
 

 

Verksamhetsplan 2022 

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar 
 

Föreningens värdegrund och vision 
Frisk & Fri står för:  

 

• respekt för människors olikheter och lika värde 

• öppenhet kring psykisk ohälsa 

• att det går att bli frisk och fri från en ätstörning 

 

Vår vision är ett samhälle utan ätstörningar, där alla är fria att vara sig själva. 

 

Föreningens ändamål  
Föreningen:  

• ger stöd till personer med ätstörningar, till personer i riskzonen och till närstående  

• sprider kunskap och arbetar förebyggande och med ett hälsofrämjande syfte  

• arbetar intressepolitiskt för ett samhälle som satsar tillräckliga resurser på att förebygga och 

behandla ätstörningar 

 

Erfarenhetsbaserad kunskap  
Alla våra volontärer och många av våra anställda är egenerfarna, det vill säga vi har erfarenhet av 

ätstörningar och tillfrisknande – som tidigare drabbad eller som närstående till någon som tidigare 

har varit drabbad. Alla engagerade ska anse sig vara friska och fria från sin ätstörning i minst två 

år, innan de kan ta ett uppdrag i föreningen, eftersom det är viktigt att först bearbeta sjukdomstiden 

och få perspektiv på det som har hänt. Närstående som har levt med eller nära någon med en 

ätstörning kan av samma anledning först engagera sig i föreningen när den drabbade är frisk.  

  

Vi skapar vår verksamhet med utgångspunkt i det egenerfarna perspektivet och den förståelse och 

kunskap som kommer med det. Erfarenhetsbaserad kunskap innebär att vi har med oss egna 

insikter från vår tid som drabbade eller som närstående – men också att alla våra gemensamma 

erfarenheter i föreningen skapar en gedigen kunskapsbank. Beskrivningar av vårdkontakten från 

drabbade och närstående som söker stöd från föreningen ger oss kontinuerligt insyn i hur vården 

upplevs idag, och därmed ett tydligt brukar- och närståendeperspektiv.  

Organisering av vårt arbete 
Vi organiserar vårt arbete utifrån följande funktioner:  

• stödverksamhet   

• utbildningsverksamhet   

• intressepolitisk verksamhet   

• insamling och finansiering 

• kompetensutveckling och internkommunikation 

• samarbeten 

• kommunikation.  



 

 

Stödverksamhet 
Vår stödverksamhet är baserade på volontärinsatser. Att prata med någon som förstår vad en 

ätstörning innebär, men som också själv har upplevt att det går att bli frisk och fri, är en stor 

resurs i tillfrisknandeprocessen och i att motverka återfall samt isolering. Vi utgår ifrån individens 

behov och erbjuder olika stödformer, för att bemöta stödsökande på det sätt som passar just dem 

bäst. Vi utgår från personens egna resurser och lyssnar empatiskt. Vårt stöd riktar sig primärt till 

drabbade av ätstörningar, personer i riskzonen för att utveckla ätstörningar och till närstående. Vi 

stödjer också personer som kontaktar oss i sin yrkesroll.  

 

Våra verksamhetsmål för 2022  
Vi inför under höstterminen uppdaterade volontär- och stödsökandeenkäter. Syftet är en ökad 

jämförbarhet i alla stödkanaler och en ännu mer sytemastik effektmätning över tid.  

 

Vi genomför även en enkätundersökning till stödsökande som tar reda på behoven inför framtida 

utvecklingar i vår stödverksamhet.  

 

Vi ökar antalet mottagna samtal i chatten, Ätstörningslinjen och Närståendelinjen med minst 20% i 

respektive kanal.  

 

Vi erbjuder öppna träffar för drabbade respektivte närstående, totalt 52 träffar med minst 360 

deltagare (deltagartaket ligger på åtta deltagare per träff). Träfferna modereras av två ideella ledare.  

 

Vi förmedlar mentorer vid två tillfällen per år, under en period av fem månader. Sammanlagt tilldelar 

vår samordnare mentorskontakter till minst 100 medlemmar.  

Ordinarie stödverksamhet innefattar:  

Stöd för alla, oavsett 

medlemskap 

Stöd för våra medlemmar Stöd inom vården 

Ätstörningslinjen. 

(sköts av riksföreningen) 

Mentorer för drabbade  

(från och med 15 år). 

Informatörinsatser för 

patienter och 

närstående 

 

Närståendelinjen. 

(sköts av riksföreningen) 

Mentorer för närstående 

(från och med 15 år). 

Chatt. 

(sköts av riksföreningen) 

Digitala/lokala stödgrupper för 

drabbade 

(från och med 18 år, sköts lokalt). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödmejl  

(sköts lokalt). 

Digitala/lokala stödgrupper för 

närstående (från och med 18 år, sköts 

lokalt). 

Digitala/lokala träffar för 

drabbade (från och med 18 år). 

Digitala/lokala träffar för 

närstående (från och med 18 år). 



 

 

Utbildningsverksamhet 
Det finns många myter om ätstörningar, samtidigt som samhället lider av skadliga normer och 

ideal. Ökad kunskap om ätstörningar är ett viktigt verktyg för att skapa en attitydförändring – på 

individ-, grupp-, och organisationsnivå och i förlängningen i hela samhället. Vi håller oss 

uppdaterade om de senaste forskningsrönen och utvecklingen i fältet överlag. Vår unika ingång är 

vår erfarenhetsbaserade kunskap i kombination med brukar- och närståendeperspektivet. Våra 

insatser bidrar till att förebygga och bemöta ätstörningar och möjliggör tidig upptäckt. Vi arbetar 

också hälsofrämjande.  

 

Våra verksamhetsmål för 2022  
Vi inför under höstterminen nya volontär- och deltagarenkäter för hela utbildningsverksamheten. 

Syftet är en enklare och mer systematisk effektmätning över tid, med ökad jämförbarhet.  

 

Vi genomför digital Uppdrag: Självkänsla hos minst fem skolor och startar upp vår fysiska 

verksamhet.  

 

Vi genomgör Uppdrag: Frisk hos minst 20 organisationer och erbjuder minst två öppna 

föreläsningar med fokus på anställda inom vården och elevhälsan. Målet är att nå ut till minst 1 500 

personer.  

 

Vi fortsätter samarbetet med SATS och Fitness24Seven kring I care. Vi startar upp minst ett 

samarbete till med en stor fitnesskedja eller en paraplyorganisation inom idrottsrörelsen. Vi 

tillgängliggör våra utbilning för minst 3 000 personer.  

Vår utbildningsverksamhet innefattar:  

Utbildningskoncept Målgrupp  Form Typ av insats 

Uppdrag: Självkänsla handlar 

om 

självkänsla/självförtroende, 

media/ideal och 

kommunikation. Syftet är att 

ge insikt om det egna måendet 
och individens resurser, vad vi 

påverkas av och hur vi 

påverkar varandra. 

Skolor och 

ungdomsverksamheter. 

 

Unga 12–20 år. 

 

Lokala 

föreläsningar 

och 

Workshops. 

 

Digital pilot. 

Hälsofrämjande. 

 

Gruppnivå. 

   

 

Uppdrag: Frisk förmedlar 

kunskap om ätstörningar, 

varningstecken – och om hur 

du kan bemöta en person vid 

oro om att den är drabbad eller 

ligger i riskzonen.  

Arbetsplatser. 

 

Vuxna i sin yrkesroll.  

 

Lokala och 

digitala 

föreläsningar. 

 

 

Förebyggande.  

 

Gruppnivå. 

We care och I care syftar till 

att främja en sund och trygg 

Idrottsaktörer. 

 

Lokala och 

digitala 

Förebyggande och 

hälsofrämjande.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tränings-miljö. Utbildningen 

förmedlar kunskap om att 

upptäcka tidiga 

varningstecken på 

ätstörningar, samt om 

bemötande och hälsosamt 

ledarskap.  

Volontärer och 

anställda inom 

idrotten. 

 

föreläsningar 

och workshops.  

 

Webbutbildning.  

 

Konsultation. 

 

Organisationsnivå, 

Gruppnivå och 

individnivå. 

Informatörinsatser och kunskapshöjande insatser i relevanta sammanhang, med fokus på vården. 

 



 

 

Intressepolitisk verksamhet                                        

Frisk & Fri verkar för ett samhälle som satsar tillräckliga resurser på att förebygga och bemöta 
ätstörningsproblematik. Vi har därför tagit fram nio krav för en bättre ätstörningsvård, som även 

inkluderar krav som riktar sig till media och samhället i stort. Vi utgår alltid från 
erfarenhetsbaserad kunskap – ett begrepp som föreningen vill uppvärdera. Vi tror att denna 

kunskap är centralför ett arbete som främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa och 

suicid. Det ska alltid finnas ett erfarenhetsbaserat perspektiv när ätstörningar skildras eller 

diskuteras. 

Våra verksamhetsmål för 2022  
Vi kartlägger drabbade och närståendes upplevelser av vården utifrån en kontinuerlig och frivillig 

undersökning via vår hemsida. Syftet är att komplettera insynen vi får via vår stöd- och 

utbildningsverksamhet – och att följa upplevelserna mer systematiskt över tid. 

 

Vi bidrar till Socialstyrelsen arbete kring nationella riktlinjer och kunskapsstöd med utgångspunkt i 

våra ”nio krav för en bättre ätstörningsvård” och är delaktiga i relevanta utredningar och uppdrag 

inom fältet. Vi sprider information om processer vi är delaktiga i.  

 

 

Vår intressepolitiskt verksamhet innefattar:  
• dialog inom ramen för brukarråd, referensgrupper och styrgrupper inom vården 

• dialog med beslutsfattare, kopplat till utformning och planering av ätstörningsvården 

• debattartiklar i media, ställningstaganden och öppna brev riktade till förvaltningar och 

nämnder 

• medverkan i relevanta utredningar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Insamling och finansiering 
Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av offentliga bidragsgivare, medlemsavgifter, stiftelser 
samt gåvomedel från privatpersoner och företag. Föreningen säljer även i liten omfattning 

utbildningar, böcker och profilmaterial, där överskottet går till föreningens verksamhet. Vi arbetar 
för en hållbar finansieringsmix som ska säkra de nödvändiga ekonomiska resurserna som krävs för 

framtida verksamhetsutveckling. Föreningen har ett 90-konto som granskas av Svensk 

Insamlingskontroll. Frisk & Fri är också medlem i Giva Sverige, Sveriges branschorganisation för 
insamlingsorganisationer, som verkar för ett etiskt förankrat insamlingsarbete. 

 

Våra verksamhetsmål för 2022  
Vi säkerställer finansiering av vårt utvecklingsarbete och kompenserar ett eventuellt bortfall av 

kortsiktiga bidragsmedel under pandemin genom att uttvidga våra bidragsansökningar till stiftelser. 

Målet är att genererar minst 1 miljon.  

 

Vi utarbetar en insamlingsstrategi med fokus på autogirogivande från privatpersoner, Facebook 

insamlingar och företagssamarbeten och testkör första kampanjer. Målet är att öka 

insamlingsvolymen med 100 000 SEK under året.  

 

 

Vår insamling och finansiering innefattar:  
• ansökningar till offentliga bidragsgivare 

• ansökningar till stiftelser och fonder 

• sponsringssamarbeten med utvalda företag 

• givarrekrytering och givarvård (privatpersoner) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kompetensutveckling och internkommunikation 

Frisk & Fri arbetar kontinuerligt för att vara en lärande organisation med en hållbar arbets- och 
engagemangsmiljö. Vi vidareutvecklar vår IT-miljö och våra interna processer och rutiner för att 

kunna agera dynamiskt och möta ett föränderligt stödbehov samt inspel och skeenden från och i 
omvärlden. Vi tar ett stort ansvar i att bibehålla och vidareutveckla vår kvalitetsstandard och 

lägger därför extra fokus på kompetensutveckling, handledning och effektmätning.  

 

Våra verksamhetsmål för 2022  
Utifrån föreningens interna utbildningar, nyheter inom forksningsfältet och aktuell behandling 

bygger vi vidare på Frisk & Fri-akademin, en samlad utbildningsplattform för alla förtroendevalda, 

volontärer och anställda, där vi fångar upp alla kunskapsbehov som finns i föreningen.  

 

Vi erbjuder minst en samtalsträff för volontärer kring våra uppdaterade enkäter i stöd- och 

utbildningsverksamhet samt vårt intressepolitiska arbete. Syftet är att ge en ökas insyn i 

effektmätningen med tillhörande rutiner.  

 

Vi färdigställer vår översyn av föreningens IT-miljö och skapar en prioriteringslista för inköp av 

nya verktyg och utbilningsinsatser för personal, förtroendevalda och volontärer. 

 

 

Vår kompetensutveckling och intern kommunikation innefattar: 
• kontinuerlig utbildning och handledning för anställda och volontärer 

• behovsanpassad uppdatering av IT (medlemsregister, chattverktyg, med mera) och telefoni  

• kontinuerlig utveckling av styrdokument (kodrapporter, policy-dokument, riktlinjer och 

överenskommelser) 

• kvalitativa och kvantitativa enkäter för att följa upp och kvalitetssäkra vår stöd- och 

utbildningsverksamhet och vårt intressepolitiska arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Samarbetspartners  
Vår erfarenhetsbaserade kunskap och vårt brukar- och närståendeperspektiv är en viktig resurs för 
att främja den psykiska folkhälsan och för att förebygga psykisk ohälsa och suicid. Vi satsar på 

kunskapsutbyte och samverkan med aktörer från olika sektorer. Vi samarbetar med myndigheter i 
relevanta utredningar – och vi samverkar med ideella organisationer inom fältet.  

 

Våra verksamhetsmål för 2022  
Vi bidrar till prgoram i konferenser arrangerat av NSPH, SEDS (Svenska Ätstörningssällskapet) 

och NEDS (Nordic Congress on Eating Disorders).  

 

Vi stäker vårt kompetensutbyte med olika föreningar (SANE, MIND, Attention med flera) i form 

av föreläsningar för anställda, volontärer och medlemmar.  

 

Vi tar fram en rapport om vår evidensbaserade effektmätning av webbutbildningen I care, i 

samarbete med CEDI.  

 

Våra strategiska samarbetspartners innefattar:  
• Sensus studieförbund – vi är medlemsorganisation och är delaktiga i Sensus 

folkbildningsarbete 

• NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) – vi är medlemsorganisation i 

riksföreningen  

• CEDI (Centre för Eating Disorder Innovation) – som gör evidenssbaserad effektmätning av 

vår webbutbildning I care,  och som vi för dialog med kring aktuella forskningsinitiativ och 

relaterad samverkan 

• Svenska Ätstörningssällskapet (SEDS) – samverkan kring föreläsningsinsatser  

• Riksät (nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling) – två representanter från 

Frisk & Fri ingår i styrgruppen och bidrar med feedback utifrån föreningens brukar- och 

närståendeperspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kommunikation  
Frisk & Fri vill öka kunskapen om ätstörningar i samhället och påvisa vikten av tidiga och 
hälsofrämjande insatser. Vi vill bemöta myter om ätstörningar och nyansera bilden av vad en 

ätstörning är – och vem som kan drabbas. Ett ytterligare mål med vår kommunikation är att 
motverka skadliga normer och ideal, för en värld utan ätstörningar, där alla är fria att vara sig 

själva, i enlighet med vår vision. Kommunikationen sker enligt föreningens värdegrund som, med 

lyhördhet för olikheter och perspektiv, sätter fokus på människors lika värde.  
 

Våra verksamhetsmål för 2022  
 

Vi utarbetar ett kampanjkoncept som ska genomföras på årlig bas, med syfte att lyfta positiva 

exempelpå nyanserade skildringar om ätstörningar i media, skildringar som ökar kunskap bortom 

triggers och vanliga myter.  

 

Vi inriktar vår kommunikation på behoven i volontärrekryteringen, utifrån uppsatta mål i vår stöd- 

och utbildningsverksamhet samt i vårt intressepolitiska arbete. 

 

Vi fortsätter vårt samarbete med Arla där vi syns på mjölkförpackningar och andra 

mejeriprodukter. Syftet är att använda denna stora exponeringsyta till att nå ut till barn och unga, så 

att de får kännedom om föreningen – och möjligheten att söka stöd vid behov. Vi fortsätter med 

vårt koncept som följer ett antal ungdomar med funderingar kring kropp, ätande och normer. 

 

Lokalavdelningens kommunikation innefattar: 
• kontinuerlig uppdatering på föreningens hemsida (www.friskfri.se) 

• kontinuerlig uppdatering på föreningens Facebook-sida 

• kampanjorienterad uppdatering på föreningens Instagram-konto 

• regelbundna mejlutskick till våra medlemmar 

• ett aktivt pressarbete med utbildade talespersoner (informatörer), som kan medverka i radio, 

TV, tidningar och online-media 

• medlemstidningen Insikt, som ges ut fyra gånger per år 

• kunskapsspridning genom våra informationsbroschyrer och våra böcker – som kan beställas 

via hemsidan. 
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