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SAMMANFATTNING 

Projektet Hikikomori.” den som drar sig undan” syftar särskilt att nå fram till dem som har 
ett undvikande och passiviserat beteende mot samhällslivet, myndigheter och stödinsatser. 
Projektet riktar sig till en grupp unga som finns definierade som prioriterad målgrupp i såväl 
överstatliga mål som nationella och lokala mål. En stor utmaning inför framtiden är 
ungdomars etablering till arbetslivet. Försörjningsbördan förväntas stiga över tid och de som 
har förmågan att arbeta kommer att behövas inom arbetslivet i framtiden. 

I Umeå finns en rad insatser och stöd för unga som riskerar hamna i långvarigt utanförskap 
från arbetslivet. Det finns god kunskap om ungdomarnas sysselsättning fram till 
gymnasieåldern. Men därefter minskar kontrollen och därmed också kunskapen om vilka val 
eller ickeval de gjort. Gymnasieskolan är frivillig och så också myndighetskontakter. 

Ungdomstorget som är en arena för samverkan kring unga ofta i övergång mellan studier och 
arbete, har erfarit att många unga suttit hemma utan välfärdsstöd en alltför lång tid. Många 
har utvecklat pålagringar av symtom som ger ytterligare hinder inför en etablering till arbete 
eller studier. Orsakerna till hemmastittandet är många och verktygen till stöd är få. Systemen 
har inte hunnit anpassa sig till att möta den växande målgruppen. 

Syftet med insatsen är primärt att bryta isoleringen för att på sikt stödja till en 
arbetsrehabiliteringsprocess eller annan insats. Med gymnasiet som projektägare och med 
tydliga mål och ledning kan insatsen öppna upp en alternativ ingång som passar gruppen 
unga som hittills inte förmått sig etablera de kontakter de varit i behov av.  De har fallit 
mellan stolarna. Hikikomori kan skapa en unik verksamhet som möter unga där de befinner 
sig, vilket ofta är i hemmet. Vinsterna och effekterna med insatsen kan bli mångt fler än det 
som individen själv tjänar. 

Ungdomen själv, dennes familj och eller vänner ska få kännedom om Hikikomori via sociala 
media, tidningar och trycksaker. Ingången till insatsen ska ske via hembesök, studiebesök 
eller drop-in. Ungdomen ska möta en hemlik miljö, engagerad personal och anpassade 
aktiviteter.  

Metoden ska utgå från samverkan och samarbete och utkristalliseras till en metodbeskrivning 
som kan spridas till nationella och lokala intressenter.  

 

Katarina Hansson  
Utvecklingsledare 

 Ungdomstorget   
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1. BAKGRUND 

Hemmasittare, soffliggare, folkskygg och drop-outs är benämningar över en diffus grupp 
ungdomar som ingen egentligen har full koll på. Hikikomori är en japansk term som betyder 
”den som drar sig undan”. Hikikomori har blivit ett samlingsnamn över unga som ställts under 
så hög press att de gett upp. Fenomenet växer även i Sverige och är känt hos de flesta som 
arbetar med ungdomar i välfärdsorganisationer. Orsakerna visar sig vara mer mångfacetterade 
än endast hög press. 

Inledning 

Denna projektplan syftar till att beskriva hur ett Hikikomori-projekt i Umeå skulle fylla en 
lucka av stödinsatser till en grupp unga som inte har någon given organisation att vända sig 
till. Det är få som diskuterar hemmasittarna inom den politiska debatten för att de syns inte 
och hörs inte och de kostar inte. Ofta är dessa ungdomar beroende av föräldrarnas omsorg. 
Inom välfärdsorganisationerna är kunskapen låg och det finns få verktyg. Arbetslösheten är 
hög, försörjningsbördan växer, och allt mer ansvar läggs på individen.  

I Uppsala har Uppsala kommun, Akademiska sjukhuset och Samordningsförbundet drivit 
projektet Hikikomori, som riktar sig till unga som isolerat sig i hemmet. Projektet startade i 
april 2010 och pågår till och med mars 2014. I februari 2012 bjöd de in till ett 
spridningsseminarium i syfte att sprida arbetssättet till olika intressenter. Intresset var stort 
och därigenom växte idén om att Umeå har alla förutsättningar för ett liknande projekt. Inte 
minst tack vare att Ungdomstorget vuxit fram som en framgångsrik arbetsrehabiliteringsarena.    

Hikikomoriprojektet i Uppsala arbetar uppsökande mot individer som inte förmår skapa eller 
hålla kontakt med de organisationer som skulle kunna stödja individen. De beskriver att det 
ofta finns psykiatrisk problematik inblandat och att de jämfört med ordinarie verksamhet 
arbetar förebyggande. Aktiviteterna inom projektets ram har som syfte att på olika sätt 
förbereda individen för ordinarie organisationers arbetslivsrehabiliterande verksamhet. 

Arbetssättet och metoden inom projektet i Uppsala är att erbjuda en individuell kontakt via 
hembesök därefter arbetar de med motiverande samtal, coachning och aktiviteter i en hemlik 
miljö. Målet är att individerna ska bryta sin isolering, må bättre, få utökat kontaktnät och 
eventuellt ta ett första steg i en planering mot studier/arbete.  

Det Uppsala saknar och det en Umeå- modell skulle kunna erbjuda bättre, är övergången till 
en arbetslivsinritad rehabilitering. Det finns goda förutsättningar för en smidig överföring, när 
individen är redo, till exempelvis Ungdomstorget. 

Arbetslinjen för alla 

En grundprincip i arbetslinjen är att det ska löna sig att arbeta. Arbetslinjen innebär att alla 
ska kunna delta efter sin egen förmåga och att alla behövs. Det innebär också att människor 
med funktionsnedsättningar, oavsett åldrar och bakgrunder, blir fullt delaktiga i samhällslivet. 

Arbetslöshet och tillväxt är idag två stora kärnfrågor som berör hela Europa. Europapolitiken 
har satt ett antal mål genom 2020 strategin som berör unga vuxna män och kvinnor.  
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I Europas tillväxtstrategi; 2020-strategin, återfinns fem mål som ska vara uppnått till år 
2020.  

1. Sysselsättningen bland kvinnor och män mellan 20-64 år ska vara 75 % år 
2020 – fler människor ska ut på arbetsmarknaden, i synnerhet kvinnor, unga, 
äldre, lågutbildade och lagligt bosatta invandrare. 
 

2. Andelen elever som hoppar av skolan i förtid ska vara lägre än 10 %. Minst 
40 % av 30–34-åringarna ska ha högre utbildning. 

 
3. Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social 

utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner 2020. 

Unga som varken arbetar eller studerar 

I september i år var över 22 % av alla landets unga mellan 15 och 24 arbetslösa. (SCB) Det 
har under en längre tid varit en utmaning att hjälpa unga ut på arbetsmarknaden eller tillbaka 
till en utbildning. Övergången mellan skola och arbetsliv uppmärksammas alltmer. Det är 
alltför många unga, som står utanför arbete och utbildning och riskerar fastna i långvarigt 
utanförskap. En stor grupp av dessa unga har ingen känd aktivitet och ingen myndighet har 
idag uppdraget att återkoppla information om denna grupp. En särskilt utsatt grupp är unga 
under 20 år som inte studerar och inte slutfört sina gymnasiestudier. 

Socialfondens temagrupp Unga i arbetslivet, som drivs av Ungdomsstyrelsen, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Skolverket, SKL och Communicare 
har arbetat fram en analysmodell som kan presentera uppgifter om antalet unga som varken 
arbetar eller studerar. 

De uppmärksammar. Många unga som befinner sig i arbetslöshet har många misslyckanden 
bakom sig och ofta knapp eller ingen arbetslivserfarenhet. Flera har psykiska problem, 
funktionsnedsättningar och svåra sociala förutsättningar. De uppmärksammar också dessa 
ungas multiproblematik där kort utbildning, missbruk stillasittande fritid och brist på tillit 
anses som bidragande faktorer.  

Temagruppen visar siffror på att år 2010 så var det 120 100 unga som varken arbetade eller 
studerade i åldern 16-25 år. 30,8 % av dem hade ingen känd aktivitet. 17 % av ungdomarna 
hade en kombination av stöd och 10,7 % hade en sjukdom eller funktionsnedsättning. Övriga 
hade enbart statligt stöd eller kommunalt stöd, föräldraledighet eller invandrat under året. 

En annan grupp som det finns en oro kring är de som är ofrivilligt isolerade eftersom det 
anses vara ett stort och växande samhällsproblem.  

Gymnasieskolan och det kommunala informationsansvaret 

Skolan är kommunernas ansvar och det finns idag tre olika sätt att bedriva en skola: 
Kommunal skola, Fristående skola eller Privat skola.   

Lagen om det kommunala informationsansvaret innebär att kommuner har skyldighet att 
löpande hålla sig informerad om vad kommunens ungdomar som inte går i gymnasieskolan 
och ännu inte fyllt 20 år är sysselsatta med. Syftet är att erbjuda dem lämpliga individuella 
åtgärder. 
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Lagen är diffus vilket leder till att det inte råder någon rättssäkerhet och likvärdighet på 
området. Därför har Regeringen gett utbildningsdepartementet ett uppdrag att föreslå hur 
arbetet kring de som varken arbetar eller studierar kan utvecklas. Uppdraget är en del i en 
översyn av det kommunala informationsansvaret som ska slutredovisas den 1:a augusti 2013.  

Introduktionsprogrammen 

Introduktionsprogrammen är fem introduktionsprogram för elever som är obehöriga till de 
nationella programmen. Dessa fem är preparandutbildning, programinriktat individuellt val, 
yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion 

Elevhälsan 

I den nya skollagen anges det också att eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Lagen säger att elevhälsan ska arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande, stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och 
varje elev ska erbjudas hälsobesök. 

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att under åren 2012-2015 genomföra insatser för en 
förstärkt elevhälsa. 

Lokalt i Umeå 

Lokalt i Umeå finns en rad organisationer och verksamheter som samverkar kring och med 
unga som behöver särskilt stöd. Dessa insatser fångar upp unga från för- och grundskola till 
de som stödjer unga i etableringen till arbetslivet. Men trots samverkan, information och 
stödinsatser finns det unga som inte får det stöd de är berättigad till.  Efter 18 års ålder 
minskar stödet. Gymnasieskolan är frivillig och samordningen mellan kommunal och 
privatskola kan ibland vara bristfälliga på ett sådant sätt så att eleven lättare ramlar mellan 
stolarna. Det finns ett mörkertal av ungdomar som är behöriga ett gymnasieprogram men inte 
studerar, är aktuella hos Arbetsförmedlingen eller annan myndighet. 

Tillbaka till skolan 

Elevhälsan i Umeå har ansökt om pengar från den socialal investeringsfonden i syfte att med 
inriktade och flexibla insatser hjälpa de ca.25-30 hemmasittande ungdomar i för -och 
grundskolan tillbaka till skolan. Projektet startar i april 2013. 

Informationsansvaret 

I Umeå finns en person som har huvudansvaret för gymnasieskolans informationsansvar. 
Denna person är också kopplad till ett av Ungdomstorget team. Den informationsansvarige 
har koll på, och tar kontakt med, alla ungdomar oavsett behörighet. Syftet med kontakten är 
att informera om och guida till de alternativa vägar som finns att välja. 

Det finns idag också väl fungerande rutiner inför/och ett eventuellt avhopp från gymnasiet. 
Eleven blir alltid informerad om olika konsekvenser och val som finns innan ett eventuellt 
avhopp sker. Tanken är att det alltid ska bli ett väl övervägt val från ungdomen. 

Våning 4 

Vindan är en satsning inom Introduktionsprogrammens individuella alternativ, dit ungdomar 
kan komma för att fördjupa sig inom ett ämne de är intresserade av. Dit kommer unga som 
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har svårt med tider och rutiner. Syftet är att motivera till engagemang genom olika mindre 
projektarbeten samt studier.  

Plug-in  

Plug-in är ett projekt som drivs av Region Västerbotten. Ambitionen för Plug- in är att minska 
avbrotten i gymnasieskolan från 20 % till 10 % till läsåret 2014⁄2015. Ett led i den satsningen 
är att erbjuda ungdomar sommarstudier och anpassad skolgång i form av låg studietakt av 
enstaka ämnen i en lugn miljö. 

En fråga som kommit upp är om lokalerna inför Plug-in och Hikikomori i någon form går att 
samordna. Frågan får lyftas när lokalfrågan blir aktuell. 

Ungdomshälsan 

Ungdomshälsan i Umeå är en 1:a linjens hälsocentral för ungdomar till och med 22 år. På 
Ungdomshälsan får ungdomarna få samma stöd som hälsocentralerna ger för de över 23 år. 
Det är främst korta samtalsbehandlingar men också slussning vidare till specialistkompetenser 
inom Landstinget.  

Ungdomstorget 

Ungdomstorget är en verksamhet som samverkar kring ungdomar 18–25 år (i vissa fall 16–29 
år) med behov av särskilt stöd inför egen försörjning. Verksamheten startade som ett projekt 
september 2009 med ekonomiskt stöd av Samordningsförbundet.  2012 uppdaterades 
projektet och den nya versionen Ungdomstorget 2.0 har ekonomisk, politiskt och 
verksamhetsmässigt stöd till utgången av 2014. 

På Ungdomstorget ingår 31 medarbetare varav 27 är samlokaliserade. Genom teamarbete och 
tydlig roll- och ansvarsfördelning arbetar arbetsförmedlare, personliga handläggare, 
socialsekreterare, arbetskonsultenter, arbetsterapeuter och psykolog nära. Målet är att skapa 
en effektiv verksamhet med samordnade insatser för ungdomar i behov av stöd från flera 
parter. 

Behovet av insatser och stödåtgärder kan se mycket olika ut. Planeringen inför nästa steg 
utgår alltid utifrån enskilda ungdomars förutsättningar. De ungdomar som får stöd kan ha 
fysiska funktionsnedsättningar, psykiska funktionsnedsättningar, sociala problem, olika 
diagnoser och/eller ofullständiga betyg från skolan och ingen arbetslivserfarenhet. 

Ungdomstorget har, genom att samverka och erbjuda ungdomarna s.k. intro.dagar, ett bra 
underlag för att föreslå ett första steg i en arbetsrehabilitering. Ca 350 ungdomar per år har på 
så sätt fått en skräddarsydd individuell handlingsplan i flerpart med sitt nätverk. 42,5 % av 
dessa har gått vidare till arbete eller studier. Målet är att detta resultat ska öka till 45 % redan i 
år. 

Erfarenheter från Ungdomstorget 

Genom denna nära samverkan har vissa problemområden och frågeställningar vad gäller 
målgrupper och insatser utkristalliserat sig över tid. Hemmasittarna och eller drop-outs är en 
grupp belysts i många sammanhang. 

Handläggare på Ungdomstorget vittnar allt mer om möten med ungdomar som suttit hemma i 
många år, ibland 5-10 år. I många fall är personen fyllda 25 år eller äldre med avbrutna 
studier i bagaget. Det är inte heller ovanligt att det tillkommit andra negativa hälsofaktorer 
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som försvårar steget att ta tag i sin situation på egen hand. I dessa ärenden kan en 
arbetslivsrehabilitering bli lång, komplicerad och resurskrävande. 

Det höga antalet bortfall till olika träffar på Ungdomstorget är också signaler över att det finns 
en rädsla för nya möten och krav. Föräldrar hör av sig och uttrycker sin oro och frustration. 
Det befaras finnas ett okänt antal unga som idag lever i hemmet med endast en eller båda 
föräldrarna i sin närhet och eventuellt, en etablerad kontakt med psykiatrin. 

Erfarenheter visar också på att bortfallet går att minska vid långsam etablering av kontakt i 
flera steg. Däribland enskilda möten med handläggare, uppbyggnad av förtroende, 
visualisering av lokaler, tydliga instruktioner och syfte, respekt och att det är frivilligt att prata 
i grupp.   

 

2. MÅLGRUPP 

Målgruppen för Hikikomori-projektet riktar sig främst till unga vuxna män och kvinnor i 
åldern 16-22 år men kan utökas till högre åldrar utifrån specifika individuella behov. 
Målgruppen består av unga som blivit isolerade hemma under en längre tid och som själva har 
svårt att bryta sin isolering. Personerna har diffusa, få eller inga kontakter med 
välfärdsorganisationer och ska vilja ta emot stöd som på sikt kommer innebära att de ska 
pröva sin arbets- eller studieförmåga.  

Orsaker till ofrivillig isolering 

Orsaken till ofrivillig isoleringen kan vara olika för varje individ. Det kan ge sig i uttryck 
genom att vardagen inte fungerar och att individen upplever det jobbigt att gå i skola, åka 
buss, handla, vistas i sociala situationer etc. Exempel på orsaker kan vara ensamhet, rädsla, 
mobbing, depression, ångest, skoltrötthet, socialfobi, agorafobi, dysmorfobi, spelberoende, 
dålig självkänsla och/eller självförtroende, identitetsproblem, övervikt, autism, schizofreni 
eller kontroll av anhörig. 

Motiv till målgruppsbegränsningar 

Åldersbegränsningen 16-22 år grundar sig i att Hikikomori ska bli en förebyggande insats 
med målet sysselsättning, arbete eller studier. Ambitionen är att tidigt bryta en pågående 
isolering. Om det visar sig att målgruppen måste breddas åldersmässigt, ska begränsningen 
revideras.  

Uppsalamodellen visar på att 20 individer är ett lämpligt antal deltagare och behovet är lika 
stort från killar som tjejer. Därför strävar Hikikomori Umeå på en jämn könsfördelning.  
Målgruppen kan vara under kontroll av nära anhörig eller föräldraberoende vilket betyder att 
det kan vara förälderns/föräldrarnas vilja som styr. Den sist nämnda gruppen antas vara den 
som i högre utsträckning kommer ta kontakt.  

Välfärdssystemens brister i förhållande till målgruppen 

Ulla Rantakeisu, Karlstads universitet, beskriver i sin studie: “Kön, klass och platsanvisning – 
om ungdomars och arbetsförmedlares möte på arbetsförmedlingen.” hur medelklassungdomar 
och arbetarklassungdomar bemöts på arbetsförmedlingen (hon påstår att detta även är 
överförbart på andra myndigheter). Hon visar på att arbetsförmedlarna talar samma språk som 
medelklassen där synen på arbete är lika med att tänka karriärvägar. Medelklassungdomarna 
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känner sig hemma med arbetsförmedlingens krav om att vara självgående. Arbetarklassens 
syn på arbete är mer av den karaktären att de har höga förväntningar att få stöd och hjälp med 
konkret ett arbete. Arbete är lika med pengar. Förhoppningen är att arbetsförmedlingen ska 
ordna ett arbete utan att de själva behöver ta så mycket ansvar. Hennes resultat kring kön 
påvisar också att tjejer får ett tuffare bemötande än killar.   

Den här studien visar på hur förväntningar kan skeva kring vad som förväntas levereras och 
det som verkligen levereras.  Information i de olika välfärdsorganisationerna överförs oftast 
muntligt vid ett möte eller via telefon alternativt skriftligt på nätet eller via en broschyr. Inom 
det systemet tas det sällan hänsyn till individernas olika lärostilar, kognitiva processer och 
färdigheter.  

Ingången till välfärdsorganisationerna kan upplevas som snåriga och byråkratiska. Ungdomar 
har svårt att orientera sig kring systemens tidsaxlar, processer och krav på aktivitet och 
tillgängliget. För vissa blir skyldigheterna så övermäktiga att de beslutar sig om att inte 
underordna sig systemet.  

 

Bild 1   Bild 2 

  
Bild 1 visar på hur ett nätverk kan se ut för en ungdom som är ofrivilligt isolerad. Bild 2 visar 
på hur ett nätverk med stödinsatser kan se ut för en ungdom som är på glid. 

 

Bild 2 på sidan 8 visar hur nätverkskartan kan se ut för en ungdom på glid. Den illustrerar 
många ingångar och många kontaktpersoner. Vilket innebär många kartläggningar och flera 
handlingsplaner. Levnadsberättelser upprepas många gånger för olika handläggare och blir 
därmed bekräftade lika många gånger. Bild 1 visar på hur nätverkskartan kan se ut för en 
ungdom som sluter sig inom hemmets väggar. Hon eller han har troligen få eller inga 
välfärdskontakter, Målgruppen för Hikikomori kan ha erfarenheter av båda tillstånden. 

3. SYFTE 

Syftet med att starta upp en insats för den som drar sig undan, är att bryta den sociala 
isoleringen i ett tidigt skede. Genom att erbjuda en alternativ ingång och ett mer anpassat stöd 
än det som de reguljära myndigheterna kan erbjuda, förväntas också individens tillit till stöd 
öka. Syftet är också att övergången mellan en isolering och vägen till egen försörjning skall 
underlättas. Vi vill uppmärksamma en tyst och relativt osynlig grupp som har få eller inga 
förespråkare. Denna insats sätter därmed ungdomens behov i fokus. 
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3. MÅL  

Projektet ska följa de övergripande målen, uppnåendemålen och strävansmålen som är 
aktuella i Ungdomstorget styrkort (se bilaga). I Ungdomstorgets målkarta definieras syftet 
med projektet, volym- och resultatmål, kvalitativa mål, uppdragsbeskrivning och hur insatsen 
ska följas upp.  

Individmål 

Volymmålet beräknas till att 20 individer får anpassat stöd/ år. Intagen till insatsen sker 
löpande. 

Resultatmålet är att 70 % blir redo för överföring till något team, annan insats utifrån behov 
eller reguljär myndighet efter insatsens slut. 

Projektet får också en rad egna övergripandemål utifrån sitt specifika syfte.  

De övergripande målen är att var och en av ungdomarna… 

1. får hjälp med att bryta sin isolering 
2. får rätt stöd utifrån sin situation 
3. får en ökad livskvalité och ökad självkänsla 
4. får hjälp med att utöka sitt kontaktnät med både professionella och privata 
5. får tillit till välfärdsorganisationer 
6. erbjuds en planering mot studier alt. arbete 

Andra effekter förväntas vara att…  

1. den enskilde upplever positiva, långsiktiga och hållbara förändringar  
2. samhället får välmående producerande medborgare 
3. närståendes oro och mående förbättras 
4. färre individer får stöd sent i livet 
5. en behovslucka fylls som identifierats genom Ungdomstorgets samverkan 
6. det skapas en röd tråd av insatser från tidig ålder till ung vuxen 
7. bryta en eskalering av negativa hälsoeffekter  

Organisationsmål 

Personalen ska också vid projektets slut redovisa den metod som skapat framgångsfaktorer för 
individerna inom ramen för projektet och dess mål. Eftersom insatsen är nyskapande är det 
viktigt att beskriva HUR ett upplägg med individen kan ge positiva effekter. Kunskaperna om 
metoderna ska spridas lokalt och nationellt.    

Det pågår en process inom Landstinget angående vilka hälsoeffekter de ska mäta, för att lära. 
De önskar mätetal inför eventuella implementeringar av projekt som de är delaktiga i.  

 
5. ORGANISATION  

Projektet Hikikomori är en 3 årig hälsosatsning som ska vara starkt kopplad till arbetslinjen. 
Där kommer med stor sannolikhet Ungdomstorget som nav, bidra med stöd, för kommande 
steg i en framtida planering mot arbete eller studier. Insatserna som kan bli aktuella är 
arbetsprövning, plug-in, folkhögskolesatsning, ARiS, samtalsbehandling med psykolog etc. 
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Projekttiden beräknas pågå mellan 130301- 160228. 

Projektägare 

Projektägare är gymnasieskolan, vilket faller sig naturligt då problematiken ofta börjar och 
blir känd under skolåren.  

Kommunorganisationen kommer att förändras 2013-01-01 vilket kommer att innebära att 
gymnasieskolan hamnar inom område 2; tillväxt och välfärd unga. Viva kompetenscentrum 
som är projektägare för Ungdomstorget kommer tillhöra område 3; tillväxt och välfärd vuxna. 
I denna organisering kommer projektet Hikikomori skapa en brygga och tydliggöra vikten av 
samverkan mellan de två ansvarsområdena skola och arbetsliv/försörjning.  

Styrning och ledning 

Ungdomstorgets styrgrupp utökas med rektor från introduktionsprogrammen. Vid en uppstart 
kan det behövas utökat stöd från styrgrupp till projektägare. Ungdomstrogets styrgrupp består 
idag av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Umeå kommun: 
Socialtjänst och Viva arbete unga, Landstinget/Psykiatrin och Samordningsförbundet. 

På styrgruppens dagordning ska Hikikomori finnas med som en stående punkt angående 
aktuellt nuläge.  

6. GENOMFÖRANDE 

Projektet Hikikomori är en unik satsning men också en stor utmaning.  Hikikomori i Umeå 
öppnar upp ett otraditionellt sätt att arbeta, i den bemärkelsen att ungdomarna värvas in till ett 
myndighetsstöd i samverkan. Utmaningen består av att nå dessa individer genom att arbeta 
mer utåtriktat. 

Samordningsförbund, verksamhetschefer och politiker i Umeå ser stora vinster med att satsa 
på en förebyggande insats som detta projekt blir. 

Marknadsföring 

Efterson projektet vänder sig till en målgrupp som inte själv är aktiv i sitt förändringsarbete, 
måste projektet sprida information till personens nätverk, i lika hög utsträckning som till 
personen själv. Det sker genom att informationsmaterial placeras ut på strategiska platser 
exempelvis hälsocentraler, ungdomshälsan, skolor och psykiatrin. Projektet ska också finnas 
tillgängligt på sociala medier samt i dagspress. Hur projektet ska dra nytta av media för att nå 
ut bredare ska specificeras i en kommunikationsplan. Där ska det också beskrivas hur 
information ska spridas till organisationer och personalgrupper som arbetar med och kring 
målgruppen. Kommunikationsplanen får också ta hänsyn till hur erfarenheter kan spridas vid 
psykiatriveckan och/eller andra liknande aktuella forum.  

Informationsmaterialet ska vara anpassat utifrån målgruppens behov och vara skrivet på ett 
lättbegripligt språk och på andra språk än svenska. 
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Individens ingång till projektet Hikikomori 

Den första kontakten kan ske genom att individen själv, en anhörig, en vän eller någon 
kontaktperson från psykiatrin/annan myndighet tar kontakt via telefon, telefon, mail eller 
drop-in. När en första kontakt är tagen ska projektet erbjuda hembesök eller ett studiebesök 
för att etablera ett möte, Tillgängligheten ska vara hög och det ska alltid vara kort tid till 
första mötet. 

Riskanalys 

Det finns dock farhågor om att bortfallet till olika träffar kan vara högt. Det finns en risk att 
personalen kan mötas av stängda dörrar vid hembesök och att föräldrar har och tar kontroll 
över vissa frågor. Det är därför viktigt att vara medveten om att arbetet med uppdraget kan 
vara tålamodskrävande. 

Lokalen 

Projektets lokaler ska vara centralt belägen. Det ska vara en lugn, hemlik och harmonisk miljö 
med tillgång till dator och aktivitetsutrymmen. Det ska också finnas tillgång till enskilt 
samtalsrum och möjligheter till frukosttillagning. Ett krav är att lokalerna ska vara fysiskt 
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning samt att städningen är tillräcklig och 
lokalen har god ventilation. Det ska också tas hänsyn till olika störningar som ljus, ljud och 
dofter. 

Personella resurser 

Två personal en från kommun och en från landsting skapar en inre verksamhet nära och i 
förtroende med individen. En personal kommer också få rollen och ansvaret som 
projektledare. Personalen ska vara förebilder och förmedla trygghet. De ska också samverka 
med olika professioner vid behov men också med nätverket och/eller familjen. 

Som stöd till personalen finns en/två ungdomar som ska vara mer verksamma utåt genom att 
erbjuda hämtning, nätverkskontakt, individuell träning i sociala situationer, olika 
hälsofrämjande inslag etc. 

Förhållningssätt 

Förhållningssättet ska vara att ta tag i det som får personen att vilja bli frisk utan långa vänte- 
eller utredningstider, och utgå ifrån att individerna är experter på sig själva. Personalen ska ge 
framåtsyftande stöd genom att stötta i prioriteringar och målsättningar samt bejaka olika 
lärostilar på ett sätt så att individen får ökad självkänsla. Varje individ ska mötas med 
värdighet. 

Då det förekommer samsjuklighet ska personalen ha kunskap om eller ta reda på vem som har 
kompetens som kan länkas till frågan. Personalen får kontinuerlig konsultation/handledning 
via Ungdomstorgets psykolog. 

Arbetssätt  

Insatsen bygger på frivillighet, och projektet kommer inte utföra någon myndighetsutövning.  

Eftersom målet är att ungdomen ska bryta sin isolering och börja en arbetsrehabilitering ska 
arbetssättet utgå från detta mål. Metoden ska dokumenteras och beskrivas. Arbetssättet ska 
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grundläggande erbjuda motiverande och rådgivande samtal, coachning samt ge stöd med 
nödvändiga kontakter.  

Som teoretisk grund ska exempelvis KASAM; Känsla Av SAMmanhang vara till stöd. 
Begreppet KASAM omfattar tre delkomponenter. Begriplighet, hanterbarhet samt 
meningsfullhet. Teorin utgår från att en individ aldrig är antingen helt frisk eller helt sjuk utan 
att vi hela tiden rör oss mellan de två polerna frisk och sjuk. (Wikipedia) 

När individen är redo för arbetsrehabilitering kan det exempelvis ske genom en mjukstart in 
mot Ungdomstorget genom studiebesök och handläggartäffar (teamen). Därefter kartläggs 
behoven gemensamt via intro.dagar eller individuellt spår. Behövs det en analys av 
hemmiljön bör ARiS kopplas in tidigt. 

Aktiviteter 

Aktiviteterna ska vara flexibla och anpassas till gruppen och/eller individen. Aktiviteter kan 
ske både i lokalerna men också genom utflykter, studiebesök etc. Det kan exempelvis vara 
bakning, pyssel, film, biobesök, filmcirklar, sällskapsspel, kultur, föreläsare, eget 
projektarbete, musik etc.  

Sekretess 

Ungdomstorgtes medgivandeblankett ska alltid användas där det uttrycks en tidsangivelse och 
vilka personer, organisationer och myndigheter personalen får diskutera saker som leder 
individen närmare målet.  

Ekonomi 

Den ekonomiska försörjningen säkras genom hjälp av den närmaste familjen. När det finns 
antagningar om att individen kan vara berättigad annat ekonomiskt stöd exempelvis 
aktivitetsersättning eller försörjningsstöd ska hon/han får information och stöd i ett 
ansökningsförfarande. 

Hur individen är försäkrad till och från insats och under aktiviteter m.m. måste utredas innan 
projektets start. 

7. JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION 

Projektet ska utgå från ett mångfaldsperspektiv och ta hänsyn till de sju 
diskrimineringsgrunderna  

1. Etnisk tillhörighet  
2. Religion eller annan trosuppfattning  
3. Funktionshinder  
4. Kön   
5. Könsidentitet och könsuttryck  
6. Sexuell läggning  
7. Ålder  

 
De unga vuxna kvinnor och män som ingår i målgruppen ska kunna öka sin egen hälsa, 
inflytande och makt över sitt liv samt egenförsörjning.  



15 
 

Projektet ska bidra med ett ömsesidigt utbyte mellan de olika samverkansparterna som gynnar 
individer, grupper och även samhället.  

I kommunikationsplanen ska det finnas en röd tråd hur tillgänglighetsperspektivet inkluderas. 

Kompetensutveckling 

Personalen kommer att vara delaktig i Ungdomstorgets verksamhetsutveckling och 
kompetensutveckling genom att delta vi relevanta möten värdegrundsdagar och andra 
diskussionsforum. Syftet är att bygga upp en samsyn och ett konsekvent förhållningssätt hela 
vägen från start i projektet vidare till teamen, intro.dagarna och insatser. Den röda tråden 
genom processen ska vara tydlig. 

Samverkan 

Genom denna satsning kan vi docka verksamheten så att den följer Umeås unga över tid och 
genom olika faser i livet. Maskorna i nätet blir mindre när både för och grundskolan satsar på 
gruppen hemmasittare från skolan och denna satsning mot hemmasittare in i vuxenlivet startar 
upp. Därefter kan Ungdomstorget/Introduktionsprogrammet och dess stöd och utbud av 
insatser stärka ungdomarna vidare mot arbetslivet eller till fortsatta studier. En nära 
sammanlänkning och ett kontinuerligt kunskapsutbyte dessa verksamheter emellan kommer 
att bli viktig för att integrera ungdomen på ett professionellt sätt.  

Samverkansparters som kan bli aktuella 

• Ungdomstorget 
• Introduktionsprogrammen 
• Gymnasieskolan/nationella program 
• Föräldrar 
• Socialtjänst 
• Psykiatrin 
• Hälsocentraler 
• Ungdomshälsan 
• Elevhälsan 
• Gode män 
• Boendestöd 
• Studie- och yrkesvägledare 
• Kuratorer 
• Konsumentrådgivning 
• CSN 
• Samhällsnyttiga ideella organisationer 
• m.fl. 
 

8.  UPPFÖLJNING  

Dokumentation 

Personalen måste föra noggrann dokumentation över parametrar som är viktiga för att följa 
upp projektet. Beroende på vilken hemorganisation de kommer ifrån, ingår det även att 
dokumentera i det egna systemstödet. Även metodutvecklingen skall dokumenteras steg för 
steg 
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Samordningsförbundets styrelse har uttryckt en önskan om att systematisera ny kunskap på ett 
sådant sätt så att det ska gå att mäta evidens. Detta är också en ambition inom socialtjänsten.  

Uppföljningsmetod 

Uppföljningen av projektet kommer att ske kontinuerligt genom att personalen deltar vid 
Ungdomstorgets uppföljningsträffar och därigenom att styrgruppen får insyn i nuläget. 
Projektledaren ska lämna en lägesrapport till Ungdomstorget utvecklingsledare. På så sätt 
sätts insatsen in i ett större sammanhang och skapar en helhetsbild över processen över tid. 
Personalen lämnar liksom övriga in en avvikelserapport på styrkort och målkarta fyra ggr/år.  

SUS; Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning 
inom rehabiliteringsområdet 

Deltagarna ska fylla i SUS- enkäten tillsammans med tillfredsfrågorna/ hälsofrågor (se bilaga 
målkarta)  
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9. BUDGET 

KOSTNADER 2013 2014 2015 Totalt 

 
1 mars-31 dec 

   
Personal       1 100 400 kr        1 401 624 kr        1 443 673 kr        3 945 697 kr  

Projektledare/handledare          420 000 kr              519 120 kr              534 694 kr           1 473 814 kr  

Handledare          378 000 kr              467 208 kr              481 224 kr           1 326 432 kr  

Ungdomsarbetare          302 400 kr              415 296 kr              427 755 kr           1 145 451 kr  

     
Externa tjänster                  -   kr                   -   kr                   -   kr                   -   kr  

     

     
Lokaler         125 000 kr          145 000 kr          145 000 kr          415 000 kr  

Hyra av lokal (inkl städ)             125 000 kr              145 000 kr              145 000 kr              415 000 kr  

     
Övriga kostnader         230 000 kr            95 000 kr            90 000 kr          415 000 kr  

Friskvård/aktiviteter                20 000 kr                 40 000 kr                 40 000 kr              100 000 kr  

Kompetensutveckling                30 000 kr                          -   kr                          -   kr                 30 000 kr  

Resor lokalt                20 000 kr                 20 000 kr                 20 000 kr                 60 000 kr  

Inköp av utrustning (Tekniska utrustning och akt.mtrl)                40 000 kr                 10 000 kr                   5 000 kr                 55 000 kr  

Studiebesök för personal                15 000 kr                          -   kr                          -   kr                 15 000 kr  

Kommunikation                40 000 kr                 10 000 kr                 10 000 kr                 60 000 kr  

Drift (el, hygienartiklar, förbrukningsmtrl och dyl.)                15 000 kr                 15 000 kr                 15 000 kr                 45 000 kr  

Iordningställande av lokal                50 000 kr                          -   kr                          -   kr                 50 000 kr  

    
                        -   kr  

Summa projektkostnader            1 455 400 kr             1 641 624 kr             1 678 673 kr             4 775 697 kr  

     
Finansiering 2013 2014 2015  Totalt  

Samordningsförbundet Umeå           727 400 kr              820 812 kr              839 336 kr           3 115 548 kr  

sociala investeringsfonden Umeå kommun           728 000   kr              820 812 kr              839 336 kr           1 660 148 kr  

Total finansisering            1 455 400 kr             1 641 624 kr             1 678 673 kr             4 775 697 kr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


