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NCK:s arbete med nya stödtelefoner 
för våldsutsatta män och för 
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Att arbeta mot våld – ett 
magasin med inspiration 
och lärande exempel

• NCK på uppdrag av Socialstyrelsen
och i samverkan med länsstyrelserna 

• Ska höja kunskapsnivån 
hos yrkesverksamma i 
hela landet

• Nu över 126 600
användare 

• 23 000 har startat konto 
i år

Webbaserad introduktionskurs 
om mäns våld mot kvinnor och 
våld i nära relation
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Nationellt telefonstöd till våldsutsatta 
(A2021/02054)

• Starta en pilotverksamhet med nationell 
stödtelefon för män som utsatts för våld i 
nära relation och/eller sexuellt våld

• I uppdraget ingår att erbjuda en 
motsvarande stödtelefon för ickebinära 
personer och personer med 
transerfarenhet

• Sprida information om telefonstödet

• Inhämta synpunkter och kunskap

Regeringsuppdrag

Uppdraget riktar sig till 

• män,

• vuxna ickebinära och vuxna personer med 
transerfarenhet 

som utsatts för den typ av våld som omfattas av 
den nationella strategin för att förebygga och 
bekämpa mäns våld mot kvinnor, exempelvis 
våld i nära relationer eller sexuella övergrepp, 
oavsett sexuell läggning och om man befinner 
sig i en relation eller inte.

Målgrupper
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Nuläge stödtelefoner för män 
och transpersoner

• Inga nationella stödtelefoner för 
målgrupperna som är särskilt inriktade på 
just dessa grupper och våldsutsatthet

• Könsneutrala nationella linjer för alkohol, 
droger, oönskad sexualitet, personer som 
utövar våld i nära relation

• RFSL:s stödmottagning har även telefon

• Regionala och lokala stödtelefoner för 
våldsutsatta män respektive transpersoner 

Män

• Behoven hos män som utsätts för våld av en 
partner är mycket lika behoven hos kvinnor i 
samma situation

• Våldsutsatta mäns upplevelser av våld och 
hjälpsökande anses ofta som ”same-but-
different”

• Önskan om stöd riktat direkt till män

• Män oftare både utsatta och utövare av våld
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Transpersoner

• Liten men väldigt utsatt grupp, många har 
ett stort behov av stöd

• Utsattheten liknar cispersoners utsatthet, 
dock med ytterligare dimensioner

• 30 % har någon gång ”tvingats till sex mot 
sin vilja”

• Har förutom våldet i en nära relation ofta 
varit utsatta för annat sexuellt våld och även 
våld i offentligheten

• Detsamma gäller ickebinära i viss 
utsträckning

• Båda stödlinjerna kommer drivas i NCK:s
regi

• Stödlinjen för män

• Stödlinjen för transpersoner
– Vi har valt att använda paraplybegreppet 

transpersoner vilket inkluderar ickebinära 
personer och personer med transerfarenhet

• Kvinnofridslinjen fortsätter som separat linje

• Linjerna öppnar i början av 2023 och är 
aktiva under större delen av 2023

• Redovisas till regeringen mars 2024

Två nya nationella stödlinjer
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Slutligen

• Begränsade möjligheter till marknadsföring –
sprid gärna ordet!

• Tips på resurser – nationella, regionala eller 
lokala – mottages gärna

• Frågor?

annika.engstrom@nck.uu.se

nck.uu.se

kvinnofridslinjen.se

KvinnofridNCK

Kvinnofridslinjen 
020-50 50 50

Nationellt centrum 
för kvinnofrid,
Uppsala universitet





Våra huvudområden

Sociala aktiviteter

Stöd

Påverkan

Utbildning
Blandade prideflaggor.



Grupper

Drop-in

Newcomers

Queer & Nerdy

Asexuella nätverket

Transgruppen

Tidigare grupper

Filmkvällar
LGBTQ+&U
Mental Health Group
Författarcirkeln
BiQuPan
Polyfika
Familjer och Vänner
Promenadgruppen
Äldre queera
Biblioteksgruppen
RFSL Studenterna
Queerkören
…

Pronomen- och flaggpins.



Andra sociala aktiviteter

Picnics

Middagar

Pyssel

Mingel

Pride

Discord

Facebook

Thrifting

Klädshopping

Äta ute

Spel

Hobbyprojekt

Fester

Evenemang Ett populärt utflyktsmål.



Stöd

Socialt

Känslomässigt

Praktiskt

Materiellt

Enskilda stödsamtal
Stödgrupper
Krisstöd
Klädmarknad
Vidareslussning
Närståendestöd
Ansökningar
Tillfälligt boende
STI-testing
Humor
Kondomer
Tolk

Agda (t.h) tröstar en besökare.





Newcomers

Mycket utsatta

Asyljuridik

Newcomersgruppen

Enskilt stöd

Tidigare finansierat av TIA

Patrick Bazanye
Asyljurist

Aino Gröndahl
Asyljurist 



Transvården

3½-4 år till diagnos/vård (vuxna)

5½-6 år till underlivskirurgi

Diskriminering mot ickebinära

Inget självbestämmande av juridiskt kön

Inget tredje juridiskt kön

Föråldrad lagstiftning

Brist på resurser/personal



Psykisk hälsa

Bemötandet i psykiatrin

Långa väntetider

Självdiagnostisering

Coping

Queerpsykolog



Utbildning och påverkan

Skolutbildning

Arbetsplatsutbildning

Samarbeten

Certifiering

Media

Sociala medier

Evenemang

Politik

Networking



Hållbart engagemang

Konflikt: Arbete och volontärskap

Uppsala som studentstad

Språkkrav

Tunga poster

Rekrytering

Delegering

Stabil finansiering

Överlämning

Lennart Ström
Revisor/Arkivarie  



Samverkan



Frågor?

Bild: NASA/Webb



Bonus: Aro/ace

Utanförskap

Synlighet

Brist på information

Relationer

Sex

Aspekter
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