
 

 Vanliga frågor Och svar på dem (saknar du en fråga: info@makeequal.se) 
 
Fråga: Kan vi anordna en #killmiddag där det kostar att vara med?  
 
Svar: Killmiddag är koncept framtaget av Make Equal för allmänheten att använda sig 
av utan kostnad. Behöver ni ta betalt för till exempel mat, täcka andra omkostnader 
eller eventuell förlorad arbetsinkomst är det okej, men ingen ekonomisk vinst får göras 
i anslutning till nyttjandet av konceptet. 
 
 
Fråga: Hur ska vi tänka kring placering av grupper osv?  
 
Svar: Det bästa är om borden kan delas upp med 3-5 sittplatser vardera. Men det går 
självklart att alla sitter runt ett och samma bord.  
 
 
Fråga: Varför ska vi ha en samtalsledare?  
 
Svar: Dels för att alla ska få komma till tals och att ni ska hålla er till ämnet. Men också 
för att det ska bli lätt att förstå vem som ska läsa upp frågor, ingress mm.  
 
 
Fråga: Hur vet jag vart det anordnas offentliga killmiddagar?  
 
Svar: De allra flesta offentliga killmiddagar lägger upp ett evenemang på Facebook – så 
sök där!  
 
 
Fråga: Om jag vet med mig att jag har gått över någons gräns sexuellt/använt annat 
våld/begått en brottslig handling - är killmiddag ett koncept jag kan använda för att 
jobba med mig själv? 
 
Svar: #Killmiddag handlar inte om att du ska bearbeta traumatiska eller till och med 
brottsliga handlingar. Om du har utsatt andra för våld eller sexuellt våld ska du söka 
professionell hjälp och vända dig till rättsväsendet. 
 
Om du har utsatt andra för sexuellt våld eller annan form av våld som du är medveten 
om ska du inte stå som arrangör för en killmiddag, men kan däremot delta på 
killmiddagar som arrangeras av andra. Detta gäller även för personer som t ex pratar 
inför eller i samband med en killmiddag, pratar om killmiddag på panelsamtal osv.  

 

 



Fråga: Jag kom på saker som gjorde att jag behöver prata mer om något/bearbeta 
professionellt. Var kan jag vända mig? Alternativt: Det blev tydligt att en/flera personer 
har ett större behov av hjälp än vad en killmiddag kan hjälpa med. Var kan personen 
vända sig? 

 

Svar: Det beror på vad du/personen/personerna har problem med.  
Om du/personen/personerna mår dåligt: https://www.1177.se/…/Fakta-och-
rad/Sjukdomar/Att-ma-daligt/ 
Om du/personen/personerna är i kris tex. relationsproblem, problem vid separation, 
ilska och våld, föräldraroll och livskriser: http://www.manscentrum.se 
Om du/personen/personerna har ett oönskat sexuellt beteende: www.preventell.se 
Om du/personen/personerna behöver prata med någon anonymt:  

http://www.killfragor.se | http://underkevlaret.se/chatt/ 
http://www.foreningentilia.se/ 
Om du/personen/personerna har tankar om att inte längre vilja leva: 
Självmordslinjen är till för dig som går i tankar på att ta ditt liv:www.mind.se 
Om du/personen/personerna har problem med alkohol/andra droger: 

Alkohollinjen: http://alkohollinjen.se | AA: http://www.aa.se 

NA: https://www.nasverige.org eller andra 12-stegsprogram beroende på vilket 
beroende du har. 
Om du/personen/personerna är unga och blir utsatt för hedersrelaterat våld och 
förtryck:  
https://dinarattigheter.se 
Om är i behov av KBT-behandling men av något skäl inte fysiskt kan ta dig till en 
vårdinstans 
http://web.internetpsykiatri.se/ 
Om du/personen/personerna är ett barn som vill prata:  
Ring 116 111 för att nå en kurator hos BRIS, eller chatta anonymt: https://www.bris.se/. 
Kuratorn på din elevhälsa/skolhälsa 
Om du/personen/personerna är HBTQ-person samt våldsutsatt 
https://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/brottsofferjouren/ 
Om du/personen/personerna är anhörig till någon med problem/som dött etc. 
https://anhorigasriksforbund.se/anhoriglinjen/ 
Om du/personen/personerna har ett barn som har tankar kopplat till sin föräldraroll 
eller tex hur ens beteende påverkar barn i ens närhet eller liknande: 
Bris vuxentelefon: 0771-505050 
Här finns även en sammanställning som är gjord av föreningen Under Kevlaret för 
olika former av stödverksamhetet: http://underkevlaret.se/hjalp 

 

https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Att-ma-daligt/
https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Att-ma-daligt/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.manscentrum.se%2F&h=ATPdHMHGDtrsM5S78XXGBesC8h2lo1UALIXJus8tqpblyHzukjt6RvWKYZiN6F2yXQR8OrD77yIvri7X8HXQNWO7M5QNYAQHKIr-Et8LoTFOP-d9T-t2KlMt7NukVWcUDdi77EoY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.preventell.se%2F&h=ATOjq5tGqPCc29FW9Tz6iUzXS7D5lX1SMb-jEEvCswEO240tYd31FmvvcboHHdsAK_eiGwM0tyVzYJLOvd8Owvwej7nGRKyZVdeionA9jEEVfmubQAHoD42CxPdMgORGfE64XqVW
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.killfragor.se%2F&h=ATOxbnz1fvn7pz_tp1SPi10Sw84i52ggLlLAAkx6jy7m75BFxJ-aTj3d0dkwcSIPZuNXK8CVELgrXojjc7CJvH9MFiwlRZPbTqar7fQGDzkV3DbQ-OAEoOZdvQeD_sCdn_Ue5V2e
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Funderkevlaret.se%2Fchatt%2F&h=ATOnI6W7JsPsjgF7zRy3JZJEB0I6WAgwpTNArTTgct3vaavQEXT2nFSEii1Gh4BKqmyl2fCQK_UKrH7ILqBYLD_C1W4Kop0wzq4EFfk-YwFRgCLjVdgQJrc6UeFHYahwQpQKs1zw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Funderkevlaret.se%2Fchatt%2F&h=ATOnI6W7JsPsjgF7zRy3JZJEB0I6WAgwpTNArTTgct3vaavQEXT2nFSEii1Gh4BKqmyl2fCQK_UKrH7ILqBYLD_C1W4Kop0wzq4EFfk-YwFRgCLjVdgQJrc6UeFHYahwQpQKs1zw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mind.se%2F&h=ATOz9_jV8VW-UxThiSfMM5NPmipP90VR9rhrFCf_G0W6FxX2Ww0m55BTTqz7mLkQF2WmiH6HyvVHeFLGCDPn8ujTHDkABTaEv_qMm00SwODC4Z-P77LiJhLgUO_cnYw5O0urgv0UwAgUIIRkyR2BVQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falkohollinjen.se%2F&h=ATPBZ71upzmcMakxpuJNsStShV3e3oBCTY4rOvAhVenrV6lurTSSgSyqHTU4mCjqK-nIQ0hCP9BVtebycg8CQavlpyPqKnJhMzdiHbZHVV8EMaVJpsZLALrdqy4LoKZh-VjD5g1y
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aa.se%2F&h=ATO6XB7-QmH2OHibzDfDEgN62b92flkFwpoCDz1sazMb6WLlrIHQglSLQT88W7ae4uRQLntqBYFst-NLchCGKSFvImDjyn_qodlUtldB4PpDQR6rFXjITmJWrdCZB7VvadJSiolG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nasverige.org%2F&h=ATPZ2SVjIEU3kCqFNDvtuqPgYuFFU4SnhHnzaFzRzrHKX_kFgimw7fuEagAYdyjX-pgwnd0j3YckO5Z5-eXtxFjubXHsALuBYYIngDhzdSFGlLWCh-fXGyDffsipVz7uo2ZQPWAq
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdinarattigheter.se%2F&h=ATMKMVL4sbkUUfim00TQGyfko9MjmfFIwbtL1Ju1olTyLQuw5JAakrSlJ8nqjKvx5L1jqxZdIAt1L5WTtckCgrsSzH0l_kobMnIrz0gK9-e-osANPFyd0k3POMCmWBxJzUqTLabO
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdinarattigheter.se%2F&h=ATMKMVL4sbkUUfim00TQGyfko9MjmfFIwbtL1Ju1olTyLQuw5JAakrSlJ8nqjKvx5L1jqxZdIAt1L5WTtckCgrsSzH0l_kobMnIrz0gK9-e-osANPFyd0k3POMCmWBxJzUqTLabO
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdinarattigheter.se%2F&h=ATMKMVL4sbkUUfim00TQGyfko9MjmfFIwbtL1Ju1olTyLQuw5JAakrSlJ8nqjKvx5L1jqxZdIAt1L5WTtckCgrsSzH0l_kobMnIrz0gK9-e-osANPFyd0k3POMCmWBxJzUqTLabO
https://www.bris.se/
https://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/brottsofferjouren/
https://anhorigasriksforbund.se/anhoriglinjen/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Funderkevlaret.se%2Fhjalp&h=ATM8Q2Bb0ObKJU2RXOFCLZgIiVHDgiudpZnHGIs-CeNYbD8_xKxBR6sH5P6pjRLn3CNq5AsXT2T_oEmG3eB9DaLU2LW4bj_RR44TLT8dGEF6WlAcvtph6hjtjXZ0LOgo1fbyvXm6


 
 Saknar du någon fråga? 

 Maila oss på Info@makeequal.se 


