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”Jag tog mig till psykakuten för att
vårdcentralen inte kunde ta emot mig akut.
Där förstod jag dock att det inte var den platsen jag
skulle vara på och begav mig hem igen. Jag visste
inte vad jag skulle ta mig till. ”
För ungefär en månad sedan nådde min psykiska ohälsa botten. Jag tog
mig till psykakuten för att vårdcentralen inte kunde ta emot mig akut. Där
förstod jag dock att det inte var den platsen jag skulle vara på och begav
mig hem igen. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till.
Men. Så följde en i personalen med mig ut, en ung kille. Han sa att det
finns en förening som heter Tilia. De har en hemsida, sa han och skrev ner
adressen på en lapp.
Sedan dess har jag varit som uppslukad av er hemsida, blogg, podd och
allt som går att hitta om er. Hopplösheten har varit mindre när jag surfat
in på Tilias hemsida, jag får genast det jag behöver. Förståelse. Stöttning.
Kärlek. Ett sammanhang som jag inte hittat någon annanstans.
Så tack!
Anonym
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Kort om Tilia
Vår vision

Alla unga ska veta vad psykisk (o)hälsa är
och hur en får stöd
Många* unga lider idag av ångest-, oro-, och
stressrelaterad psykisk ohälsa. För dessa
unga behövs ett alternativ, som inte är
vård eller behandling. Ett mellanting, som
erbjuder lätt-tillgängligt stöd på ungas egna
villkor. Tilia har under sju års tid fyllt ett
glapp i samhället för just dessa unga.

Tilia är en ideell organisation
Organisationsnummer: 802467-5772
Styrelsens säte: Stockholm
Tilia grundades: År 2012
Ordförande: Anders Printz
Antal anställda: 4
Antal medlemmar: 1446
Målgrupp: Unga och unga vuxna

Aktiviteter
Tröskelsänkande arbete
föreläsningar samt
information via blogg, podd
och sociala medier
Chattstöd 365 dagar om
året samt mailstöd
Lägerverksamhet
sommar och nyår
Stödgrupper i självkänsla
online och IRL
Lokalt stöd
med fokus på
hälsofrämjande aktiviteter
Förändrande arbete
för vuxna
föreläsningar och påverkan
mot makthavare

*Folkhälsomyndighetens folkhälsoenkäter visade under 2018 att åldersgruppen 16 - 29 år har den högst
självuppskattade andelen ohälsa. 52 % känner oro, ångest och ängslan, 26 % stress och 25 % uppgav
psykiskt nedsatt välbefinnande.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUFC) såg redan 2015 i rapporten, ”När livet känns
fel – ungas upplevelser kring psykisk ohälsa”, att gruppen unga som lider av psykisk ohälsa men utan att
ha en medicinsk diagnos får väldigt lite, eller inget stöd alls från samhällets sida.
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Årets

Highlights

1446
medlemmar

Medlemmar i LSU

2178
mottagna konversationer
i chatten

5337

unika individer har nåtts
genom 55 genomförda
föreläsningar
4013 unika unga har sett våra föreläsningar, en ökning med över 100% sedan 2018.

904

25 000

unika unga har
fått stöd

har skrivit på vår
namninsamling för psykisk
hälsa på schemat
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Hur vi arbetar

Hur vi Arbetar

Metod att inte
ha metod
Vår ledstjärna är ungas röster. Detta innebär närmare att
det är ungas röster som formar hur vi på Tilia arbetar. Vi
vet, att om vi lyssnar till unga och hur de önskar stöd och
därefter formar vår verksamhet, möter verksamheten
de behov och önskemål som unga har. Detta tror vi i sig
främjar hälsan.
Tilias stödjande arbete utgår främst ifrån ungas individuella och varierande
behov, då alla människor är unika. Vi vill inte vara en organisation som styrs
av enstaka modeller att arbeta efter. Unga berättar dagligen för oss på Tilia om
hur skadliga dessa mallar kan vara, då de beskriver att de ofta blir bemötta
utifrån en generalitet snarare än individualitet, vilket skapar frustration.

|
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Vi har en övertygelse om, att vad en ung individ än bär på, har denne rätt
till stöd, om hen själv önskar det. Vi jämför inte de utmaningar unga har
i sina liv. Vi ser till att lyssna och möta den unga vi har framför oss med
öppenhet och värme. Vi behöver ständigt vara flexibla och lyhörda.
Även om vi inte styrs av en bestämd arbetsmetod finns erkänd forskning
och evidensbaserad kunskap som vi lutar oss emot, så länge dessa är
aktuella och givande för våra unga.
Dessutom kan dessa metoder underlätta för oss att utvärdera vår
verksamhet. I synnerhet då psykisk hälsa i sig är av ett mjukare och
mer diffust värde, som kan vara svårt att mäta. Våra tre grunder är:
samtalsmetodik, Känsla av Sammanhang (KASAM) och självkänsla.

|
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Hur vi Arbetar

Samtalsmetodik
Vårt främsta uppdrag är att vara medmänniskor som
genom vår närvaro möter individer med ett aktivt
lyssnande. För att kunna arbeta med lyssnandet som
grund lutar vi oss emot samtalsmetodik som Motiverande
Samtal (MI, Motivational Interviewing) och Non Violent
Communication (NVC).
MI är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå
ökad motivation hos individen för en eventuell beteendeförändring. En
samtalsmetod för att öka den egna personens tilltro till sin egen förmåga.
NVC är en kommunikationsmodell som handlar om lyssnades kraft, hur vi
behöver kommunicera och förstå varandras känslor, önskningar och behov.
En samtalsmetod med syfte att öka förståelsen för varandra.
Våra volontärer utbildas i Tilias grundutbildning, om två dagar, som främst
innehåller kunskap och erfarenhet om vad unga genom åren berättat för
oss hur de önskar bli bemötta. Genom relationsskapande och ett ickelösningsfokuserat förhållningssätt framkommer ofta just lösningen av sig
självt. Då den unga personen ofta själv vet vad den behöver, behövs det
ofta bara att en öppet får sätta ord på det som pågår och känns just där
och då. Här hjälper metoder som MI och NVC oss i vårt arbete, även om
det enskilda mötet och samtalet som uppstår är det primära fokuset. Våra
volontärers egna erfarenheter och personliga egenskaper är också av stor
vikt i samtalen vi har med våra unga.
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Känsla av

Sammanhang och
salutogenes
Utöver ungas egna önskemål och behov, MI och NVC har Tilias verksamhet
utgångspunkt i Känsla av Sammanhang (KASAM). KASAM är en teori av
sociologen Aaron Antonovsky som fokuserar på begreppet salutogenes.
Vi vill bidra till att öka ungas känsla av sammanhang och därmed främja
hälsa. Vi tror på de unga vi möter, vad de berättar och här framkommer
ofta att deras främsta utmaning är ett samhälle som får dem att må dåligt,
snarare än att det är individen det är fel på.
Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och
vidmakthåller hälsa snarare än vad som bidrar till sjukdom, vilket går helt i
linje med det synsätt vi står för i bemötandet av de som söker sig till Tilia.
KASAM innefattar tre begrepp; begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet. Utifrån dessa tre begrepp finns ett evidensbaserat
mätinstrument som utgår från ett frågeformulär, vilket kallas KASAM-test.
Detta är ett sätt att notera i vilken grad människor känner just begriplighet,
hanterbarhet och mening. Om en känner dessa i hög grad, finns ökad
möjlighet att uppleva hälsa. Att uppleva sin tillvaro som begriplig,
hanterbar och meningsfull är nycklar till att uppleva sin tillvaro som
sammanhängande och hälsosam.
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Självkänsla & BeYou
Av erfarenhet i vårt mångåriga dagliga arbete nära unga samt kopplat till
det samhälle vi idag lever i med hög press på unga kopplat till normer,
krav och ideal krävs en stabil självkänsla för att nå hälsa, vilket är en tredje
avgörande grundsten i Tilia. En god självkänsla kan vara en trygg grund
att stå på för att känna tillit till sig själv och sitt egna värde som person,
oberoende yttre påtryckningar.
För att möta behovet som finns att ge unga en ökad självkänsla har
vi tagit fram ett metod-material i självkänsla, BeYou. Vi har lyssnat in
referensgrupper med unga och mixat dessa med egna erfarenheter, samt
erkända metoder och forskning. BeYou går igenom följande: Tanke &
känsla påverkar vad du gör, självkänsla & självförtroende, kropp & ideal,
stress & prestation, relationer och inre motivation med tillhörande verktyg
och utrymme för reflektion. BeYou skiljer sig från övriga samhällets
befintliga självhjälpslitteratur bland annat genom att stödja unga till att
komma fram till sina egna svar.
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”’Var bara dig själv!’ är bland de mest
problematiska meningar jag hört,
särskilt när samhället indirekt hela tiden har fått mig
att känna att jag ska vara allt annat än det.”
Det är svårt att vara sig själv, det behövs verktyg och vägledning för att
fixa det. Det är inte så bara. Det vill jag verkligen att du ska veta. Men
tillsammans hoppas jag att vi ska nå en bit på vägen.
Tanken med BeYou är alltså inte att du ska känna mer press att ändra dig
än vad som redan finns i samhället. Jag vill istället hjälpa dig att stå emot
svaren vår omvärld ger oss från att vi är små på hur vi ska vara. På vilket
sätt vi ska vara det.
Jag vill hjälpa dig att skriva dina egna svar.
Annso Blixt, författare BeYou

|
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“Jag är inte tillräckligt sjuk för
vård men behöver någonting för
att hantera min vardag.

Varför finns det inte bara
ett mellanting?”
Mellantinget är en lätt-tillgänglig stödverksamhet för
unga och unga vuxna. Syftet är att finnas där och när unga
behöver samt ge information om psykisk (o)hälsa som i
övrigt saknas i samhället.
De aktiviteter som mellantinget innefattar är de som vänder sig direkt till
unga. Dessa är att ge information om psykisk (o)hälsa på ett lätt-tillgängligt
sätt via blogg, podcast, hemsida samt föreläsningar. Mellantingets
stödverksamhet innefattar onlinestöd, lägerverksamhet, stödgrupper i
självkänsla samt lokala stödfunktioner.

|
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Föreläsningar
Hur vet jag om det är psykisk ohälsa

eller “bara” livet som gör ont?

Med stöd av Gålöstiftelsen har vi likt förra året genomfört
föreläsnings-satsningen “Är det psykisk ohälsa eller
bara livet som gör ont?” i Stockholms län, samt att
föreläsningen har spridits runt om i Sverige tack vare stöd
från Socialstyrelsen. Föreläsningen har under året nått 4013
unika unga, vilket är en hundraprocentig ökning från 2018.
Detta är en del i arbetet att ge unga den grundläggande kunskap de har rätt
till om psykisk (o)häls, där vi gemensamt försöker bena i den mest vanligt
förekommande och återkommande frågan från våra unga, nämligen, “Hur
vet jag om det är psykisk ohälsa eller bara livet som gör ont?”.

”Jag trodde jag behövde självmordstankar

för att ha rätt att söka stöd.”

Elev innan föreläsning

|
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Syftet med våra föreläsningar riktade till unga är att avdramatisera psykiskt
dåligt mående utan att normalisera det. Detta gör vi genom att öka
medvetenheten om att alla unga har rätt att få stöd från samhället, oavsett
om det är psykisk ohälsa eller “bara” livet som gör ont. I föreläsningen lyfts
våra medlemmars erfarenheter vilket skapar igenkänning. De visar på att de
också är människor, som varit med om att livet kan kännas svårt. De pratar
om ämnen och känslor som många burit på vilket gör att de som lyssnar kan
relatera och känna igen sig. Detta kan i sig fungera tröskelsänkande liksom att
vi ger information om hur en kan söka stöd. Genom att visa att vi på Tilia inte
värderar det en behöver stöd för kan vi fånga upp och stötta unga så tidigt som
möjligt. Vår övertygelse är att alla har rätt att få stöd, oavsett vad det beror på.
Det är vårt uppgift att som samhälle inte bara säga att en förtjänar stöd, utan
också visa detta i handling. Tilia är en av de organisationer en kan vända sig till
efter avslutad föreläsning och vi har en stor fördel i att vår chatt är öppen varje
kväll, året om. Det gör att en ung person som lyssnar till vår föreläsning alltid
kan garanteras stöd inom 24 timmar efter avslutad föreläsning.
Då vi gjort enkätundersökningar kopplat till föreläsningarna uppger flertalet
unga att de upplever att de behöver ha självmordstankar eller förlorat
livslusten för att ha rätt att söka hjälp. Vidare framkommer det att flertalet unga
endast känner till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som hjälpinstans. Detta
bekräftar det Tilia sett under våra aktiva sju år, vilken även myndigheter visat
i rapporter; unga som lider av odiagnostiserad psykisk ohälsa får väldigt lite
hjälp från samhällets sida. Alla unga hör inte hemma i högspecialiserad vård
och behandling, men alla unga förtjänar stöd.
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”Jag vill att unga idag ska få verktyg
och ord för sitt mående”
Att någon från samhället kan ta upp det jobbiga med normer, krav och
ideal. Det där som biter och sliter i vardagen, men som vi i samhället har
svårt att sätta ord på. Jag delar också mina egna erfarenheter av psykisk
ohälsa kopplat till detta. Jag vet hur betydelsefullt det kan vara som ung
att ha någon i sin ålder som går att relatera till, som kan prata om det
svåra i livet. Som kan prata om oro, ångest och negativa tankar om sig
själv. Det gör att en kan känna sig mindre ensam. Jag vet också att våra
föreläsningar sätter igång många känslor och tankar. Många vill inte alltid
visa utåt vad som pågår därinne. Men jag tror att det startar kugghjul som
kommer kunna vägleda och hjälpa unga på vägen i att söka stöd, få ord
och förståelse för sitt mående och samtidigt att kunna förstå att en inte
behöver vara sjuk eller må på ett visst sätt för att få bli lyssnad på. För när
allt kommer till bär vi ju alla på något, inte minst en psykisk hälsa.
Adam, föreläsare Tilia

|
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”Nu med facit i hand förstår jag att alla
kan drabbas –

Även den ’starkaste’”

#weallcarrysomething
En viktig del i Tilias arbete är att sprida information som
i övrigt saknas i samhället. Det som saknas är berättelser
från unga kring hur de upplever psykisk ohälsa, med ett
“mellantings-perspektiv.”
Vi kompletterar dessutom 1177 som informerar om diagnos och sjukdom
genom att fokusera på känslan bakom tillstånd. Detta kan hjälpa unga
att känna igen sig och våga söka stöd, vilket kan vara svårt att göra via
exempelvis diagnoskriterier. Vi sprider våra medlemmars egna upplevelser
som rör psykisk (o)hälsa via vår hemsida, under fliken “Känslor om”, via vår
blogg, podd och sociala medier.
Vi har under året haft 85 737 unika besökare på hemsidan, samt 3 769 881 besök.
Under året startade Tilia en kampanj vid namn #weallcarrysomthing
med syfte att minska skam och ensamhetskänslor kopplat till psykiskt
dåligt mående samt att sprida kunskap om att en kan söka stöd och finna
sammanhang hos Tilia. Under hashtagen har över 100 berättelser delats.
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Onlinestöd
“Ångesten försvinner ju inte
fredag och lördagkvällar.
Varför finns ingen chatt öppen då?”
Tiliachatten startade som ett svar på ungas önskemål
om att fylla ett glapp i samhället. Glappet bestod då i att
unga upplevde att det saknades stöd kvällar, helger och
lov samt en plattform för alla unga, oavsett könsidentitet,
samt för de över 18 år. Därför är vi så glada att vi fortsatt
kunnat hålla Tiliachatten öppen alla kvällar under året, för
alla unga.
Under året har Tilia genomfört 2178 samtal i chatten, 428 unika individer.
710 besvarade mail, 340 unika individer. De vanligaste samtalsämnena
under 2019 har varit ångest, oro och nedstämdhet, likt föregående
verksamhetsår. Bakom varje siffra finns människor som vittnar på
samhällets avsaknad av just ett lättillgängligt stöd, som finns där och när
unga behöver, som vi på Tilia är tacksamma att vi kan vara.
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Fördelning av
samtalsämnen
i procent

Oro, ångest och nedstämdhet

41

Suicidtankar och planer

10

Psykiatriska diagnoser

9

Låg självkänsla		

8,5

Relationer

8,4

Ensamhet

7,8

Stress

4,8

Framtid

5,8

Övrigt

4,7

“Att vilja få stöd
tror jag är ett stort steg framåt för psykisk
hälsa.”
Matilda, volontär Tiliachatten

En vanligt förekommande fråga till Tilia är hur många killar respektive
tjejer som söker sig till oss. Frågan ställs från allmänheten, myndigheter
och media. Denna fråga kan, trots välvilja, spä på snäva och destruktiva
könsnormer. Främst för att en i denna fråga, missar en hel grupp unga,
icke-binära. En grupp unga som redan exkluderas utifrån samhällets
befintliga normer och samhällssystem. Eftersom bidragsgivare ofta kräver
att vi uppger könsfördelning i procent mellan killar och tjejer för att söka
medel för chatten, har vi tidigare fört statistik på detta, men har under
året beslutat att upphöra göra det, då vi utvärderat oss själva och inte
längre kan stå för att tillfråga våra unga om deras könsidentitet då de
behöver stöd. Vi syftar till att erbjuda en frizon samhällets från normer,
krav och ideal. För att kunna vara just den frizonen, vill vi bespara de unga
som loggar in i vår chatt att behöva svara på en fråga som är kopplat till
könsidentitet, då detta egentligen inte är relevant.
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“Jag fick ett väldigt bra bemötande
och volontären lyssnade verkligen på det
jag ville prata om.”
Tiliachatten

Vårt viktigaste uppdrag i chatten är att unga ska känna sig lyssnade till.
Under 2019 har Tilia samlat in feedback från de unga som sökt sig till
chatten där dem fått möjlighet att ge feedback och kommentarer på bland
annat det bemötande de fått från volontärerna, helt anonymt. Dessutom
har vi genom enkätformulär* mätt den självupplevda känsla av att bli just
lyssnad till.
Under 2019 visade resultatet att 100% upplevde sig lyssnade till på efter
avslutad chatt, till skillnad från 2018 som visade på 96%. Detta är tack vare
det arbete som dagligen utförs av volontärer med stora hjärtan och omsorg
för våra unga.

“Utan er hade jag inte klarat av att
påbörja resan mot att må bättre.
Tack <3 ni gör ett superbra jobb.”
Tiliachatten

*Efter avslutad chatt får den unga fylla i ett anonym frågeformulär där de får besvara frågan: Hur lyssnade
de känner på under det aktuella chattillfället. 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. År 2019:s mätning uppgav 75 % en 5:a och 25 % en 4:a.
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BeYou Online
”Ville bara säga tack för ikväll. Jag
var lite nervös, men med er kändes
det tryggt.
Har fått flera nya tankar och insikter i vad
som egentligen begränsar mig i min låga
självkänsla. Ville bara säga att jag ser fram
emot nästa gång.”
Deltagare, BeYou online

Tilias chatt- och mailstöd samt lägerverksamhet
kompletteras med våra BeYou-grupper.
Vi har tidigare arbetat med BeYou, vårt självkänslamaterial i stödgrupper IRL
(In real life) och i lägerverksamhet. Att vi utvecklat konceptet till att också
finnas online har varit väldigt framgångsrikt, detta gör arbetet med självkänsla
tillgängligt för fler, dels genom att en kan söka oavsett var en bor i Sverige, men
också för att en kan vara anonym. I mätningar uppger samtliga deltagare att
de fått ökad självkänsla, ökad kunskap om ämnet samt att de har verktyg att
fortsätta arbetet med självkänsla även efter avslutad grupp. Samtliga deltagare
skulle också rekommendera andra att gå en BeYou grupp online. Det faktum
att vi kan erbjuda BeYou online beskrivs av deltagarna som avdramatiserande,
då en kan sitta hemifrån och dela sina tankar och funderingar.
Under året har Tilia genomfört fyra BeYou-grupper, vilket är en ökning med
med 300 % från föregående år.

|

23

Mellantinget

”Det är rent av magi att få följa någon

som sakta men säkert bygger sin
egna grund att stå på”
Att skapa trygga platser för unga där alla känslor är värdefulla men inte
värderas är någonting jag brinner otroligt mycket för. BeYou tar upp ämnen
som syftar till att stärka ungas självkänsla och är något som jag menar
borde erbjudas för alla unga, oavsett psykisk ohälsa eller inte. Därför är jag
så stolt att vara en del av Team Tilia. Som ledare i BeYou har jag på nära
håll fått ta del av berättelser om vad BeYou betyder för unga och deras
självkänsla, något som många gånger kan vara den grund de tidigare
saknat. Det är rent av magi och få följa någon som sakta med säkert bygger
sin egna grund att stå på.
Sofie, gruppledare BeYou
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BeYou pilotprojekt i
gymnasieskola
I samarbete med Skövde Gymnasium genomförde Tilia en
pilotsatsning i BeYou i skolan, med träffar under skoltid
tillsammans med skolans kurator.
Samtliga elever på gymnasiet kunde anmäla sig till självkänsla-gruppen,
dessutom fick eleverna giltig frånvaro från lektionerna om de valde att
medverka, vilket var en viktig signal till eleverna i form av att de kände att
deras psykiska hälsa prioriterades. Tilia var på plats i skolan om tre timmar
varannan vecka, för sex gemensamma träffar, där ett kapitel ur Tilias
BeYou-material behandlades per gång.
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“Detta har betytt mycket för mig
att få denna tid.
Att få komma iväg till en trygg grupp och
höra ledarnas egna erfarenheter. Allt
detta tillsammans har gjort mig mer trygg
under terminen.”
Deltagare, BeYou Skövde
Eleverna beskrev träffarna som en frizon, där det var av stor värde att få
komma iväg och arbeta med sin psykiska hälsa, få verktyg att hantera sin
hälsa och sitt psykiska mående i dagens samhälle samt att de fann ett
värde i att ta del av hur andra elever upplever stress, ideal och normer.
I mätningar uppger samtliga deltagare att de skulle rekommendera andra
att medverka vid liknande tillfällen. De önskade dock att alla i hela skolan
hade fått med sig denna kunskap, då deltagarna själva menar att detta är
kunskap för livet. En kunskap alla unga borde ha rätt att få.
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“Detta är något som man borde
göra obligatoriskt i skolan.
Vår självkänsla och vårt mående påverkar
givetvis även våra skolresultat, även om mitt
fokus inte främst ligger där.”
BeYou är något konkret, en bok att jobba med och som erbjuder verktyg
för att stärka den egna självkänslan. Det fina är också att när Team Tilia
kommer ut och delar med sig av sina egna erfarenheter av dåligt mående
så blir det på riktigt. Det händer något i rummet, en känsla av att “någon
annan har känt det jag känt”, är stärkande.
Kerstin, Kurator Skövde Gymnasium
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Lägerverksamhet
Under året 2019 har vi erbjudit unga utökat stöd på tider
de behöver det som mest i form av sommarläger med
tillhörande återträff och nyårsläger.

Nyårsläger
Tilias nyårsläger har fokus på att erbjuda en frizon bortom de normer som
främst handlar om att en ska ha familj, vänner, fest och många gånger
en stark alkoholnorm i övriga samhället. Det är av stor vikt att vi utökar
verksamheten i form av läger under denna helg, som är en svår tid för
många och det är vanligt att känna ensamhet. Nyårsdagen är dessutom
den dag då flest människor begår suicid.
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”För mig handlade Tilias nyårsläger
om att känna en stark gemenskap
som jag annars inte känner så ofta.”
Jag ville våga känna mig glad på riktigt och våga känna det som gjorde
ont i mig. Jag försökte sluta kämpa emot mina känslor och känna när jag
var med andra. Istället för att dölja det fram tills att jag är ensam. Det var
läskigt och det gick inte alltid som jag ville. Jag gick undan många gånger,
tänkte att detta går inte.
Men jag kunde komma tillbaka, gå tillbaka till där jag ville vara. Där som
mina tankar sa att jag inte borde vara. Och stannade kvar trots att de
tankarna fortfarande var närvarande. Jag gjorde det för min egen skull. Det
var okej om jag var tyst och om jag var fast i mina tankar. För jag var ändå
där och jag kunde känna tillsammans med ledare och deltagare.
Det handlade för mig om att våga känna tillit till de andra på lägret. Släppa
lite på kontrollen och oron för hur jag skulle bli bemött. Oron över att det
skulle bli fel, att jag skulle vara fel. Och jag kunde börja tro på deras ord om
att de tycker om mig. Så som jag tycker om dem. Precis som vi är.
Deltagare nyårsläger 2018/19
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Sommarläger & återträff
Sommarläger har fokus på att arbeta med sin självkänsla med BeYou
som grund. Vi delar upp de teman som ingår (tidigare beskrivna) där
varje tema gås igenom varje dag, under en veckas tid. Här finns enorma
möjligheter att kunna stötta och finnas där, eftersom vi bor tillsammans
under en veckas tid. Det hinner ske stor förändring genom att vi under
trygga förhållanden hjälper våra unga att våga vara sårbara och att de
får arbeta med det som pågår, men också genom att lägret fungerar som
en gemenskap med likasinnade och ger ett sammanhang i livet, vilket är
hälsofrämjande faktorer, inte minst i enlighet med KASAM.
Eftersom sommarlägret innebär en hel del inre arbete för deltagarna får de
möjlighet att ha mailkontakt med sin närmsta ledare under hösten fram till
vi ses igen på en återträff. Återträffen genomfördes under en helg i oktober
med syfte att deltagarna ska få återvända till samma trygga plats och
sammanhang och påminnas om det vi gick igenom under sommaren.
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”Att ni första gången jag var här lyckades tända en
gnista av hopp hos mig,

och sen en gång till igen. Och igen.”
Jag är så tacksam för att ni aldrig har slutat tro på mig, och på oss. För
hur ni tittar på mig som säger mer än ord någonsin kan göra. Att ni första
gången jag var här lyckades tända en gnista av hopp hos mig, och sen en
gång till igen. Och igen. Och nu denna gången hjälpte mig att hålla uppe
den gnista vi byggt upp, tillsammans, till att fortsätta vara tänd. Låta den
växa sig starkare här under veckan och bli svårare att släcka när jag har
kommit hem. Tack.
Deltagare, sommarläger 2019
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Varje läger genomförs en mätning* av deltagarnas Känsla av sammanhang
(KASAM) samt deltagarnas egna upplevelse av sin egna självkänsla samt
om de via lägret fått kunskap om och verktyg att fortsätta arbetet med
självkänsla även efter lägret.
I år gjorde deltagarna en genomsnittlig ökning om 12 KASAM-poäng,
precis som förra året, samt att samtliga deltagare upplever en ökad
självkänsla. De uppger också att de fått kunskap om och verktyg för att
fortsätta arbetet med att stärka sin egna självkänsla även efter lägret.

*Mätningen har genomförts en vecka innan deltagarna anlänt till sommarlägret och återigen en
vecka efter lägret, dvs samma frågeformuläret är besvarat med 14 dagars mellanrum. Vi bedömer
att aktiviteterna på lägret bör således ha haft en effekt på ökad självkänsla och KASAM. 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 läger. 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 syfte.
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Tilias

lokala föreningar
I år har vi fortsatt arbetet med våra fem lokala föreningar,
som vi etablerade under 2018. Tilia har lokala föreningar
i Västernorrlands län, Jämtlands län, Stockholms län,
Östergötlands län och Västra götalands län.
Syftet med dessa lokala föreningar är att kunna erbjuda stöd IRL även lokalt,
som ett komplement till det övriga rikstäckande stödet. Målet är att via lokala
satsningar bli rikstäckande även IRL och finnas tillgängliga i Sveriges 21 län.
De lokala föreningarna syftar till att vara ett “mellanting” med lokal förankring,
samt finnas där då mycket annan verksamhet minskar ner eller stänger helt.
Under året som gått har de lokala föreningarna bland annat erbjudit BeYougrupper IRL samt erbjudit sammanhang och stöd som ett komplement till det
övriga samhället. Vidare har de lokala föreningarna fortsatt att etablera sig
och bygga en trygg grund att stå på, exempelvis arbetat för hitta finansiering,
rekrytera och utbilda volontärer samt hitta lokaler och nätverka.
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”I ett tryggt, mysigt och kravlöst
space tillät jag mig själv att landa
in i min egen upplevelse av nuet.
Jag lämnade med ett varmare hjärta och nya
insikter.”
Deltagare Self-love Mindfulness, Tilia Stockholm
Ett exempel på de kravlösa sammanhang vi skapat är att vi under Alla
hjärtans dag erbjöd en frizon bortom tvåsamhetsnormen. I Tilia Stockholm
erbjöds en kväll med mindfulness med tema “Selflove”. I Tilia Östersund
fick våra medlemmar gå på bio.
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Tyckte väldigt mycket om ledarna som alltid
fick en att känna sig sedd och lyssnad på,

på ett varmt och kärleksfullt sätt.

Deltagare BeYou, Tilia Östersund
Under sommaren satsade Tilia på erbjuda BeYou-grupper IRL i Tilia
Göteborg, Östersund, Stockholm. Detta var väldigt uppskattat. Deltagarna
beskrev att det skapade en personlig känsla både till deltagare och ledare
att få träffas fysiskt. I mätningar uppger samtliga deltagare att de fått ökad
kunskap om och ökad självkänsla, samt att de har verktyg att fortsätta
arbetet med självkänsla även efter avslutad grupp. Samtliga deltagare
skulle även rekommendera andra att gå en BeYou-grupp.
Vi har också haft extra öppet under advent, där unga fått komma till oss
och bland annat testa på mindfulness, yoga eller tittat på film.
Eftersom Riksföreningen Tilia har volontärer runt om i Sverige, har det av
naturliga skäl, funnits etablerat engagemang på vissa platser, vid start av
våra lokala föreningar. Detta har lett till att vissa föreningar kunna påbörjat
arbetet direkt, andra har behövt bygga upp föreningen från grunden och
därmed har föreningarna kommit olika långt i sitt direkta arbete för våra
medlemmar.
Under året har vi etablerat betydelsefulla samarbeten med bland andra
Medborgarskolan i Göteborg, Friskis och Svettis i Östersund och YogaYama
Sjöstaden i Stockholm. Det sista nämnda samarbetet har inneburit att våra
medlemmar lokalt kunnat gå på kostnadsfri yoga en gång i veckan under
året. Något som visats på stor uppskattning och något våra medlemmar i
andra län också efterfrågar. Samarbeten likt detta är något vi hoppas på att
etablera i fler län under kommande verksamhetsår.
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”...när vi hade gjort den avslutande övningen och vi
satt och pratade lite så slog det mig plötsligt...

jag kände inte längre den där klumpen
av känslor i magen och tankarna hade
lagt sig i bakgrunden.”
När jag klev in på yogastudion inför mitt tredje yogapass klev jag in med
ett huvud fullt av självkritiska tankar och en mage fylld av skam och ångest
känslor kopplade till dessa tankar. Under detta passet blev det en fight
mellan mig och tankarna. Hur mycket jag än försökte fokusera på yogan
så ville tankarna inte lugna ner sig. Fighten pågick under passets gång och
när vi hade gjort den avslutande övningen och vi satt och pratade lite så
slog det mig plötsligt... jag kände inte längre den där klumpen av känslor
i magen och tankarna hade lagt sig i bakgrunden. Det kändes skönt och
coolt på nått sätt. Jag ser fram emot nästa söndag och jag skulle varmt
rekommendera flera att komma och testa!Och Yogaläraren Sofia som håller
i yogan är så himla bra och guidar en igenom de lugna övningarna. Och att
ledare från Tilia är där på plats varje pass gör det verkligen så speciellt och
jag uppskattar det verkligen!
Deltagare, YogaYama Sjöstaden
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“Tusen tack för er föreläsning.
Det var mycket uppskattat och vi hade en
fantastisk dag.”
Åhörare, Härryda kommun

Tilias lokala föreningar har även föreläst dels direkt för unga, för att öka
medvetenhet om psykisk (o)hälsa samt för vuxna för att öka kunskapen om
ungas situation och bemötande. Vår lokala förening i Västra götalands län
har utvecklat detta arbete med stor framgång, som under året föreläst vid
hela 14 tillfällen, i kommunerna Göteborg, Lysekil, Skövde, Falköping och
Härryda. Där vi dels varit ute i gymnasieskolan men också samarbetat med
bland andra Reacta, Globala skolan och Tjejjouren väst och bland annat
medverkat under lokala konferenser.
För mer information om de lokala föreningarnas arbete hänvisar vi till
respektive verksamhetsberättelse för 2019.
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“Vill bara rikta ett stort tack
för fina föreläsningar som
Tilia höll hos oss.

Lärorika och väldigt
givande.”
Åhörare, Svenska kyrkan Gävle

De aktiviteter som det förändrande arbetet innefattar är
de som vänder sig till vuxna. Arbetet handlar om att skapa
utrymme för ungas egna röster att vara en självklar del i
det offentliga rummet. Dels genom att möta makthavare
som genom sina beslut kan skapa ett bättre samhälle för
ungas psykiska hälsa. Dels genom att föreläsa för vuxna
med syftet att ge dem förståelse för ungas situation idag
med målet att vuxna som möter unga ska bli tryggare att
kunna vara den förändring unga behöver.
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Under 2019 har Tilias förändrande arbete haft stort fokus på att erbjuda
föreläsningar för vuxenvärlden, med syfte att öka kunskapen om ungas
situation och den psykiska (o)hälsan ur målgruppens perspektiv, för att
minska fördomar om unga och barriärer mellan unga och vuxna.
Vi beslutade också att under året att inte medverka under politikerveckan
i Almedalen, där vi tidigare årligen befunnit oss och istället prioritera de
samarbeten vi etablerat tidigare år. Vi har gjort detta genom att tillsammans
med andra organisationer stärka ungas plats i det offentliga rummet.
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”Nu, som en av Tilias volontärer, har jag ynnesten
att få gå bredvid våra stödsökande unga på en del av
deras resor.

Jag slutar aldrig inspireras av den
styrka som finns hos alla våra unga.”

Under det senaste året har jag, som representant för Tilias unga röster, suttit
i ledningsgruppen för Youth 2020. Youth 2020 är en rörelse – av, för och med
unga – som jobbar för att öka vår delaktighet i demokratin. Under året har
vi arbetat med att bygga en plattform där vi kan möjliggöra att så många
röster som möjligt från unga runt om i landet görs hörda och blir lyssnade
på av de som har makt att skapa förändring. Årets arbete mynnade ut i ett så
kallat toppmöte, där hundratals unga deltog och arbetade tillsammans för
att inför makthavare lyfta sina perspektiv i olika frågor. Att ta del av arbetet
väckte många känslor hos mig. Stolthet och glädje över att vi tillsammans
lyckades skapa en plats där det sågs som en självklarhet att ta unga på allvar,
och att prata med oss i stället för om. Frustration över att detta ännu inte är en
självklarhet på alla platser, i all delar av vårt samhälle. Men framförallt hopp.
Hopp om att det här bara är början, på vägen mot en mer demokratisk framtid.
En framtid där vi inte längre behöver skrika för att bli hörda. En framtid där
vuxenvärlden på riktigt tar vara på den styrka och kraft som unga besitter.
Jag har svårt att klä i ord hur mycket Tilia betyder för mig. När jag var
stödsökande gjorde Tilias värme, trygghet och självklara tillsammans-känsla
att jag vågade börja tro på livet igen. Hos Tilia började en resa som – hur
klyschigt det än låter – har lett fram till att jag idag genuint känner att jag
älskar livet och mig själv. Nu, som en av Tilias volontärer, har jag ynnesten att
få gå bredvid våra stödsökande unga på en del av deras resor. Jag slutar aldrig
inspireras av den styrka som finns hos alla våra unga. Att vara en del i Team
Tilia är för mig något av det finaste som finns, och en ständig påminnelse om
den magi som uppstår när vi vågar stanna upp och på riktigt se och lyssna på
varandra. Med Tilia tror jag på den framtiden mer än någonsin.
Kajsa, volontär i Tilia och Tilias representant
i Youth2020´s ledningsgrupp
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Ungas röster

i det offentliga rummet
“En gemensam bild av att som ung

inte bli hörd finns i hela Norden.”
Under de senaste åren har vi mött syster-organisationer
till Tilia under våra medverkanden under nordiska
konferenser med syfte att lyfta ungas röster för psykisk
hälsa. Där har vi märkt att unga i Norden upplever liknande
känslor och tankar som vi i Sverige. Både gällande
utmaningar och möjligheter för att nå ökad psykisk hälsa.
Vi har beslutat att göra något konstruktivt av denna
gemensamma kraft och upplevelse av ämnet vi delar.
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Vi bestämde oss efter flera års krigande för att få våra röster hörda i det
årliga Nordiska psykiatri toppmötet att skapa vår egna plattform med
målet att samtal ska styras av ungas upplevda problembild och inte på
vuxenvärldens agenda. ’
Som ett resultat genomfördes 2019 det första Nordiska toppmötet
av och för unga. Representanter från Tilia åkte till Köpenhamn till
värdorganisationen Head space, där vi tillsammans diskuterade
utmaningar och möjligheter för ungas psykiska hälsa.
Vi tog bland annat fram gemensamma förslag som vi presenterade
för Danmarks hälsominister, forskare och andra makthavare på plats i
Köpenhamn. Vi enades om fem förslag som lämnades över till ministern
som rörde följande: att få in psykisk hälsa i läroplanen, och därmed göra
det till norm att prata om psykisk hälsa i skolan. Vi pratade också om det vi
kallar vi på Tilia kallar“mellantinget” och hur vi kan få in en bredare bild av
hur vi kan täcka upp med stöd för unga.
Detta är början på ett gemensamt förändringsarbete för ungas röster
om psykisk hälsa i Norden, där nästa steg är att tillsammans lyfta våra
gemensamma förslag till respektive beslutfattare lokalt hemma i sitt eget
land, att tillsammans lyfta våra röster genom gemensamma kampanjer
samt att årligen mötas under våra egna konferenser, där ungas agena
fortsätter styra den gemensamma förändringen för ungas psykiska hälsa
i Norden. Avslutningsvis tog vi gemensamt fram en kampanj för att skapa
grunden på en gemensam rörelse, som handlar om att tillsammans
förändra över nationsgränserna som helt enkelt börjar med en gemensam
hashtag #neverskipmindday vilken syftar till att visa på och påminna om
att vi alla har en psykisk hälsa, att normalisera vår psykiska hälsa och
sprida olika verktyg för att ta hand om just sin psykiska hälsa.
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“Det var bara några år sen som jag tittade på
bilder från politikerveckan i Almedalen när Tilia
medverkade och tänkte att ’det där är inte för mig,
det där klarar inte jag av’.

Nu några år senare, har jag själv varit
med i Tilias förändrande arbete.”
Jag åkte inte till Köpenhamn för min skull, jag åkte för våra unga. För de
som krigar dagligen, men inte blir hörda. Också för dem som blir hörda och
känner skam för det. Jag åkte för dem alla, lyfte deras röster, när dem inte
har möjligheten att göra det själva. Jag gör det någon annan före mig gjort
för mig. Det känns stort, men det känns också fint. Det som känns omöjligt
är möjligt.
Hanna, medlem Tilia
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Föreläsningar
för vuxna
För oss som tror på att arbeta tillsammans och på ett
samhälle där alla behövs för att skapa reell förändring, tror
vi på att stärka vuxenvärlden till att vara de möjliggörare
och trygga vuxna som unga faktiskt behöver, för en hållbar
förändring för psykisk hälsa.
I år har vi deltagit under flertalet konferenser om ungas psykiska (o)hälsa
anordnat av bland annat Mental health policy, Reacta, Myndigheten för
ungdoms och civilsamhällesfrågor och Sveriges kommuner och regioner.
Under året har Tilia utbildat 1324 unika vuxna, vilket innebär 19 620
påverkade unga genom utbildning för vuxna.*

*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.
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”Vi måste tillsammans samarbeta och förstå att
psykisk hälsa

inte är ett vårdproblem, utan ett
samhällsproblem.”

Jag föreläser för Tilia då jag tror att ökad kunskap om ungas situation är
en del av lösningen. Vi måste tillsammans samarbeta och förstå att psykisk
hälsa inte är ett vårdproblem, utan ett samhällsproblem. Alla aktörer och
personer i samhället måste ta ansvar för att förändra till det bättre, och
jobba för ungas psykiska hälsa. Vi behöver gemensamt se till att unga får
verktyg och ord för sitt mående som de har rätt till och se till att vi kan
skapa ett samhälle där fler unga kan få känna att de räcker till och kan höra
till.
Lollo, föreläsare Tilia

|

46

Förändrande Arbete

“Inspirerande och välgjort. Inkludering av
unga blir så lätt gisslanarbete.

Tack för ert klarspråk! Ert
framförande var otroligt bra och
välgörande!”
Åhörare vid Mental health policy Konferens
När vi frågar unga vad de önskar för psykisk hälsa, är närvarande vuxna
som vågar stanna kvar och lyssna ett frekvent återkommande förslag. Unga
önskar i första hand inte att få råd, någon som frågar varför de mår dåligt
eller att bli hänvisade vidare, vid ett första möte. Unga längtar generellt
efter någon som finns där och lyssnar aktivt med sin fulla närvaro.
Under året har vi utbildat vuxna genom vår föreläsning “När samhället
sviker, söker unga det destruktiva”. Utbildningen fokuserar på att öka
kunskapen om ungas situation liksom psykiska (o)hälsa. Vi har i mötet
med vuxna som möter unga noterat en enorm vilja att lyssna in det
Tilia förmedlar. I år har vi märkt av detta i återkopplingen från både
föreläsningar men också i stor utsträckning i det övriga förändrande
arbetet. Vi hoppas och tror på att vi tillsammans kan åstadkomma den
förändringen, unga önskar och behöver.
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“Viktig presentation av Tilia, om vikten av
att låta målgruppen få föra sin egna talan.

Många vuxna lyssnar men kanske
inte för att faktiskt förstå”
Åhörare vid konferens hos Sveriges kommuner och
regioner under #kraftsamlingpsykiskhälsa
En annan del i Tilias förändrande arbete är att lyfta det tusentals unga
berättar för oss i vårt stödjande arbete, våra medlemmars upplevelser och
förslag rörande psykisk (o)hälsa till allmänheten i stort, däribland i mediala
sammanhang, för att öka kunskapen om psykisk (o)hälsa, ungas situation
och att Tilia finns som ett stödalternativ. Vi har under året bland annat
medverkat i Dagens Nyheter och Dagens Samhälle.
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Kan 2020 bli ett år

då makthavare går
från lyssnande till
agerande?
Efter att ha arbetat nära unga i flera år, och mött tusentals
unika individer i många olika sammanhang, upplever vi
att det är tydligare än någonsin: den unga generationen
är den som talar öppet och modigt om psykisk (o)hälsa.
De tar ansvar för och avdramatiserar dåligt mående utan
att normalisera det. De bryter skam och tabu och skapar
öppenhet. De är också generationen som nyanserar
samtalen om ämnet, som vågar anta den komplexitet som
psykisk (o)hälsa innebär.
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Under 2019 har vi glädjande nog sett hur intresset av att
lyssna till ungas röster på området, tydligt ökat inom
vuxenvärlden. Även om vi självfallet ser det som starkt
positivt, kan vi inte förbise det faktum att det allt som oftast
stannar vid själva lyssnandet, och vi undrar om 2020 kan bli
ett år då vuxna makthavare går från lyssnande till agerande?
Vi på Tilia kommer att fortsätta lyfta ungas röster och kämpa
för att omfördela ansvaret från ungas axlar till de vuxnas.
Men jämte detta behöver vi modiga och handlingskraftiga
makthavare som är villiga att ta det ansvaret. Makthavare som
både är idel öra för ungas röster och vågar satsa på långsiktiga
förändringar därefter. Förändringar av både förebyggande och
främjande karaktär.
Enligt höstbudgeten som lades fram 2019 ska regeringen satsa
300 miljoner kronor om året de kommande tre åren, det vill
säga totalt nästan en miljard kronor, för att korta köerna till och
förbättra vården hos barn- och ungdomspsykiatrin. Till det har
det lovats satsningar för att bland annat att stärka elevhälsan och
anställa mer personal i vårdkedjan. Det är bra och nödvändiga
satsningar, men det behövs komplettering om det ska hålla hela
vägen. Vårdapparaten varken kan eller ska ta allt. Det krävs att
vi vuxna arbetar tillsammans i fler än ett spår för att skapa en
hållbar förändring. Det går exempelvis inte att behandla bort
stressyndrom som uppstått ur ett dysfunktionellt skolsystem,
eller att betrakta det som ett problem som ligger hos den enskilde
individen och vården. Det måste finnas stödfunktioner som hjälper
till i ett tidigare skede. Om vi någonsin ska lyckas lätta på trycket
inom vården, och korta köerna, krävs det att vi agerar i båda ändar.
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Låt oss ta ett konkret exempel att jämföra med. Vid infektionssjukdomar
ges inte enbart vård vid infektionsklinikerna, först när någon blivit allvarligt
sjuk. Innan dess får samhället information som sprider kunskap om hur
den egna hälsan påverkas och hur sjukdomen kan upptäckas i tid. Det
erbjuds också vaccin som en förebyggande insats. Om alla som drabbades
av infektionssjukdomar endast skulle erbjudas vård i ett långt skridet skede,
när det krävs högspecialiserad vård, skulle det förmodligen se rätt dystert ut
även där. Detta är jämförbart med vad som görs idag när det satsas ensidigt
på vård och behandling via psykiatrin, med bristande insatser på övriga och
förebyggande alternativ.
Vår vilja är att det ska satsas på fler stödjade alternativ som är ett mellanting
och som både kan komplettera och avlasta vården. Psykisk hälsa behöver
införas i svenska skolans läroplan. Samtalen mellan unga och vuxna behöver
bli fler, och det krävs att det är unga själva som håller i agendan. Det här är
konkreta förändringar, sprungna ur ungas egna önskemål, som vi kommer att
fortsätta arbeta hårt för kommande år, men vi behöver makthavarna med oss.
Frågan är bara om de är redo gå från att lyssna till att agera?
Det återstår att se år 2020 – ett år vi hoppas präglas av handlingskraftighet på
flera fronter!
Louise Aronsson, verksamhetsledare
Annso Blixt, grundare

|

52

Slutord

Stötta oss
Tilia är en ideell organisation som är helt beroende av
ekonomiska medel för att kunna fortsätta verka. Vill du
stötta oss gör du det bäst genom att:

• Bli medlem,
• Bli privat sponsor,
• Bli företagssponsor,

Swish: 123 170 71 81
Bg: 151-1013
Vi söker också efter samarbetspartners lokalt, med syfte att erbjuda unga
aktiviteter som främjar deras hälsa. Är du intresserad av att vara en positiv
hälsofrämjande samhällskraft, kontakta hej@teamtilia.se

@teamtilia | teamtilia.se
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Tack till alla er

som på olika sätt har varit
en del av Tilias arbete 2019.
Alla ni som har hjälpt oss att på olika sätt möjliggöra arbetet
för ungas hälsa. Alla ni som på olika sätt stöttar Team Tilia,
sprider information om att vi finns och hjälper oss att nå fler
unga och unga vuxna för att erbjuda vårt stöd.
Vårt största tack vill vi rikta till våra unga, som med sitt mod och sin styrka
hör av sig till oss. För oss är det det största privilegiet att få ert förtroende
och vi slutar aldrig lära i er närvaro.
Tack till vårt helt magiska team av volontärer som ger av sitt hjärta och
engagemang ideellt. Utan er, inget Tilia.
Tack också till medlemmar, företagssponsorer, privata givare och ni som
gjort egna insamlingar, bidragsgivare, stiftelser och fonder som gör vårt
arbete för ungas hälsa möjligt.
Tillsammans!
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Tack till
Folkhälsomyndigheten

New Republic

Gålöstiftelsen

Ica Supermarket Rimbo

Socialstyrelsen

Kraftbar

Stockholms stad

Somna

Oscar Hirsch stiftelse

Novisa

Youth 2020

Folkuniversitetet

Stenbecks stiftelse

Friskis & Svettis Östersund

Hjälp Hemma

Länsförsäkringar Jämtland

Profilbutiken

Unga i Huset

SOUL

Valla Folkhögskola

KIAB Fastigheter

Hotell Flora & Flora workspace

Tove Frank

Medborgarskolan

Rundis

Lush Fredsgatan

Elastx

Lush Drottninggatan

Tekompaniet

Lush Mall of Scandinavia

Sirona AB

Yogayama Sjöstaden

Ica Maxi Malmö Ystad

Fryshuset Stockholm

Team Together

Studieförbundet vuxenskolan

Nordprojektering

Heja Livet

Felix minnesfond

Yoga för Framtiden
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Styrelsen för Föreningen Tilia får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Information om
verksamheten
Föreningen Tilia är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening
vars ändamål är att arbeta för ungas psykiska hälsa. Detta ska göras genom
förebyggande, stödjande och opinionsbildande arbete. Riksföreningen
har sitt säte i Stockholms län, i Solna kommun. Tilia är den enda ideella
organisationen i Sverige som erbjuder rikstäckande stöd för unga och unga
vuxna oavsett könsidentitet, som adresserar psykiskt dåligt mående.
Tilias arbete utgörs av två verksamhetsben,
1) Mellantinget, riktat för målgruppen unga och unga vuxna.
Mellantinget syftar till att erbjuda en lättillgänglig stödverksamhet
för unga samt ge information som för övrigt saknas i samhället, ett så
kallat “mellanting”. Verksamheten riktar sig främst till oro-, ångest- och
stressrelaterad psykisk ohälsa.
2) Förändringsarbete, riktat till vuxna. Förändringsarbetet syftar till
att skapa utrymme för ungas egna röster att vara en självklarhet i det
offentliga rummet samt till att utbilda vuxna att vara den förändring
unga behöver.
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Vision och mål
Tilias övergripande vision är att alla unga ska veta vad
psykisk (o)hälsa är och hur en får stöd. För att nå detta
fokuserar Tilia idag på tre arbetssätt:
•

Erbjuda kunskap och information om psykisk (o)hälsa, som i övrigt
saknas av samhället.

•

Erbjuda en lättillgänlig stödverksamhet som kompletterar övriga
samhällets insatser.

•

Arbeta förändrande för ungas psykiska hälsa genom att öka kunskapen
om psykisk (o)hälsa och ungas situation till vuxna.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret
Under verksamhetsåret har föreningen vidtagit flera åtgärder för att
utveckla verksamhetens processer och styrning i syfte att uppfylla
ändamålet. Föreningens vision har formulerats och mål för verksamheten
har satts av styrelsen. Styrelsen består sedan april 2019 endast av
personer som inte är anställda i föreningen vilket tydliggör roller och
ansvar. Under 2019 har anställdas uppdrag tydliggjorts bl.a. genom
att rollerna som verksamhetsledare och verksamhetsutvecklare
beskrivits i anställningsavtal. Föreningen har också blivit medlem i
arbetsgivarorganisationen KFO och därigenom tecknat kollektivavtal.
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Främjande av
ändamålet
Föreningen Tilias första ändamål är det stödjande arbetet
som ska fungera som komplement till redan befintlig
sjukvård och behandling. Fokus ska vara att unga ska
bemötas utifrån ett holistiskt samt individbaserat
perspektiv. Detta beskrivs närmare i Tilias ena
verksamhetsben, mellantinget.

Mellantinget
Mellantinget är en lättillgänglig stödverksamhet för unga och unga vuxna.
Syftet är att finnas där när unga behöver samt ge information om psykisk
(o)hälsa som i övrigt saknas i samhället. Verksamheten syftar vidare till att
fylla ett glapp i samhället kvällar, helger och lov. Detta innebär närmare att
Tilia utökar sin stödjande verksamhet under dessa tider.

Föreläsningar
Under 2019 har Tilia genomfört föreläsningssatsningen “Hur vet jag om
det är psykisk ohälsa eller bara livet som gör ont?”. Föreläsningen syftar
till att öka kunskap och medvetenhet om psykisk (o)hälsa och hur en som
ung kan få stöd i samhället, oavsett om det rör psykisk ohälsa eller om det
är livet som smärtar. Genom denna satsning, med stöd av Gålöstiftelsen
och Socialstyrelsen, har Tilia föreläst för 4013 unika unga, genom totalt 38
föreläsningar och workshops, vilket är en ökning med 100 % sedan 2018.
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Tröskelsänkande arbete
En annan viktig del i Tilias arbete är att sprida information som i övrigt
saknas i samhället. Det som saknas är berättelser från unga kring
hur de upplever psykisk ohälsa, med ett “mellantings-perspektiv.” Vi
kompletterar 1177 som informerar om diagnos och sjukdom genom att
fokusera på känslan bakom tillstånd. Detta kan hjälpa unga att känna igen
sig och våga söka stöd. Vi sprider våra medlemmars egna upplevelser
som rör psykisk (o)hälsa via vår hemsida, under fliken “Känslor om”, via
vår blogg, podd och sociala medier. Vi har under året haft 85 737 unika
besökare på hemsidan, samt 3 769 881 besök. Under året startade Tilia
en kampanj vid namn #weallcarrysomthing med syfte att minska skam
och ensamhetskänslor kopplat till psykiskt dåligt mående samt att sprida
kunskap om att en kan söka stöd och finna sammanhang hos Tilia. Under
hashtagen har över 100 berättelser delats.
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Chatt - och mailstöd
Tiliachatten har varit öppen 365 dagar om året för alla unga. Under året har
Tilia genomfört 2178 samtal i chatten, 428 unika individer, 710 besvarade
mail, 340 unika individer. De vanligaste samtalsämnena har rört ångest,
oro och nedstämdhet, likt föregående verksamhetsår. Vart tionde samtal
rör suicidtankar- och/eller planer. Tilias viktigaste uppdrag i chatten
är att unga ska känna sig lyssnade till. Under 2019 har Tilia samlat in
feedback från de unga som sökt sig till chatten där dem fått möjlighet att
ge feedback och kommentarer på bland annat det bemötande de fått från
volontärerna, helt anonymt. Dessutom har vi genom enkätformulär mätt
den självupplevda känsla av att bli lyssnad till. Under 2019 visade resultatet
att 100 % upplevde sig lyssnade till på efter avslutad chatt, till skillnad från
2018 som visade på 96 %. Volontärerna som bemannar Tilias stödchatt har
alla genomgått en tvådagars utbildning i samtalsmetodik och bemötande
samt får efter varje avslutad chatt skriftligt feedback från handledare.
Vidare erbjuds volontärteamet regelbundna grupphandledningar.
Volontärteamet får därmed en gedigen utbildning och stöd i sina uppdrag
för att kunna hantera svåra samtal med god kvalité gentemot målgruppen.

Efter avslutad chatt får den unga fylla i ett anonym frågeformulär där de får besvara frågan: Hur lyssnade
de känner på under det aktuella chattillfället. 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. År 2019:s mätning uppgav 75 % en 5:a och 25 % en 4:a.
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Självkänsla och BeYou
Som ett komplement till chatt- och mailstöd erbjuder Tilia grupper i
självkänsla, i Tilias egenskrivna metodmaterial BeYou. Detta för att ge
unga verktyg i att stärka sin egen hälsa. Under året har Tilia genomfört fyra
BeYou-grupper, vilket är en ökning med 300 % från föregående år. Utöver
detta har Tilia också genomfört en pilotgrupp i en gymnasieskola för att
utveckla konceptet och nå fler unga i behov av dessa verktyg.

Läger
Lägerverksamheten genomförs sommar, höst och över nyår med syfte att
erbjuda gemenskap, minska ensamhet och ge verktyg för ökad psykisk
hälsa. Sommarlägret syftar främst till att ge unga verktyg för självkänsla
medan nyårslägret främst syftar till att erbjuda en frizon från normer som
rör högtider. Varje läger genomförs en mätning av deltagarnas Känsla
av sammanhang (KASAM) samt deltagarnas egna upplevelse av sin egen
självkänsla samt om de via lägret fått kunskap om och verktyg att fortsätta
arbetet med självkänsla även efter lägret. I år gjorde deltagarna en
genomsnittlig ökning om 12 KASAM-poäng under lägerveckan, precis som
förra året, samt att samtliga deltagare upplever en ökad självkänsla. De
uppger också att de fått kunskap och verktyg för att fortsätta arbetet med
att stärka sin egen självkänsla även efter lägret.

Mätningen har genomförts en vecka innan deltagarna anlänt till sommarlägret och återigen en
vecka efter lägret, dvs samma frågeformulär är besvarat med 14 dagars mellanrum. Vi bedömer
att aktiviteterna på lägret bör således ha haft en effekt på ökad självkänsla och KASAM. 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 läger. 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 syfte.
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Lokala föreningar
Under året 2019 har även Riksorganisationen Tilias lokala föreningar
erbjudit ett mellanting lokalt. Under året som gått har de lokala
föreningarna bland annat erbjudit BeYou-grupper samt erbjudit
sammanhang och stöd som ett komplement till det övriga samhället, som
kravlösa sammanhang under alla hjärtans dag, sommar och advent. Vidare
har de lokala föreningarna fortsatt att etablera sig och bygga en trygg
grund att stå på, exempelvis arbetat för hitta finansiering, rekrytera och
utbilda volontärer samt hitta lokaler och nätverka.

Förändrande arbete
Föreningen Tilias andra ändamål syftar till att öka medvetenheten i
samhället samt genom kunskapsspridning skapa attitydförändring kring
psykisk (o)hälsa hos unga och bemötandet av dem. Detta beskrivs närmare
i Tilias ena verksamhetsben: förändrande arbete.
Det förändrade arbetet riktar sig till vuxna som möter barn och unga i sin
vardag som privatperson, i sin yrkesroll eller som makthavare. Arbetet
syftar till att skapa utrymme för ungas egna röster att vara en självklar del
i det offentliga rummet. Dels genom att möta makthavare som genom sina
beslut kan skapa ett bättre samhälle för ungas psykiska hälsa. Dels genom
att föreläsa för vuxna med syftet att ge dem förståelse för ungas situation
idag med målet att vuxna som möter unga ska bli tryggare att kunna vara
den förändring unga behöver.
Under året har Tilia utbildat 1324 unika vuxna, vilket innebär att 19 620
påverkade unga genom utbildning för vuxna. Detta är en minskning sedan
föregående år, där vi istället valt att prioritera att utbilda unga, som istället
utgjort en dubbel ökning sedan 2018.
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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.
Utöver detta arbete har Tilia fortsatt med en namninsamling för att få in
psykisk hälsa på skolschemat. En insamling som nu har närmare 25.000
underskrifter, vilket är en ökning på 30 % från föregående år.
Tilia har under året skapat utrymme för unga att komma till tals i de
offentliga samtalen genom mediala sammanhang, referensgrupper i
kommuner, regioner och på statlig nivå likväl genom vår medverkan i den
nationella rörelsen Youth2020, där Tilias medlemmar deltog i “Toppmötet”
med syfte att få unga och makthavare att förnya demokratin för ökat
inflytande för unga. Dessutom deltog Tilias medlemmar i en nordisk
rörelse för ungas psykiska hälsa, där ungdomsorganisationer från Norden,
skapat en rörelse för att tillsammans öka ungas inflytande om psykisk (o)
hälsa, där är Tilias medlemmar medverkade i det första toppmötet för och
av unga, i Danmark.
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Medlemmar
Föreningen Tilia hade vid ingången av året 1813 under 25 år medlemmar
och fem lokala föreningar. Under året har föreningen även blivit
beviljade medlemskap i Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU. LSU
är en intresse- och samarbetsorganisation som idag samlar hela 83
nationella ungdomsorganisationer. LSU:s syfte är att stärka ungas
demokratiska organisationer med mångfald och mänskliga rättigheter som
utgångspunkt. Något som ligger helt i linje med Tilias arbete, där vi tror att
vi tillsammans både kan stärka ungas plats i det offentliga rummet, men
också att vi tillsammans kan göra psykisk hälsa till en självklar fråga. Vi ser
fram emot att vara en del av LSU och den positiva kraften för och med unga
tillsammans. Medlemsantal 1034 under 25 år.

Resultat och ställning
Tilia är en ideell förening som finansieras av gåvor, bidrag
och intäkter från föreläsningar och andra arvoderade
uppdrag i enlighet med ändamålet. Gåvor kommer
från privatpersoner och företag. Bidragen kommer från
stiftelser eller statsbidrag.
Föreningens högst beslutande organ är årsmötet som väljer en styrelse
som idag består av sex personer. Föreningen har ett kansli där antalet
anställda varierat under året, med tillhörande tidsbegränsade anställningar
till medel från bland annat Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Vid
årets slut var Tilia totalt åtta anställda, med varierande tjänstgöringsgrad.
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Verksamheten utgörs av närmare 100 engagerade volontärer som samtliga
genomgår en grundutbildning om två heldagar samt erbjuds löpande
fortbildning och handledning.
Föreningens intäkter var under året 2 447 tkr. Intäkterna består främst av
statsbidrag samt bidrag från stiftelser, vilket utgjorde 75 % av den totala
intäkten. I jämförelse med föregående verksamhetsår fick föreningen
mindre beviljande belopp från bidrag samt att föreningen under 2018
avslutade programmet Reach for change, som under de senaste tre åren
utgjort en kontinuerlig intäkt. Programmet pågick under tre års tid.
Föreningens kostnader för verksamhetsåret var om 3 505 tkr. Detta är en
ökning som beror på att föreningen under året haft fler anställda som
syftar till att öka kvalitet och en god arbetsmiljö samt en expansion av
verksamheten. Föreningen har även ingått kollektivavtal med syfte att
generera säkrare och tryggare anställningar, som därmed också ökat
kostnaderna från föregående verksamhetsår. Samtliga tjänster syftar till
föreningens ändamål.
Under föregående verksamhetsår hade föreningen ett överskott. Dessa
medel har styrelsen beslutat att de ska generera värde i verksamheten och
dess ändamål istället än att bygga långsiktigt kapital.
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Flerårsöversikt
2019

2018

2017

2016

2 447

3 373

2 225

1 268

Verksamhetens kostnader

-3 505

-2 895

-1 681

-1 042

Verksamhetens resultat

-1 058

478

544

226

-1

0

0

0

-1 059

478

544

226

420

1 479

1 051

457

57

78

88

87

Allmänna förutsättningar
Resultat (tkr)
Verksamhetens intäkter

Resultat från finansiella poster
Årets resultat
Ekonomisk ställning
Eget kapital (tkr)
Soliditet (%)

Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat

Balanserat
kapital

Summa
kapital

1 478 581

1 478 581

-1 058 577

-1 058 577

420 004

420 004

Omföringar till/från bundet eget kapital:
Belopp vid årets utgång

Definitioner
Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillnade mellan tillgångar och skulder.
Soliditet (%)
Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala tillgångar i balansräkningen).
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Resultaträkning
Not

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

11 100

22 300

291 145

329 148

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag

2

1 614 500

2 579 033

Nettoomsättning

3

528 004

442 484

Övriga verksamhetsintäkter

4

2197

0

2 446 946

3 372 965

-1 242 782

-1 061 726

-2 261 995

-1 832 971

-3 504 777

-2 894 697

-1 057 831

478 268

-747

-62

-747

-62

Resultat efter finansiella poster

-1 058 578

478 206

Resultat före skatt

-1 058 578

478 206

Årets resultat

-1 058 577

478 207

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Verksamhetsresultat

5

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

|

68

Förvaltningsberättelse

Balansräkning
Not

2019-12-31

2018-12-31

40 000

25 000

Övriga fordringar

8 294

6 185

Förutbetalda kostnader och

4 357

0

52 651

31 185

Kassa och bank

688 186

1 864 576

Summa omsättningstillgångar

740 837

1 895 761

Summa tillgångar

740 837

1 895 761

1 478 580

1 000 374

- 1 058 577

478 207

420 003

1 478 580

Leverantörsskulder

46 067

148 161

Övriga skulder

73 281

73 061

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

201 485

195 959

summa kortfristiga skulder

320 833

417 181

Summa eget kapital och skulder

740 837

1 895 761

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

upplupna intäkter

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
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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.
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Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid
försäljningstillfället.

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
2019

2018

422 500

856 700

Övriga bidrag från staten

1 192 000

1 722 333

Summa

1 614 500

2 579 033

2019

2018

361 100

276 500

Utbildning

7 000

79 500

Sponsring

75 000

49 100

Övriga intäkter

84 904

37 384

528 004

442 484

2019

2018

2 197

0

2 197

0

2019

2018

5

4

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i
resultaträkningen
Företag och organisationer

Not 3 Nettoomsättningens
fördelning
Nettoomsättningen per rörelsegren
Föreläsning

Not 4 Övriga intäkter
Sjuklöneersättning

Not 5 Medelantalet
anställda
Medelantalet anställda
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