
 

 

Policy för forskning och undersökningar 
 
Frisk & Fri får många förfrågningar om att vara delaktig i forskningsprojekt och 
olika typer av undersökningar. Syftet med dokumentet är att beskriva föreningens 
ramverk för hantering av inkommande förfrågningar.  
 
Antaget av riksstyrelse: 2022-08-18 

Dokumentansvarig: Verksamhetschef 

Nästa översyn: augusti 2023  

 
 

Forskning  
 

Frisk & Fri anser att ett brett spektrum av vetenskaplig forskning är nödvändig för att bättre förstå 

och behandla ätstörningar.  

 

Föreningen sprider enbart information om forskningsprojekt som antingen drivs av oss själva eller 

av nära och etablerade samarbetspartners. Förutsättningen är att det främjar våra ändamål och att vi 

har tillräckliga resurser för att kunna sätta oss in i projektet. Frisk & Fri ingår inte i samarbeten där 

vi måste sprida material för en annan organisation, men vi kan besluta att dela sådant innehåll. 

Detta innebär att Frisk & Fri inte sprider information om enskilda forskningsprojekt i sina 

kommunikationskanaler eller på andra sätt där föreningen kan tolkas som avsändare eller 

medverkande. Frisk & Fri erbjuder däremot möjlighet till annonsering i vår medlemstidning Insikt.  

 

Frisk & Fris allmänna inställning avseende forskning på området är att projekt bör omfatta: 

1. ett brett spektrum av relevanta symptom och/eller psykologiska egenskaper. 

2. hänsynstagande till behov av psykologisk behandling.  

3. långtidsuppföljningar, för att säkerställa eventuella behandlingseffekter. 

4. hälsofrämjande och förebyggande insatser utifrån ett salutogent perspektiv. 

Utöver dessa punkter ser vi gärna att forskningsprojekt, i största möjliga mån, strävar mot att 

inkludera grupper som är underrepresenterade i tidigare ätstörningsforskning. 
 

 

Anonyma undersökningar från (eller på uppdrag av) 
myndigheter och ideella organisationer  

 

Frisk & Fri får ofta förfrågningar från olika aktörer som ber oss att dela anonyma undersökningar 

med våra medlemmar och/eller stödsökande. Vi välkomnar att perspektivet av egenerfarna, i vårt 

fall perspektivet av (tidigare) drabbade av ätstörningar och närstående, efterfrågas allt mer.  

 

 Vi delar anonyma undersökningar om de uppfyller nedanstående krav:  

 

• De initieras av myndigheter med syfte att förbättra drabbades och närståendes situation 

(exempelvis förbättringsarbete inom olika delar av vårdkedjan och i andra relevanta 

områden såsom rehabilitering, skola, idrottsrörelse). 



 

 

• Initiativtagaren tydligt beskriver hur erfarenheter, upplevelser och kunskap från drabbade 

och närstående inkluderas i ett förbättringsarbete (exempelvis bättre vård) och hur Frisk & 

Fri kan ta del av resultatet. 
• De drivs av ideella organisationer som Frisk & Fri samarbetar med. 

• Innehållet går i linje med våra ändamål och konkurrerar inte med våra egna 

undersökningar. 
 
 

 

Undersökningar från (eller på uppdrag av) myndigheter 
och från ideella organisationer som bygger på 
medverkandet av enskilda personer i föreningen 
 

Uppfyller undersökningen ovan nämnda krav fattar verksamhetschefen och den strategiska 

verksamhetsutvecklaren individuella beslut om deltagande som kan genomföras av anställda eller 

volontärer med relevant utbildning och bakgrund.  
 

Hjälp med att sprida enkäter eller hitta intervjupersoner 
 

Frisk & Fri har inte möjlighet att sprida enkäter eller hjälpa till att hitta intervjupersoner för 

gymnasiearbeten eller uppsatser på universitetsnivå. 

 

Vid osäkerhet i tolkningen av forskningspolicyn beslutar riksstyrelsen om tillämpningen.  

 

 


