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Mannstelefonen 
Den moderne omsorgsmannen 

Denne teksten er ikke en forklaring og gjengivelse av hvordan mannen i Norge har det eller 

hvordan han er, men er beskrivelse av Mannstelefonens innringeres fortellinger. Vi ønsker 

med en slik tekst å vise til Mannstelefonens historie og gi flere muligheten til å bli kjent med 

dens funksjon og tilgjengelighet. Det vil ikke være plass til å nevne alle temaene som blir 

berørt gjennom Mannstelefonen i løpet av et tiår, men det kan nevnes at spekteret er bredt og 

det er et lavterskeltilbud som gir alle innringere muligheten til å selv bestemme hva de ønsker 

å snakke om. Mannstelefonens frivillige snakker hvert år med mennesker som er ensomme, 

frustrerte, sinna, redde, forelska, suicidale, lei seg og glade. Mannstelefonens viktigste rolle 

er derfor å ha frivillige som er flinke til å lytte og som er gode samtalepartnere. De frivillige 

representerer i likhet med innringerne et bredt spekter av personligheter og store variasjoner 

med hensyn til bakgrunn.  

 

Variasjon av tema og behov er bred blant innringerne. En utelukkende positiv påstand er at 

innringere som har utfordringer i livet har kommet til et punkt hvor de ønsker å gjøre noe 

med det når de velger å ringe Mannstelefonen. Dette kan dreie seg om alt fra utroskap, rus, 

manglende tilstedeværelse i barn og partners liv til kjøp av sex og sinnemestring.  

 

Flere av innringerne forteller at de har fått tips av venner, familie eller partner om å ringe 

Mannstelefonen. Bare dette i seg selv er et tegn på nettverk og at innringer har mennesker 

rundt seg som bryr seg. I tillegg synliggjøres behovet og nytten man kan ha av å snakke med 

en nøytral person som kun er der for å lytte til deg og ikke dømme deg på noe som helst vis. 

Det etableres en trygghet i det at man kan si hva som helst til personen i den andre enden av 

samtalen uten at man må forholde seg til vedkommende på et senere tidspunkt. Vissheten om 

anonymitet og uforpliktende samtale kan bidra til at personer lettere tar kontakt for å dele 

sine tanker. Ut i fra samtalenes art kan det virke som om nettopp muligheten for å snakke 

med en person man ikke må forholde seg til i hverdagen skaper et rom for innringer å kunne 

snakke om temaer som det ellers er vanskelig å prate om. 
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Hvem er han? 

Den typiske innringer til Mannstelefonen på 2000-tallet er mannen i gata. Han bor i distrikts-

Norge, han bor i byen, han er ung, han er middelaldrende, han er godt voksen - han er deg og 

meg. Selv om det er en stor variasjon av typer menn som tar kontakt, er det likevel mulig å si 

noe om hva som er fremtredende temaer som vektlegges av den gruppen menn som velger å 

ringe Mannstelefonen. Noe av det mest sentrale for 2000-tallet er ønsket om å ha (mer) 

omsorg for sine barn som man av diverse grunner ikke har muligheten til når de ringer inn. I 

et likestillingsperspektiv er det en positiv utvikling at «far» ønsker mer omsorg for barn, men 

også foruroligende da det kan virke som om vi fortsatt lever i et samfunn i Norge hvor det 

kan se ut til at barna automatisk tilfaller «mors» omsorg ved eventuelle konflikter og brudd. 

 

Den frustrerte forelder 

Mange som ringer inn i forbindelse med temaet omsorg forteller om vanskeligheter rundt 

fordeling av samværsrett med forhenværende partner. Tendensen blant samtalene fra 2000-

tallet viser at en stor andel av personene som ringer inn har opplevd at mor til felles barn har 

flyttet ut og tatt med barna. Innringere forteller om hvordan de må jobbe hardt for å få 

mulighet til å tilbringe tid sammen med sine egne barn. Det fortelles mange historier om 

fedre som ikke forstår hvorfor forhenværende partnere har flyttet, dratt på krisesenter eller 

hindrer dem i å ha samværsrett med felles barn. I Mannstelefonens journaler fremkommer det 

som om omsorg for barn automatisk tilfaller mor, og far må kjempe for å få mulighet til å 

tilbringe tid sammen med sine egne barn. Det er viktig å presisere i denne sammenheng at 

denne fremstillingen er basert på fortellinger fra innringere og ikke en påstand om samfunnet 

generelt. Og basert på samtalenes generelle art så er det ikke de personene som er fornøyd 

med omsorgsfordelingen med den andre foreldre som ringer Mannstelefonen og det er derfor 

ikke mulig å si noe om omsorgsfordelingen i Norge generelt. Det man derimot kan si noe om 

er at Mannstelefonens innringere har i større grad på 2000-tallet enn tidligere tiår behov for å 

snakke om utfordringer i forbindelse med omsorgsfordeling. En slik økning kan forstås som 

et tegn på at det har skjedd en endring i oppfatningen av «fars» rolle som en mer likestilt 

omsorgsperson. En annen tolkning kan være at personer med utfordringer i forbindelse med 

blant annet rus og vold på 2000-tallet fikk tilgang på andre lavterskel tilbud som er mer 

spesialisert for nettopp deres behov. Det er svært mange av innringerne opplever situasjonen 

med hensyn til samværsrett med sine egne barn som vanskelig, og flere sitter med følelsen av 
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at de må bevise at de er skikkete foreldre og er avhengig av «mors» aksept for når og hvor 

mye de skal få være sammen med felles barn.  

 

Mor reiser  

Det er flere fortvilede innringer som har opplevd at partneren deres har reist fra dem enten til 

et krisesenter, ukjent oppholdssted eller dersom partneren er av utenlandsk opprinnelser har 

bosatt seg i hjemlandet sitt sammen med barna. Innringerne opplever situasjonene som 

håpløse og uttrykker frustrasjon med hensyn til få muligheter. I forlengelsen av disse 

samtalenes vil det i tråd med spørsmålet om fars ulikestilte egnethet som foreldre forsterkes 

gjennom fortellinger om partner som ”rømmer” fra far.  Automatisk fører dette til store 

utfordringer for den gjenværende parten med hensyn til samværs- og omsorgsmuligheter. 

Med utgangspunkt i Mannstelefonens journaler ser det ut til at omsorgsfordeling kan by på 

større utfordringer i transnasjonale forhold fordi det meldes om partnere som flytter ut av 

Norge og til sitt opprinnelige hjemland ved brudd. Det er viktig å understreke at dette ikke vil 

være grunnlag for å si noe om transnasjonale forhold generelt, men kun å vise til hvilke typer 

utfordringer som eksisterer blant innringerne til Mannstelefonen.  

 

Voldsproblematikk 

De fleste samtalene hvor det er noen som ringer inn på vegne av noen andre, uttrykkes det 

bekymring for menn som de vet eller tror blir mishandlet av partnerne sine. En mulig 

forklaring på dette kan være at det kan oppleves for menn som et større tabu å bli mishandlet 

av kvinner, enn den generelle diskursen om kvinner som blir mishandlet av menn. Det er 

verdt å merke seg er at de mennene av utenlandsk opprinnelse som ringer inn og ønsker å 

snakke om kvinnelige partnere som utøver vold er sammen med kvinnelige partnere med 

norsk bakgrunn. Kjernen i problematikken uttrykkes gjennom redsel for stigma og 

manglende forståelse fra eget ikke-norsk miljø. Flere av mennene med norsk bakgrunn som 

forteller om partnere som utøver vold lever også i transnasjonale forhold. Det er interessant at 

ingen av innringerne som opplevde partnervold var i forhold hvor begge partene var fra 

samme land og kultur. Det er ikke mulig å si noe om årsaken til dette, men det kan være 

interessant å merke seg. 

 

En gjennomgangen av journalene fra 2000-tallet viser også at mange som ringer inn i 

forbindelse med voldsproblematikk, ikke ringer fordi de ønsker hjelp med mestring av sinne 
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og følelser, men fordi de er fortvilet over påstandene om deres voldelige atferd. Likevel er det 

flere som ringer fordi de ønsker å benytte seg av Reforms tilbud om sinnemestringskurs. Det 

kan se ut til at innringere tar kontakt både når de er fortvilet og opplever  seg urettmessig 

anklaget og når de er fortvilet over at de ikke klarer å kontrollere sinnet, men ønsker hjelp til 

mestring av dette. Med dette som utgangspunkt vil det være rimelig å anta at Mannstelefonen 

er et tilbud mange benytter seg av om det er for å lufte frustrasjoner eller med et ønske om 

hjelp og endring. Samtlige frivillige som jobber for Mannstelefonen har tilgang til en oversikt 

over diverse andre hjelpetjenester hvor man kan henvise innringer videre om det er spesifikke 

hjelpetiltak de etterlyser. Som en forlengelse av Mannstelefonen som lavterskeltilbud 

betjenes også en juridisk rådgivningstelefon tilknyttet Reform, hvor innringer kan få råd og 

veiledning med hensyn til juridiske spørsmål tilknyttet familie- og strafferett (som berører 

vold, sedelighet, trusler, vold og seksualisert vold). Det henvises ofte Reforms egen juridiske 

rådgivningstelefon. 

 

Menn og likestilling 

I tråd med antall samtaler som dreier seg om utfordringer i forbindelse med omsorgsfordeling 

kan man se at behovet for å snakke med noen i forbindelse med samlivsbrudd er stort. Det er 

ikke alle samtalene som handler om samlivsbrudd hvor omsorgsfordeling er sentralt. Mange 

av innringerne ønsker å dele tanker rundt det å bevege seg fra å være sammen med en partner 

til å være alene. Noen forstår ikke hvorfor forholdet har tatt slutt. Andre opplever 

forhenværende partnere som vanskelige å forholde seg til av diverse årsaker. Antallet 

henvendelser uavhengig av tema indikerer at terskelen for å snakke med familie, venner og 

bekjente kan være høy. Eller at det rett og slett er lettere å snakke med noen som ikke er 

involvert og er kun tilstede for å samtale med den som ringer inn. Samtalen kan etableres på 

innringers premisser og opplevelsen av å bli hørt kan bidra til en positiv virkning for den som 

tar kontakt. Behovet for et lavterskeltilbud for menn i likhet med det Mannstelefonen 

forvalter er åpenbart tilstede. Og i forlengelsen av dette vil det kunne være betimelig å se 

Ressurssenter for menn (Reform) som en nødvendig enhet i arbeidet for likestilling og menns 

rolle. 


