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ALLMÄNNA UPPGIFTER 
 
Verksamhetens/projektets namn: Hikikomori 
Rapporten har skrivits av: Ida Hörnsten 
Rapporten avser perioden: 20xx-01-01 20xx-12-31 
Har ni gjort egna uppföljningar*  Ja     Nej   
*Om ja, bifoga dessa till rapporten 
 
    
Instruktion 
 
Alla verksamheter/projekt som utvecklas inom ramen för finansiell samordning ska lämna två 
rapporter per år till Samordningsförbundet. En halvårsrapport som enbart består av statistik 
och en årsrapport som är något mer omfattande. Statistikrapporten ska lämnas senast den 
15/9 och helårsrapport som ska lämnas senast den 31/1. Om det finns särskilda skäl kan 
årsrapporten lämnas den 15/2.  
 
Den rapportmall ni nu får är omarbetat och syftar till att vara bred och förhoppningsvis 
passa alla. En viktig utgångspunkt är att den ska vara kortfattad. Rapportmallen är uppdelad 
i olika avsnitt med en inledande förklarande text. Våra verksamheter/projekt kan vara av 
väldigt varierande karaktär, vilket kan göra att den här mallen inte fullt ut passar hur ni vill 
rapportera. Självklart kan anpassningar göras men det ska förankras med 
Samordningsförbundets tjänsteman.  
 
Mallen utgår från Samordningsförbundets verksamhetsplan och kan därför komma att 
förändras från år till år. När ni skriver rapporten tänk på att vara kortfattad, inte allt för 
detaljerade och beskriv i första hand utveckling, avvikelser, problem ni haft eller självklart 
sådant som gått bra. Analysera och problematisera gärna varför det har gått som det gått.  
 
Vid slutrapport ska hela projekttiden beskrivas och ni skall då använda er av tidigare 
rapporter. När ni skriver rapporten så gör ni det ur verksamhetens/projektets perspektiv och 
ni skriver den i första hand ställd till Samordningsförbundets styrelse.  
 
Samordningsförbundet kommer att använda delar av era rapporter i årsredovisningen till 
förbundets ägare. Era rapporter kommer också att publiceras på Samordningsförbundets 
webbplats. 
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1. SAMMANFATTNING 
 
Max en halv sida där ni kort ger en beskrivning av verksamhetens ändamål, vilken målgrupp 
ni vänder er till samt en sammanfattande text över vad som hänt under året. Sammanfattning 
kommer att användas i Samordningsförbundets årsredovisning.  
 
Hikikomori vänder sig till unga vuxna mellan 16-25 år som saknar kontakter med 
samhällsaktörer och är isolerade i hemmet. De saknar egen försörjning och har/söker inte 
arbete eller studier. Hikikomori syftar primärt till att bryta en isolering för att på sikt stödja till 
en arbetsrehabiliteringsprocess eller annan insats. Övriga ändamål med insatsen är att 
underlätta vägen mot egen försörjning, öka individens tillit till stöd, uppmärksamma osynlig 
grupp, förebygga psykisk och fysisk ohälsa, uppmuntra till aktivitet , höja livskvalitet och 
självkänsla och att utöka individens kontaktnät. Målet är att 70 % av deltagarna ska bli redo 
för annan insats, att 20 individer per år får anpassat stöd (med löpande intag) samt att vi kan 
redovisa en metod som skapat framgångsfaktorer för deltagarna i Hikikomori.   
 
I startskedet av projekttiden ordnade vi med lokalen för att få en sådan hemtrevlig miljö som 
möjligt. Parallellt med detta så arbetade vi med marknadsföring (affischer, broschyrer, 
logotyp, presentationer, sociala medier och traditionell media) av projektet för att nå ut till en 
målgrupp som faller mellan stolarna idag.  
 
Inflödet av deltagare har ökat i lagom takt. I dagsläget har vi 13 aktiva deltagare som vi träffar 
i grupp och individuellt 1-3 gånger i veckan. Ytterligare ca fem personer är på gång för 
uppstart. Sammanlagt har vi haft kontakt med ca 50 personer angående eventuella deltagare. 
Förutom de vi träffar av dessa känner vi till ca 15 individer som passar in i målgruppen men 
som inte är mottagliga för stöd i dagsläget. Övriga har vi slussat vidare till andra passande 
insatser. 
 
En del av arbetet under året har handlat om administrativa uppgifter för att dokumentera 
projektet i syfte att utveckla en metod. Vi har bland annat arbetat fram nödvändiga blanketter, 
informationstexter och fört dagliga anteckningar i Vipera m.m. Därtill har vi, tillsammans med 
forskare från Umeå universitet, arbetat fram en utvärdering. 
 
Nätverkande har varit ett viktigt inslag för att knyta kontakter och samarbetspartners. Förutom 
Ungdomshälsan, Ungdomstorger och Fridhemsgymnasiet har vi idag ett utvecklat samarbete 
med Hamnmagasinet, Korpen med flera.  
 
2. DELTAGARNA 
 
Beskriv er målgrupp, vad som kännetecknar målgruppen, hur deltagarna identifierats, hur 
deltagarna valts ut. Om det skett förändringar i rekryteringsprocessen beskriv då det. Om ni 
behövt vidta särskilda åtgärder beskriv detta. Arbetar ni med den målgrupp som angavs i ert 
styrdokument (Verksamhetplan/projektbeskrivning) eller har det skett förändringar? Om det 
förändrats varför har det gjort det? Jobbar ni med det antal individer som angetts eller finns 
det avvikelser?  
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Hikikomori vänder sig till unga vuxna mellan 16-25 år som är hemmasittande och isolerade i 
hemmet. Målgruppen arbetar eller studerar inte och söker inte heller arbete eller studier. De 
saknar egen försörjning och har ett litet kontaktnät. Deltagarna har vanligtvis identifierats av 
anhöriga som har kontaktat oss, två deltagare har själva tagit kontakt. Ungdomshälsan har 
även hänvisat några till Hikikomori. De flesta anhöriga/deltagare har fått information om 
projektet via Västerbottens Kuriren eller Umeå tidning.  
 
I projektbeskrivningen står det att målgruppen ska vara mellan 16-22 år. Detta har reviderats 
(16-25 år) på grund av att Ungdomstorget har träffat personer över 22 år som suttit hemma i 
flera år innan kontakten med dem har påbörjats. Erfarenheter från Uppsala (som driver ett 
liknande projekt) har också visat att med åldern kommer motivation och vilja till förändring.   
 
I projektbeskrivningen står det att målgruppen ska ha ”diffusa, få eller inga kontakter med 
välfärdsorganisationer”. Vad det innebär har ständigt diskuterats och görs fortfarande men för 
att förtydliga detta arbetar vi i dagsläget med inklusion- och exklusionskriterier. 
Diskussionerna har lett till att vi i dagsläget är mer restriktiva till att målgruppen har någon 
form av kontakt med någon samhällsaktör. Den primära målgruppen är alltså helt utanför 
samhällets stödinsatser. Orsaker till att vi har blivit mer restriktiva är på grund av att vi inte 
vill täcka upp nuvarande systemfel och ta över andras arbetsuppgifter, samt för att projektet är 
frivilligt. Vi arbetar på uppdrag från individer och om vi skulle arbeta på uppdrag från 
myndigheter kan frivilligheten ifrågasättas, särskilt om närvaro hos Hikikomori påverkar en 
ekonomisk ersättning. Till sist kan vi tillägga att om vi också skulle arbeta på uppdrag från 
myndigheter skulle inflödet av deltagare förmodligen öka rejält och bli ohanterligt.    
 
Enligt projektbeskrivningen ska vi arbeta med 20 individer med löpande intag. Sedan uppstart 
har vi varit i kontakt med ca 50 personer. 13 av dessa är aktiva deltagare i projektet, 5st är på 
gång inom kort och ytterligare ca 15st passar in i målgruppen men är i dagsläget inte redo för 
att ta emot stöd. Resterande har vi slussat vidare eftersom Hikikomori inte ansetts vara rätt 
insats.    
 
Vad som kännetecknar målgruppen går inte att säga i dagsläget. Hemmasittare, är vad vi 
hittills sett, inte en homogen grupp och deltagarna har olika socioekonomisk bakgrund m.m. 
Den enda likhetet vi hittills funnit mellan deltagarna är att nästan alla har avbrutit sina 
gymnasiestudier i förtid. 
 
 
3. BESKRIVNING AV ÅRETS VERKSAMHET 
 
Beskriv sammanfattande hur ni arbetat under året. Stämmer det överens med ert 
styrdokument eller har det skett avvikelser, varför är det så? Har det hänt något särskilt 
under året som ni vill lyfta fram. Beskriv detta i förhållande till ert styrdokument och tidigare 
rapporter med fokus på sådant som förändrats. Tänk på att inte vara allt för detaljerade, 
alltså inga ingående metodbeskrivningar utan rapporten ska vara av övergripande karaktär. 
Gäller det en slutrapport ska ni skriva den här delen för hela projekttiden. Använd tidigare 
rapporter som underlag.  
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Sammanfattningsvis har uppstartsåret handlat mycket om att marknadsföra projektet. Vi har 
åkt runt på flertalet presentationsmöten, tagit emot studiebesök och gjort flera studiebesök. 
Allt för att sprida projektet till så många som möjligt för att på så sätt påverka deltagarinflödet 
positivt. Vi har riktat in oss på arbetsplatser där personalen kan tänka sig komma i kontakt 
med vår målgrupp men även besökt de arbetsplatser/organisationer som visat intresse och 
tagit kontakt med oss. Vi har inte tackat nej till någon. Kontakt med media (TV, radio, 
tidningar) har också varit en viktig del av uppstarten av detta projekt då det visat sig ha god 
påverkan på inflödet av deltagare. Vi har därtill använt oss av sociala medier och internet i 
övrigt (Facebook, Instagram, Skype, hemsida). Detta i syfte att marknadsföra projektet via 
flera kanaler samt för att vi ska vara lättillgängliga och nåbara på flera sätt.      
 
Vi har satsat mycket på nätverkande och startat upp samarbeten med föreningar osv. som kan 
vara lämpliga forum för våra deltagare, ex. Hamnmagasinet. Vi har även arbetat fram material 
och arbetssätt samt lagt tid på att utforma lokalen så hemtrevlig som möjligt. Kontakten med 
våra deltagare och initialt deras anhöriga har varit högst prioriterat. Vi har satsat på att lära 
känna deltagarna och påbörjat en motivationsprocess utifrån varje individs intressen och 
behov. Vi har arbetat fram en kortfattad metodbeskrivning på hur arbetet i dagsläget ser ut.   
 
Ingången: Vanligen har någon anhörig kontaktat oss via telefon eller mejl och berättat om en 
ung vuxen som är hemmasittande. Därefter har en kontakt påbörjats med personen i fråga, 
antingen via telefon, Skype, sms, mail eller direkt genom ett personligt möte.  
 
Personligt möte: Det första personliga mötet med deltagaren sker via ett studiebesök i våra 
lokaler eller genom ett hembesök. Här får personen i fråga information om projektet och en 
presentation av personalen. Vi tillsammans med den eventuella deltagaren för således en 
diskussion kring om Hikikomori kan vara passande. Två personer från personalen är oftast 
med och träffar deltagaren till en början.  
 
Kartläggning/medgivande/utvärdering: Här följer en fas av att vi lär känna varandra utifrån 
ett antal livsområden. Vi fyller i medgivandeblankett och SUS så fort som möjligt samt 
påbörjar en slags kartläggning som avslutas med upplägg, förväntningar och mål.  
 
Individuella träffar mot gruppträffar: Efter inledande uppstartssamtal ser planeringen olika 
ut för varje individ. Vanligen träffar vi deltagarna individuellt till en början för att sedan 
påbörja gruppaktiviteter med andra deltagare. Vi försöker hitta på aktiviteter som ger energi 
för deltagaren. Här startar alltså motivationsprocessen i syfte att de så småningom ska bli redo 
för att gå vidare mot annan insats. Relativt tidigt försöker vi utreda deltagarnas behov av 
någon form av kontakt med Ungdomshälsan samt deras möjlighet till ekonomisk ersättning.   
 
Vidare mot annan insats/överföringssamtal: I slutskedet är målet att slussa vidare 
deltagarna till andra insatser som är passande. I dagsläget är det få som har nått denna fas men 
två personer har börjat studera och två personer är på väg ut i arbetsträning. Kontakten med 
oss är dock ännu inte avslutad.  
 
Avslut/utskrivning: Här sker en slututvärdering och en utskrivning i SUS. Frågan kring när 
vi ska släppa en deltagare som har gått vidare till annan insats är under process. Vi behöver 
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jobba upp en tillit till de aktörer som kan vara aktuella vid övergången samt akta oss för att 
hålla kvar en deltagare onödigt länge.  
 
Avvikelser 
 
Vår arbetsprocess överensstämmer i det stora hela med projektbeskrivningen. Däremot finns 
det avvikelser gällande inklusion- och exklusionskriterier för ett deltagande i Hikikomori. 
Som vi varit inne på tidigare gäller detta ålder och myndighetskontakter (se fråga 4).  
 
En annan avvikelse som har diskuterats flitigt är övergången mellan Hikikomori och 
Ungdomstorget. I projektbeskrivningen står det att Ungdomstorget kan vara ett naturligt nästa 
steg och en enkel väg in mot praktik, studier eller liknande. Som det har blivit nu så fungerar 
inte denna övergång problemfritt. Att aktualiseras på Ungdomstorget har varit komplicerat 
och ”stora” Arbetsförmedlingen måste kopplas in. Dessutom krävs det att personen har två 
myndighetskontakter för att få skrivas in på Ungdomstorget, vilket inte alla Hikikomoris 
deltagare har även om behovet kan finnas. Viktigt att poängtera är att även de deltagare som 
inte har flera myndighetskontakter är i stort behov av Ungdomstorgets kompetens och sätt att 
möta ungdomar. Vi önskar därför att vägen mellan Hikikomori och Ungdomstorget 
underlättas samt att insatsen ARIS kan kopplas in tidigt vid behov.  
 
4. VAD PLANERAS FÖR NÄSTA ÅR  
 
Vilka utmaningar står ni inför nästa år? Beskriv sammanfattande de utvecklinsplaner som 
finns för det kommande året. Detta kan t.ex. röra bredning av målgrupp, nya metoder eller 
delverksamheter, minskning ökning av deltagarantal, nya samverkansformer, nya aktiviteter 
m.m. Om det gäller slutrapport beskriv då hur verksamheten planeras att fortgå, alternativt 
om den avvecklas. Beskriv då hur lärdomar kommer att nyttjas.  
 
I början av det kommande året planerar vi att komma upp i maximalt antal deltagare (alltså ca 
20 stycken). Vi har i dagsläget flera på ingång och står inför en utmaning vad gäller att 
behöva tacka nej till eventuella deltagare och deras anhöriga. Efter en tid av hemmasittande är 
vägen mot sysselsättning vanligen lång vilket innebär att kontakten med oss kan vara under en 
längre period. Detta betyder att det sällan blir nya platser lediga i projektet och därmed långa 
kötider. Trots att fyra av Hikikomoris deltagare i dagsläget har gått vidare till annan insats så 
är det inte läge att släppa kontakten med dessa på grund av deras mående samt att deras övriga 
sociala nätverk är fortsatt begränsat.   
 
För att ändå försöka få lediga platser blir det viktigt att inte ”behålla” en deltagare onödigt 
länge, samtidigt som det blir viktigt att vi tillsammans med deltagaren känner av när 
kontakten med Hikikomori bör avslutas så att detta inte sker för tidigt. Som vi har diskuterat i 
frågorna ovan handlar det således också om att skapa en tillit till andra insatser och att 
upprätta en smidig övergång.      
 
En utmaning vi ställs inför det kommande året, genom att vi får fler deltagare, är att många 
behöver skjuts eller kräver hembesök för att vi ska få till ett möte. Det som försvårar det hela 
är att ett flertal bor några mil utanför Umeå vilket gör att mycket tid går åt till att köra. Det 
kräver också sin planering eftersom vi delar på en bil. Vi har också upptäckt att många är i 
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behov av regelbundenhet och för att få in rutiner skulle det optimala vara att träffa vissa 
deltagare varje dag. Med 20 deltagare är detta inte möjligt så det är något vi måste fundera 
över.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Vi delar lokal med projekt Plug-in. Samlokaliseringen har fungerat bra så här långt men det 
kommer bli svårare att samsas om lokalen då både de och vi blir fler och fler. Vår utmaning 
sitter i att ett antal av våra deltagare tycker att det är jobbigt med social kontakt så vi kan inte 
träffa dessa personer samtidigt som plug-in har verksamhet i lokalen. Därav går flera lämpliga 
tider för möten varje vecka bort.   
 
Vi känner till ca 15 personer som vi idag inte har kontakt med men som vi vet hamnat i en 
situation av hemmasittande. Vi har fått kännedom om dessa personer framförallt från deras 
anhöriga. De anhöriga är frustrerade och oroliga och är positivt inställda till projektet medan 
personen det gäller inte ser vinsten med att delta och ej är mottaglig för stöd i dagsläget. En 
stor utmaning är: hur motiverar vi en person som vi aldrig träffat och inte känner till ett 
deltagande?     
 
Under året vill vi fortsätta bygga kontakter med våra samarbetspartners och skapa nya forum 
för våra deltagare. Flera deltagare har uttryckt en vilja till att delta på gruppaktiviteter men än 
så länge är frånvaron relativt hög vid dessa tillfällen. En utmaning för oss blir att motivera och 
stötta de deltagare som har ett intresse av att delta.    
 
  
5. UPPFÖLJNING AV DELTAGARE 
 
Bifoga statistik i form av könsfördelad statistik. Av statistiken ska framgå deltagarantal under 
året och deltagarantal sammanfattat sen verksamhetens startat. Hur många som fått arbete och 
hur många som gått till studier. Använd de mallar ni normalt använder när ni rapporterar till 
er styrgrupp. Samordningsförbundet kompletterar er redovisning med statistik från SUS.  
 
Antal deltagare: 13 
Antal tjejer: 5 
Antal killar: 8 
Antal nya deltagare inbokade: 5  
Antal hemmasittande som vi känner till utöver de ovan: 15  
Antal vi haft kontakt med sedan uppstart: ca 50 
 
Antal till studier: 2 
Antal till Ungdomstorget: 1 
Antal till Arbetsförmedlingen: 1 
(Vi har fortfarande kontakt med dessa personer)   
 
6. KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING AV DELTAGARE 
 
Kommentera sammanfattande vad som hänt med deltagarna så här långt. Avviker resultatet 
från uppsatta mål? Om ja, varför? Finns det omständigheter som påverkar resultatet under 
året kommentera då det.  
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Mycket har hänt med deltagarna sedan uppstart men för flera har framgång följts av bakslag. 
Gemensamt för gruppen är att vi upplever att vi har en god kommunikation med deltagarna 
och att ingen har hoppat av projektet. Flera kämpar med att behålla dygnsrytm och rutiner, 
komma igång med fysisk aktivitet, delta på gruppaktiviteter och för många är det en 
utmaning att lämna hemmet. Det vi märker är att arbetet med målgruppen tar tid. En längre 
tid av hemmasittande har gjort att flera av deltagarna är långt ifrån rustade att möta 
vardagens krav. Även om några deltagare slussats vidare till annan insats så har de flesta ett 
begränsat socialt nätverk och vill därför inte släppa kontakten med oss.   
 
Fyra av deltagarna har gått vidare mot annan insats. En person har precis påbörjat studier på 
Komvux samtidigt som han får stöttning hos Plug- in. En annan person har genom kontakt 
med Arbetsförmedlingen påbörjat en svetsutbildning. Två tjejer har arbetsprövning på gång 
via Arbetsförmedlingen och Ungdomstorget. Dessa fyra personer har vi fortfarande kontakt 
med av den anledningen att deras sociala nätverk fortfarande är begränsat och att deras 
mående pendlar.     
 
 
7. KOMMUNIKATION 
 
Samordningsförbundet har under 2013 prioriterat kommunikation. Vi vill därför att ni fyller i 
vilka kommunikationsinsatser ni gjort under året. Detta kan handla om anordnande av 
konferenser, seminarium, workshops eller informationsmötet som syftat till att sprida kunskap 
om verksamheten/projektet. Det kan också handla om spridande av information via internet 
eller i form av broschyrer, affischer och liknande. Andra exempel kan vara att ni synts i media 
eller tagit emot studiebesök. Röd text är exempel.  
 

Tidpunkt Målgrupper Syfte Kanal Ansvarig 
2013-06-01 Ungdomshälsan, 

psykiatrin, Ungdomstorget, 
hälsocentralerna, 
elevhälsan och 
gymnasieskolan. 

Beskriva verksamheten,  
presentera de anställda 

Mail  

2013-09-03 
2013-06-17 
2013-09-26 
 
2013-10-08 

Ungdomshälsan, 
Ungdomstorget, 
Socialtjänstens 
mottagningsenhet, 
Studie-yrkesvägledare på 
Fridhemsgymnasiet. 
 

Marknadsföring, nå ut till målgruppen,  Presentationsmöte  

Hösten -13 
2013-08-29 
2013-09-03 
2013-09-19 
2013-11-19 
2013-10-03 

Andra kommuner: 
Sollefteå 
Östersund 
Eskilstuna  
Luleå arena 
Göteborg 

Marknadsföring Presentationsmöte för 
studiebesökare på 
Ungdomstorget 

 

 
2013-12-04 

 
Personal inom offentlig 
sektor från Slovenien. 

 
Marknadsföring  

 
Presentationsmöte för 
studiebesökare på 
Ungdomstorget 

 

Hösten Aspergernätverk – Marknadsföring, nätverkande Nätverksträff  
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2013-
löpande 

personer som arbetar med 
liknande målgrupp 

2013-08 Avhoppade elever Nå ut till målgruppen Vykort  

2013-05 KFUM:s personal Marknadsföring, nätverkande, 
presentation av personal 

Presentationsmöte  

2013-06 Anhöriga, målgruppen, 
allmänheten 

 

Marknadsföring, nå ut till målgruppen TV4; lokala nyheterna  

2013-07-16 
2014-01-10 
2014-01-20 

Anhöriga, målgruppen, 
allmänheten 

 

Marknadsföring, nå ut till målgruppen P1; kluvet land 
P1; Studio Ett 
P4 

 

2013-07-04 
2013-09-14 
2013-12-13 
2014-01-17 

Anhöriga, målgruppen, 
allmänheten 

Marknadsföring, nå ut till målgruppen Artikel Umeå tidning 
Artikel Västerbottens 
Kuriren 
Artikel Vasaplan 
Artikel Västerbottens 
Kuriren 

 

2013-09 Målgruppen, ungdomar Marknadsföring, nå ut till målgrupp Hamnmagasinets blogg  

 2013-09 Målgruppen, ungdomar Marknadsföring, nå ut till målgrupp Webbartikel 
Umeåfritid/ungs hemsida 

 

2013-06 - 
löpande 

Anhöriga, målgruppen, 
allmänheten, ungdomar 

Marknadsföring, nå ut till målgrupp Facebook  

2013-06 - 
löpande 

Målgruppen, ungdomar Marknadsföring, skapa intresse, visa vad 
vi gör 

Instagram  

2013-10 - 
löpande 

Anhöriga, målgruppen, 
allmänheten, ungdomar 

Marknadsföring, visa vad vi gör, verktyg 
för deltagarna 

Hemsida  
 
 

 

2013-11 - 
löpande 

Politiker, 
samhällsengagerade, 
allmänhet 

Marknadsföring, omvärldsbevakning Twitter  

2013-06 Allmänheten nationellt Marknadsföring Fryshusets Instagram  

 

 

2013 ht- 
löpande 

Projektansvariga för 
Samordningsförbundets 
verksamheter 

Nätverkande, samarbete, 
omvärldsbevakning 

Möte  

2013-09 - 
löpande 
 

Målgruppen, anhöriga, 
personer vi kommer i 
kontakt med 

Kontaktinformationsspridning Visitkort  

2013-08 – 
löpande 

Allmänheten, målgruppen, 
anhöriga, personal som 
möter målgruppen, 
politiker, chefer, till alla vi 
möter med intresse 

Marknadsföring  Broschyrer, kort muntlig 
infospridning 

 

 
2013-08 - 
löpande 

 
Allmänheten (centrala 
platser, bibliotek, 
sportanläggningar m.m), 
målgruppen, anhöriga, 

 
Marknadsföring, nå ut till målgruppen 

 
Affischering, kort muntlig 
infospridning 

 



  Lägesrapport/slutrapport 
  
 

personal som möter 
målgruppen (skolor, 
hälsocentraler, kyrkor), 
politiker, chefer m.m 

2013-08 Anställda inom Umeå 
kommun 

Marknadsföring  Umeå kommuns intranät  

2013-08 Målgruppen, anhöriga, 
allmänheten 

Marknadsföring, nå ut till målgruppen Umeå kommuns hemsida, 
Ungdomshälsans hemsida 
och Facebook 

 

2013-09-24 Rektorer Marknadsföring Rektorsdialog  

2013-10-10 
2013-09-25 
2013-11-05 

Sävar HLT- team 
Östergötland 
Chansen 

Marknadsföring, nätverkande, 
erfarenhetsutbyte 

Studiebesök hos Hikikomori  

2013-09 Studie- och yrkesvägledare 
i gymnasieskolan 

Marknadsföring, komma i kontakt med 
målgruppen 

Infomail, presentationsmöte  

2013-10-17 Politiker, anställda inom 
offentlig sektor, personal 
från liknande 
verksamheter 

Marknadsföring, nätverkande, 
utbildning 

Spridningskonferens  

2013-09 Allmänhet, Pondus kunder Marknadsföring  Pondus hemsida  

2013-10-25 Socionomstudenter, övriga 
studenter 

Marknadsföring Studiebesök hos Hikikomori, 
metodrapport av 
socionomstudenter 

 

2013-10-29 Samordningsförbundets 
styrelse 

Marknadsföring Samordningsförbundets 
styrelsemöte 

 

2013-10-28 Lärare i gymnasieskolan Marknadsföring  Mässa på Nolia  

2013-09-19 
2013-09-19 
2013-09-19 
2013-11-25 
 
2013-11-19 
2014-01-17 
2013-12-16 

Aros  
Lugnet 
Nätkraft 
Ungdomsteamet 
(socialtjänsten)  
Break öppenvård 
Ungbo 
Kvinnojouren 

Marknadsföring, nätverkande, 
erfarenhetsutbyte 

Hikikomori gör studiebesök  

2013-11-20 
2014-01-14 

BUP  
Patientnämndens 
frivilligorganisation  

Marknadsföring, nå ut till målgruppen Presentationsmöte  

2014-01-10 Allmänheten, 
kulturanalysprogrammet 

Marknadsföring Glashuset, intervju  

2013 ht- 
löpande 

Hamnmagasinet  
Kedjan  
Korpen 
Hackerspace 
Folkuniversitetet 

Marknadsföring, samarbete, hitta nya 
samanhang för våra deltagare 

Hikikomori gör studiebesök  

2013 ht- 
löpande 

”Hemmasittargruppen” 
(coacherna, 
introduktionsprogrammen, 
elevhandledare från 
Midgård, Tillbaka till 
skolan, plug-in) 

Erfarenhetsutbyte, nätverkande, 
informationsspridning 

Möte  



  Lägesrapport/slutrapport 
  
 

2013-08-21 Accelerera Skåne Nätverkande, erfarenhetsutbyte Skype  

2013-08 Gotlands motsvarighet till 
Hikikomori 

Nätverkande, erfarenhetsutbyte Mail  

2014-01-14 RFSL-ungdom Marknadsföring, erfarenhetsutbyte, nå 
ut till målgrupp, utbildning 

Mail  

2013 ht- 
löpande 

Målgrupp Visa lokalerna, berätta om 
verksamheten, avgöra om Hikikomori är 
passande 

Studiebesök hos Hikikomori  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. SAMVERKAN 
 



  Lägesrapport/slutrapport 
  
 
Har ni under året inlett samverkan med någon organisation som ni inte tidigare hade det med. 
Det kan t.ex. handla om verksamheter inom landstinget, sociala organisationer, företag eller 
andra. Under denna rubrik vill vi gärna att ni lägger särskilt fokus på hur ni samarbetar med 
arbetesgivare. 
 
 
 
 
 

 
 
8. Övrigt  

Fridhem, Ungdomstorget och Ungdomshälsan är i egenskap av huvudmän naturliga 
samarbetsparters redan från uppstart av projektet. Vi har utvecklat ett väl fungerande 
samarbete med Ungdomshälsan där deltagare från Hikikomori snabbt har fått komma på 
studiebesök eller fått en bokad tid vid behov. På samma sätt har vi kunnat hänvisa föräldrar, 
med hemmasittande unga vuxna, till Ungdomshälsan för samtal. Ungdomshälsan har även 
hänvisat unga vuxna till oss om Hikikomori har ansetts passande för individen.     
 
Genom Joel Morén på Fridhemsgymnasiet har samarbetet med skolan utvecklats och varit till 
stor hjälp för oss. Joel har hänvisat ett antal elever han har kommit i kontakt till Hikikomori. 
Vi har även skickat vykort till avhoppade elever utifrån elevlistor vi har tillgång till. Genom 
Joel har vi kommit i kontakt med flera viktiga delar av skolan (t ex kuratorer och studie- och 
yrkesvägledare). Vi har startat upp ett nätverk med personer som kommer i kontakt med en 
liknande målgrupp för att utbyta kunskap och erfarenheter. Denna ”hemmasittargrupp” 
innefattar Pusselbiten, Tillbaka till skolan, Första rummet, ungdomshandledare från Midgård 
och Introduktionsprogrammen.  
 
Diskussioner kring samarbetet med Ungdomstorget har pågått under hela projekttiden och är 
högst aktuellt just nu. Ungdomstorget skulle vara ett lämpligt nästa steg för flera deltagare 
men svårigheten ligger i att deltagarna måste gå genom ”stora” Arbetsförmedlingen och 
därefter aktualiseras på Ungdomstorget. Att kliva in på Arbetsförmedlingen är för många 
deltagare ett för stort steg och försvårar en smidig övergång. Vi har dessutom stött på problem 
vid överföringen då handläggaren på Arbetsförmedlingen inte är insatt i Hikikomori som 
projekt. Ett annat hinder är att deltagaren måste ha kontakt med minst två myndigheter, för att 
få fortsatt stöd via Ungdomstorget, vilket inte alla av de vi träffat har, men i de flesta fall är i 
behov av. 
 
Vi har även övriga samarbeten som syftar till att hitta nya forum till våra deltagare. Vi har en 
stående tid på Hamnmagasinet en gång i veckan där vi bland annat får pyssla och spela 
biljard. Därtill har vi en gång i veckan fysisk aktivitet på Nolia genom Korpen som arrangör. 
Kedjan, Umeå Hackerspace, Medborgarskolan och Folkuniversitetet är andra parter som vi 
kontaktat för ett vidare samarbete. Vi försöker hitta nya forum och sammanhang för våra 
deltagare.      
 



  Lägesrapport/slutrapport 
  
 
Under den här rubriken kan ni skriva sådant som ni inte tycker att ni fått med tidigare i rapporten. Vi vill också 
ha feedback på rapportmallen utifrån era behov. 
 
Den här rapportmallen passar Hikikomori bättre än den tidigare. Det är endast frågan om samverkan, där ni 
önskar att vi fokuserar på samarbeten med arbetsgivare, som inte matchar vår verksamhet. Tills nästa gång har vi 
dock en önskan om att rutorna som ringar in varje fråga ska tas bort då dessa ställt till med data-tekniska besvär 
för oss.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


