan 
ska ha förberett ett skåp eller att ungdomen har fått behålla sitt gamla. Det ska finnas en 
person på skolan som ungdomen känner, och som finns tillgänglig för ungdomen att vända sig 
till. Ungdomen ska vara informerad i god tid om vart den ska vara, med vilka, hur länge och 
vem som kan besvara frågor som kanske finns. Kraven att klara av skolan bör vara anpassade 
efter ungdomen och dennes åsikt och önskemål. Individuella åtgärder som till exempel 
praktikplats i kombination med andra ämnen kan vara avgörande för om en ungdom fortsätter 
sina studier efter en lång hemmasittande period. 
 
5.8 Vikten av samverkan i arbetet med hemmasittare 
 
Socialtjänsten i sig har inget eget uppdrag gentemot hemmasittare utan det är ofta genom 
samverkan som de blir inkopplade. Hoppar en ungdom av gymnasiet hänvisas denne till 
arbetsförmedlingen, att de ska skriva in sig där. Samverkan sker vanligen med skolan, 
psykiatri, vårdcentral, försäkringskassan, arbetsförmedling och Viva. Hemmasittande barn 
och ungdomar kräver mycket insatser och då behöver ett flertal aktörer vara involverade. 
Samverkan handlar om kartläggning. Hur beter sig ungdomen? Vad har man observerat hos 
de olika aktörerna? Vad fungerar och vad fungerar inte? Vad kan det vara som gör att det blir 
det ena eller andra utfallet?  
 

”…det här med samverkan är ju jätteviktigt. Det blir ju så med de här barnen att det krävs 
jättemycket insatser och då måste man vara många som hjälps åt.” (Socialsekreterare 

barn/unga) 
 
Föräldrarna är en viktig part i samverkan kring en ungdom. Tillsammans med skolan är dessa 
de viktigaste aktörerna i samverkan. När det finns den minsta lilla styrka eller stöd som kan 
hämtas hos föräldrarna då försöker man använda sig av detta. Tillsammans försöker man reda 
ut, börja bena upp vad som hänt och vart mållinjen kan tänkas vara. Samverkan kan upplevas 
vara rörigt för familjen. De får ta alla frågor och blir i vissa möten både psykologer och 
pedagoger och sist av allt föräldrar. Familjeteamet menar att föräldrarna ska vara föräldrar 
och inget annat. Övriga ska göra sitt jobb utan att trassla in sig i varandras domäner. 
Samverkan beskrivs handla mycket om kommunikation och att öppna upp för dialog mellan 
olika parter. En utmaning som följer av detta är logistiken d v s att få ihop möten, där 
dialogen förs framåt. Socialtjänsten har sin agenda och sin förklaringsmodell. Bup har sin och 
skolan kommer med ytterligare en – svårigheten beskrivs vara att det är svårt att lyssna och se 
det gemensamma i ärendet. Konsekvensen blir att inget händer, frustration byggs upp och 
värdet av samverkan kring en ungdom kommer i skymundan.  
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När samverkansmöten fungerar är det viktigt att det sker en kontinuerlig utvärdering av 
arbetet, lämpligtvis med två veckors mellanrum. Detta beskrivs som viktigt i arbetet med 
hemmasittande, då processen att bryta ett hemmasittande är lång i sig och kan påverkas av 
flera olika faktorer under relativt kort tid men som kan få långtgående konsekvenser. Det 
skulle omöjligtvis fungera att utvärdera efter sex månader, som beskrivs vara den vanliga 
uppföljningstiden i olika ärenden. Man menar även att samverkan underlättas av att olika 
aktörer har förstått problemet och inte tror att hemmasittande handlar om lathet. Förståelse för 
att det behövs samordning och samverkan kring en ungdom med många myndighetskontakter. 
Det gäller att prata med varandra, att hitta arenor för att kunna sätta in rätt insatser och stöd att 
bryta hemmasittandet. Det är viktigt att fråga ungdomen vad denne upplever att den har för 
behov och vilken hjälp den önskar. Socialtjänstens roll handlar många gånger om att 
samordna kontaktnätet kring en ungdom, hur man ska genomföra möten och vilka som ska 
och bör vara i kontakt med varandra. Det talas om domäner och att olika aktörer är inne på 
varandras domäner och bråkar. Nätverksmötens syfte kan vara att lyfta dialogen mellan alla 
inblandade och att skapa förståelse inom nätverket varför det ser ut som det gör. Många 
beskrivs ha en idé om varför ett barn eller en ungdom är hemma, men vet kanske egentligen 
väldigt lite om bakomliggande orsaker eller utlösande faktorer. Genom att samla 
professionella och privata nätverk, arbetar man gemensamt för en ungdom. Det privata 
nätverket kan bestå av vänner och släkt som man vill få med in i arbetet för att dialogen 
mellan berörda ska komma igång. Det beskrivs som viktigt att få igång en dialog, att få in fler 
människor för att man ska börja snurra runt på frågan kring hemmasittandet. Arbetet med 
hemmasittande ungdomar måste ske långsiktigt, det kräver mycket tid och det finns inte alltid 
utrymme för detta. Det kräver att samverkan sker och det behövs mer av det. 
 

”För att lyckas med samverkan krävs av alla …att ha samma mål, man måste vara  
överens om vad man vill uppnå...för kan man ha det så då är det ju enkelt...men har  

man inte det, då blir det jobbigt. ”(Familjeteamet) 
 
Det talas om förbättringsområden kring samverkan och dialoger mellan aktörer. Till exempel 
kan det vara rimligt med ett överlämningsmöte mellan grundskola och gymnasiet. Signaler 
och insatser som följt ett barn genom åren kan vara viktiga för efterföljande skola att ha 
kännedom om, till exempel att uppmärksamma frånvaro som ett tecken på hemmasittande. 
Tidiga insatser och att larma i tid beskrivs som två delar där skolan behöver förbättras för att  
minimera antalet hemmasittare i framtiden.  
 
5.9 Slutsats 
 
Resultaten i studien visar på att hemmasittare är en svårdefinierad grupp som kräver tid, 
resurser och tålamod hos de professionella. Arbetet med hemmasittande ungdomar varierar 
efter vilket fokus insatsen har - familjen eller ungdomen. De professionella arbetar både med 
hembesök och samtalsbehandling på kontor. För att nå framgång och bryta ett hemmasittande 
behövs god samverkan och kommunikation mellan olika parter. Vidare kräver arbetet täta 
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uppföljningar. Den unge måste tillfrågas och involveras för att en förändring ska kunna ske 
och bli beständig.  

6. Analys och Diskussion 
 
Detta kapitel består av en avslutande diskussion där vi knyter ihop resultaten från studien till 
tidigare forskning. Som vi tidigare påpekat har större delen av forskningen haft en pedagogisk 
koppling – med fokus på skolan och att få en hemmasittare att återvända dit. Tidigare 
forskning och intervjuerna belyser på olika sätt vikten av att jobba med gruppen hemmasittare 
men också att det är något som kräver tid och resurser på flera olika nivåer i samhället. Sist i 
detta kapitel kommer en diskussionsdel om de metodval vi gjort och hur detta kan ha påverkat 
utfallet av studien.  
 
6.1 Arbete med hemmasittare på samhällsnivå 
 
SKL (2012) påtalar vikten av att arbeta förebyggande då sena insatser tenderar att bli mer 
omfattande och dyrare för både individen och samhället. Skolan har ett stort ansvar att 
uppmärksamma och utreda omständigheterna kring olovlig frånvaro. Springe (2009) menar 
att det relativt tidigt går att läsa signaler hos en elev som i ett senare skede kan bidra till 
olovlig frånvaro i skolan. Även Skolverket (2010) menar att tidiga insatser är viktiga för att en 
frånvaro inte ska fortgå. Skolans ansvar i arbetet med hemmasittare betonas från 
informanterna och det efterfrågas att skolorna ska våga signalera ännu tidigare än vad som 
görs idag med uppfattningen att inga hemmasittare ska finnas eller behöva finnas.  
 
2003 införde regeringen nya lagbestämmelser om skyldigheten till samverkan för bland annat 
skolan och vikten av att det finns tydliga strukturer och gott stöd i hur myndigheter ska arbeta 
med barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa (Josefsson, 2007). Socialtjänsten har 
det yttersta ansvaret när det gäller stöd till barn och unga och de ska aktivt verka för att 
samverkan kommer till stånd (SFS 2001:453). Likt Germundsson (2011) menar 
informanterna att samverkan är både vanligare och självklarare i arbetet med hemmasittare än 
vad det varit tidigare. Samarbete mellan olika samhällsaktörer ger ett värde för den enskilde 
om det sker utifrån en helhetssyn kring individens samtliga behov men även dess egen 
delaktighet (Socialstyrelsen, 2001). Familjeteamets upplevelse kring hemmasittare och deras 
familjer är att det i de flesta fall handlar om multimyndighetsfamiljer. Med detta menas, 
familjer som har flera kontakter med olika samhällsaktörer, som till exempel skola, 
psykiatrin, socialtjänsten och försäkringskassan. Även Ungdomstorget påtalar vikten av att 
samverka, om inget görs blir det i slutändan stora omfattande kostnader för enskilda 
myndigheter med omfattande konsekvenser för individen. Samverkan beskrivs handla om 
kommunikation och att öppna upp för dialog mellan parter. Socialtjänstens roll beskrivs och 
kan kopplas till det lagstadgade ansvaret som nämns i avsnittet tidigare forskning, de 
samordnar kontaktnätet kring en ungdom, hur möten ska hanteras och vilka parter som bör 
vara i kontakt med varandra. En fungerande samverkan bygger på samsyn, samma mål, 
samtliga parter måste vara överens om vad man vill uppnå. Det är viktigt med täta 
uppföljningar av möten när man arbetar med hemmasittande ungdomar. En utmaning som 
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framkommer är att arbetet med hemmasittare måste ske långsiktigt och att det inte alltid finns 
utrymme för detta – samverkan kräver sin tid i logistik för de inblandade och risken finns att 
familjen hamnar i kläm om inte möten kommer till skott. När de yrkesverksamma inte har 
förståelse för helheten och alla kommer med sin egen dagordning riskerar dialogen att stanna 
upp. Yrkesverksamma kan tänkas i pressade situationer av lite tid och knappa resurser att bli 
mer reserverade till samverkan – det kan ta mer än vad det ger. För att de som arbetar med 
denna grupp ska kunna samverka och arbeta på ett hållbart sätt anser vi att det krävs planering 
och budgetering på högre instans. Oavsett vilka professioner som samverkar med varandra 
tror vi på vikten av att det finns ett tydligt mål med samverkan. Samt att de olika parterna har 
en ödmjukhet inför varandras kompetens och ansvarsområden. 
 

6.2 De professionella 
 
Gladh & Sjödin uppger att insatser för hemmasittande ungdomar kan utvecklas och kallar det 
för ”hemma-hos-insats”, de menar att socialtjänsten ska arbeta ute på fältet. De professionella 
bör möta ungdomen på dennes arena, för att kanske så småningom få den unge att gå till 
skolan. Från intervjun med ungdomsteamet fördes ett resonemang om att de tidigare arbetat 
med uppsökande verksamhet och hembesök. Idag arbetar de främst på kontor och ungdomar 
förväntas ta sig dit för samtalsbehandling. De framhåller även att vissa ungdomar har en 
tendens att inte dyka upp på inbokade träffar. Familjeteamet å andra sidan arbetar nästan 
uteslutande med hembesök, deras förhållningssätt är att möta familjen där den befinner sig.  
Det kan vara en fråga om resurser att hålla träffar på ett kontor. De som står för insatsen 
behöver inte en bil för att ta sig till olika besök. Vidare kan de hinna med fler träffar och 
dokumentation om träffarna sker på kontoret. Men att möta ungdomen eller dess familj i en 
miljö där de känner sig trygga kan ge dem en känsla av kontroll. Detta i sin tur kan underlätta 
och stärka det fortsatta samarbetet mellan parterna.  
 
Representanterna från samtliga intervjuer påpekar vikten av att ha en bra relation till 
ungdomen och/eller familjen. Det handlar om att bygga allians. Informanterna från 
ungdomsteamet och familjeteamet beskriver att de genom rak kommunikation, tydlig 
ansvarsfördelning men även humor kommer familjerna nära. De framhåller vikten av att vara 
prestigelös i sitt arbete, att visa en mänsklig sida i mötet med den unge och familjen. I rollen 
som professionell finns dock en balansgång mellan att vara insatsen och få en bra relation 
med familjen. Som representant för socialtjänsten kommer ett ansvar utifrån att man 
representerar en myndighet. Det kan uppstå situationer där den professionella i egenskap av 
myndighetsperson måste agera. Vidare är insatsen satt över tid och i arbetet med sköra 
ungdomar och familjer kan det tänkas uppstå ett beroende hos familjen av att ha de 
professionella i sin närhet och kanske framförallt i sitt hem. Detta ställer krav på att de 
professionella är flexibla och lyhörda i sitt arbete.  
 
Informanterna uppgav i intervjuerna olika sätt att arbeta med den unge och familjen. 
Socialsekreteraren från barn och unga menade att ett lösningsfokuserat arbete var bra för den 
unge medan familjeteamet påtalade vikten av att få upp dialogen i familjen såväl som mellan 
olika myndigheter. Det kan tänkas att lösningsfokuserat arbete har ett fokus på lösningar som 
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den professionella framhåller som bra, men som kanske inte passar för den unge eller 
familjen. En familj som inte har förmåga att ifrågasätta arbetet eller får känna sig delaktig i 
det, kan komma att tappa förtroendet för den professionella och ett fortsatt arbete uteblir.  
Ett lösningsfokuserat arbete kan å andra sidan göra att den unge har något konkret att förhålla 
sig till. Det finns en lösning och plan som bestämts av professionella, ansvaret ligger inte på 
ungdomen och detta kan tänkas vara avlastande för både den unge och familjen. Det är viktigt 
att man som professionell är väl insatt i problematiken som finns kring hemmasittande, 
bakomliggande orsaker och utlösande faktorer för att hitta lösningar som håller över tid. 
 
Studien har visat på att professionella har olika sätt att arbeta med hemmasittare och deras 
familjer. Vi kan se en risk med att rikta ett för stort fokus på föräldrarna. Om exempelvis en 
ungdom lever i en familj där samspelet och konflikter präglar vardagen och den unge inte 
bjuds med in i möten hemma utan tillåts sitta kvar på sitt rum, kan detta ge en känsla av att 
den professionella tar föräldrarnas sida. Olika insatser och förhållningssätt kan göra att den 
unge ges olika möjligheter till att hantera och komma ifrån ett hemmasittande. 
 
6.3 Mindre fokus på skolan  
 
I kunskapsöversikten menar Maeda (2015) att föräldrar som låter unga vara hemma kommer 
att förstärka det hemmasittande beteendet och är en kortsiktig lösning. Forskningen påtalar att 
skolan är viktig. Informanterna håller med till viss del om att skolan är viktig men att skolan 
samtidigt inte bör få för stort fokus. De menar att ett hemmasittande kan liknas med en 
sjukskrivning och om en ungdom ska återvända till skolan krävs anpassningar och planering. 
Familjeteamet och ungdomsteamet menar att skolan inte är anpassad för alla och att det kan 
vara av vikt att hitta alternativa lösningar. Det kan vara att kombinera praktik och skola. 
Istället för en snabb återgång till skolan bör de bakomliggande orsakerna till hemmasittandet 
utredas och bearbetas. I vår studie beskriver familjeteamet att de unga kan behöva få slippa 
tjatet och kraven att återgå till skolan. Samtidigt kommer det fram att ungdomar ”skräms 
tillbaka till skolan” med information om konsekvenser av vad en avbruten skolgång kan 
innebära för den unge. Vad vi förstått grundar sig ett hemmasittande på andra svårare orsaker, 
än att det går att ”skrämma” tillbaka den unge till skolan. Vi håller med Mattila (2012) om 
resonemanget att, för att hjälpa en ungdom på rätt sätt behöver man hitta orsaken bakom 
hemmasittandet. Vi tänker att skolan idag kanske inte är anpassad att passa alla och detta i sin 
tur kan vara bra att förstå i arbetet med ungdomar som av olika anledningar väljer bort sin 
skolgång. Vi tror att hemmasittare har funnits i olika former genom åren och kanske behöver 
vi få till en förändring i vårt sätt att se på utbildning och skola för att kunna möta upp dessa 
individer. 
 
6.4 Familjen 
 
Skolverket (2012) påpekar att det är kommunen och vårdnadshavarna som bär ansvaret att ett 
barn fullgör sin skolplikt. Det finns dokument och riktlinjer som skolorna ska följa när det 
handlar om att uppmärksamma signaler och orsaker till ogiltig frånvaro. Föräldrarna beskrivs 
tillsammans med skolan vara bland de viktigaste aktörerna i arbetet med en hemmasittare. 
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Tidigare forskning och informanterna belyser att föräldrarnas roll i arbetet med en 
hemmasittande ungdom är viktig. Däremot går åsikterna isär på några områden om vad det är 
föräldrarna ska göra och lägga fokus på. Maeda (2015) skriver att föräldrarna behöver få 
strategier i hur de ska få sina barn att återvända till skolan och de ges verktyg i hur de ska 
bemöta ett skolvägrande beteende. Maeda menar vidare att de som tillåter sina barn att 
fortsätta vara hemma och vägra skolan, förstärker beteendet och hur detta kan leda till 
tillfredställelse och glädje för barnet. Friberg et al. (2015) påpekar också att föräldrar kan 
påverka att ett barns hemmasittande förstärks genom föräldrarnas sätt att agera. Flera 
informanter uppgav vid intervjuerna vikten av att hjälpa föräldrarna att hitta rutiner som får 
vardagen att fungera. Skolan beskrivs lägga ansvar på föräldrarna att hantera sina barn och 
ungdomar och få dem att fullfölja sin skolplikt. Detta ansvar kan medföra att skolan istället 
för att kontakta socialtjänsten i tid, lägger ansvaret på föräldrarna. Föräldrar som i både 
intervjuer och i forskningsöversikten beskrivs vara hårt pressade att få sitt barn att lämna 
hemmet. Familjeteamet menar att föräldrars roll i bland annat samverkansmöten fått vara 
både som pedagog och psykolog och kanske allra minst som förälder. Krieg & Dickie (2013) 
menar att ett barn på grund av anknytningen till sina föräldrar kan utveckla ett hemmasittande 
och påtalar vikten av att både föräldrar och barn får hjälp och stöd. Det beskrivs i intervjuerna 
om ungdomar som till en början haft enstaka frånvarotillfällen från skolan men som utvecklas 
till att bli långvariga. En orsak som uppmärksammats är på vilken plats ungdomen är bosatt 
och att föräldrar ser en vinst i att ha sin ungdom hemma. Det kan handla om sällskap, när en 
förälder är hemma själv, någon som tar hand om huset och som slutligen blir till en vana. Det 
finns en risk att myndigheter lägger ett ansvar på föräldrar utan att ha undersökt vilka 
bakomliggande orsaker som kan ha bidragit till att ett hemmasittande har uppstått.  
 
Vi tror att det möjligen kan handla mer om föräldrarnas psykosociala mående än vart familjen 
bor när det kommer till att ungdomar inte tar sig till skolan.  Ser vi då till den målgrupp som 
vi har valt att undersöka i denna studie kan det tänkas bli svårare att hitta dessa familjer om 
inte exempelvis skolan uppmärksammar frånvaron. Hur ska dessa ungdomar och deras 
familjer hittas och kunna erbjudas bra och hållbara insatser?  
 
6.5 Ungdomen  
 
Ungdomar som vägrar skolan finns representerade inom båda könen, etnicitet och 
socioekonomisk status (Kearney & Bates, 2005). Furlong (2008) menar att bakomliggande 
orsaker till hemmasittande i Japan kopplas till psykisk ohälsa, socioekonomiska och 
familjeförhållanden. Det bekräftas att bakomliggande orsaker till ett hemmasittande kan 
variera och kopplas till dåligt psykiskt mående, att strukturen i vardagen inte fungerar, att man 
har ett pågående missbruk, är i kriminalitet eller att man lever i en familj med psykisk ohälsa.  
Informanternas uppfattning om hemmasittare är att det är en svårdefinierad grupp och när 
skolplikten inte längre finns med i bilden framkommer nya utmaningar i att lokalisera en 
ungdom om denne inte vill gå i skolan. Kommunens aktivitetsansvar är att hålla sig 
underrättad om vad ungdomar i åldern 16-21 år har för sysselsättning och ska även erbjuda en 
individuellt anpassad åtgärd som till exempel praktik när skolan inte är aktuell. Det 
framkommer att en ungdom kan erbjudas en åtgärd och avböja denna. Handlar det om en 
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ungdom som är hemmasittande kan det tänka behövas ytterligare kontakt och uppföljning. En 
professionell som arbetar med ungdomar, där det kan finnas hemmasittare måste ha med sig 
denna kunskap i sitt arbete. Vi menar på att man som yrkesverksam inte får blunda för det 
faktum att det finns ungdomar som av olika anledningar håller sig hemma. Det behöver inte 
handla om ignorans inför hemmasittandet i sig utan att man på grund av snäva resurser eller 
okunskap kring fenomenet hemmasittare kan brista i sin yrkesroll. Vilket sätter krav på att det 
inom olika verksamheter finns resurser och möjligheter att utveckla metoder och arbetssätt. 
Detta kan i sin tur leda till att insatserna ser olika ut beroende på vem/ vilka som utför dem. 
Vi tror att det är viktigt för de professionella att ha ett handlingsutrymme som möjliggör ett 
individanpassat arbete för hemmasittare och deras familjer.  
 

6.6 Metoddiskussion 
 
Valet att undersöka hur socialtjänsten arbetar med hemmasittande ungdomar i åldern 16-21 år 
grundar sig på det inledande studiebesöket som gjordes på verksamheten Hikikomori. När vi 
senare började söka litteratur på området fann vi att större delen av den forskning som gjorts 
främst handlar om barn och ungdomar som har skolplikt. Under studiens gång har vi märkt att 
den förståelse vi fått om hemmasittare hade kunnat se annorlunda ut om vi haft en teoretisk 
ansats. Vi hade kunnat problematisera och analysera vårt material utifrån exempelvis teorier 
om stigmatisering.  
 
En fördel med att studera ett område med relativt liten förförståelse är att vi har varit öppna 
inför de svar som givits. En risk kan å andra sidan vara, att vi har påverkats av deras 
engagemang i frågan om hemmasittare och deras arbetssätt. Detta kan medföra att vi inte har 
varit tillräckligt neutrala och kritiskt reflekterat mer kring svaren. Hade vi initialt haft mer 
kunskap om deras arbetssätt och metoder hade vi kunnat ifrågasätta mer men också riskerat 
att styra samtalet i en viss riktning och missat väsentliga delar i deras berättelser. 
 
6.7 Framtida forskning 
 
I vår studie om hemmasittande ungdomar i ålder 16-21 år har vi reflekterat över behovet av 
ytterligare forskning kring denna målgrupp. Det beskrivs att ungdomar i denna ålder kan 
hamna mellan stolarna då skyddsnätet från grundskolan inte är lika omfattande i 
gymnasieskolan. Det hade varit intressant att ytterligare studera hur gymnasieskolan ser på 
sitt ansvar för ungdomar samt de unga som aktivt tackar nej till sysselsättning genom 
kommunens aktivitetsansvar och hur detta följs upp. 
 
I vår studie har det framkommit olika arbetssätt och metoder i arbetet med hemmasittande 
ungdomar. Det kan därför vara intressant att göra en jämförande studie om detta samt 
utvärdering om vilka arbetssätt och metoder som upplevs vara mest hållbara för den unge. 
 
I analysen av materialet framkom det intressanta skildringar av hur de professionella talade 
om hemmasittare varpå en narrativ analys hade kunnat visa en annan sida av föreställningen 
om hemmasittare kopplat till hur man arbetar med denna grupp. 
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Bilaga 1 
Missivbrev  

Hej. 
 
Vi är två socionomstudenter som läser termin 6 vid Umeå Universitet, vi har precis påbörjat 
vårt examensarbete. Syftet med vår undersökning är att se hur Socialtjänsten i Umeå 
Kommun arbetar med hemmasittare. 
 
Vi håller just nu på att fördjupa oss i den forskning och litteratur som finns tillgänglig inför 
vårt skrivande. Men vi vill även ta hjälp av de som arbetar inom detta område. Vi har 
kontaktat er för att få ytterligare kunskaper och förståelse kring hur ni arbetar med 
hemmasittare.  
 
Intervjun kommer att ske på överenskommen tid och plats, beräknad tidsåtkomst är ca 1 
timme. Vi hoppas att ni har möjlighet att delta och hjälpa oss i vårt uppsatsskrivande. Vi har 
för avsikt att kontakta er för att boka tid för en intervju om ni vill delta i studien. 
 
Det är självklart helt frivilligt att delta i detta och ni har möjlighet att avbryta ert deltagande 
närhelst ni önskar. Skulle ni känna att ni av någon anledning vill avbryta ert deltagande efter 
intervjun, ta kontakt med oss så resonerar vi tillsammans kring det. Resultaten som härleds av 
intervjun kommer enbart användas i vårt examensarbete och svaren kommer att behandlas 
konfidentiellt. Inga namn kommer att nämnas i uppsatsen. Resultaten kommer att presenteras 
i vår uppsats vid Umeå Universitet. 
 
Har du frågor eller funderingar, välkommen att kontakta oss! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Jessica Lindström och Rebecca Raske 
 
 
Jessica Lindström 
070-xxx xx xx 
jessicalind78@icloud.com 
 
Rebecca Raske 
070-xxx xx xx 
r_raske@hotmail.com 
 
  



Bilaga 2 
Intervjuguide 

 
Bakgrund  
 
Övergripande frågor 
Vi undrar hur ert uppdrag ser ut t.ex:  
  ● Arbetet/kontakt med ungdomarna   
  ● Kontakt med föräldrar   
  ● Kontakten med socialtjänsten (nyckelpersoner)   
  ● Kontakt med andra myndigheter    

 
Hemmasittare 
  
Hur definierar du en hemmasittare?  
  gemensamma faktorer eller egenskaper hos hemmasittare  
  vanligaste orsakerna till att en ungdom blir hemmasittare 
 
Socialtjänstens arbete 
 
Hur kommer socialtjänsten i kontakt med hemmasittare i åldern 16-21 år?  
Beskriv i korta drag hur socialtjänsten arbetar med hemmasittare.  
Vilka blir konsekvenserna om inte socialtjänsten når gruppen hemmasittare?  
Hur tar ni tillvara på den unges perspektiv i arbetet med hemmasittare.  

Tex. hur den unge kan komma till tals och göras delaktig i handlingsplan  
  
• Vad är enligt din erfarenhet styrkan i ert sätt att arbeta med hemmasittare?  
• Vilka svårigheter finns det?  
• Finns det områden att förbättra?  
  
Hur arbetar socialtjänsten med en hemmasittares familj?  
  
Samverkan 
• Kan du beskriva hur socialtjänsten samverkar med andra aktörer.   
• Vilka är dessa aktörer?  
◦ Ansvarsfördelning  
◦ Uppföljning  

  
• Vad är styrkan med att samverka i arbetet med hemmasittare?  
• Finns det utmaningar i samverkan med andra aktörer, och hur ser dessa ut isf?  
 
 
  



Bilaga 3 
Exempel på kodningsschema 

 

Meningsbärande 
enheter  Koder  Kategorier  

 
Teman  

  

”..de här barnen, det krävs ju 
jättemycket insatser. Och då 
måste man vara många, som 
hjälps åt” 

Ansvar 
Ekonomi  
Samtycke 
Samverkan 

Arbetsmetod 

Tid & resurser 

”..ungdomar som varit 
hemma i 2-3 år vänder man 
inte så snabbt, vi vill ta det 
lugnt, får inte ha bråttom, vi 
vill att dom ska känna att 
dom lyckas” 

Anpassning 
Empowerment 
Hållbarhet 
Kommunikation 

Arbetssätt 

”..nån utlösande 
faktor..nånting som, för det 
här kom inte som en blixt 
från klar himmel.”   

Diagnos 
Glapp 
Krav 
Misslyckanden 

Orsaker 

”..svårt att komma in i något 
sammanhang om man aldrig 
går ut.” 

Isolering 
Riskfaktor 
Utanförskap 
Utsatthet 

Konsekvenser 

”..det finns inte en som är lik 
den andre och det är det som 
är det viktig..” 

Hemmasittare 
Komplext 
Svår grupp 
Målgrupp 
 
 

Definition  

 


