
 

 

Frisk & Fris effektrapport  
 
1. Avgränsningar 
 
1.1 Frisk & Fris organisationsform, verksamhetsområden och geografisk täckning 
 
Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening. Vi har idag elva 

lokalavdelningar i Skåne, Östra Götaland, Västra Götaland, Stockholm, Sörmland, Uppland, 

Västmanland, Värmland, Gävleborg, Dalarna och Västerbotten.   

Genom digitala stödkanaler, telefonlinjer, digitala föreläsningar och vår digitala kommunikation 

och rikstäckande pressarbete erbjuder vi stöd och kunskap i hela landet – även i regioner/orter där 

vi idag inte än har en lokalavdelning.  

 
Erfarenhetsbaserad kunskap som verksamhetsgrund 

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

kunskap som utvecklas utifrån det. Erfarenhetsbaserad kunskap innebär att vi har med oss insikter 

från vår tid som drabbade eller närstående till någon som har varit drabbad – men också att våra 

samlade erfarenheter i föreningen och tillhörande analys skapar en gedigen kunskapsbank.   

Tillsammans blir våra individuella drivkrafter till föreningens gemensamma vision – om ett 

samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. För att arbeta för en värld i linje med 

vår vision bygger vår verksamhet på tre ändamål, som kompletterar varandra:   

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

• Vi sprider kunskap och arbetar förebyggande och med ett hälsofrämjande syfte.     

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

behandla ätstörningar.                          

          

Genom våra ändamål organiserar vi vårt arbete utifrån tre verksamhetsområden: 

• Stödverksamhet 

• utbildningsverksamhet  

• intressepolitisk verksamhet (med särskilt fokus på verkan för bättre vård). 

Utöver detta arbetar vi utifrån följande funktioner:  

• Insamling och finansiering    

                                                 

• Kompetensutveckling och internkommunikation 

• Samarbeten 

• Kommunikation och opinionsbildning 

 
1.2 Rapportens avgränsning utifrån våra verksamhetsområden  
 
Vår effektrapport beskriver vår stödverksamhet, vår utbildningsverksamhet och vår 

intressepolitiska verksamhet då dessa omedelbart knyter an till våra ändamål. Våra aktiviteter och 

tänkta effekter i dessa tre verksamhetsområden ligger till grund för alla andra ovan nämnda 

funktioner.   

 



 

 

1.3 Tidsperiod 
 
Rapporteringen avser verksamhetsåret 2021.  

 
 

2. Vår Förändringsteori 
 
2.1 Målgrupper, problemen vi adresserar och vår övergripande syn på förändring 
 
I vår stödverksamhet riktar oss primärt till:  

• personer med ätstörningar, personer som ligger i riskzonen för att utveckla en ätstörning 

och personer i återhämtningsfasen av en ätstörning 

• närstående till personer med en ätstörning, närstående till personer som är i riskzonen för 

att utveckla en ätstörning, närstående till personer i återhämtningsfasen av en ätstörning 

Vår stödverksamhet finns även till för personer i sin yrkesroll (vård, skolor, idrott, mm) som 

kontaktar oss för att få stöd och vägledning kring bemötande. 

 

I vår utbildningsverksamhet riktar vi oss primärt till: 

• unga i åldersgruppen 11–20 

• vuxna i sin yrkesroll, arbetsplatser 

• idrottsföreningar, SISU idrottsutbildarna och gym. 

 

I vårt intressepolitiska och opinionsbildande arbete riktar vi oss till: 

• media 

• allmänheten 

• politiska beslutsfattare 

• vårdgivare 

• universitet, forskning. 

Epidemiologisk forskning visar att 200 000 personer i Sverige drabbas någon gång under livet av 

en ätstörning. Mörkertalet anses vara stort och för varje ätstörningsdrabbad person finns flera andra 

– familjer, vänner, partners och kollegor – som påverkas av sjukdomen. De flesta känner någon 

som drabbats, direkt eller indirekt, eller som befinner sig i riskzonen. Utöver detta är psykiatrisk 

samsjuklighet vanlig vid ätstörningar. Med andra ord berör sjukdomen många. Långt ifrån alla 

känner dock till vad en ätstörning egentligen innebär, vilka som drabbas eller att man faktiskt kan 

bli helt frisk och fri. Utan tidiga insatser och adekvat stöd och bemötande kan ätstörningar bli 

långvariga – med allvarliga konsekvenser för den drabbades och närståendes sociala liv, 

utbildning/arbete och fysiska hälsa, ibland med dödlig utgång.   

 

Vi vet att det ofta tar lång tid tills personer med ätstörningar eller personer som ligger i riskzonen 

söker vård – och när de söker vård tar det ofta lång tid tills de får adekvat stöd och/eller behandling. 

När någon fastnat i en ätstörning är det lätt att tro att det inte finns någon väg ut. Känslor av skam 

och nedstämdhet är vanlig, både bland drabbade och närstående. Ofta finns det också rädslor kring 

att inte bli tagen på allvar eller kanske missförstådd, något som bidrar till att det kan ta lång tid för 

personer med ätstörningar att söka professionell hjälp. Långa väntetider och brister i bemötande 

 



 

 

och kunskap inom vården kan befästa bilden av att inte vara “sjuk nog för att kunna få hjälp” eller 

att vara ett hopplöst fall. Personer med ätstörningar har ofta en ambivalens och rädslor när det 

kommer till tillfrisknandeprocessen och förändring. Detta kräver förståelse och kunskap i 

bemötandet. Det finns också ett stort behov av att bredda bilden av vem som drabbas. Detta gäller 

såväl allmänheten som yrkesverksamma inom vården.  

 

Arbetsgivare, skolor (om det finns ett eller flera barn i familjen) och andra utbildningsinstanser, 

sjukförsäkringssystem, omsorgsfunktioner och ideella organisationer blir extra viktiga när en 

person med ätstörningar och närstående försöker ta sig ur den kris som en ätstörning orsakar. Såväl 

ekonomi som psykisk och fysisk hälsa påverkas – och det måste därför vara lätt att få olika 

stödinsatser. En fungerande kontakt med berörda aktörer som har adekvat kunskap om ätstörningar 

och kring bemötande har en stor betydelse för personer med ätstörningar och hela familjens och 

närståendes situation. Dock vet vi att kunskapsnivån varierar och att det finns ofta stora brister i 

bemötande.  

 

Ökad kunskap om ätstörningar är ett viktigt verktyg för att skapa en attitydförändring – på individ-, 

grupp-, och organisationsnivå och i förlängningen i hela samhället. En förutsättning för förändring 

på samhällsnivå är att förändra och utmana myter, fördomar och andra informella och formella 

ramar som skapar och bevarar ojämlikhet och orättvisor. Med vårt intressepolitiska och 

opinionsbildande arbete vill vi skapa ett öppet samtalsklimat om psykisk ohälsa/psykisk hälsa och 

motverka myter, fördomar, alarmistiska budskap och skadliga ideal, något som i sin tur bidrar till 

att fler personer söker vård och får adekvat stöd i ett tidigt skede.  

 

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

Erfarenhetsbaserad kunskap från brukar- och närståendeorganisationer är en viktig resurs för att 

främja folkhälsan och för att förebygga psykisk ohälsa och suicid.  

 

I utredningar men också i andra sammanhang saknas ibland åtskillnad på en egenerfaren 

representant från en brukar- och närståendeorganisation och en egenerfaren person som 

representerar sin individuella erfarenhet. Vi ser ett viktigt behov i att hålla isär dessa olika typer av 

företrädarskap. Tillsammans med NSPH vill vi uppmärksamma det mervärde som  

 

en representant för en patient- och närståendeorganisation kan bidra med då denna person 

företräder den samlade erfarenheten och kunskapen från den organisation som hen representerar. 

Detta i jämförelse med en person som endast är egenerfaren och som i den bemärkelsen endast kan 

betraktas ha företrädarskap för sina egna erfarenheter. Det leder oss in till ett minst lika viktigt 

perspektiv, närmare bestämt den demokratiska förankringen som det innebär när en representant 

från en patientorganisation valts fram att representera organisationen i ett patientråd, en 

demokratisk process som annars uteblir vid val av person som endast är egenerfaren och som inte 

representerar en patientorganisation.  

 

På individ- och gruppnivå blir förändring möjlig när människor känner sig lyssnade på och sedda. 

En viktig drivkraft för oss i vår stödverksamhet är att bryta ensamheten och främja tilltro hos 

individen – att det går att påverka sin livssituation. Vi fokuserar inte på diagnos och symtom i våra 

samtal – vi utgår från individens behov och egna resurser. Våra volontärer förstår allvaret med 

ätstörningar men bär också på erfarenheten att det går att bli frisk och fri från en ätstörning. I vårt 

stöd tillgängliggör vi den egna erfarenheten som en resurs för den stödsökande. För närstående 

erbjuder vi vägledning och utrymme för stöd genom att den stödsökande kan ventilera egna känslor 

och tankar.  

 



 

 

Ibland hör stödsökande av sig till oss i ett tidigt skede medan andra gånger är läget akut. Vissa 

befinner sig i livssituationer där det känns bäst att vara anonyma, medan andra söker ett tydligt 

gruppsammanhang eller en mentor. Vi erbjuder flera olika kontaktvägar och stödformer (se 

sammanställningen under 2.3 aktiviteter), så att vi kan möta varje individ på det sätt som passar hen 

bäst. Genom digitala stödkanaler och våra telefonlinjer är vårt stöd tillgänglig i hela landet – även 

på regioner/orter där vi idag inte har en lokalavdelning. På så sätt arbetar vi för att erbjuda ett stöd 

med låg tröskel.  

 
2.2 Redovisning av resurserna vi använder för att nå tänkta effekter 

 
Kunskapsmässiga resurser 

Vår främsta resurs är vår erfarenhetsbaserade kunskap och vårt brukar- och närståendeperspektiv. 

Inom vårt fält och för vår förening innebär erfarenhetsbaserad kunskap att ta fasta på de insikter vi 

har med oss från vår tid som drabbade eller närstående, men också att våra samlade erfarenheter 

om tillfrisknande i föreningen och tillhörande analys skapar en gedigen kunskapsbank. 

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 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. Handledning, 

utbildning och fortbildning för alla aktiva är självklara delar av vårt arbete.  

 

Beskrivningar av vårdkontakt från drabbade och närstående gör att vi kontinuerligt får insyn i hur 

vården upplevs, vilket ger oss ett tydligt brukar- och närståendeperspektiv. Utöver detta har 

drabbade och närstående  

 

 

Våra kontakter inom forskning, behandling och ideella sektor bidrar till att vi håller oss 

uppdaterade i fältet överlag, utifrån olika perspektiv. 

 

Viktiga samarbetspartner är bland annat CEDI (Centrum för Eating Disorder Innovation), SEDS 

(Svenska Ätstörningssällskapet) och NSPH. Genom vårt medlemskap i Sensus studieförbund är vi 

också en del av folkbildningsrörelsen och har ett kompetent bollplank för föreningsrelaterade och 

didaktiska frågeställningar.  

 

Tidsmässiga resurser 

När det kommer till våra tidsmässiga resurser så har vi i dag ca 250 aktiva volontärer. Föreningen 

har 20 deltidsanställda. Volontär- och personalstyrka säkerställa att vi kan bedriva vår 

grundverksamhet och når de kortsiktiga effekter. För att kunna nå effekterna vi vill nå på medel 

och lång sikt krävs att vi skala upp våra tidsmässiga resurser och därmed vår finansiering.  Detta är 

en viktig förutsättning för att skapa en socialt hållbar tillväxt i vår stöd- och utbildningsverksamhet, 

men också för att kunna stärka vår opinionsbildande och intressepolitiska genomslagskraft.  

 

Ekonomiska resurser 

Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av offentliga bidragsgivare, medlemsavgifter, stiftelser 

samt gåvomedel från privatpersoner och företag. Föreningen säljer även i liten omfattning 

utbildningar och böcker, där eventuellt överskott går till föreningens verksamhet. Frisk & Fri har de 

närmaste åren lyckats att stärka föreningens intäkter från offentliga bidragsgivare men också vara 

medlemsintäkter. Vi ser ett stort utvecklingsbehov och utvecklingspotential när det kommer till att 



 

 

bygga en insamlingsverksamhet som riktar sig till privatpersoner och företag med adekvat profil.  

 

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. Något som vi anser har ett stort värde för vår trovärdighet som 

insamlingsorganisation med effektiv styrning och hög etisk standard.  

 
2.3 Aktiviteter vi har genomfört för att nå tänkta effekter 
 
Stödverksamhet 

Vi erbjuder flera olika kontaktvägar och stödformer (se sammanställningen nedan), så att vi kan 

möta varje individ på det sätt som passar hen bäst. Genom digitala stödkanaler och våra 

telefonlinjer är vårt stöd tillgänglig i hela landet – även på regioner/orter där vi idag inte har en 

lokalavdelning. På så sätt arbetar vi för att erbjuda ett stöd med låg tröskel.  

 

 

 

Stöd för alla, oavsett 

medlemskap 

Stöd för våra medlemmar Stöd inom vården 

Ätstörningslinjen Mentorer för drabbade  
(från och med 18 år) 

Lokala 

informatörinsatser för 

patienter och 

närstående 

Närståendelinjen Mentorer för närstående 

(från och med 18 år) 

Chatt 

  

Digitala stödgrupper för drabbade 

respektive närstående 

(från och med 18 år) 

Stödmejl  

(sköts lokalt) 

Lokala stödgrupper för närstående  

(från och med 18 år) 

Digitala öppna träffar för drabbade 

respektive närstående 

(från och med 18 år) 

Lokala öppna träffar för 

närstående (från och med 18 år) 

 

 
 

 

Utbildningsverksamhet 

Under året har vi fortsatt med att erbjuda digitala föreläsningar på grund av pandemiläget. Alla 

utbildningskoncept har varit tillgänglig i digitalt format. Under höstterminen kunde vi i mindre 

omfattning erbjuda lokala utbildningsinsatser.  

 

 

 

 



 

 

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 

ungdomsverksamhet

er. 

  

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 tränings-

miljö. Utbildningen förmedlar 

kunskap om att upptäcka tidiga 

varningstecken på ätstörningar, 

samt om bemötande och 

hälsosamt ledarskap.  

Idrottsaktörer. 

  

Volontärer och 

anställda inom 

idrotten. 

  

Lokala och 

digitala 

föreläsningar 

och workshops.  

  

Webbutbildning

.  

  

 

Förebyggande 

och 

hälsofrämjande.  

  

Organisationsniv

å. 

Gruppnivå och 

individnivå. 

Tips för en ansvarsfull 

pressrapportering 

Journalister,  Pdf på 

hemsidan 

 

Konsultation av 

föreningens 

pressansvarige 

och digitala 

kommunikatör 

 

 

 

Intressepolitiska verksamhet 

 

Frisk & Fri har bidragit med ett skriftligt medskick till den kommande strategin för 

suicidprevention och psykisk hälsa. I vårt svar utgick vi från svaren i medlemsenkäten som gav oss 

kompletterande insyn i aktuella erfarenheter, utöver den verkligheten vi möter i våra stödkanaler, i 

vårt opinionsbildande arbete och i vår utbildningsverksamhet. Riksföreningens lokalavdelningar 

har under året även i mötet med politiker och tjänstemän i regionerna, i relevanta brukarråd och 

andra påverkanssammanhang, drivit våra intressepolitiska frågeställningar med hänsyn till 

regionala förutsättningar och behov. Vi hänvisar till lokalavdelningarnas verksamhetsberättelser för 

fördjupat insyn. 

 
Frisk & Fri är medlemsförening i Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) på nationell nivå 

samt i vissa lokalavdelningar även aktiva i olika regionala NSPH-nätverk, likaså i vissa 

Hjärnkollföreningar ute i landet. Samverkan med andra viktiga föreningar inom området psykisk 

ohälsa har flera fördelar, det stärker vår intressepolitiska kraft och ger oss förmånen att inom ramen 

för detta arbete fördjupa våra kunskaper på områden som vi själva inte primärt arbetar såsom  



 

 

rättspsykiatri, äldres hälsa mm. Det hjälper oss också att vara en röst i olika större utredningar 

såsom Samsjuklighetsutredningen och remissvar såsom Börja med barnen! Sammanhållen god och 

nära vård för barn och unga, SOU 2021:34. Samverkan för oss till mötesrum med beslutsfattare dit 

vägen annars vore längre. 
 

2.4 Effekter på kort och medellång sikt som aktiviteterna vi har utfört ska resulterar 
i 
 
Stödverksamhet 

• Känslan av att känna sig sett och lyssnat på (mått: stödsökandes och volontärers 

upplevelse) 

• Fler får stöd i tidigt skede och i akuta situationer (mått: stödsökandes och volontärernas 

upplevelse) 

 

Utbildningsverksamhet 

• Ökat kunskap om ätstörningar och bemötande (mått: kunskap bland deltagare) 

• Ökat kunskap om hälsosamt ledarskap (mått: kunskap bland deltagare) 

 

Intressepolitisk verksamhet 

Genom att skapa opinion för tillräckliga resurser för en utvidgning av hälso- och sjukvården med 

tidiga insatser och adekvat kunskap och bemötande i alla led vill vi:  

• minska kötiderna (mått: kötider inom specialistvården) 

• bidra till tidigt upptäckt av ätstörningar (mått: minskade tvångsåtgärder) 

• öka trygghet i bemötande (mått: upplevelse av drabbade och närstående) 

• säkerställa en jämlik och personcentrad vård för ätstörningar i hela landet (mått: samverkan 

med ätstörningsvård) 

 
2.5 Våra antaganden  
 
Stödverksamhet 

• På individ- och gruppnivå blir förändring möjlig när människor känner sig lyssnade på och 

sedda. 

• Mellanmänskligt stöd bidrar till att bryta ensamhet och till att främja tilltro hos individen – 

att det går att påverka sin livssituation. 

• 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 värdefull resurs i tillfrisknandeprocessen och i 

att motverka återfall.   

• Det går att bli frisk och fri från en ätstörning.  

Utbildningsverksamhet 

• Ökad kunskap om ätstörningar och av ett gott bemötande är viktiga verktyg för att skapa en 

attitydförändring – på individ-, grupp-, och organisationsnivå och i förlängningen i hela 

samhället. 

 

• Erfarenhetsbaserad kunskap bidrar till att stärka empati och förståelse för sig själv och 

andra.  



 

 

Intressepolitisk verksamhet 

• En förutsättning för förändring på samhällsnivå är att förändra och utmana myter, fördomar 

och andra informella och formella ramar som skapar och bevarar ojämlikhet och orättvisor. 

 

• Erfarenhetsbaserad kunskap prioriteras som en viktig resurs för att främja folkhälsan och 

för att förebygga psykisk ohälsa och suicid. 

 

• Perspektivet av erfarenhetsbaserad kunskap ska alltid finnas med när ätstörningar skildras 

eller diskuteras i media, beslutsfattningsprocesser och andra samhällsarenor.  

 

 

3. Våra prestationer  
 
Prestationer i vår stödverksamhet 

Vi kunde stärka svarskapaciteten i Närståendelinjen och chatten, däremot minskade antal mottagna 

samtal i Ätstörningslinjen. Ökade antal samtal utanför vår svarskapacitet (utanför svarstider, eller 

utöver bemanning vid telefontiderna) i både Ätstörningslinjen och Närståendelinjen vittnar däremot 

om ett stort behov för fler tider de närmaste åren. Antal förmedlade mentorskontakter lag på stabil 

nivå, 86 mentorskontakter för medlemmar som är drabbade av en ätstörning (jämfört med 85 året 

innan) och 27 mentorskontakter för medlemmar med närståendeerfarenhet (jämfört med 24 

mentorskontakter innan).  

Nedan följer en kvantiativ översikt över våra rikstäckande stödkanaler. I statistiken ingår inte 

mejlstödet och patientbesök som sköts av våra lokalavdelningar:  



 

 

 
 

Prestationer i vår utbildningsverksamhet 

Under vårterminen sjösatte vi våra första digitala föreläsningar riktade till unga. Därmed kan vi 

numera erbjuda alla våra utbildningskoncept i digitalt format. Vi nådde ut till fler organisationer 

och företag med vår utbildningsverksamhet och kunde stärka vårt samarbete med stora 

idrottsaktörer såsom SATS. Under höstterminen kunde vi under en kort tidsperiod öppnar upp för 

lokala (fysiska utbildningsinsatser).  

Dialog med deltagarna och uppföljning med våra beställare i alla utbildningsinsatser bekräftar att 

våra utbildningar uppfyller sitt syfte (ökad teoretisk kunskap, förbättrat förmåga hos deltagarna att 

förebygga och bemöta ätstörningsproblematik, hjälpsökande beteende vid behov). 

Nedan följer en kvantitativ översikt över våra utbildningsinsatser inom ramen av våra 

utbildningskoncept Uppdrag: Frisk, Uppdrag: Självkänsla och We care.  



 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 
Prestationer i vår intressepolitiska verksamhet 

Genom två medlemsenkäter har vi fördjupat vår insyn i medlemmarnas behov och upplevelser. I 

första enkäten Var med och påverka kunskapsläget om ätstörningar svarade 346 medlemmar. 

Svarande beskrev bland annat kortfattat sina erfarenheter av ätstörningar och eventuell annan 

psykisk ohälsa, men också upplevelse av sin psykiska hälsa idag. Utöver detta fick vi svar på 

eventuella utmaningar och problem i arbetsliv och fritid, familjeliv och bostadssituation, skola och 

utbildning, hälso- och sjukvård och i kontakt med myndigheter. I andra enkäten svarade 222 

medlemmarna på bland annat sina tankar om ätstörningar, behandling, viktiga egenskaper hos en 

behandlare och förbättringsförslag i vården. Verkligheten och förslag som beskrevs i enkätsvaren 

stämmer väl överens med verkligheten vi möter i vårt dagliga arbete, i kontakt med drabbade av 

ätstörningar och närstående. Det är tydligt att kunskapen om ätstörningar och bemötande behöver 

såväl fördjupas som få bredare spridning. Detta gäller särskilt inom hälso- och sjukvården, men 

också i skolan, på arbetsplatser, inom myndigheter och samhället i stort. Med hänsyn till svaren och 

lärdomar från dessa två enkäter har vi vid slutet av året utarbetat grunden för en frivillig webbenkät 

om vårdupplevelser som kommer att lanseras på vår nya hemsida 2022. Vi upplever att vi med 

detta arbete kunna komma stärka vår intressepolitiska genomslagskraft de närmaste åren. 

Utvärdering av enkäterna kommer att sammanfattas i en årlig rapport.  

 

4.  Utfall på kort, medellång och längre sikt 
 
Även 2021 präglades av pandemin. Föreningen har under stora delar av året valt att ställa in lokala 

fysiska aktiviteter. Detta förhållningsätt kändes extra angeläget för Frisk & Fri, eftersom 

ätstörningsdrabbade kan utgöra en särskild riskgrupp när det kommer till covid-19. Även om vi inte 

kan utläsa exakt hur pandemin och långa vårdköer har påverkat våra stödsökande och samtalen i 

våra stödkanaler, är upplevelsen att många stödsökande har känt sig mer ensamma vilket har lett till 

ökad isolering och oro. Tillsammans med lokalavdelningarna lade rikskansliet fokus på att erbjuda 

digitala alternativ för att överbrygga avstånden. Pandemin och det ansträngda läget inom vården 

har speglat samtalen i samtliga våra stödkanaler, men också i medierapportering. Tack vare 

volontärerna och anställdas stora personliga engagemang kunde vi stärka vår stödkapacitet men 

också antalet digitala utbildningsinsatser. Ökade antal samtal utanför vår svarskapacitet (utanför 

 



 

 

svarstider, eller utöver bemanning vid telefontiderna) i både Ätstörningslinjen och Närståendelinjen 

vittnar om ett stort behov för fler tider de närmaste åren.  

Under vårterminen sjösatte vi våra första digitala föreläsningar riktade till unga. Därmed kan vi 

numera erbjuda alla våra utbildningskoncept i digitalt format. Vi nådde ut till fler organisationer 

och företag med vår utbildningsverksamhet och kunde stärka vårt samarbete med stora 

idrottsaktörer såsom SATS.  

 

När vi summerar 2021 så ser vi återigen en positiv medlemsutveckling. Vid årsskiftet hade vi totalt 

2827 medlemmar, vilket är en ökning med 18 % (431 medlemmar) jämfört med 2020. 

Medlemsantalet tenderar att öka när föreningen (eller ämnet ätstörningar) syns i media, eller när vi 

anordnar riktade stödinsatser för våra medlemmar såsom mentorskap och stödgrupper. Vi har fått 

positiv respons från både befintliga och nya medlemmar, för att vi numera erbjuder mycket mer 

stöd och utbildningar digitalt. Detta gör att medlemmens geografiska placering spelar mindre roll. 

Medlemskapet har på så sätt upplevts mer värdefullt, framförallt på orter där vi inte har någon 

lokalavdelning. Detta har både bidragit till att befintliga medlemmar har valt att stanna kvar och till 

att nya medlemmar har valt att gå med. 

 

 
 

5. Lärdomar 
 
Under de senaste åren har vi utökat vår stödkapacitet och utvecklat nya former av stöd. Vår breda 

stödportfölj (chatt, mejl, telefonlinjer, digitala/lokala öppna träffar/fasta stödgrupper för drabbade 

respektive närstående, mentorskap, patientbesök, erfarenhetsdelning av drabbade/närstående på vår 

hemsida) ställer höga krav på volontärsamordning, samverkan mellan våra samordnare, men också 

på vår kommunikation.  

 

Vi behöver stärka våra personella resurser för samordning/kommunikation för en socialt hållbar 

tillväxt med tid för utvärdering, reflektion och verksamhetsutveckling. I chatten och 

Ätstörningslinjen vill vi erbjuda fler dagtider som kompletterar våra kvällstider för att minska 

antalet missade samtal utanför våra svarstider. Vi vill också nå ut bredare med info om vårt 

rikstäckande och lokala stöd.  

 

I dagsläget erbjuds allt vårt stöd på svenska. Vi vill öppna upp en telefontid på engelska, informera 

om den på adekvat sätt och utforska behoven av fler tider och stöd på andra språk.  

 

Frisk & Fri har en historia av nära och fruktbart samarbete med skolor, men också 

ungdomsverksamheter. Sedan 2006 har vi arbetat med gruppformatet Uppdrag: Självkänsla. Sedan 

2012 har vi träffat mer än 26 000 ungdomar från och med årskursen 6 upp till åldersgruppen 20. 

Tidigare utvärderingar har visat att insatsen är uppskattad av både ungdomar och lärare, i synnerhet 

gruppformatet, insatsens relevans för både ungdomar och lärare samt det minimala kravet på  

 



 

 

skolans egna resurser. Ett forskningssamarbete 2017 tyder på att insatsen bland annat stärker 

hjälpsökande beteende. Vi har samtidigt identifierat ett tydligt behov av att vidareutveckla våra 

utbildningsinsatser utifrån ett hälsofrämjande perspektiv med fokus på bland annat självledarskap 

och friskfaktorer. Utifrån vår breda erfarenhet vill vi vidareutveckla formatet med ännu starkare 

fokus på att stärka tilltron hos ungdomarna till sina egna resurser och självförmåga. Vi vill utveckla 

en kompletterande insats för skolpersonal, för att stödja dem i det hälsofrämjande arbetet och 

bemötande och därmed stärka effekten av vår insats riktad till ungdomarna.  

 

Vi erbjuder en digital kunskapsbank för våra aktiva, Frisk & Fri Akademin. Vi ser att den 

uppskattas, men också att vi behöver arbeta systematiskt för att den blir till en naturlig del av 

engagemanget och kunskapslyft i föreningen. 2023 fokuserar vi på att alla aktiva kommer i gång 

med användning av Akademin. Vi ökar interaktionen på plattformen och underlättar 

erfarenhetsdelning. Vi kartlägger våra kommunikationsflöden och identifierar trösklar.  

Tillsammans med vår internutbildningsansvariga förbättrar hen våra kommunikationsflöden samt 

utvecklar Akademin på bästa sätt, redaktionellt och utifrån användarvänlighet. Grupphandledning 

blir ett obligatoriskt inslag av engagemanget för att värna aktivas mående och för att ytterligare 

kvalitetssäkra vårt arbete.  

 

6. Hur vi mäter 
 
Stödverksamhet 

Vi loggar antal mottagna stödsamtal i alla stödkanaler.  

 

I chatten och Ätstörningslinjen loggas samtal i själva verktyget automatiskt, likaså samtalslängd. I 

Ätstörningslinjen loggar verktyget också samtal som kommer in utanför våra svarstider och samtal 

som kommer in utöver vår svarskapacitet under våra svarstider. På så sätt får vi viktiga indikationer 

om behoven som finns.  

 

I chattverktyget finns en funktion som gör det möjligt att stänga kön innan chatten stänger. Vi har 

valt att stänga kön 10 minuter innan svarstiden tar slut. Anledningen är att vi vill säkerställa att 

stödsökande ska känna att det finns tid för dem att få prata om sina problem. Samtidigt vill vi 

säkerställa att de som dyker upp innan stängning inte ska behöva känna att de väntat i onödan.  

 

Våra digitala öppna träffar och stödgrupper för drabbade respektive närstående och antal deltagare 

loggas manuellt av ansvarig samordnare.  

 

Våra verksamhetsledare/kontaktpersoner i våra lokalavdelningar loggar manuellt: 

• antal mottagna stödmejl från drabbade, närstående och personer i sin yrkesroll 

• antal patientbesök och antal deltagande personer 

• antal lokala öppna träffar för drabbade respektive närstående och antal deltagare 

• antal lokala och digitala stödgrupper för drabbade respektive närstående och antal 

deltagare.  

För den manuella loggningen använder vi en gemensam verksamhetsrapport i Excel som fylls i 

kontinuerligt och tillgängliggörs på föreningens interna kommunikationsplattform.  

 

Våra volontärer i Ätstörningslinjen och chatten svarar kontinuerligt i enkäter där vi följer upp 

upplevelsen av stödsamtal samt vanliga ämnen och erfarenheter av ätstörningar och annan psykisk 

ohälsa. I chatten kan stödsökande också lämna feedback på upplevelsen av stödsamtalet såsom om 



 

 

 hen kände sig lyssnad på, mm. I våra öppna träffar för drabbade respektive närstående och i 

mentorskapet följer vi upp samtalen i form av deltagarenkäter.  

 

Utbildningsverksamhet 

I vår utbildningsverksamhet loggar ansvarige utbildningskoordinator antal organisationer som 

beställer en utbildningsinsats samt antal deltagare samt typ av insats. För loggningen använder vi 

en gemensam verksamhetsrapport i Excel som fylls i kontinuerligt och tillgängliggörs på 

föreningens interna kommunikationsplattform 

 

Intressepolitisk verksamhet 

Vi använder oss av ett verktyg för omvärldsbevakning. Utöver detta loggar vi antalet 

• dialog inom ramen för brukarråd, referensgrupper och styrgrupper inom vården  

• dialog med beslutsfattare på olika nivåer 

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

förvaltningar och nämnder 

• medverkan i relevanta utredningar  

• informatörinsatser och kunskapshöjande insatser i relevanta sammanhang, med fokus på 

vården. 

Under året har vi lanserat ett frågeformulär på vår hemsida där drabbade av ätstörningar och deras 

närstående anonymt kan fylla i sina upplevelser av vården. På så sätt kan vi följa upp 

vårdupplevelser på ett mer systematiskt sätt. Analysen sammanställs i en årlig rapport.  

 


