
Unga vuxna 
vet bäst själva 
vad de 
behöver!
PÅBÖRJAT ARBETE MED ATT INVOLVERA 
UNGDOMAR I UTVECKLINGSARBETET – DÄR VI 
TILLSAMMANS PROVAR VÄGAR FRAMÅT.



Dagens seminarium

 Presentation av Misa Ung

 Nuläget - Psykiskhälsa Unga vuxna

 Utbildnings Projekt som gör unga vuxna 

delaktiga

 Träffa en arbetsgivare

 Unga vuxna berättar - filmer



Misa Ung

 Maria Heimer Åkerlund – Socionom

 Pehr Holmström - Pedagog

 Joakim Brådenmark - Psykoterapeut

 Clea Rodziewizcz – Ungdomscoach

 Alice Michelson – Studie- och yrkesvägledare



• Målgrupp unga vuxna ålder 15-29

• Ungdomar och unga vuxna som befinner sig i en 

situation där det finns påbörjade riskbeteenden 

relaterade till isolering, missbruk och kriminalitet 

där en psykisk ohälsa kan vara en startfaktor 

eller en följdfaktor.

• Via socialtjänst, HVB, Skola



IPS – Hur vi förhåller oss och jobbar

1. Alla som vill ha stöd till arbete är välkomna, oavsett diagnos, missbruk, kriminalitet etc.

2. Vi jobbar integrerat med övriga nätverket och psykiatrin.

3. Målet med insatsen är ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

4. Arbetssökandet inleds så snart personen uttryckt önskan att arbeta.

5. Stödet från oss är inte tidsbegränsat.

6. Personernas intressen och val är avgörande och styr processen.

7. Information om ekonomi och hur det påverkar.

8. Vi utvecklar systematiskt relationer med arbetsgivare som är intressanta för våra 

ungdomar/unga vuxna.



Alla pratar OM men vem 
pratar MED?



 Vilka orsaker som rapporteras varierar beroende 

på vem som svarar.

•Skolan: Faktorer inom familjen eller hos eleven

•Föräldrar: Skolfaktorer

•Elever: Skolfaktorer och sociala faktorer

 Skillnaderna i synen på vad som bidrar till 

frånvaro kan resultera i att fel insatser ges. 

Skillnaderna kan därutöver försvåra samverkan.

Martin Karlberg, 

universitetslektor UU



Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat 

med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 

18-24 år, är ökningen närmare 70 procent.

(socialstyrelsen 2017)



Misa Ung ingår som ett av flera utbildningsteam inom NSPH

Utbildning: Växa och Må bra – ge ungdomar inflytande i de 

verksamheter de möter genom olika insatser.

Expertpanel bestående av de ungdomar som vi möter i 

verksamheten.

NSPH – Nationell samverkan för 

Psykisk Hälsa



Det här säger de unga vuxna 

att dom behöver

• Ungdomarna beskriver att det behövs 

hjälp till att nå framtidstro.

• Parallella stödinsatser eftersöks.

• Samordnade insatser och samverkan

• Flexibilitet och långsiktighet

• Transparens - med arbetsgivare 

och den unge



FILM Billy



Framgångsfaktorer

• Öka medvetenheten 

hos arbetsgivare om 

sin roll som 

samhällsfärändrare -

bryta stigma.

• Skapa en trygg och 

tillåtande miljö.



Skriv text här

• Förväntningar 

på en själv 

och på 

arbetsgivare.

• Flexibilitet

• Framtidstro



Stefan – Arbetsgivare och 

handledare



Film Anna



Vi tackar för oss

Billy

Anna
Alice

Pehr

Joakim

Clea

Maria

Samt alla I vår 
ungdomspanel

Kontaktuppgifter Misa Ung

www.misa.se

Sankt Göransgatan 84 

Fridhemsplan

08 51516180

http://www.misa.se




 •Barns utsatthet i vardagen ökar - ökade vittnesmål om våld, 

övergrepp och kränkningar. Bl.a. stor ökning i samtal till BRIS 

angående mobbning, vilket går i linje med 

Folkhälsomyndighetens studie Skolbarns hälsovanor i Sverige 

2017/18 där allt fler barn uppger att de utsatts för mobbning.

 •Den psykiska ohälsan är utbredd och allvarsgraden i 

samtalen ökar. Det vanligaste ämnet när barn söker stöd hos 

Bris har genomgående varit psykisk ohälsa. Stora ökningar i 

samtal om självmordstankar, självdestruktivitet och 

ätstörningar. En röd tråd i samtalen är svårigheten att få hjälp.

 •Tilltagande brister i samhällets stöd. Barn som söker stöd 

kopplat till samhällets stödinsatser inom socialtjänst, 

elevhälsan eller BUP har ökat med 36 procent.



”…Senare i livet riskerar dessa elever att hamna i arbetslöshet, utanförskap 
och psykisk och fysisk ohälsa”

Kostnader:

•Den samlade, långsiktiga samhällskostnaden för detta uppgår till mer än 
200 miljarder kr – för en enda årskull

•Samhällsvinsten för att förebygga utanförskap är 12-15 miljoner kr per 
individ (ex. elever som slutar i missbruk 11,5 milj/individ, kriminalitet 20 
milj/individ)

Det finns i stort sett ingenting som är så dyrt som att låta unga misslyckas i 
skolan.

Forts Martin Karlberg



Individuellt stöd 

Arbetssätt som utgår från ungas 

perspektiv istället för egna 

erfarenheter

FIT... ett sätt att följa hela processen i 

välbefinnandet


