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Över 200 000 barn har hunnit bli unga vuxna under pandemin. De har missat 
stora delar av sin sociala utveckling och känt av ökad stress och oro. Sedan 
tidigare vet vi att det är först efter en kris personer tenderar att söka hjälp.  
Den tiden är nu.
 
Men vården saknar särskilda resurser för den här gruppen, unga vuxna 
mellan 18 och 25 år. De har svårt att hitta rätt och tappas bort i hälso- och 
sjukvårdssystemet som det är utformat idag. När samhället inte kan erbjuda 
samtalsstöd snabbt är risken stor att drabbas av långvarig psykisk ohälsa. 
Därför finns vi.
 
1825 möter unga vuxna som under det gångna året upplevt ökat själv-
skadebeteende, ångest och utsatthet. Det rör sig om 19–20-åringar som 
upplever bristande självkänsla, skuld och skam, utifrån svårigheterna att 
organisera livet och få ett jobb. De som redan är mest utsatta, på grund av bland 
annat arbetslöshet, sjukdom och våld, är de som drabbas hårdast. Samtidigt 
vet vi att tidiga psykosociala insatser minskar lidandet för individen och de 
samhällsekonomiska kostnaderna på lång sikt.
 
1825 vill se riktade medel för att öka tillgången till samtalsstöd och psykoterapi 
för unga vuxna. I väntan på dessa reformer fortsätter vi att erbjuda stöd till de 
mellan 18 och 25 år som behöver det, utan finansiering från det offentliga. Vi 
möter unga vuxna i vår kliniska verksamhet, vi bygger och sprider kunskap om 
vad den här gruppen behöver. Men vi kan inte göra allt själva.
 
Under året har vi ingått flera nya partnerskap, ökat antalet volontärer och 
breddat vår finansiering. Fortfarande behöver fler se att dagens samhällsstruktur 
inte är formad efter de unga vuxnas villkor. Bara tillsammans kan vi hjälpa fler 
unga vuxna till ett liv på egna villkor.
 
Tack för ditt stöd och ditt engagemang.
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Unga vuxna faller mellan stolarna i vården idag. De särskiljs inte som grupp 
och har svårt att navigera för att få hjälp i det spretiga och samtidigt begränsade 
system som finns idag. Samtidigt motiverar den växande kunskapsmassan i 
internationell forskning att perioden som ung vuxen (18–25 år) ses som en 
egen utvecklingsfas med särskilda utmaningar. Vi på 1825 ser i vår verksamhet 
och våra kontakter att behovet av stöd är stort i den här åldersgruppen. Den 
offentliga vården hänvisar till oss, i brist på egna resurser.

Tiden som ung vuxen handlar om viktiga livsval. Val av utbildning, yrke och 
partner, val som både bygger och formar den egna identiteten. Tiden som ung 
vuxen är också en fas av uppbrott och stora yttre förändringar, med etablerande 
av eget liv utanför familjen, egen bostad och eget ansvar. Många unga vuxna 
uttrycker ändå att samtidigt som de tar utökat ansvar för sina liv ändå inte 
riktigt känner sig som vuxna. De befinner sig i ett läge någonstans mitt emellan. 

För de flesta är det en period av optimism, förhoppningar och utvecklings-
möjligheter. Men i dagens samhälle försvåras och förskjuts ofta övergången 
till vuxenlivet av faktiska, strukturella hinder som svårigheten att skaffa egen 
bostad och att komma in på arbetsmarknaden. Det finns en paradox i att i 
juridisk mening betraktas som vuxen och samtidigt hållas kvar i ett beroende av 
föräldrar eller stöd från samhället.För unga vuxna som har en särskild skörhet 
på grund av t.ex. traumatiska upplevelser, neuropsykiatriska svårigheter eller 
konfliktfyllda familjerelationer kan utvecklingen som ung vuxen innebära 
utmaningar som skapar sviktande självkänsla, bristande framtidstro och 
psykisk ohälsa. 

Vuxenblivandet och den livsfas perioden utgör präglar ofta en ung persons 
möjligheter längre fram i livet. Därför finns 1825 – Terapicenter för unga 
vuxna.

Att unga vuxna 
med behov av stöd 
får hjälp vid den 
här tidpunkten 
i livet kan bli 
avgörande för deras 
framtidsutsikter.

Vår vision.Unga vuxna – en egen 
grupp med egna behov

Ett samhälle där 
unga vuxna som 
upplever psykisk 
ohälsa får hjälp på 
sina villkor. Så att de 
kan må långsiktigt 
bra, utvecklas och 
vara huvudpersoner 
i sina egna liv.

LOVISA KIM
Verksamhetschef vid 1825  

– Terapicenter för unga vuxna
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1825 – Terapicenter för unga vuxna ska främja psykisk hälsa och minska 
psykisk ohälsa bland unga vuxna på både samhälls- och individnivå. Vi 
arbetar kliniskt och driver utifrån dessa erfarenheter kunskapsutveckling och 
påverkansarbete. Utifrån vår förändringsteori vill vi tillsammans med andra 
verka för långsiktiga effekter på samhällsnivå. Vi är en av de aktörer som 
driver på för FN:s mål om global hållbarhet, genom att bidra specifikt till  
Mål 3: God hälsa och välbefinnande, med delmålet 3.4 som innebär främjande 
av mental hälsa. 

Våra långsiktiga mål
• Att unga vuxna mellan 18 och 25 år prioriteras i arbetet med att främja 

psykisk hälsa och minska psykisk ohälsa.
• Att alla unga vuxna som upplever psykisk ohälsa ska få tillgång till stöd 

och behandling på unga villkor.
• Att minska stigmatiseringen och öka kunskapen kring psykisk ohälsa 

bland unga vuxna.

Vårt arbete

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

Vår modell
Arbete på individnivå ger  
kunskap och skalbarhet på  
grupp- och samhällsnivå.

Klinisk  
verksamhet  

Vi bedriver samtalsstöd och 
terapi individuellt och i grupp, 

vid egen mottagning och i 
partnerskap med andra.   

Kunskapsutveckling  
Vi utgör en kompetensnod för  

professionen, vi fortbildar, handleder 
och samarbetar med partners  

och akademin. 

Påverkansarbete 
Vi arbetar för förändring  

och inspirerar andra  
gällande unga vuxnas  

mående och förutsättningar. 
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3 700  
terapitimmar

2/3 söker pga oro,  
ångest eller depression

Unga vuxna vid 1825
Många av de vi möter vittnar om tidigare kontakter inom det offentliga där 
de inte har blivit hjälpta; på grund av bristande bemötande, tidsbrist eller en 
behandlingsmetod som inte har fungerat för dem. Andra har positiva erfarenheter 
från barnpsykiatrin, men bollas som unga vuxna mellan primärvård och 
psykiatrin. Vi möter flera patienter som blivit hänvisade till oss av sin pågående 
kontakt inom vuxenpsykiatrin. Detta då vuxenpsykiatrin i många fall endast 
erbjuder medicinering, men själva ser patientens behov av samtalsstöd och att 
systemet de arbetar inom fallerar. 

Majoriteten av de som kommer till 1825 är tjejer, ca 70 procent, och två av 
tre unga vuxna söker till oss på grund av oro, ångest eller depression. Många 
har självskadebeteende, tvångsmässighet, sömnsvårigheter och fobier. De flesta 
har upplevt svåra händelser som fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, missbruk 
i familjen, död eller mobbning. 21 procent av de som kommer till oss har en 
ADHD/ADD-diagnos eller autismspektrumtillstånd (AST). 

Högt tryck och höga omdömen
Under 2021 genomförde vi 3700 terapitimmar och många fler än vi har möjlighet 
att möta hör av sig och står i vår kö. Hos oss är samtal inte begränsade till ett visst 
antal tillfällen. Vi avslutar i samförstånd med den unga när målet med terapin 
är uppfyllt. Kommun och region känner till oss och ser ett behov av det arbete 
vi utför. Ändå har vi idag ingen finansiering från offentliga medel, varken på 
kommunal, regional eller statlig nivå.

På 1825 – Terapicenter för unga vuxna utformar vi behandlingen tillsammans 
med individen, den unga vuxna. Vårt terapeutiska förhållningssätt är integrativt 
och för oss är den terapeutiska alliansen viktigare än terapimetod. Terapeut och 
insats matchas utifrån patientens behov och vi utvärderar vad som fungerar både 
för den enskilde individen och för unga vuxna som grupp. Vid vår mottagning 
erbjuder vi samtalsstöd i en inbjudande miljö där bemötande och relation står i 
centrum. Vi erbjuder även stöd digitalt och verkar sedan 2021 därmed nationellt. 
9 av 10 av de unga vuxna som deltog i vår enkät svarade att de tack vare stödet 
hos 1825 kunde ta ökat ansvar för sin egen hälsa. Ännu fler, 100 procent, sa att 
de skulle rekommendera andra att gå hos oss.  

Klinisk verksamhet

Patient som kommit till 1825 efter kontakt 
med den regionala psykiatrimottagningen

SCL 90-MÄTNINGAR 2020
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Psykiatrin sa att jag 
behöver terapi, men 
att jag inte kunde få 
det hos dem.

70 procent uppger att  
de tidigare gått i terapi

70%

1/3 är hänvisade  
från det offentliga

42 % av terapierna 
genomfördes av 

volontärterapeuter
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Jag visste inte att 
man kunde prata 
och att det skulle 
hjälpa. Trodde inte 
att jag skulle få ett 
normalt liv, klara 
skolan och få ett 
jobb. Nu har jag 
framtidsplaner och 
det är tack vare 
våra samtal.

Jag har insett att 
jag inte är ensam 
om att känna saker. 
Jag har fått mer 
förståelse över mitt 
psyke, varför jag 
tänker och känner 
som jag gör.

Stöd som gör skillnad
När vi inleder och avslutar en terapi använder vi självskattningsformuläret SCL-
90 för att få en bild av hur den unga vuxna mår. Under året 2021 ser vi precis 
som under 2020 att det är en tydlig skillnad i det psykiska måendet vid inledande 
terapikontakt och vid avslut.  Gränsvärden eller så kallade ”cut-offs” tas fram 
genom att jämföra en grupp med konstaterad problematik/diagnos med en grupp 
som inte har det. Svenska gränsvärden är framtagna för delskalorna ångest och 
depression – svårigheter som 2/3 av våra unga vuxna uppger som sökorsak.  Vid 
inledande kontakt ser vi att de unga vuxna på gruppnivå uppnår gränsvärdet för 
både ångest (1.75) och depression (2.0). Vid avslutande kontakt gör de inte det. 
Stödet hos 1825 gör skillnad. 

Partnerskap som strategi
Genom vårt arbete i partnerskap med organisationer som möter unga i deras 
vardag når vi grupper som inte själva skulle sökt upp oss. Detta är ett sätt 
för oss att sänka tröskeln för att kontakta en terapimottagning. Under 2021 
har vi gett förtur till unga som kommer genom Föreningen Maskrosbarn. Vi 
har samarbetat med Tjejzonen, MÄN, Bilda, MIND, Project Playground, 
Stockholms stadsmission, Knas hemma och flera gymnasieskolor. Vi samarbetar 
även med flera utbildningsinstitutioner och universitet för att nå ut till potentiella 
volontärterapeuter. 

Utifrån 1825 – Terapicenter för unga vuxnas kliniska arbete utvecklar vi 
kunskap om vilket stöd som är verksamt för unga vuxna och vad som kan 
minska psykisk ohälsa på samhällsnivå. I det kliniska arbetet har vi ständig 
dialog i handledning, fallkonferenser och fortbildning. Vi arbetar gemensamt, 
anställda och volontärer, för att höja vår kompetens och samla kunskap inom 
fältet. Vi samarbetar och utbyter kunskap med många olika aktörer, bland 
andra Stockholms universitet, Högskolan SAPU och Ericastiftelsen.

Viktiga samtal i grupp – för dig på gymnasiet
2021 startade 1825 projektet ”Viktiga samtal i grupp – för dig på gymnasiet”. 
Syftet är att underlätta steget ut i vuxenlivet. Vi arbetar med partners för 
att bli synliga i fler ungas närmiljö och därmed också sänka tröskeln för att 
söka samtalsstöd. Metoden som 1825 utvecklat för grupperna grundar sig i 
affektteori, teorin om salutogenes samt erfarenhetsbaserad kunskap från arbete 
med stödgrupper i Sverige och Norden sedan slutet av 1980-talet. Under 
hösten 2021 genomfördes fem pilotgrupper och projektet fortsätter under 
2022. Några av de teman som behandlas under träffarna är känsloreglering och 
copingstrategier, psykoedukation och nära relationer. Metodmaterialet som 
tagits fram kommer att spridas till personer som möter unga i sin profession 
eller genom sitt ideella engagemang. 

Kunskapsutveckling
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För att kunna möta alla de unga vuxna i behov av samtalsstöd behöver 1825 
ideellt engagerade terapeuter som är villiga att bidra med sin tid. 2021 gjorde 
våra volontärterapeuter 42 procent av alla terapier och vi fortsätter att bli fler. 
Utöver terapitimmarna har volontäreterapeuterna deltagit i handledning och 
seminarier, med både interna och externa föreläsare. Det erfarenhetsutbyte 
och den kompetensutveckling som sker inom 1825:s ramar får stor spridning, 
eftersom volontärterapeuterna tar med sig dessa perspektiv till de andra 
sammanhang där de är yrkesverksamma. 

Alla som är volontärterapeuter hos oss är minst basutbildade terapeuter. Bland 
volontärterapeuterna 2021 var en tredjedel är antingen leg. psykoterapeut 
eller leg. psykolog och nära hälften basutbildade terapeuter. En femtedel läser 
sin steg 2-utbildning och har därmed utbildningspatienter vid 1825. Som en 
integrativ mottagning välkomnar vi terapeuter med olika utbildningsbakgrund. 
De flesta av våra volontärterapeuter har antingen psykodynamisk (PDT) eller 
KBT-inriktning och en tredjedel har en kombination av PDT och KBT. Många är 
utbildade inom flera olika terapimetoder som t.ex. compassionfokuserad terapi 
(CFT), acceptance and commitment therapy (ACT), dialektisk beteendeterapi 
(DBT), affektfokuserad psykodynamisk terapi, relationell korttidsterapi 
(BRT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy (EMDR), 
psykodrama och Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). 

Att vara volontärterapeut vid 1825
Under 2021 rekryterades 17 nya volontärterapeuter till mottagningen. En av 
dem är Ingela Svederus, leg. psykolog med lång erfarenhet från barn- och 
ungdomspsykiatrin, där hon arbetat som både psykolog och enhetschef. Hon 
beskriver hur man inom offentlig verksamhet är mer styrd och uppskattar 
flexibiliteten som finns vid 1825. Att antalet tillfällen inte är förutbestämt och 
att fler unga vuxna får möjlighet till samtal än inom det offentliga. 

Att se unga utvecklas, att få vara en del av det och stötta den utvecklingen, är 
en stor drivkraft för Ingela som terapeut. Hon vill bidra till att den psykiska 
hälsan bland unga ökar. Sofia Jagbrant, ansvarig för volontärverksamheten, 
instämmer i att det är en drivkraft många av volontärterapeuterna delar. Många 
betonar även kompetent och trygg handledning samt en känsla av att ”ge tillbaka”. 

Sammanhanget och kompetensen kring unga vuxnas särskilda utvecklingsfas 
är viktiga komponenter för att både få fler och behålla volontärterapeuter. 
Tidigare har volontärterapeuterna enbart bedrivit terapi vid mottagningen i 
Stockholm, men under 2021 har verksamheten öppnat upp för att an ta emot 
patienter vid egen mottagning samt digitalt inom ramen för 1825. 

– Vi hoppas att den här möjligheten gör att fler terapeuter kan engagera sig 
ideellt hos oss, säger Sofia. På det här sättet kan vi nå fler och finnas i delar av 
landet där det idag inte finns någon liknande möjlighet till stöd. 

Volontärterapeut  
– där varje timme räknas

Ingela Svederus

1825 är unikt, den 
här typen av stöd 
finns inte att få för 
unga vuxna någon 
annanstans idag.

INGELA SVEDERUS
Volontärterapeut

SOFIA JAGBRANT
Volontäransvarig
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1825 – Terapicenter för unga vuxna har under 2021 fortsatt att samla mot-
tagningar som möter unga vuxna i terapi med deltagare från ideell, privat och 
offentlig sektor. Inom ramen för nätverket utbyter vi kunskap inom både kliniska 
frågor och påverkansarbete. Vi har under året särskilt fokuserat på unga vuxnas 
behov av tillgänglig terapi, under och i spåren av pandemin. 

Dialog på regional och nationell nivå
Genom upprepade kontakter med politiker, både i enskilda möten och i runda-
bordssamtal, har 1825 tillsammans med andra fått tillstånd en viktig dialog med 
ansvariga i regionen och nationella myndigheter. Vi betonar särskilt att ungas 
privatekonomi inte får begränsa möjligheten till stöd och att det inte finns en 
enda terapiform som fungerar för alla. 1825 fortsätter att med kraft driva frågan 
om unga vuxnas rätt till kvalifi cerat samtalsstöd.

1825 har under hösten 2021 inkommit till Folkhälsomyndigheten med ett 
underlag för att understryka vikten av att unga vuxna lyfts som en särskild grupp 
i den nya nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention. Vi fortsätter 
att lyfta frågan om unga vuxnas psykiska hälsa i olika forum och under 2021 
deltog vi bland annat i Psykoterapicentrums konferenser, MindShift, World 
Anti-Bullying Forum samt i Famnas behovsanalys av idéburen sektors behov 
av kapital.

Påverkansarbete

1825 – Terapicenter för unga vuxna samarbetar med många olika aktörer och 
vill här rikta ett särskilt tack till några av dem. Först och främst våra volontärer, 
stort tack för att ni delar med er av er tid och kompetens. Ulrika Brenner, tack 
för allt det du gör i verksamheten. Tack till H.M. Drottning Silvias stiftelse Care 
about the Children som möjliggjort starten av Viktiga samtal i grupp – för dig 
på gymnasiet. Ulrik Hansson Molin, Camilla von Below, Peter Lilliengren och 
Henrik Westin för de seminarier ni hållit för verksamheten. Maria Palmér, Peter 
Andersson och Anna Sylvén Björnör för att ni handleder våra terapeuter. Mona 
Bakshi Poor för råd och stöd gällande verksamhetsutveckling. Delphi för den 
trygghet ert stöd i form av juridisk expertis ger oss. Garbergs för er kreativitet 
och tid.

Tack för allt ni gör

GE EN GÅVA
Varje bidrag gör skillnad! 
Skänk direkt genom att swisha 
till 123 435 09 14 eller kontak-
ta oss för ett större samarbete.

BLI PARTNER
Vi har partnerskap med aktörer 
från offentlig, privat och ideell 
sektor och vill bli fler som driver 
frågan. Tillsammans kan minska 
vi unga vuxnas psykiska ohälsa. 

BLI VOLONTÄR
Vi behöver bli fler för att kunna 
hjälpa alla de unga vuxna 
som söker sig till oss. Särskilt 
behöver vi dig som vill vara 
volontärterapeut. 

Jag har nog inte 
tagit pandemin på 
allvar egentligen. 
Har levt på – varit 
rädd att isolering 
skulle göra mig 
deprimerad igen, få 
mig att hata att leva 
och rädas för döden. 

Jag är så tacksam att 1825 
finns för oss som inte har någon 
annanstans att vända oss.

Ett fortsatt starkt engagemang för 
terapi på unga villkor är avgörande 
för att minska unga vuxnas psykiska 
ohälsa. Såhär kan du bidra:
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Allmänt om verksamheten 
Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 
2021-01-01 - 2021-12-31. Stiftelsen Young Solidarity 
Foundation (YSF) har som ändamål att verka för att minska 
den psykiska ohälsan i samhället genom att främja omsorg 
om barn och unga inom sagda område. Ändamålet kan 
uppfyllas genom behandling såväl individuellt som i grupp 
men även genom opinionsbildning och utbildning samt övriga 
ändamålsfrämjande åtgärder. YSF driver verksamheten 1825 
- Terapicenter för unga vuxna (1825) som ett led i att uppfylla 
stiftelsens ändamål. 

Verksamhetsidén för 1825 är att främja psykisk hälsa och 
minska psykisk ohälsa bland unga vuxna i åldern 18 till 25 år. 
1825 vill skapa förändring på både samhälls- och individnivå 
för att unga vuxna ska få tillgång till stöd som fungerar på 
villkor som utgår från de unga vuxna själva. Det görs genom 
arbete i klinisk verksamhet samt inom kunskapsutveckling och 
kunskapsspridning med fokus på unga vuxnas mående. 1825:s 
vision är ett samhälle där unga vuxna som upplever psykisk 
ohälsa får hjälp på sina villkor. Så att de kan må långsiktigt bra, 
utvecklas och vara huvudpersoner i sina egna liv. 

1825 arbetar inom tre områden: 
• Klinisk verksamhet – vi bedriver stöd och terapi 

individuellt och i grupp, vid egen mottagning och i 
partnerskap med andra. 

• Kunskapsutveckling – vi utgör en kompetensnod för 
professionen, vi fortbildar, handleder och samarbetar med 
partners och akademin. 

• Påverkansarbete – vi arbetar för förändring och 
inspirerar andra gällande unga vuxnas mående och 
förutsättningar. 

De huvudsakliga bidragsgivarna till YSF och därmed 
verksamheten 1825 har under 2020 varit privatpersoner. 
Bidrag har även tacksamt emottagits från H.M. Drottning 
Silvias stiftelse Care About The Children samt stiftelsen The 
Inner Foundation. YSF och verksamheten som bedrivs inom 
stiftelsen respekterar demokratins idéer, inklusive principerna 
om jämställdhet mellan könen och förbud mot diskriminering. 

Anställda, ledning, styrelse samt volontärer
Medelantalet heltidsanställda i verksamheten 1825 var under 
2021 6,1 fördelat på 12 personer. Av de anställda var en leg. 
psykolog och nio leg. psykoterapeuter. Under året anställdes 
en volontärsamordnare på heltid, för att volontärverksamheten 
skulle kunna skalas upp. Det har lett till att fler terapier, 42 
procent i slutet av året, genomfördes av volontärterapeuter 
(att jämföra med 23 procent 2020). Verksamheten har under 
året även kontrakterat konsulter för att skapa en mer flexibel 
organisation med möjlighet att göra kortare insatser. Av de 
fem konsulter som varit aktiva i organisationen har tre varit 
leg. psykologer och två leg. psykoterapeuter. Styrelsen bestod 
under året av ordförande samt två ledamöter och de har under 

Förvaltningsberättelse 
Stiftelsen Young Solidarity Foundation har sitt säte i Stockholm. 

året haft fyra styrelsemöten. Styrelsen arbetar ideellt utan 
arvode. Stiftelsens revisorer är KPMG.

Verksamheten 1825 hade under 2021 ca 35 volontärterapeuter, 
samtliga med minst basutbildning i psykoterapi. Alla 
volontärterapeuter som bedriver terapi vid mottagningen 
genomgår en grundutbildning/introduktion till verksamheten. 
Handledning är obligatorisk för de terapeuter som enbart 
är basutbildade och erbjuds även de som är legitimerade. 
Volontärterapeuterna lägger i snitt ca 110 timmar per år på sitt 
uppdrag, vilket inkluderar tid med patienter, handledning och 
fortbildning. 1825 har även haft tre volontärer som bidragit med 
kunskap inom organisationsförvaltning och administration. 
De har tillsammans lagt ca 700 timmar under året. Under året 
har 1825 arrangerat åtta volontärträffar varav tre med externa 
föreläsare. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 1825:s terapimottagning är en öppen mottagning som tar emot 
unga vuxna mellan 18 och 25 år, både individuellt och i grupp, 
utan remiss. Terapimottagningen har haft totalt 261 inskrivna 
patienter under 2021 och 3695 patientbesök. 1825 möter unga 
vuxna både fysiskt och digitalt. 

Coronapandemin har även under 2021 ökat söktrycket på 
verksamheten, men har inte påverkat stiftelsens intäkter. Under 
2019 och 2020 subventionerade Stockholms Stadsmission 
verksamhetens lokalhyra, som en del av övertagande av 
verksamheten Ung Hälsa. 2021 har YSF betalat full hyra, 
vilket tydligt syns i ökningen av lokalkostnader. 

Kommunikation och påverkan
 Under året har 1825 ökat sin utåtriktade digitala 
kommunikation, genom att finnas på både Linkedin samt 
Facebook och Instagram. För första gången har 1825 riktat sig 
direkt till unga i sin kommunikation, eftersom vi har kunnat 
erbjuda lediga platser i samtalsgrupper. Tillsammans med 
andra terapimottagningar som möter unga vuxna har 1825 
formulerat att det behövs särskilda satsningar för unga vuxna 
som lider av psykisk ohälsa och initierat en dialog med politiker 
i Region Stockholm. 1825 har även inkommit med underlag till 
Folkhälsomyndigheten för att påverka utformandet av Sveriges 
nya nationella strategi för psykisk ohälsa och suicidprevention 
och sätta fokus på unga vuxna. Arbetet med att identifiera och 
ingå nya partnerskap har intensifierats under året och lett till 
att 1825:s röst stärkts och verksamheten har blivit tillfrågad att 
delta i seminarier, ansökningar och rundabordssamtal. 

Utveckling av verksamheten
En ny organisationsstruktur började gälla 1 januari 2021. Den 
möjliggör för verksamheten att arbeta inom uppdragets samtliga 
tre delområden, lägger tyngdpunkten på volontärverksamheten 
samt skapar större flexibilitet i rollerna, vilket behövs i en 
organisation beroende av projektbidrag. 

Resultaträkning

Balansräkning

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Nettoomsättning 470 806 806 904

Övriga rörelseintäkter 770 675 33 437

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 1 241 481 840 341

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader -2 430 838 -662 912

Personalkostnader -4 496 533 -5 795 384

Summa rörelsekostnader -6 927 371 -6 458 296

Rörelseresultat -5 685 890 -5 617 955

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -572 -314

Summa finansiella poster -572 -134

Resultat före skatt  -5 686 462 -5 618 269

Skatter - -

Årets resultat -5 686 462 -5 618 269

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 34 000 -

Övriga fordringar 111 324 33 281

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 886 286 110

Summa kortfristiga fordringar 173 210 319 391

Kassa och bank

Kassa och bank 1 185 188 544 258

Summa kassa och bank 1 185 188 544 258

Summa omsättningstillgångar 1 358 398 863 649

Summa tillgångar 1 358 398 863 649

Belopp i kr

Belopp i kr

2021-01-01
2021-12-31

2021-12-31

Not

Not

2020-01-01
2020-12-31

2020-12-31
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Balansräkning

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Stiftelsekapital 12 500 000 6 000 000

Summa bundet eget kapital 12 500 000 6 000 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat -6 029 702 -411 433

Årets resultat -5 686 462 -5 618 269

Summa fritt eget kapital -11 716 164 -6 029 702

Summa eget kapital 783 836 -29 702

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 150 214 407 022

Skatteskulder 159 231 96 827

Övriga skulder 70 279 186 342

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 194 838 203 160

Summa kortfristiga skulder 574 562 893 351

Summa eget kapital och skulder 1 358 398 863 649

Belopp i kr 2021-12-31Not 2020-12-31

Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsbokslutet upprättas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

Stockholm den 24 maj 2022

ANNIKA STEN PÄRSON
Styrelseordförande

HÅKAN OLSSON REISING
Auktoriserad revisor

HÅKAN OLSSON REISING 
Auktoriserad revisor

GÖRAN CARLSON
Styrelseledamot

ANDERS LINDSTRÖM 
Styrelseledamot

SOFIA HEIDENBERG 
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 24 maj 2022
KPMG AB

Rapport om årsbokslutet

Uttalande
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Stiftelsen Young  
Solidarity Foundation för år 2021. Enligt vår uppfattning har årsbok-
slutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa stan-
darder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende 
i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och för 
att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. Styrel-
sen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvän-
dig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera 
stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.  

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbok-
slutet som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisions-
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekono- 
miska beslut som användare fattar med grund i årsbokslutet.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt  
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela  
revisionen. Dessutom:

– identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls- 
enliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är  
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsikt-
liga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.

– skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kon-
troll som har betydelse för vår revision för att utforma gransknings-
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte 
för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som  
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen 
och tillhörande upplysningar.

– drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder  
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet. Vi 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser  
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slut- 
satsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions-

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Young Solidarity Foundation, org. nr 802481-2946

berättelsen fästa uppmärksamheten på detta. Våra slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisions- 
berättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att 
en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

– utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om årsbok-
slutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna i  
enlighet med bokföringslagen.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens  
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste  
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,  
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av 
styrelsens förvaltning för Stiftelsen Young Solidarity Foundation för 
år 2021.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid 
med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obe-
roende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelse- 
lagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt 
avseende:

– företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för- 
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen  
eller om det finns skäl för entledigande, eller

– på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller  
stiftelseförordnandet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige  
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skep-
tisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom-
mande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och för- 
hållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Stockholm den 24 maj 2022
KPMG AB
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