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Jag måste vara jättesjuk för att få vård. 
Men jag är för trött för att klara av min 
vardag.
Varför finns det inget mellanting?
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Det här är ett citat som jag tycker passar in i 
Tilia. Inte bara i att en blir bemött som en 
individ, oavsett på ett läger eller i chatten, 
utan också i ett större perspektiv.
 
Efter att själv varit i Tilias stödverksamhet 
började jag engagera mig mycket, och fick 
möjligheten att i olika sammanhang lyfta 
ungas röster till bland annat politiker och 
professionen. Media har uppmärksammat 
Tilias arbete tidigare, men i år har den del 
som grundar sig på just ungas röster på ett 
nytt sätt kunnat nå ut till Tv-sofforna.
 
Det har varit en tumaning att stå där och 
prata om sådant som vi hör av så många  av 
våra medlemmar, saker som är en 
självklarhet för oss, men mötas av förvåning 
eller oförstånd. Det har varit jobbigt att 
behöva förklara om och om igen, MEN det 
har varit fantastiskt när det syns i ögonen 
att det vi vill förmedla faktiskt går fram.

People start to heal 
the moment they feel heard

Jag tror, att även om Tilia inte kan lyfta 
varje individs historia, så gör det något 
speciellt när känslan av frustration som så 
många unga lever med blir 
uppmärksammat.
Kanske är det heller inte individen som 
(enbart) blir läkt av att bli hörd - det är 
kanske samhället som läker och utvecklas 
till en miljö där fler får bli hörda, där fler får 
må bättre?
 
Det är i alla fall så det känns för mig när jag 
fått lyfta ungas röster. Det känns som att 
det blir lite bättre redan där i stunden och 
jag vill bara säga det till alla som tvivlar på 
att något förändras: fler lyssnar, fler förstår, 
det går åt rätt håll!  
 
JACKIE
Ung röst Tilia
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Alla unga ska veta vad psykisk ohälsa är och 
hur en får stöd. 
 
 
Ungas röster är Tilias ledstjärna, de är själva 
experter på sin situation. Så länge vi lyssnar på 
vår målgrupp, kan vi också erbjuda en 
verksamhet som passar deras önskemål och 
behov.
 

Unga erbjuds tillgång till emotionellt stöd 365 
dagar om året, även i de mörkaste stunderna 
när andra stöttepelare inte längre finns 
tillgängliga.
 
 

Tilia är en ideell organisation
Organisationsnummer: 802467-5772 
Styrelsens säte: Stockholm 
Antal anställda under 2018: 4 
Ordförande: Anders Printz 
Målgrupp: Unga och unga vuxna
Tilia grundades: År 2012

Tilia skiljer sig från övriga aktörer i samhället 
på flera sätt.
 
-Vi specificerar vår stödverksamhet utifrån 
den oro-, ångest- och stressrelaterade 
psykiska ohälsan och utgör en lättillgänglig 
stödverksamhet
 
-Tilia vänder sig till alla unga oavsett  
könsidentitet
 
-En kan söka stöd hos oss även över 18 års 
ålder (upp till 30 år)
 
-Vi finns tillgängliga för personligt och 
medmänskligt stöd, vi är inte bara en logga

Genom utbildningar och föreläsningar 
förebygger Tilia att unga far illa genom att 
stärka vuxna i deras bemötande av unga och 
stärka de unga i att våga söka hjälp.
När unga väl vågar söka hjälp, är det viktigt att 
samhället finns där utan att stjälpa. 
Därför arbetar Tilia också opinionsbildande 
mot beslutsfattare, där vi bland annat lyfter 
ungas egna erfarenheter kring bemötande.
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VISION

VÄRDEGRUND

TILIAS TVÅ BEN

Stödjande arbete

Påverkande arbete

VAD TILIA GÖR

AKTIVITETER

STÖDJANDE
- Chatt, 365 dagar om året
- Mail, svar inom sju dagar
- Läger, sommar, höst, nyår
 

PÅVERKANDE
- Föreläsningar, riktat mot både unga & 
vuxna
-Opinionsbildande riktat mot 
beslutsfattare
 

--------------------------------

Vi delar dessutom information om psykisk 
(o)hälsa, främst ur perspektivet hur det kan 
kännas via blogg, hemsida, podcast - 
Tiliapodden och sociala medier.

 
Tilia arbetar stödjande, som ett komplement 
till vård och behandling och erbjuder 
lättillgängligt stöd. Vi arbetar också med 
påverkan för att ungas röster ska vara en 
självklarhet i det offentliga rummet.
 
 

VÅR UNICITET



När jag lyssnade på er podd 
förstod jag att jag inte ska 
behöva må såhär.
 
 

Stiftelsen Skandia Ideér för livet, 
beviljade ytterligare en säsong 
för Tiliapodden där vi under 
2018 släppte femton nya avsnitt. 

Tack vare det har jag nu vågat 
söka vård och har fått hjälp med 
mitt mående.
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TIDSLINJE

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tilia grundas i Sollentuna kommun 
utanför Stockholm. Vi är Sveriges enda 
organisation för målgruppen unga med 
psykisk ohälsa, dit alla oavsett 
könsidentitet kan vända sig. Vi är unika 
genom att finnas även för unga över 18 
år. Tilia fyller bland annat ett glapp i 
samhället med en stödchatt fredag - 
söndag.

Tilias stödchatt gick gradvis från att ha 
öppet tre dagar i veckan till att börja ha 
öppet varje kväll i veckan, 365 dagar om 
året. Samma år anordnade föreningen 
sitt första egna seminarium i Almedalen, 
där ungas röster om vad som bör 
förändras i samhället gällande psykisk 
(o)hälsa lyfts.

Tilias grundare samt en medarbetare 
utsågs till utmärkelsen Svenska Hjältars 
medmänniskor. Tilia startade 
lägerverksamhet sommartid och blev 
med detta tillgängliga inte bara online 
utan också IRL (In Real Life). Tiliapodden 
startade som ytterligare ett steg till 
lättillgängligt stöd.

Fokus på att ta hand om alla de unga 
som vände sig till Tilia efter 
uppmärksamheten som följde med 
anledning av utmärkelsen Svenska 
Hjältar. 
Även stort fokus på förebyggande arbete 
där vi föreläser och utbildar för 10 000 
unga om psykisk (o)hälsa. Vi fortsätter 
likt tidigare år att ge unga utrymme 
under politikerveckan i Almedalen, där vi 
ser ökade resultat av arbetet.

Lägerverksamheten utökas med 
nyårsläger. En milstolpe nås genom att vi 
blir antagna till Reach for Change, 
stiftelsen som investerar i sociala 
innovationer som gör livet bättre för barn 
och unga. Vi driver vår första kampanj 
kring "Dagen för ungas psykiska hälsa" 
som instiftats som en temadag i 
almanackan på initiativ av Tilia.

Tilia tilldelas Psynkpriset av Sveriges 
kommuner och landsting för arbete med 
stödet online. Anordnar historiskt 
seminarium i Almedalen med enbart 
unga i panel. Begreppet ”mellantinget” 
får mer och mer gehör, likaså kampen för 
psykisk hälsa som begrepp i skolans 
läroplaner. Det mer lättillgängliga stödet 
Tilia erbjuder får ytterligare erkännande 
genom att vi erhåller vårt första statliga 
bidrag från Folkhälsomyndigheten. Tilias 
unga medverkar som experter i en statlig 
utredning.

Vi får fortsatt stöd från statliga 
myndigheter. Utökat från 
Folkhälsomyndigheten samt erhåller 
bidrag från Socialstyrelsen. Vi blir en 
riksorganisation och etablerar Tilia på 
fem lokala platser. Tilia medverkar vid 
framtagning av nationella förslag, 
förankrade i ungas röster, som lämnas 
över till dåvarande socialminister Annika 
Strandhäll (S).
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Jag började som volontär hos Tilia med 
viljan att förbättra situationen för ungas 
psykiska hälsa. Efter en lång period av egen 
upplevd psykisk ohälsa fick jag slutligen bra 
behandling och ett bra bemötande som 
hjälpte mig att må bra igen, något jag innan 
inte trodde var möjligt. Jag vill inge hopp 
och arbeta för ett bättre klimat och stöd till 
unga.
 

Mina erfarenheter som kille och HBTQ-
person är en viktig del i min story och något 
jag använder i mitt arbete hos Tilia. Jag 
själv växte upp utan manliga eller HBTQ-
förebilder som pratade om sårbarhet, 
känslor och psykisk hälsa, vilket gjorde det 
svårt att känna igen sig själv i samhällets 
bild av psykisk ohälsa och söka stöd.

ADAM, volontär Tilia
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rekord-ökade vi 
medlemsantalet med. 
Vid årets slut är vi 2233 
medlemmar, varav 

Tilia blev under året en 
riksorganisation och 
etablerades lokalt i 
Sundsvall, Östersund, 
Stockholm, Göteborg och 
Linköping.

1350%

unika unga stöttade
 via Tilias 

stödverksamhet

365
dagar under året 
fanns vi  tillgängliga 
i vår stödchatt.

H
U

N
DR

A volontärer har 
engagerat sig med 
tid, hjärta och själ 
helt ideellt för våra 
unga. 

54.485
unga har vi påverkat 
genom våra 
föreläsningar under 
året 

1436

1813
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*vi har föreläst för 1955 unika unga, samt 3502 vuxna som 
möter unga. För att räkna ut hur många unga vi påverkar 
genom dessa vuxna har vi använt oss av en erkänd 
standardiserad uträkning framtagen av stiftelsen Reach for 
Change. Varje vuxen beräknas påverka 15 unga. 

under 25 år.

ÅRETS HIGHLIGHTS 

*
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Jag hade verkligen önskat att Tilia funnits när 
jag slet ont med ätstörningar och ångest. Efter 
att ha blivit ”friskförklarad” i vården men 
fortfarande krigade med jobbiga tankar så hade 
mellantinget Tilia varit en trygghet att kunna 
vända sig till. 

ANNA-KARIN,  

Jag har ett brinnande intresse för 
samhällsfrågor, ett intresse som växte 
sig starkare under tiden jag pluggade till 
sociolog. Mitt hjärta klappar extra för psykisk 
(o)hälsa både utifrån ett individ- och 
samhällsperspektiv. Den viktigaste 
kunskapen, den som unga själva besitter, 
går dock aldrig att läsa sig till. Därför är jag 
så obeskrivligt glad att vi tillsammans ska
 starta upp och utveckla Tilia här hemma i 
Östersund.

samordnare Tilia Östersund
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Representation är viktigt för att 
det är en nyckel till ett rum dit 
alla bör ha tillträde, där hjälp och 
stöd finns, en nyckel som gör 
hjälpen tillgänglig och möjlig för 
alla. Det är allas vårt ansvar att 
erbjuda ungdomar den nyckeln.

Jag engagerar mig i Tilia för att stödja och stärka 
ungdomar som mår dåligt, varav några också 
förhoppningsvis kan se och känna sig 
representerade i att jag identifierar mig som HBTQ-
person.

JOHANNA, volontär Tilia
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STÖDJANDE ARBETE
 

Metod att inte ha 
en metod

Tilias stödjande arbete utgår främst ifrån de 
olika behov individer som söker sig till oss 
har. Vi undviker att bli en organisation som är 
styrd av en enstaka modell att arbeta efter. 
Oavsett om du passar in på kriterier för en 
diagnos och därmed en behandlingsmall 
eller inte, har du rätt att få stöd och bli 
bemött utifrån den individ just du 
är.Däremot finns erkänd forskning och 
evidensbaserad kunskap som liknar Tilias 
synsätt att luta sig emot samt som 
underlättar för oss att utvärdera om vår 
verksamhet fungerar och ger resultat för 
unga, eftersom ökad hälsa annars är svårt att 
mäta. 
 
Förutom att vi utbildar alla våra volontärer i 
hur unga själva berättar för oss att de känner 
samt hur de önskar att vi bemöter dem, 
lägger vi stor vikt vid att vara en 
medmänniska som går bredvid den unga 
personen i en svår situation. Vi lyssnar, vi 
accepterar. 
Genom relationsskapande och ett icke-
lösningsfokuserat förhållningssätt 
framkommer ofta just lösningen av sig själv. 
Den unga personen som söker stöd har ofta 
svar inom sig, men kan behöva någon som 
verkligen lyssnar och hjälper till att just den 
rösten ska få höras. 

Tilias arbetsätt

Välkända teorin KASAM (Känsla av 
sammanhang) är en god grund att stå i vårt 
arbete. Sociologen Aaron Antonovskys teori 
fokuserar på begreppet salutogenes. 
Salutogenes betyder hälsans ursprung. Det 
salutogena perspektivet fokuserar på vilka 
faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa
mer än vad som orsakar sjukdom. KASAM 
innefattar tre begrepp; begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Alla
människor upplever under sitt liv stressorer  
av olika slag, men känner en begriplighet för 
sin situation, att en har verktyg att hantera 
samt känner mening finns ökad chans att 
uppleva hälsa.
Antonovsky menar alltså att det inte räcker 
med att främja hälsa endast genom att 
undvika stress, utan människan måste lära 
sig hantera sin livssituation såväl i med- och 
motgångar. Tillvaron blir sammanhängande 
och en upplever känsla av sammanhang när 
den görs begriplig, hanterlig och meningsfull. 
Detta är vad vi arbetar med under våra 
lägerverksamheter.
 
 
 

Motiverande samtal & 
Non Violent Communication
För att kunna arbeta med lyssnande som 
grund, är samtalsmetodik som Motiverande 
samtal (MI, Motivational interwieving) syftar 
till att ge motivation till beteendeförädring, 
vilket främst är ett verktyg under våra 
lägerverksamheter. Vi har NVC (Non Violent 
Communication) som ledstjärna i vårt stöd 
online, vilket syftar till att underlätta vår 
kommunikation.

Känsla av sammanhang
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100%
Effektmätning från Tilias sommarläger visar 
att hundra procent av deltagarna ökade sin 
känsla av sammanhang, ökade sin 
självkänsla samt upplever sig ha fått verktyg 
för att kunna fortsätta öka sin självkänsla. *

Be You & självkänsla

Vi tycker det är så viktigt att upplysa om psykisk hälsa för vår målgrupp och hur den psykiska 
ohälsan kan påverka hela ens vardag. Att få verktyg av någon en kan relatera till och som haft 
samma upplevelse/problematik upplevde våra ungdomar som väldigt positivt. Det ingav hopp 
även fast BeYou-workshopen kändes utmanande. Det som vår målgrupp upplevde jobbigt då, 
är det som vi idag tre månader senare, ser har gett resultat. Nyttigt, utmanande, lärorikt och väl 
investerade pengar.

Elisabeth Fornelius,  Arboga Kommun -------------------------------------------------------------------------------

Varför har ingen berättat det här för 
mig? Jag har gått i skolan, varit 
stressad över olika val, träffat 
psykologer, gått vilse i mig själv. 
Men ingen har sagt de här sakerna 
till mig förrän nu? 

STÖDJANDE ARBETE

Skandia, Idéer för livet har sponsrat en första 
upplaga och 2018 beviljade stiftelsen Reach 
for Change BeYou medel i en extra utlysning 
som lett till att materialet nu också tryckts i 
ett metod- material.
Dessutom beviljade Folkhälsomyndigheten 
oss medel att testköra BeYou online, ett 
pilotprojekt med goda resultat som vi 
hoppas kunna implementera i 
kärnversamheten nästa verksamhetsår. Vi 
använder sedan tidigare BeYou i 
lägerverksamhet och externa 
ungdomsverksamheter. 

*Mätningen har genomförts när deltagare anlänt till sommarlägret och återigen sista lägerdagen,  dvs samma frågeformuläret är besvarat 
med sju dagars mellanrum. Under nyårslägret besvarades frågeformuläret innan deltagare anlänt till lägergården och efter de lämnat 
lägergården, dvs. frågeformuläret är besvarat med över sju dagars mellanrum. Vi bedömer att aktiviteterna på lägret bör således ha haft en 
effekt på ökad självkänsla och KASAM (se förklaring sidan 11). Målet är att deltagarna efter en avslutad lägervecka ska ha ökad känsla av 
sammanhang, vilket skett med ett snittvärde på en ökning av 12 KASAM poäng/deltagare. Observera att  det inte är möjligt att på en vecka gå 
från ett lågt KASAM till exempelvis ett medelvärde för friska personer, vilket vi vill vara tydliga med inte är målet. Vi anser att det ökade 
medelvärdet är i enlighet med vår målsättning med lägerverksamheten. Detsamma gäller vid mätning av självkänsla. Det är omöjligt att gå 
från låg till god självkänsla på en veckas läge Vi kan se en ökning på den egna upplevelsen av god självkänsla, liksom kunskap och verktyg för 
självkänsla, för att fortsätta arbetet med att stärka den egna självkänslan på egen hand.  Därmed är resultatet i enlighet med syftet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BeYou är ett metod-material, skrivet av Tilias 
grundare Annso Blixt och referensgrupper 
med unga. Vi har mixat egna erfarenheter 
med erkända metoder och forskning. Det 
skiljer sig från övriga samhällets befintliga 
självhjälpslitteratur genom att ha en 
accepterande ton. 
 
Tema för respektive grupp-träff i BeYou är:
 
1. Tanke & känsla påverkar vad du gör
2. Självkänsla & självförtroende
3. Kropp & ideal
4. Stress & prestation
5. Relationer
6. Inre motivation



Jag har svårt att tro att den 
förändring jag gjort skulle 
skett utan Tilias inverkan. 
För mig står Tilia för 
medmänskligheten och 
tryggheten som en 
vårdapparat aldrig kan ge. 
För mig var Tilia skillnaden 
mellan att överleva och att 
leva.
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Under 2018 har Tilia fortsatt att finnas här 
som det stödjande mellanting som tidigare 
saknats. 
 
De vanligaste samtalsämnena under 2018 har 
varit ångest, oro och nedstämdhet. Detta 
visar på behovet av lättillgängligt stöd. 
 
En av Tilias grundpelare är att vi vill vända 
oss till den enskilda människan. Psykisk 
ohälsa har inte en könsidentitet, därför är vi 
glada att statistiken också visar att unga 
oavsett könsidentitet  vänder sig till oss.
 
Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att 
skapa en inkluderande plattform för fler där 
alla oavsett könsidentitet känner sig 
välkomna. 

Många unga pratade om ett glapp, att det är 
något som saknas. Varför finns inte mer stöd 
för andra än tjejer? Varför finns så många 
organisationer för barn, men inte för de över 18 
år? Varför är inte stöd öppet när det behövs 
som mest; kvällar, helger, lov? 
Ni kanske tänker, precis som jag gjorde då. Det 
där är väl inte svåra saker att fixa? Det är väl 
självklarheter? Rättigheter? Det är väl klart att 
en som ung kille har rätt att känna. Det är väl 
klart att du kan komma att må dåligt och 
behöva stöd även över 18 års ålder. Det är väl 
klart att ångesten inte går hem 17:00 när en 
skol- eller arbetsdag slutar.” 
 
- Annso, grundare Tilia

STÖDJANDE ARBETE
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*Vi har mätt könsidentitet och samtalsämnen i vårt stöd online. Då anonymitet råder i chatt- och mailstödet, är det svårt att med stor säkerhet 
föra statistik på upplevd könsidentitet hos den unga. Därav har vi i denna statistik enbart räknat med den procentandel där könsidentitet 
uttrycks med säkerhet från den unga. Cirka 38 % uttrycker inte sin könsidentitet och räknas därför inte med i denna statistik.

Stöd online

Transkille
3%

12

96%
Den procentuella delen av stödsökande 
som svarat att de känner sig lyssnade 
på, "helt" eller "till stor del" i Tilia 
chatten.**

**Efter avslutad chatt får den unga fylla i ett anonym frågeformulär där de får besvara frågan: Hur lyssnade de känner på under det aktuella chatt-
tillfället. Unga besvarar frågan utifrån en skala 1-5,  som identifieras enligt följande 1 = Inte alls, 2 = Lite grann, 3= Till viss del, 4= Mestadels/till stor 
del, 5= Helt och hållet. Den unga besvarar också en fråga hur lyssnad de känner sig på ifrån övriga samhället, frågan besvaras utifrån en skala 1-5, 
enligt ovanstående. I kontrast till ungas upplevelse av att känna sig lyssnad till i chatten, uppger 81 % i samma mätning att de inte alls eller till liten 
del känner sig lyssnade till av övriga samhället.

*
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Inför varje år beslutar Tilia om 
ett fokusområde att rikta det 
påverkande arbetet för. När vi lyssnar in 
unga önskar dom att få prata om psykisk 
hälsa i skolan. Trots att tidigt upptäckt 
av psykisk ohälsa har avgörande 
betydelse lyser psykisk hälsa som 
begrepp med sin sin frånvaro i den 
svenska grundskolans respektive 
gymnasieskolans läroplaner.
 

Införs begreppet psykisk hälsa i skolan 
får alla unga kunskap och medvetenhet 
om vad psykisk hälsa och ohälsa är. Fler 
skulle då tidigare få en förståelse för sin 
situation och kunna be om hjälp i tid. 
Långsiktigt är detta en viktig pusselbit 
för att bryta trenden med den ökande 
psykiska ohälsan bland unga.

I väntan på politikernas beslut har Tilia 
med grund i detta genomfört en 
föreläsningssatsning kring psykisk 
hälsa i Stockholms gymnasieskolor. 
Satsningen genomfördes med stöd av 
Gålöstyftelsen och socialstyrelsen.  Vi 
kallar den "hur vet jag att psykisk 
ohälsa eller livet som gör ont" vilket är 
en av de mest vanligt förekommande 
funderingar från unga vi möter. 

Det finns ingen som kan 
säga till dig att du inte 
mår "tillräckligt" dåligt 
för att få stöd

Den korta förklaringen är 
att jag till hundra procent 
tror att det här kommer 
rädda liv
-En av de 18.000 som skrivit under 
för psykisk hälsa på schemat.

PÅVERKANDE ARBETE

Svar från elever via enkätundersökning 
under föreläsningssatsningen: 
98% uppger innan föreläsning att dom 
behöver ha förlorat livslust, ha 
självmordstankar eller liknande för att 
söka stöd för sitt mående.
97% har ökad medvetenhet efter 
föreläsning om vad psykisk ohälsa är.
97% svarar ja på frågan om det önskas 
mer aktivitet kring psykisk (o)hälsa i 
skolan. 
 
 

-Elev efter föreläsning

En måste ha 
självmordstankar 
för att söka hjälp
-Elev innan föreläsning

Psykisk hälsa på schemat
18.000 var antalet personer som 2018 
skrev på vår namninsamling för psykisk 
hälsa påschemat.
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Jag tycker att det ska vara obligatorisk att 
prata om psykisk hälsa i skolan. Det ska 
vara lika självklart som att prata om den 
fysiska hälsan. Det skulle hjälpa så många 
att sätta ord på sina känslor. Hjälpa många 
att förstå. Hjälpa många att få bort sina 
fördomar. Att slippa lida när hjälp faktiskt 
finns. 
 
I närmare ett års tid hade jag mått riktigt 
dåligt. Dag ut. Dag in. Det är en lång tid. 
Jag hade stora problem med ångest, 
ångestattacker och dålig självkänsla. 
Dessa känslor kan beskrivas som diffusa och 
märkliga att ha. Jag förstod inte varför jag 
mådde så konstigt. Jag förstod inte vad som 
hände.
 
Först i efterhand förstod jag att jag varit 
deprimerad. Ångestattackerna var nästan 
dagliga, jag grät mig till sömns och jag 
vågade inte berätta för någon. Det kändes 
som jag var konstig, annorlunda och jag var 
rädd.Vändningen blev en dag i 2an på 
gymnasiet när jag fick höra om vad psykisk 
ohälsa var. När mitt liv fick en chans att 
ändras till det bättre, en chans att inte 
fortgå i en värre och mer negativ spiral.
 
Varför hade jag inte fått detta berättat för 
mig tidigare? Då hade det sannolikhet inte 
behövt gå lika långt som det gjorde. Då 
hade jag haft ord på mina känslor. Ord att 
berätta och kunna fråga om hjälp. Jag hade 
ingen aning vad som hände. Inga ord att 
beskriva med. Jag hade tur att få till mig 
kunskapen, men alla får inte det. Därför 
tycker jag som sagt, att psykisk hälsa ska 
bara något som är obligatoriskt och på 
schemat.
 
ISAK,
Ung röst

15



Det är tillsammans med henne och hennes 
generationskamrater som vi tillsammans kan 
samproducera ett samhälle som möter deras 
behov. 
 
Jag hoppas att tiden där barn och unga ska 
synas men inte höras äntligen får ett slut, inte 
bara i fluffiga doktriner utan även i den faktiska 
verkligheten.
 

Kerstin Evelius, 
nationell samordnare på området psykisk hälsa
Unga måste få höras och bli lyssnade på i sin 
egen rätt, inte som en symbolhandling utan 
därför att det är det bästa för att skapa de 
förutsättningar som behövs just nu. Jag tänker 
på Kajsa, Tilia, som i en panel fick uppmaningen 
av en politiker att kliva upp på barrikaderna och 
kräva sin rätt. Hennes svar var så befriande, och 
så talande för den generation som står på tur 
att skapa framtiden: ”Varför det? Vi står ju här 
och pratar nu?”. 
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"Att vara en del av Tilias påverkande arbete 
som en ung röst känns väldigt betydelsefullt 
för mig. Sommaren 2018 deltog jag för 
andra året i rad i Team Tilias arbete under 
Almedalsveckan, i syfte att lyfta ungas 
perspektiv i frågor som rör psykisk hälsa. 
Projektet Youth 2020 anordnade där ett 
seminarium som verkligen tog ungas röster 
på allvar. Jag fick äran att delta i panelen, 
som enbart bestod av unga representanter 
från olika ungdomsorganisationer. Här fick 
vi möjlighet att på riktigt lyfta våra 
perspektiv och bli lyssnade på, vilket 
kändes fantastiskt givande eftersom det 
tyvärr ofta inte är en självklarhet att vi 
inkluderas. 

Youth 2020 har fortsatt driva frågan om 
ungas inkludering i demokratiska processer, 
och jag har nu äran att sitta i projektets 
ledningsgrupp tillsammans med andra unga 
från olika organisationer. Det borde vara en 
självklarhet att vi unga får vara delaktiga i 
alla frågor som rör oss, och jag både tror 
och hoppas att såväl makthavare som 
vuxenvärlden i stort har börjat inse det.  Jag 
ser verkligen fram emot att under 2019 
fortsätta vara en del av Tilias påverkande 
arbete och på så sätt få möjlighet att bidra 
till att lyfta unga röster.”
 
KAJSA
Ung röst Tilia
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Förra året, då vi sammanfattade året, inledde 
vi med ”från frustration till förändring”. 
Vi tog då särskilt fasta på att ”mellantinget” 
glädjande blivit ett mer erkänt begrepp. 
 
Ett nytt år med Tilia har nu passerat. 
Ett år då begreppet mellanting - för alla de 
som behöver stöd, men inte nödvändigtvis 
vård -  landade på ytterligare fler nivåer i 
samhället. Att Tilia får utökat och fortsatt 
stöd från statliga myndigheter visar 
dessutom att det redan startat en 
förändring. 
 
Statistiken som visar att ungas psykiska 
ohälsa ökar, talar sitt tydliga språk gällande 
att resurserna inte hamnat rätt tidigare. I vår 
föreläsningssatsning "Är det psykisk ohälsa 
eller livet som gör ont?", (läs mer på sid 14) 
där elever innan vår föreläsning uppger att 
de tror att en måste vara självmordsbenägen 
för att kunna få stöd från en vuxen kan vara 
en riktlinje hur vi bör tänka framöver. 
 
Avsaknaden av en plats för unga att vända 
sig som inte är vård, kommer att stå oss som 
samhälle väldigt dyrt. Självklart främst i form 
av mänskligt lidande, men också i form av 
den enkla matematiken att vårdkörerna 
såklart kommer fortsätta öka om vi inte 
fångar upp människor innan det blir akut. 
Vi vill att vården fungerar väl för dem som 
behöver dem. Men när den ohälsa som 
främst ökar är ungas känsla av ångest, oro, 
nedstämdhet är vi så tacksamma att 
samtalet nu innehåller fler och fler som 
pratar om hur ekonomiska medel som har 
för avsikt att minska vårdköer - ska satsas 
tidigare. För att minska vårdköerna på 
sikt. För oss som varje dag är förankrade i 
ungas röster är detta enormt hoppfullt.
 

Vi minns särskilt när en representant från 
SKL, Sveriges kommuner och landsting under 
årets politikervecka i Almedalen, där vi i år 
hade ungas egna medverkande i inte mindre 
än 17(!) panelsamtal, både egna och andras - 
i ett samtal oss emellan säger:
”NU förstår jag ju vad ni menar. Det är på 
mellantinget vi behöver satsa. Nu kör vi!”
 
Vårt samhälle har förändrats, verktyg att 
hantera livet är idag är viktigare än någonsin, 
men inte bara för unga. Vi behöver våga titta 
på våra egna beteenden som vuxna, hur vårt 
skolsystem ser ut, vad vi premierar hos unga. 
Samt lyssna på vad de egentligen säger. För 
att göra detta krävs självkänsla och mod. En 
god grund till att våga ifrågasätta sig själv, 
gamla strukturer och modeller.
Därför vill vi på Tilia vara organisationen som 
är en förebild som visar att det går. Vi lyssnar 
hela tiden in unga och förändrar vår 
verksamhet - löpande - efter deras röster och 
efter det samhälle vi lever i. Vi önskar 
detsamma från resten av samhället. För om 
det krävs mod för oss vuxna, tänk dig då in i 
situationen att vara ung, inte må bra, och 
samtidigt behöva kämpa för att bli hörd. Så 
ska det aldrig behöva vara.
 
Så vi kan bara hålla med tidigare nämnd 
representant från SKL.
”2019. Nu kör vi!”
- Annso, grundare, Lollo, ansvarig 
påverkande arbete
 

SLUTORD
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Stiftelsen Reach for Change
Tékompaniet 
Hjälp hemma
Sirona Health Solutions
Lush
Yogayama Sjöstaden
Profilfabriken
Soul
Felix minnesfond
Kiab fastigheter
Friskis & Svettis Östersund
Rundis
Folkuniversitetet
Kommunikation 2.0
Fri och Stark AB 
Fryshusandan
Elastx
Folkhälsomyndigheten
Socialstyrelsen
Gålöstiftelsen
Youth 2020
Stiftelsen Oscar Hirsch minne
Skandia Ideér för livet
Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes minne
Stiftelsen prins Gustav Adolf och 
prinsessan Sibyllas minnesfond 
 
 

I år tar vi examen från Reach for Change. 
Stiftelsen investerar i personer och 
organisationer som på ett innovativt sätt 
förändrar livet för unga. När Reach for Change 
antog oss till inkubatorsprogrammet år 2016 var 
vi helt beroende av deras ekonomiska 
investering. Vi satte målet att inom tre år kunna 
klara oss på egna ben med hjälp av stöttningen 
vi fick. Det blev en grund för oss att stå på, 
medan vi arbetade hårt för en utökad mer 
självständig ekonomi. Reach for Change har 
varit avgörande för att Tilia är där vi är idag. Vi 
har bland annat fått utbildningar i ledarskap, att 
bygga organisation och bemöta trauma. Vi har 
haft regelbundna utvärderingar och skalat - 
både av och upp. 
Ett extra tack Reach for Change för det ni gjort 
för Tilia och därigenom för våra unga. Ert 
tålamod, inlyssnande sätt, generositet och att 
möta oss, precis där vi står i en en sällan skådad 
kombination av hjärta och hjärna, har fått oss 
att orka tunga dagar, men främst har ni alltid 
firat med oss i framgång. TACK!
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Tilia är en ideell förening som finansieras av 
gåvor, bidrag och intäkter från föreläsningar. 
Gåvorna kommer från privatpersoner och 
företag. Bidragen kommer från stiftelser, 
eller är statsbidrag.
 
Föreningens högsta beslutande organ är 
Årsmötet som väljer en styrelse som i 
dagsläget består av sex personer. 
 
Föreningen har ett kansli där antalet 
anställda har varierat under året. 
Idag är vi sammanlagt sju personer, varav 
flera är tidsbegränsade tjänster kopplade till 
särskilda medel från Folkhälsomyndigheten 
och Socialstyrelsen.

Resultat och ställning
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Stödverksamheten utgörs huvudsakligen av 
cirka 100 volontärer. Samtliga har genomgått 
utbildning för sitt uppdrag och får 
kontinuerlig handledning och fortbildning
 
Föreningens intäkter var under året 
3 372 965 kr. En ökning med ungefär 
1 000 000 kr från föregående år. 
Det främsta skälet till ökningen är att 
föreningen sökt och beviljats fler bidrag från 
statliga myndigheter än tidigare år.
 
Föreningens kostnader var under året
2 894 697 kr. Det ger ett överskott på
cirka 500 000 kr. Syftet med överskottet är att 
kunna säkra löpande kostnader då 
föreningen är beroende av statliga bidrag 
vars storlek kan vara svårt att förutse och 
ibland betalas ut senare på året.
 
 

EKONOMISK BERÄTTELSE



Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- 
och balansräkning med noter.

Förändring av eget kapital

Årets resultat
Belopp vid årets ingång 51 112

Ändamåls- 
best. medel

Balanserat
 

kapital

Summa 
kapital

1 000 374 1 051 486

478 207 478 207

Omföringar till/från bundet 
eget kapital: 
Återbetalning. av ändamålsb. 
medel

Belopp vid årets utgång

-51 112

0

-51 112

1 478 581 1 478 581
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Flerårsöversikt

Allmänna förutsättningar

Resultat (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens resultat
Årets resultat

2018 2017 2016

3 373 2 225 1 268
-2 895 -1 681 -1 042

478 544 226
478 544 226

Ekonomisk ställning
Eget kapital (tkr) 
Soliditet (%)

1 479 1 051 457
78 88 87

Eget kapital 
Företagets nettotillgångar, dvs skillnade mellan tillgångar och skulder.

Soliditet (%) 
Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen 
(totala tillgångar i balansräkningen). Siffror för jämförelseår 2015 är inte jämförbara 
varför dessa har utelämnats

Definitioner



Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter 
Gåvor
Bidrag 
Nettoomsättning

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

Not
2018-01-01 
-2018-12-31

2017-01-01 
-2017-12-31

22 300 27 300
329 148 244 788

2 579 033 1 749 788
442 484 202 670

3 372 965 2 224 546
2
3

-1 061 726 -596 529
-1 832 971 -1 084 162
-2 894 697 -1 680 691

4

478 268 543 855
0 3

-62 -14
-62 -11

478 206

478 206

543 844

543 844
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Balansräkning 2018-12-31Not 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

25 000 2 700
6 185 6

0 26 819

31 185 29 525

1 864 576 1 164 569
1 895 761 1 194 094

1 895 761 1 194 094

0 51 112
1 000 374 456 529

478 207 543 844
1 478 580 1 051 485

148 161 20 441
73 061 73 786

195 959 48 382
417 181 142 609

1 895 761 1 194 094
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemsskap i den ideella 
föreningen. Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetalning från medlem.

Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag 
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma 
räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid 
försäljningstillfället.
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Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Finansiella instrument
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det 
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag 
för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska 
återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över 
lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid 
förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Inkomstskatter
Föreningen är inte skattskyldig.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de 
anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald 
frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga 
ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell 
förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras.
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Not 2 Erhållna bidrag

Bidrag och offentliga bidrag 
redovisade i resultaträkningen
Företag och organisationer 856 700 550 900

2018 2017

Övriga bidrag från staten 1 722 333 1 198 888
2 579 033 1 749 788Summa

Not 3 Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättningen per rörelsegren

2018 2017

Föreläsning
Utbildning
Sponring
Övriga intäkter

276 500 62 000
79 500 6 000
49 100 40 000
37 384 94 670

442 484 202 670

Not 4 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

2018 2017

4 2
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