
   

 

STÖDLISTA 
- till dig som vill ha stöd eller bara prata med någon 

Här hittar du en lista på ställen du kan kontakta, de flesta kan du kontakta gratis och anonymt. En 

del har öppet dygnet runt, andra några timmar i veckan. Vissa av ställena jobbar med särskilda 

frågor, andra kan du prata med om vad som helst. Flera av dem kan du också kontakta om du 

oroar dig för någon du känner. Hos vissa är det experter som svarar, hos andra är det personer med 

egen erfarenhet. Några av ställena finns särskilt till för vissa åldrar eller kön, men de brukar kunna 

tipsa om andra ställen om det behövs. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Umo.se 
Här kan du hitta din ungdomsmottagning i 

sin stad och få stöd. På hemsidan kan du 

läsa om kroppen, sex, relationer, psykisk 

hälsa, alkohol och droger, självkänsla och 

mycket annat. Youmo.se är en webbplats 

med delar av UMO, på flera språk.  

Bris.se 

Här kan du få stöd och prata om vad som 

helst. Du kan ringa 116 111, mejla eller 

chatta. 

Hjälplinjen 

Här kan du få stöd om du mår dåligt eller 

är i en jobbig situation. Ring 0771-22 00 

60. 

Killfragor.se 
Här kan du få stöd via chatt om du behöver 

prata med någon. 

Tjejjouren.se/cilla 
Här kan du hitta många olika jourer som 

kan ge dig stöd om du till exempel vill 

prata om hur du mår, om sex eller om 

något jobbigt. 

Maskrosbarn.org 
Här kan du få stöd via chatt om du har en 

förälder som missbrukar eller mår psykiskt 

dåligt. 

Underkevlaret.se 
Stödchatt för killar, exempelvis om 

ensamhet, relationer, droger eller porr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungalukas.se 
Här kan du chatta om hur du mår, om livet 

och om relationer. 

Bup.se 
Här kan du skicka in frågor och få stöd om 

du mår psykiskt dåligt. 

Ungarelationer.se 
Här kan du få stöd via chatt om du mår 

dåligt av din relation, om du blir utsatt för 

våld, känner någon som blir det eller själv 

utsätter den du är ihop med. 

Kuling.nu 

Här kan du få stöd via chatt och forum om 

du har en förälder som mår psykiskt dåligt.  

Tryggabarnen.org 
Här kan du få stöd om någon i din familj 

eller närhet har problem med alkohol, 

droger eller mår psykiskt dåligt. Du kan 

ringa 070-47 77 910 eller chatta. 

Tjejzonen.se 
Här kan du få stöd via chatt om du behöver 

prata med någon om dina känslor, 

funderingar och problem. 

Shedo.se 
Här kan du få stöd via chatt om du har 

ätstörningar eller annat 

självskadebeteende, eller är närstående. 

Foreningentilia.se 
Här kan du få stöd om du mår psykiskt 

dåligt. Du kan chatta eller mejla. 

https://www.umo.se/lankbibliotek/bris---startsida/
https://www.umo.se/lankbibliotek/bris---startsida/
https://www.umo.se/lankbibliotek/hjalplinjen/
https://www.umo.se/lankbibliotek/killfragor.se/
https://www.umo.se/lankbibliotek/tjejjouren.se/
https://www.umo.se/lankbibliotek/maskrosbarn/
https://www.umo.se/lankbibliotek/under-kevlaret-chatt/
https://www.umo.se/lankbibliotek/unga-lukas/
https://www.umo.se/lankbibliotek/bup.se/
https://www.umo.se/lankbibliotek/unga-relationer/
https://www.umo.se/lankbibliotek/kuling.nu/
https://www.umo.se/lankbibliotek/trygga-barnen/
https://www.umo.se/lankbibliotek/tjejzonen/
https://chatt.tjejzonen.se/
https://www.umo.se/lankbibliotek/tilia/


   

 

 

Stodlinjen.se 
Här kan du få råd och stöd om du har 

problem med ditt spelande. Det kan du 

även få om du är orolig för någon annans 

spelande. Du kan ringa 020-819 100, 

chatta eller mejla. 

Drugsmart.com 
Här kan du ställa frågor om alkohol, andra 

droger och missbruk. 

Somaya.se  
Kvinno- och tjejjour. Här kan du få hjälp 

och stöd om du är utsatt för hedersrelaterat 

våld eller förtryck. Du kan ringa 020-81 82 

83 eller mejla tjejjouren@somaya.se 

Bufff.se 
Här kan du få stöd om någon i din familj 

sitter i fängelse.  

 

Informationen hämtades 2019-09-19, från 

https://www.umo.se/att-ta-hjalp/hit-kan-

du-ringa-maila-eller-chatta/hjalp-om-du-

mar-daligt/ 

 

 

 

https://www.umo.se/lankbibliotek/stodlinjen---for-spelberoende/
https://www.umo.se/lankbibliotek/drugsmart/
https://www.umo.se/lankbibliotek/somaya-kvinno--och-tjejjour/
mailto:tjejjouren@somaya.se
https://www.umo.se/lankbibliotek/bufff-barn-och-ungdom-med-familjemedlem-i-fangelse/
https://www.umo.se/att-ta-hjalp/hit-kan-du-ringa-maila-eller-chatta/hjalp-om-du-mar-daligt/
https://www.umo.se/att-ta-hjalp/hit-kan-du-ringa-maila-eller-chatta/hjalp-om-du-mar-daligt/
https://www.umo.se/att-ta-hjalp/hit-kan-du-ringa-maila-eller-chatta/hjalp-om-du-mar-daligt/

