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Uppdrag om nationellt telefonstöd till våldsutsatta
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar till Uppsala universitet att starta en pilotverksamhet med
att tillhandahålla tillgång till en nationell stödtelefon som riktar sig till män
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. Pilotverksamheten kan organiseras tillsammans med den befintliga nationella stödtelefonen för våldsutsatta eller i
samverkan med någon annan aktör. Uppsala universitet ska även tillhandahålla tillgång till stödtelefon för icke-binära personer och personer med
transerfarenhet som utsatts för våld som omfattas av den nationella strategin
för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Detta kan t.ex. ske
inom ramen för den befintliga nationella stödtelefonen för våldsutsatta som
drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet,
inom pilotverksamheten med stödtelefonen som riktar sig till män, i samverkan med någon annan aktör eller på annat sätt som Uppsala universitet
bedömer är lämpligt och resurseffektivt. Uppsala universitet ska även sprida
information om stödtelefonen till de berörda målgrupperna. Uppsala universitet ska i planeringen och genomförandet av uppdraget inhämta synpunkter
och kunskap från Jämställdhetsmyndigheten och Socialstyrelsen. Uppsala
universitet ska även inhämta synpunkter och kunskap från verksamheter
som i dag driver stödtelefoner eller annan liknande verksamhet som riktar sig
till män eller till icke-binära personer och personer med transerfarenhet, t.ex.
stödlinjen Välja att sluta, Rikskriscentrum, MÄN, Mansjouren och RFSL.
Uppsala universitet får använda högst 200 000 kronor för uppdragets
genomförande under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13
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Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda
jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som
inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet
senast den 31 mars 2022. Senast samma datum ska Uppsala universitet
lämna en ekonomisk redovisning till Kammarkollegiet.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 29 mars 2024. Redovisningen ska
omfatta förslag på hur stödtelefonen för våldsutsatta i sin helhet fortsatt ska
drivas och en analys av för- och nackdelar med att fortsätta med separata
stödtelefoner. Uppsala universitet ska särskilt överväga vad som krävs för att
på bästa sätt utforma verksamheten för att arbeta med en sammanhållen
stödtelefon med kapacitet att ge stöd till alla grupper som omfattas av den
nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
Redovisningen ska omfatta information om och en analys av hur målgrupperna för det här uppdraget har kännedom om och vänder sig till stödtelefonen. Redovisningen ska även innehålla en analys av hur förslaget påverkar
övriga grupper som omfattas av den nationella strategin för att förebygga
och bekämpa mäns våld mot kvinnor, t.ex. hbtqi-personer och personer som
utsatts i prostitution och människohandel. Delredovisning som ska omfatta
en plan för genomförandet ska lämnas den 31 mars 2022 och Uppsala universitet ska därefter löpande hålla regeringen informerad om uppdragets
genomförande. Redovisningarna ska hänvisa till det diarienummer som detta
beslut har.
Närmare om uppdraget

Det finns idag inga nationella stödtelefoner särskilt riktade till män eller ickebinära personer och personer med transerfarenhet som utsatts för våld som
omfattas av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns
våld mot kvinnor. De är välkomna att vända sig till den nationella stödtelefonen för våldsutsatta som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid
Uppsala universitet. Stödtelefonen drivs på uppdrag av regeringen och är
öppen för alla grupper som omfattas av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, men verksamheten riktar sig i
dag främst mot våldsutsatta kvinnor. Det har framkommit ett behov av
stödtelefoner som specifikt adresserar män respektive där hbtqi-personer
oavsett könsidentitet ska känna sig välkomna.
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Det finns stödtelefoner och -verksamheter för våldsutsatta män som drivs av
ideella organisationer. Mansjouren i Stockholms län är ett sådant exempel.
Mansjouren är en stiftelse som har många års erfarenhet av såväl enskilda
samtal som parsamtal och gruppsamtal. De driver även en stödtelefon. Det
finns även queer-, trans- och hbtqi-jourer som drivs av ideella organisationer.
Ingen av dessa verksamheter har möjlighet att ha bemanning dygnet runt.
Uppsala universitet redovisade den 28 april 2020 uppdraget att stärka och
utveckla den nationella stödtelefonen för våldsutsatta m.m.
(A2019/01272/JÄM). I arbetet med uppdraget har NCK vid Uppsala universitet undersökt möjligheterna att utveckla den nationella stödtelefonen för
våldsutsatta till att också omfatta våldsutsatta män. NCK konstaterar att behoven hos män som utsätts för våld av en partner är mycket lika behoven
hos kvinnor i samma situation och redovisar att antalet män som vänder sig
till den nationella stödtelefonen för våldsutsatta har ökat. NCK anser dock
att det är viktigt att värna om den befintliga stödtelefonen som en specialiserad verksamhet för våldsutsatta kvinnor. NCK drar slutsatsen att en separat
stödtelefon för män som har utsatts för våld i en nära relation skulle vara ett
bättre alternativ för att kunna erbjuda dem motsvarande stöd än att utveckla
den befintliga stödtelefonen.
Regeringen uppdrar till Uppsala universitet att starta en pilotverksamhet med
att tillhandahålla tillgång till en separat nationell stödtelefon som riktar sig till
män. Stödtelefonen ska vända sig till alla män 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. Verksamheten ska bygga på samma principer som den befintliga nationella stödtelefonen för våldsutsatta, med anonymitet, stöd och möjlighet att
hänvisa vidare till fortsatt hjälp och stöd där mannen bor. I uppdraget ingår
att sprida information om stödtelefonen till relevanta målgrupper. Stödtelefonen kan drivas i egen regi eller i samverkan med annan lämplig aktör.
Regeringen uppdrar vidare till Uppsala universitet att tillhandahålla tillgång
till stödtelefon för vuxna icke-binära och 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. Detta kan t.ex. ske inom ramen för den
befintliga nationella stödtelefonen för våldsutsatta som drivs av Nationellt
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centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet, inom pilotverksamheten med stödtelefonen som riktar sig till män, i samverkan med någon
annan aktör eller på annat sätt som Uppsala universitet bedömer är lämpligt
och resurseffektivt. I uppdraget ingår att sprida information om
stödtelefonen till relevanta målgrupper.
Regeringen beräknar att 3 400 000 kronor kommer att avsättas för uppdraget
för 2022 och 3 400 000 kronor för 2023, under förutsättning att riksdagen
anvisat medel för det aktuella anslaget.

På regeringens vägnar

Märta Stenevi

Frida Hansson
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Jämställdhetsmyndigheten
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Socialstyrelsen
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