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Abstract  
This paper aimed to investigate to what extent there is an age cut-off for teenage boys in the 

women’s shelters of Sweden and how a possible cut-off is described and maintained. This 

occurrence has not been investigated earlier to a large extent, which emphasizes the 

importance of this paper. A mixed strategy was used to cover both the frequency as well as 

the explanations to the age cut-off. The quantitative survey was sent to all women’s shelters in 

Sweden and the result showed that 56 % of the shelters had an age cut-off for teenage boys 

from 12 years of age and above. Qualitative interviews were conducted with six women’s 

shelters in Stockholm to examine how the notion teenage boys was constructed and used by 

the respondents to deny them refuge together with their mothers. The teenage boys were 

described as young men, aggressive and in the same time need of support, which all had the 

consequence that they could not stay at the shelters with collective housing. The age cut-off 

was neither discussed nor questioned by the members of the women’s shelters and was upheld 

by its legitimation. From a social constructive perspective the women’s shelters could be 

understood as institutionalized. 
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1 Inledning och problemformulering 
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer förekommer i alla länder, oberoende av sociala, 

ekonomiska, religiösa eller kulturella faktorer (Krug, E., Dahlberg, L., Mercy, J., Zwi, A., & 

Lozano, R., 2002, s.89). Under de senaste tre decennierna har den svenska kvinnorörelsen 

arbetat för att uppmärksamma och motverka mäns våld mot kvinnor (Eduards, 2002, s.81).  

Mäns våld mot kvinnor drabbar inte bara den utsatta kvinnan, utan i många fall även 

hennes barn (Socialstyrelsen, 2005, s.9). I Sverige är det kommunerna som har det yttersta 

ansvaret för kvinnor och barn som är eller har varit utsatta för våld (5 kap 11 § SoL). 

Kommunerna anlitar i hög utsträckning kvinnojourer som ett led i att erbjuda dessa kvinnor 

och barn stöd och hjälp. Idag finns det omkring 160 kvinnojourer spridda över Sverige, varav 

många erbjuder skyddat boende (Sveriges Kvinnojourers Riksförbund (SKR), 2006). 

 Sedan bildandet av kvinnojourerna har barn befunnit sig på skyddade boenden 

tillsammans med sina mammor. Varje år bor ungefär 1500 barn som själva blivit utsatta eller 

bevittnat våld i hemmet på kvinnojour i Sverige (Lorentzi, 2005, s.2). Kommittén mot barn-

misshandel uppskattar att mellan 100 000 och 200 000 barn i Sverige årligen bevittnar våld i 

hemmet (Socialstyrelsen, 2005, s.16).  

Barn som bevittnar våld har länge varit en osynlig grupp. Osynliggörandet yttrar sig på 

flera olika nivåer i samhället genom att mäns våld mot kvinnor ofta är beskrivet ur ett kvinno-

perspektiv och inte ur ett barnperspektiv och genom att barnen inte har setts som individer 

med rätt till hjälp (Socialstyrelsen, 2005, s.17). Tidigare har barnen på kvinnojourer betraktats 

som en del av mamman och barnens behov av stöd och hjälp har inte varit en självklarhet 

(Överlien, 2001, s.7). Samhället har inte förrän på 1980-talet börjat uppmärksamma barn som 

bevittnar våld i hemmet. Kvinnojourerna var de första som lade märke till dessa barn 

(Lyckner, 1997 s.5, 7). 

Kvinnojourer tar emot barn upp till 18 år, men har i vissa fall valt att göra undantag när 

det kommer till de hjälpsökande kvinnornas söner. En stor del av Sveriges kvinnojourer och 

skyddade boenden har infört en åldersgräns från 12 år för pojkar. Åldersgränsen tros hänga 

samman med hur situationen och behoven ser ut hos kvinnor och andra barn som bor på 

kvinnojouren (Eriksson, 2006, s.123, 139). Många kvinnojourer ser det som ett problem att ta 

emot äldre söner som ser ut som vuxna män och ser ingen lösning på hur detta kan hanteras 

(Lorentzi, 2005, s.18).  

Denna uppsats avser uppmärksamma den åldersgräns som många kvinnojourer i Sverige 

har satt för de hjälpsökande kvinnornas tonårssöner eftersom det innebär att många pojkar inte 
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har möjlighet att bo på ett skyddat boende tillsammans med sin mamma. Det kan leda till att 

sönerna blir kvar hemma hos pappa, dvs. våldsförövaren. Enligt Konventionen om barnens 

rättigheter artikel 1 och 2 ska barn upp till 18 år behandlas lika, något som svensk lagstiftning 

också utgår ifrån (Hammarberg, 2003, s.5, 35). Det är viktigt att problematisera denna 

företeelse så att yrkesverksamma inom det sociala arbetet får en bättre inblick i hur 

kvinnojourerna fungerar ur ett barn- och könsperspektiv eftersom kvinnojourer ofta anlitas när 

våldsutsatta kvinnor med barn är i behov av skyddat boende. Åldersgräns för barn på 

kvinnojourer har inte studerats närmare, vilket understryker betydelsen av en studie inom 

detta område.  

Som framgår ovan har vissa kvinnojourer svårigheter att ta emot tonårspojkar och väljer 

därför att ha en åldersgräns för kvinnornas söner. Frågan är i vilken utsträckning kvinnojourer 

tar emot tonårssöner. Av vilka anledningar tar vissa av dem inte emot tonårssöner?  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning kvinnojourer med skyddat 

boende i Sverige har en åldersgräns för tonårssöner till kvinnor som blivit utsatta för våld av 

män i nära relationer. Studien syftar vidare till att skildra hur representanter för sex kvinno-

jourer med skyddat boende i Stockholm konstruerar bilden av tonårssöner och hur en 

eventuell åldersgräns legitimeras och upprätthålls. 

Frågeställningar 

• Hur stor andel av Sveriges kvinnojourer med skyddat boende har en åldersgräns för de 

våldsutsatta kvinnornas tonårssöner? 

• Hur kan kvinnojourernas konstruktion av tonårspojkar se ut? 

• Hur kan en eventuell åldersgräns för tonårspojkar förstås utifrån socialkonstrukti-

vistisk teori och begrepp såsom institutionalisering, legitimering och typifiering?  

1.2 Avgränsningar 

I denna uppsats kommer vissa avgränsningar göras utifrån den målgrupp som ämnas 

undersökas samt de teman som avses fokuseras på. För att uppnå ett av uppsatsens syften har 

alla Sveriges kvinnojourer med skyddat boende för kvinnor och deras barn kontaktats. De 

kvinnojourer som inte bedriver boenden i deras regi samt de boenden som inte tar emot 

kvinnornas barn ingår inte i denna undersökning. Vidare har sex kvinnojourer i Stockholm 

intervjuats, vilket i sin tur innebär att alla Stockholms skyddade boenden för våldsutsatta 

kvinnor inte har fått sin röst hörd i den kvalitativa undersökningen.  Förekomsten av 
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kvinnojourer som valt att ha eller inte ha åldersgräns för de boende kvinnornas söner har 

således inte gått att påverka. Att vissa svar och ståndpunkter därigenom får större utrymme i 

resultat samt analys (med koppling till teori) speglar urvalet av respondenter som ingår i 

undersökningen. Skillnader nationellt som regionalt, dvs. skillnader i den kvantitativa och den 

kvalitativa undersökningen, kommer inte att diskuteras i större bemärkelse. Endast den 

kvalitativa delstudien kommer att analyseras utifrån socialkonstruktivistisk teori. Uppsatsen 

undersöker inte heller närmare hur åldersgräns för kvinnornas döttrar ser ut eller vad de 

boende kvinnorna anser gällande åldersgräns för pojkar. Hur barn som bevittnar våld reagerar 

eller vilken hjälp som är mest lämplig behandlas inte heller i uppsatsen. 

1.3 Förförståelse 

Idén till den undersökta företeelsen uppkom när en av uppsatsförfattarna erfor att vissa 

kvinnojourer har en åldersgräns för tonårspojkar, under sitt timvikariat på en kvinnojour med 

skyddat boende.  

Båda författarna är stödmedlemmar i en av Stockholms kvinnojourer och har därmed 

erhållit viss inblick i kvinnojoursrörelsen. Förförståelsen hos uppsatsförfattarna innefattade att 

de flesta män inte är välkomna till kvinnojourer, varken som stödmedlemmar eller som 

arbetande personal. På kvinnojouren ska kvinnorna få chansen att bearbeta sina upplevelser i 

en mansfri värld. Många av kvinnojourernas verksamheter bygger på en (radikal-) feministisk 

grund, i vilken kvinnor som grupp uppfattas som underordnad män som grupp, och där 

separatism1 används som strategi. 

 Studierna på Socialhögskolan i Stockholm har medfört att författarna fått en viss inblick i 

vad som menas med att utgå ifrån ett barnperspektiv inom socialt arbete och hur svårt det kan 

vara att uppfylla det. Fram tills barnkonventionen ratificerades i Sverige var ett 

vuxenperspektiv till stor del rådande inom denna sektor. 

                                                 
1 Separatism, utifrån en radikalfeministisk ansats, gör åtskillnad mellan män och kvinnor vilket inom bl.a. 
kvinnojoursrörelsen inneburit att män utesluts från jourerna, både som medlemmar, anställda och besökare. Ett 
visst mått av separatism har setts som ”nödvändig för att stärka och organisera kvinnorörelsen” (Gemzöe, 2002, 
s.48). 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
I följande avsnitt behandlas kvinnojoursrörelsen, barn på kvinnojour samt åldersgräns för 

tonårspojkar utifrån tidigare forskning och personlig kommunikation. 

2.1 Kvinnojourer 

På 1970-talet definierades mäns våld mot kvinnor som ett stort socialt problem och en rörelse 

som ville bekämpa mäns våld mot kvinnor växte fram, vilket bland annat ledde till att 

kvinnojourer öppnades. Kvinnojourerna kom till tack vare en mobilisering av resurser på 

gräsrotsnivå av feministiska kollektiv (Davis, Hagen & Early, 1994, s.701; Murray, 1988, 

s.77). Kvinnojoursrörelsen startade i London 1971 och har sedan dess spridit sig över världen 

(Jeffner, 1999, s.8). Under 1976 väcktes tanken om kvinnocentrum och två år senare öppnade 

två av Sveriges första kvinnojourer; i Göteborg och Stockholm. Syftet med kvinnojourerna 

var att höja medvetenheten om kvinnors roll i samhället och stimulera kvinnors deltagande i 

samhällslivet men även att hjälpa kvinnor i akuta situationer (Eduards, 1997, s.121-122; Alla 

Kvinnors Hus, 2006).  

Kvinnojourerna i Sverige för generellt samma kamp mot våldet, men kan organisatoriskt 

skilja sig åt. Vissa kvinnojourer har anställd personal medan andra huvudsakligen består av 

ideellt arbetande kvinnor. Många jourer erbjuder skyddat boende men bedriver även ett 

utåtriktat arbete och har telefonjour dit kvinnor kan ringa. Ofta erbjuds stödsamtal och stöd i 

kontakten med myndigheter och rättsväsende (SKR, 2006).  

I Sverige finns två förbund på nationell nivå som organiserar kvinnojourer. Idag finns det 

omkring 160 kvinnojourer i Sverige varav många är medlemmar i någon riksorganisation 

(Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige (ROKS), 2006; SKR, 2006). 

1981 samlades engagerade från 16 olika kvinnojourer för att diskutera samarbetsformer. Tre 

år senare bildades Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS 

(Eduards, 1997, s.141). 1996 bröt sig 16 kvinnojourer ut ur ROKS och bildade Sveriges 

kvinnojourers riksförbund, SKR. Detta utträde hade ideologiska förtecken och de övertygelser 

som kan sägas skilja förbunden åt är deras syn på mäns våld mot kvinnor samt att ROKS 

kallar sig för en feministisk organisation medan SKR förespråkar ett jämställdhetsperspektiv 

(Holmberg & Bender, 2003, s.27).  

Holmberg och Bender (2003) framhåller att riksorganisationernas olika inriktningar får 

betydelse för det konkreta arbetet (s.27). SKR kan även sägas ha mer av ett barnperspektiv 

4 



samt att de mer uttalat vill samarbeta med andra organisationer (Holmberg & Bender, 1998, 

s.20). 

Av de 160 kvinnojourerna i Sverige organiserar ROKS ett nittiotal och SKR ungefär ett 

femtiotal (SKR, 2006; ROKS 2006). På kvinnojourer som är medlemmar i ROKS är män inte 

välkomna (ROKS, 2006). Solidaritet och systerskap mellan kvinnor betecknas vara viktigare 

än mäns deltagande i verksamheten (Eduards, 1997, s.152).  

2.1.1 Skyddat boende 

Skyddade boenden för kvinnor existerar i kvinnojourers regi, kommunalt eller privat. Skyddat 

boende erbjuds kvinnor och barn från familjer där mannen anses utgöra ett hot. Adressen hålls 

hemlig i så hög utsträckning som möjligt för den våldsutövande mannen (Alla Kvinnors Hus, 

2006; Kriscentrum, 2006; Polisen, 2006). 

Ett skyddat boende kan bestå av ett kollektivt boende eller lägenheter för enskilda 

familjer. Kvinnorna med deras barn kan stanna alltifrån en dag till ett år. Kvinnorna placeras 

huvudsakligen av socialtjänsten, socialjouren eller polisen men kan även själv söka sig till 

vissa av de skyddade boendena (ibid.). 

Alla skyddade boenden definierar sig inte som kvinnojourer. Dock kommer alla typer av 

skyddat boende att benämnas för kvinnojourer i denna undersökning, eftersom författarna valt 

att ge dessa begrepp samma betydelse. 

2.2 Barn på kvinnojour 

Endast en liten andel av alla kvinnor i Sverige som utsätts för våld av sin partner kommer 

någon gång till en kvinnojour. I många fall har kvinnorna sina barn med sig, vilka innefattar 

alla åldrar och båda könen (Almqvist & Jansson, 2004, s.23). Uppskattningsvis bor 1500 barn 

på kvinnojourer i Sverige årligen (Lorentzi, 2005, s.2). De barn som hamnar på kvinnojour 

med sina mammor har i de allra flesta fall bevittnat våld eller själva utsatts för fysiskt våld i 

hemmet (Almqvist & Broberg, 2004, s.33; Socialstyrelsen, 2005, s.9). Mellan 100 000 och 

200 000 barn i Sverige beräknas bevittna våld i hemmet (Socialstyrelsen, s.16).  

 Att bevittna våld innefattar både att se våldet, som att höra eller förstå att våld, eller hot 

om våld, pågår (Socialstyrelsen, 2005, s.9). Barn behöver således inte befinna sig i samma 

rum för att anses ha bevittnat pappans/partnerns våld mot mamman. Från och med den 15 

november 2006 betraktas barn som bevittnar våld av eller mot närstående vuxna som 

brottsoffer, vilket innebär att barnperspektivet har stärkts i rättsprocessen. Kommunen har 

givits en uttrycklig skyldighet att uppmärksamma dessa barn (SoL 5 kap 11 §). 
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 Barn som hamnar på kvinnojour med sina mammor har minst lika mycket behov av stöd 

och hjälp för det som de blivit utsatta för som mammorna. Många verksamheter som tidigare 

lagt huvudfokus på de våldsutsatta kvinnorna, börjar mer och mer uppmärksamma barnen och 

betona vikten av att ge barnen egna samtal och anpassade aktiviteter (Eriksson, 2006, s.8).  

Att bo på kvinnojour innebär en stor omställning för såväl mammorna som barnen 

(Almqvist & Jansson, 2004, s.31). Förutom att de skilts från sitt hem och sin pappa, så ska de 

under tiden på kvinnojouren leva tillsammans med andra barn och vuxna och rätta sig efter 

jourens regler och rutiner. Tiden på jouren kan leda till en isolering för barnet beroende på hur 

skolgång, dagis, kontakt med vänner och släkt fortlöper (Bangura Arvidsson, 2003, s.37-40; 

s.47). I vissa fall bor familjen under långa perioder på kvinnojouren, vilket inte är efter-

strävansvärt eftersom barnen missar mycket av sitt sociala liv (Mullender, Debbonaire, 

Hague, Kelly, & Malos, 1998, s.83). 

På kvinnojouren ges emellertid tillfälle för utomstående att uppmärksamma barnen och de 

psykiska besvär som de kan tänkas ha (Ware, Jouriles, Spiller, McDonald, Swank, & 

Norwood, 2001, s.292). När barnen känner sig trygga börjar de uttrycka hur de mår, vad de 

varit med om och delger sina känslor (Svensson, 1988, s. 34, s.135). Kan de inte behandlas på 

kvinnojouren finns möjligheten att slussa barnen vidare till Barn- och Ungdomspsykiatrin 

(BUP) eller att socialtjänsten kontaktas för andra insatser (Kjellbom, 2003, s.53). Enligt 

Eriksson (2006) är en central fråga i vilken utsträckning barns behov och situation tillgodoses 

genom de interventioner som finns för barn som bevittnar våld (s.18).  

I Näringsdepartementets studie om verksamheter och hjälp för barn som bevittnar våld, 

uppges det att 10 av 70 kvinnojourer har en utarbetad barnverksamhet (Eriksson, 2006, s.24). 

Ofta saknas ekonomi och anställda eller ideella kvinnor för att kunna upprätthålla en 

barnverksamhet (Holmberg & Bender, 1998, s.42). Rädda Barnens utformade modell 

Trappan (se Arnell & Ekbom, 1999) och Anonymousgruppens variant, Children are people 

too, är exempel på utarbetade och uppskattade behandlingsmetoder för barn som upplever 

våld i hemmet. Modellerna kan innebära både att arbeta med barnen i grupp såväl som att föra 

individuella samtal (Eriksson, 2006, s.171).  

Behandlingsarbetet kan försvåras, eller i värsta fall inte ge någon effekt, om barnet 

riskerar att utsättas för nya trauman, vilket en återgång till pappan som utövat våld kan 

innebära (Socialstyrelsen, 2005, s.25). 
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2.2.1 Tonåringar på kvinnojour 

Barn som bevittnar våld i hemmet under en längre period kan med tiden uppfatta tillvaron och 

pappans beteende som normalt (Socialstyrelsen, 2002, s.48). När ungdomar blivit äldre kan 

familjemönster upprepas. Tjejerna uppges ha utsatts för våld av sina pojkvänner och killarna 

ha utövat våld gentemot sina flickvänner (Socialstyrelsen, 2005, s.49; Weinehall, 1997, s.171-

172; Nationellt Råd för Kvinnofrid, 2002, s.17). 

Tonåringar är generellt i minoritet på kvinnojourer. I en studie som genomfördes av 

Göteborgs kvinnojourer var medianåldern för barn boendes på kvinnojour fyra och ett halvt 

år. 11 procent av dem var mellan 13-17 år (Almqvist & Broberg, 2004, s.22-23). Detta 

överensstämmer med siffror från engelska kvinnojourer (se Mullender et al., 1998, s.94). 

Aktiviteter som jouren tillhandahåller är därav främst riktad till yngre barn och det kan saknas 

utrymmen för de äldre barnen att göra läxor eller bara koppla av (Mullender et al., 1998, s.94-

95). Många äldre barn känner saknad efter skola och vänner och kan inte riktigt fylla det 

behovet under tiden på kvinnojouren (Svensson, 1988, s.135). 

2.2.2 Åldersgräns för tonårspojkar 

Ett stort antal kvinnojourer har en åldersgräns för kvinnornas söner. Denna åldersgräns, som 

innebär att pojkarna får tillträde till jourens skyddade boende eller inte, är satt från 12 år 

(Eriksson, 2006, s.123; Socialstyrelsen, 2005, s.45; Haaken & Yragui, 2003, s.64; Kjellbom, 

2003, s.34-35; Metell, 2001, s.25; Mullender et al., 1998, s.95). Det framkommer i ovan-

stående källor att åldersgräns för tonårspojkar är något återkommande hos kvinnojourer i 

västvärlden. Dock har inte åldersgränsen studerats nämnvärt. 

I Näringsdepartementets studie angav endast 1 jour av 70 att de inte hade någon ålders-

gräns för tonårspojkar (Eriksson, 2006, s.123). Många kvinnojourer uppfattar det som ett 

problem att ta emot äldre söner som ser ut som vuxna män, och har ingen lösning på hur detta 

kan åtgärdas (Lorentzi, 2005, s.18).  

Inom kvinnojoursrörelsen anges flera förklaringar till varför tonårspojkar inte kan bo på de 

skyddade boendena tillsammans med sina mammor. Förklaringarna är bland annat att 

kvinnojourerna förbjuder män att vistas där, att situationen och behoven hos kvinnorna och 

andra barn prioriteras, att pojkarna tros utgöra ett hot för de boende eller att kvinnojourerna 

helt enkelt inte anser sig kunna tillgodose pojkarnas behov av insatser (Eriksson, 2006, s.123; 

Mullender et al., 1998, s.95). Andra kvinnojourer kan förbjuda tonårspojkar av rädsla för att 

de ska inleda relationer med de utsatta och sårbara kvinnorna (Mullender et al., 1998, s.95).  
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Tonåringarna kan behöva bo på annat håll eller fortsätta bo hemma hos pappan om 

mamman inte lyckas hitta något skyddat boende som erbjuder dem båda plats 

(Socialstyrelsen, 2005, s.45; Metell, 2001, s.25). Om pojken stannar hos pappan, med andra 

ord förövaren, kan detta leda till att han tar pappans parti och/eller tar över pappans beteende 

(Socialstyrelsen, 2005, s.45; Weinehall, 1997, s.260). I en studie utförd på åtta kvinnojourer i 

England uppgav kvinnor att de hellre stannar i hemmet och utsätts för fortsatt våld än lämnar 

sin son där (Mullender et al., 1998, s.95).  

2.3 Riksorganisationernas syn på åldersgränsen för tonårspojkar på 

kvinnojourerna  

Följande avsnitt behandlar information om hur de olika riksorganisationerna ser på tonårs-

pojkar på kvinnojour, som erhölls under telefonintervjuer med vice ordförande för ROKS, 

Gunilla Westny (2006-12-08) och ordförande för SKR, Carina Ohlsson (2006-12-13), i 

nedanstående text refererade till som informanter. Denna del ligger inte till grund för analysen 

av resultatet men åsyftar att förklara riksorganisationernas ståndpunkt i frågan. Intervjuerna 

utgick från guiden i bilaga 6. 

Informanterna uttryckte att det finns begränsad kunskap om hur det ser ut på de skyddade 

boendena i Sverige gällande en åldersgräns för tonårspojkar. Hur många kvinnojourer som har 

en åldersgräns och vad den i så fall är, samt av vilka anledningar den uppkommit hade de inte 

någon djupare kunskap om. Westny sade att åldersgränsen antagligen har uppkommit genom 

kvinnojourernas erfarenheter av att ha tonårspojkar boende där. Eftersom jourerna är så olika i 

uppbyggnad, sade hon sig tro att jourerna har utgått från sina egna förutsättningar när de har 

infört en åldersgräns för pojkar. Alla kvinnojourer är självständiga föreningar vilka riks-

organisationerna inte kan bestämma över. Det framkom under intervjuerna att åldergränsen 

har diskuterats inom SKR men inte inom ROKS. 

Ohlsson och Westny nämnde flera skäl till varför tonårspojkar inte kan bo på de skyddade 

boendena. Främst verkade det vara lokalernas utformning som skapar problem. Båda 

berättade att tonårspojkar inte kan bo på kvinnojourer med kollektivboende. Det fungerar inte 

att ha tonårspojkar där, speciellt inte tillsammans med unga kvinnor. De sade sig uppfatta det 

som ett praktiskt problem som skulle gå att lösa med andra lokaler.  

Ohlsson uttryckte att åldersgränsen är problematisk eftersom den strider mot FN:s 

konvention om barnets rättigheter; att barn är barn upp till 18 år, oavsett kön. Hon uppgav att 

SKR följer FN:s konventioner gällande mäns våld mot kvinnor och ansåg att de även ska följa 

barnkonventionen. På SKR arbetar de för barnens rätt till hjälp och då är det inte förenligt att 
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utesluta tonårspojkar från denna hjälp. Ohlsson sade sig tro att det i tonåren kan vara extra 

jobbigt att bo i kollektiv eftersom det är en känslig period. Detta behöver inte innebära att det 

alltid är tonårspojkar med familjer som får hitta ett annat boende, det kan lika gärna vara en 

familj med tonårsdöttrar som inte kan bo på det skyddade boendet, om det redan bor pojkar 

där.  

Forskning som tyder på att barn som bevittnat våld i hemmet, och särskilt pojkar, riskerar 

att själva utöva våld som vuxna sade sig Ohlsson inte se som en anledning till att inte ta emot 

pojkar på kvinnojourerna. Dels går det inte att veta vilka barn det är och dels går det inte att 

utgå ifrån ålder eftersom det kan vara de yngre pojkarna som faktiskt får bo på det skyddade 

boendet som blir våldsamma som vuxna. Konsekvenser som Ohlsson såg med att ha en 

åldersgräns för tonårspojkar kan vara att pojken känner skuld eftersom han då förvägrar 

familjen möjligheten till skyddat boende. 

Westny uppgav att pojkar i tonåren uppfattas som unga män i puberteten och att män inte 

har tillträde till kvinnojourerna. Därav är det ganska naturligt att pojkarna inte kan bo där. 

Hon var av uppfattningen att kvinnor inte ska behöva möta män på de skyddade boendena, att 

jourerna ska vara mansfria zoner och att jourerna alltid utgår från kvinnorna som bor där. Hon 

sade att unga kvinnor inte ska behöva utsättas för unga killar som flörtar och är påstridiga, när 

de befinner sig på en kvinnojour. En ytterligare förklaring till åldersgränsen skulle kunna vara 

att muslimska kvinnor inte kan umgås med unga män utan att bära slöja. Westny sade att det 

även är svårt för pojkar som bor på skyddat boende eftersom det inte är speciellt roligt att bo 

under sådana förhållanden och kontakten med skola och vänner försvåras. Hon sade sig tro att 

många pojkar inte vill bo på skyddat boende på grund av dessa omständigheter.  

Westny uttryckte att undantag från åldersgränsen dock görs hela tiden. Det går alltid att 

testa och se om det fungerar att pojken bor på kvinnojouren. Hon sade att jourerna är anpass-

ningsbara och att åldersgränsen inte är oföränderlig.  

Båda framhöll att lösningar för familjer med tonårssöner alltid eftersträvas men att det är 

socialtjänstens ansvar att ordna ett annat boende när kvinnojourerna inte kan ta emot dem. 

Westny ansåg att det inte enbart kan ligga på kvinnojourerna. Ohlsson tyckte att det inte är 

någon bra lösning att splittra familjer genom att låta pojken bo till exempel hos pappan. 
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3 Teori 
Till denna uppsats användes en socialkonstruktivistisk teori. Resultaten har främst analyserats 

utifrån utvalda begrepp från Berger och Luckmanns (1998/1966) kunskapssociologiska teori 

om den sociala verkligheten. Inledningsvis kommer socialkonstruktivismen att beskrivas 

generellt. Därefter kommer användbara begrepp som Institutionalisering, Legitimering, Face-

to-face-situation samt Typifiering förklaras närmare.  

 I denna uppsats benämns teorin socialkonstruktivistisk trots att socialkonstruktionistisk 

kanske är en mer direkt översättning av engelskan constructionism. Detta för att begreppet 

konstruktivism är mer utbrett i Norden och för att det inte finns någon enighet om huruvida 

orden överensstämmer eller inte i så fall på vilket sätt (Sahlin, 2002, s.111).  

3.1 Socialkonstruktivism 

Enligt socialkonstruktivismen är människors tankar och handlingar konstruktioner 

(Wenneberg, 2001, s.11-12). Människors uppfattningar om verkligheten skapas utifrån deras 

historiska och kulturella bakgrund i samspel med andra i det sammanhang som de verkar. Det 

finns således ingen sann verklighet, utan flera skilda konstruktioner av den (Burr, 1995, s.3-4, 

81). Människors handlingar kommer att spegla den verklighet de uppfattar sig leva i 

(Wenneberg, 2001, s.161-162). Handlingar som upplevs som naturliga av människan varierar 

över tid och rum, vilket tydligt går att urskilja när skilda kulturer studeras och förändringar 

inom dem uppdagas (se ibid., s.62). Utifrån socialkonstruktivism kan det ses som en illusion 

hos oss människor när vi tror att något inte kan vara på något annat sätt eftersom allt är 

konstruerat (ibid., s.58, 64).  

Berger och Luckmann (1998/1966) har utvecklat en kunskapssociologisk teori om den 

sociala verkligheten som influerat stora delar av den nutida socialkonstruktivistiska teori-

bildningen. Kunskapssociologin syftar till att studera den kunskap som tas för given i och 

mellan samhällen. Till detta hör också att varsebli de processer vari kunskaper etableras och 

uppfattas som ”verklighet” av individerna, eftersom de definitioner som människor har av 

verkligheten oftast har en självuppfyllande funktion (ibid., s.149). 

De använder sig av tre påståenden i sin syn på skapandet av verkligheten: 

- Samhället är en mänsklig produkt  

- Samhället är en objektiv verklighet 

- Människan är en social produkt.  
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Berger och Luckmann menar att samhället består av institutioner som skapats av 

människan genom handlingar som har en tendens att bli vanemässiga, därav betecknas 

samhället som en mänsklig produkt. Människor upplever dock inte dessa institutioner som 

konstruktioner utan som självklarheter utanför mänsklig kontroll, vilket leder till deras andra 

påstående att samhället är en objektiv verklighet. Människan betecknas som en social produkt 

genom att hon inte ifrågasätter institutionernas funktion, uppbyggnad och normer utan tar dem 

för givna (ibid., s.70-79).  

 Institutioner skapas och befästs genom att två eller flera personer interagerar och delar 

uppfattningar eller handlingar. Om interaktionen fortgår skapas en kontinuitet som med tiden 

blir ett vanemässigt och normerande mönster, vilket kännetecknar alla sorters institutioner. En 

institution kan vara ett samhälle likväl som en parrelation. Sociala institutioner fortlever för 

att de anses ha en funktion i det samhälle där de konstruerats. Om inte institutionen i sig eller 

argumenteringen för dess upprätthållande längre framstår som självklar kommer den att 

modifieras eller försvinna (Berger & Luckmann, s.70-72).  

Berger och Luckmann anser att kunskapen har en primär roll i de processer som 

konstruerar samhället genom ett dialektiskt förhållande. Samtidigt som kunskapen är en social 

konstruktion är den en faktor som både styr och förändrar människors uppfattningar om 

verkligheten (s.12-13). Det sociala kunskapsförrådet innehåller kunskap om människors 

situation, kunskap som tas för given av människan själv men även av andra. Det förflyttas 

mellan generationer och blir en del av människans vardagliga liv (ibid., s.55-56, s.58). Det 

sociala sammanhanget påverkar människors kunskap om omgivningen (Wenneberg, 2001, 

s.19). Berger och Luckmann (1998/1966) menar att kunskap behövs om både det som 

benämns som rätt handlat och det som förklaras som fel handlat inom en institutions struktur 

för att individen ska handla i enlighet med institutionen (s.138).  

3.1.1 Institutionalisering 

Enligt Berger och Luckmann (1998/1966) riskerar alla handlingar att bli vanemässiga, vilket 

de benämner som institutionalisering (s.69). Återkommande handlingsmönster kan innebära 

ett energibesparande för individerna som agerar inom institutionen eftersom färre alternativ 

finns att välja på (ibid.). ”Så här gör man” blir ett vedertaget begrepp vilket med tiden gör det 

allt svårare att förändra fast inarbetade rutiner (ibid., s.75). Med andra ord befrias den 

enskilda individen från att fatta egna beslut när situationen uppkommer. Ett försvar av en 

handling eller uppfattning kan vara att dessa initialt har skapats av eller uppkommit genom 
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någon annan för vilken individen själv inte behöver stå till svars. Individen ser sig därav inte 

nödvändigt som ansvarig för att förändra rutinerna eller situationen (ibid., s.70).  

Institutionalisering kan leda till att människors vanemässiga handlingar begränsas till den 

grad att det inte finns utrymme för flexibilitet. Däremot behöver inte en stagnation innebära 

att institutionerna slutar existera, men att de med tiden behöver än mer legitimera sin 

verksamhet för omvärlden. Institutionerna ger förklaringar till sitt handlande, skäl som ofta 

definieras som det ”rätta” och kanske enda möjliga i deras uppfattade verklighet (ibid., s.138). 

Institutionella förändringar är dock möjliga eftersom människan har förmågan att tänka 

kritiskt (Burr, 1995, s.90), och är medveten om möjligheten att förändra institutionerna 

(Berger & Luckmann, 1998/1966, s.75). Berger och Luckmann förklarar att allt som är socialt 

konstruerat kan förändras genom att allt är historiska skapelser av mänsklig aktivitet (s.136). 

3.1.2 Legitimering 

Institutioner behöver legitimera sig; med andra ord förklara och därigenom rättfärdiga sin 

existens och sitt handlande. Legitimering av verksamhetens utföranden brukar inte vara 

nödvändig i början av institutionaliseringen utan först när institutionen kommer i kontakt med 

utomstående eller får nya medlemmar. Legitimeringens funktion är inte bara av normativ art 

på så sätt att den talar om varför vissa handlingar är mer adekvata än andra, utan innebär även 

att människan får kunskap om varför företeelser är som de är. Detta innebär att långt inarbe-

tade vanor ofta inte ifrågasätts och att värderingar framstår som kunskap (se avsnittet ovan; 

3.1.1 Institutionalisering) (Berger & Luckmann, 1998/1966, s.112-113). 

Legitimering används bland annat för att övertyga nya institutionsmedlemmar. Genom att 

legitimera sina handlingar på ett konsekvent och uttömmande sätt, skyddas verksamheten och 

nya generationer lär sig att se på uppkomna situationer på liknande vis. Individer förväntas att 

konsekvent hålla fast vid de rutiner och definitioner av situationer som kopplas samman med 

institutionen, speciellt då de lockas att handla på ett annat sätt som skulle kunna tänkas strida 

mot institutionens verksamhet (ibid., s.78-79).  

Institutioner legitimerar även handlingar eller allmänt vedertagna regler för att dölja den 

osäkerhet som dessa kan förknippas med. Genom en legitimering rättfärdigas dessa vilket 

även minskar risken till att de ifrågasätts eller krävs på andra förklaringar. En konsekvens av 

legitimeringar kan bli ett förnekande av andra handlingar och sätt att förklara dessa handlingar 

som inte överensstämmer med institutionens (ibid., s.134).  

Institutionerna legitimeras alltså av individer med konkreta sociala intressen. 

Institutionerna och dess legitimeringar är således mänskliga produkter (ibid., s.148-149).   
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3.1.3 Face-to-face-situationer och typifiering  

De tillfällen när individer möts öga mot öga och ges tid till att se vem eller vad den andre är, 

kallar Berger och Luckmann (1998/1966) för face-to-face-situationer (s.41). Individens hand-

lingar, egenskaper och kompetenser blir vid dessa tillfällen synliggjorda. När detta sker kan 

de föreställningar individer har om varandra, eller om en viss grupp, förkastas eller förstärkas 

(ibid., s.42-43, 45).  

Föreställningar om grupper och individer benämner Berger och Luckmann typifieringar 

(s.53, 70-71). Typifieringar är en del av den sociala verkligheten och innebär dels att individer 

anonymiseras samt kategoriseras och dels att de förväntas uppträda på ett visst sätt. De 

typifieringar individen har av andra kan medföra att interaktionen påverkas av denna. När 

face-to-face-situation aldrig äger rum, är av mer ytligt slag eller skedde i det förflutna, har 

människor svårare att individualisera sina typifieringar. Anonymiteten hos typifieringar kan få 

avgörande konsekvenser och ibland leda till att de som typifierats inte uppfattas som delaktiga 

i gruppers verklighet (ibid., s.43-44, 46, 53, 70-71).  

3.2 Teorimotivering 

Socialkonstruktivismen lämpar sig väl för studier där kunskaper och handlingar som 

människor tar för givna problematiseras. Socialkonstruktivismen ifrågasätter människors upp-

fattning om en sann verklighet eller naturliga handlingar, vilket även denna uppsats avser att 

göra. Uppfattningar om verkligheten konstrueras utifrån människans historiska och kulturella 

bakgrund i det sammanhang som hon verkar vilket möjliggör att kvinnojourernas beslut att ha 

en åldergräns kan förstås utifrån flera perspektiv. Socialkonstruktivismen kommer i denna 

uppsats att tillämpas genom tolkning och analys av kvinnojourernas utsagor av tonårspojkar 

och legitimeringar till beslutet att ha eller att inte ha åldersgräns för tonårspojkar.  

Författarnas val att främst utgå ifrån den kunskapssociologiska teorin om konstruktioner 

av den sociala verkligheten utformad av Berger och Luckmann (1998/1966), baseras på att 

flertalet begrepp denna teori bygger på är relevanta för denna uppsats. Eftersom avsikten är att 

undersöka hur representanterna för de skyddade boendena förklarar varför de har eller inte har 

åldersgräns anses begrepp som institutionalisering, legitimering, face-to-face-situationer och 

typifiering som fruktbara för en kommande tolkning av resultatet. Dessa begrepp förväntas 

kunna ge en specifik förklaring av kvinnojourernas syn på tonårspojkars tillträde till de 

skyddade boendena. 

Sambandet, mellan socialkonstruktivism och den bild som kvinnojourerna förmedlar av 

tonårspojkar samt deras val av en eventuell åldersgräns, kan förstås som att det undersökta 
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fenomenet har uppkommit i samspel med andra kvinnojourer och skapats utifrån den 

verklighet som kvinnojourerna uppfattar sig leva i.  

Institutionaliseringsbegreppet kommer i denna uppsats att användas för att belysa en 

eventuell åldersgräns funktion och fortlevnad bland kvinnojourerna samt dess konsekvenser. 

Begreppet synliggör hur människans handlingar, språk och uppfattningar kontinuerligt skapar 

och upprätthåller institutioner, genom vanemässighet. Institutionalisering kan uppmärksamma 

hur institutionsmedlemmar övertar institutionens värderingar och uppfattar dem som kunskap. 

Vissa handlingar framstår som mer rätt än andra inom institutionen, i detta fall inom 

kvinnojouren.  

Genom att tolka en eventuell åldersgräns utifrån begreppet legitimering förtydligas hur 

kvinnojourerna rättfärdigar förhållningssätten gentemot tonårspojkar. Förklaringar som anges 

är nödvändiga för upprätthållandet av en eventuell åldersgräns.  

En eventuell åldersgräns kopplad till begreppet face-to-face-situation kan synliggöra hur 

undantag från denna gräns sker på kvinnojourerna. Typifiering visar på de konstruktioner av 

pojkar som kvinnojourerna använder sig av när de förklarar valet att ha eller att inte ha en 

åldersgräns. 
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4 Metod 
Under metodavsnitt kommer metodval, urvalsförfarande, metodbearbetning, trovärdighet, 

samt etiska överväganden att diskuteras och motiveras.  

4.1 Forskningsdesign 

Forskningsdesignen för denna uppsats var både kvantitativ och kvalitativ, en så kallad mixad 

design. Metoderna kombinerades för att studera åldersgränsen från olika perspektiv. En total-

undersökning om åldersgräns för tonårspojkar genomfördes med enkäter för att få en allmän 

uppfattning om hur det ser ut bland Sveriges kvinnojourer. Enkäterna kompletterades genom 

sex intervjuer med ansvariga för kvinnojourer med skyddad boende i Stockholmsområdet, för 

att försöka utröna vad valet att ha en åldersgräns eller inte bottnar i samt hur fenomenet 

upprätthålls på jourerna. 

Uppsatsens ansats var främst deduktiv, vilket innebar att socialkonstruktivistisk teori 

styrde utformandet av syfte och frågeställningar, intervjufrågor samt analys.  

4.1.1 Kvantitativ delstudie 

Den kvantitativa forskningsmetodens ändamål är att beskriva det studerade genom att urskilja 

storlek, mängd samt variationer (Kvale, 1997, s.67). Valet av kvantitativ metod grundade sig 

på lämpligheten att göra en enkät på grundval av populationens storlek. Studien ämnade täcka 

alla Sveriges kvinnojourer med skyddat boende. I enkäten efterfrågades det främst kvanti-

fierbara fakta som hur många kvinnojourer i Sverige som har en åldersgräns för barn samt vad 

denna gräns är. Avsikten var att erhålla en helhetsbild genom en statistisk sammanställning. 

Kvale benämner denna typ av kartläggning för bakgrundsmaterial vilket innebär att det inte 

ligger till grund för analysen men behövs för att stärka undersökningen och ge empiri (s.91).  

4.1.2 Kvalitativ delstudie 

Kvalitativ metod möjliggör för forskaren att finna kunskap om och beskriva ett fenomens 

egenskaper utifrån individers erfarenheter och åsikter (Malterud, 1998, s.43, 78). Genom 

kvalitativ metod ges utrymme för individers subjektiva uppfattning om verkligheten (Larsson, 

2005, s.92).  

Till denna studie valdes intervjun som metod för att studera en specifik företeelse, tonårs-

pojkars tillträde till kvinnojourer. Intervjuer ansågs vara av största vikt för att kunna ställa 
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följdfrågor samt skapa en utförlig uppfattning om konstruktionen av tonårspojkar och 

huruvida en åldersgräns för pojkar diskuteras inom kvinnojourerna.  

4.2 Vetenskapsfilosofisk position 

I denna undersökning användes ett postmodernt synsätt. Inom postmodernismen betonas 

variationen i skilda tolkningar samt hur kunskapen förmedlas genom relationer, språk och 

kontext (Alvesson & Sköldberg, 1994; Crotty, 1998; Kvale, 1997 i Larsson, 2005, s.94). 

Utifrån postmodernismen läggs betydelsen främst på nyanser, skillnader och paradoxer. Detta 

synsätt fokuserar på den sociala och språkliga konstruktionen av verkligheten, vilket innebär 

att det inte finns några universella sanningar utan endast kunskap bestämd av kontexten 

(Kvale, 1997, s.42, 44-46). Socialkonstruktivismen, som genomsyrar denna studie, är det 

postmoderna synsättets utgångspunkt. Genom intervjuer ges möjlighet att få kunskap om hur 

det studerade fenomenet konstrueras av intervjupersonerna (Larsson, 2005, s.93-94).  

Vid intervjuer är intervjuaren, utifrån ett postmodernistiskt perspektiv, med och 

konstruerar resultatet utifrån samtalen. Intervjupersonerna utvecklar sina svar med hjälp av 

intervjuaren (Kvale, 1997, s.204).  

De kvalitativa metoderna tillhör en hermeneutisk kunskapstradition (Malterud, 1998, 

s.48), vilket denna uppsats byggde vidare på. Den hermeneutiska processen innebär 

förståelsen av meningen hos texter och inleds med att undersökaren ställer frågor till texten 

(Alvesson & Sköldberg, 1994, s.162). Denna förståelse och de tolkningar som eftersträvas är 

alltid grundade i undersökarens förförståelse (ibid., s.165). Grunden i hermeneutiken är den 

hermeneutiska cirkeln; att meningen hos en del inte kan förstås om den inte sätts i samband 

med helheten och att helheten inte kan förstås utan delarna (ibid., s.115).  

Utifrån en hermeneutisk förståelse, precis som utifrån postmodernismen, kan resultaten 

aldrig sägas vara sanna, utan de är alltid tolkade i en viss kontext och därför provisoriska 

(Alvesson & Sköldberg, s.168). Resultaten kan uppfattas som olika perspektiv som förklarar 

ett fenomen. Dock är vissa tolkningar mer rimliga än andra (Lilja, 2005a, s.276). Detta visar 

på att de resultat, tolkningar samt val av citat som framkommer i denna uppsats endast kan 

förstås utifrån den kontext och process som uppsatsen arbetades fram i. Den postmoderna och 

hermeneutiska vetenskapspositionen har haft betydelse för hur författarna valt att tolka och 

framställa respondenternas svar och den övriga texten i uppsatsen. 
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4.3 Datainsamling och urval 

4.3.1 Urval och avgränsningar  

Populationen är de grupper eller individer som är aktuella för studien. Elofsson (2005) skiljer 

mellan målpopulation och rampopulation, där målpopulationen beskriver den grupp som 

önskas studeras och rampopulation den grupp som är praktiskt möjlig att studera (s.63). 

Målpopulationen för denna studie är kvinnojourer med skyddat boende i Sverige där kvinnor 

kan bo tillsammans med sina barn. Rampopulationen skiljer sig åt mellan den kvantitativa och 

den kvalitativa delen. Enkätundersökningen skickades ut till alla Sveriges kvinnojourer och är 

således en totalundersökning, medan rampopulationen för intervjudelen bestod av sex repre-

sentanter för kvinnojourer i Stockholmsområdet.  

Enkäterna skickades ut över Internet eller per post. Även respondenterna fyllde i en enkät 

tillsammans med intervjuarna.  Kontaktuppgifter till alla 160 kvinnojourer erhölls på riks-

organisationernas webbplatser i register där även icke-medlemmar och fristående jourer ingår. 

Där framgår vilka som har skyddat boende. Författarna kontaktade även andra kvinnojourer 

när det var oklart om huruvida de erbjöd skyddat boende eller inte, för att säkerställa att alla 

kvinnojourer med skyddat boende deltog i undersökningen. Skyddade boenden som inte 

påträffades i riksorganisationernas register, hittades under processen i kontakten med andra 

jourer och genom tidningsartiklar. Antalet kvinnojourer med skyddat boende uppgick till 125 

stycken.  

Urvalet för intervjuerna baserades på det som Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud (2003) benämner variation, till skillnad från att välja homogena analysenheter 

utifrån populationen (s.100-101). Variationen bland respondenterna speglades genom att 

kvinnojourer från riksorganisationerna ROKS och SKR samt fristående kvinnojourer i 

Stockholm ingick.  

Den kvalitativa studien kombinerade två urval; disproportionellt stratifierat samt 

strategiskt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, s.195, 256). Stratifierat urval kan 

liknas vid ett kriterieurval fast med slumpmässighet (ibid., s.194, 198-199). Urvalet 

bestämdes genom att kvinnojourerna placerades i strata där tre grupper konstruerades (ROKS, 

SKR, fristående). Därefter lottades två stycken från varje kvot fram. Antalet respondenter från 

varje kvot var inte representativt för populationen eftersom antalet kvinnojourer i 

Stockholmsområdet tillhörande de olika grupperna inte överensstämmer med antalet som 

valdes ut. Ett strategiskt urval användes därefter, genom att den person som av kvinnojouren 

ansågs ha mest insyn i företeelsen åldersgräns i dess sammanhang intervjuades. 
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För det strategiska urvalet ställdes två kriterier för kvinnojourerna upp. Kraven var att det 

skyddade boendet skulle ta emot fler än en kvinna (med barn) åt gången samt att respondenten 

skulle kunna uttala en officiell ståndpunkt för kvinnojourens räkning. De som valdes ut att 

representera kvinnojouren var alla ansvariga för verksamheterna i form av föreståndare, 

ordförande eller av dessa särskilt utsedd som lämplig person. 

En anledning till att alla genomförda intervjuer skedde med kvinnojourer i Stockholm var 

att Stockholm är den svenska stad där flest jourer med skyddade boenden huserar. Det ansågs 

därav kunna ge jourerna en ökad chans till anonymitet inom gruppen. 

4.3.2 Bortfall  

Det externa bortfallet kännetecknar de personer som inte velat delta i undersökningen. Ett 

internt bortfall åsyftar de frågor inom undersökningen som inte besvarats (Ejlertsson, 1996, 

s.22). Både ett externt som ett internt bortfall gjorde sig gällande i enkätundersökningen. 

Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2003) anses ett bortfall på 20-35 

procent normalt (s.206). Bortfallet i enkätundersökningen var 18,4 %. Av 125 tillfrågade 

kvinnojourer valde 102 stycken att besvara enkäten. Bortfallet för denna undersökning kunde 

således ses som under genomsnittet. Bortfallet reducerades genom påminnelser i form av e-

post eller telefonsamtal. De skyddade boenden som inte författarna kommit i kontakt med 

räknades inte som ett bortfall.  

Vid en bortfallsanalys gick det att urskilja att merparten av de kvinnojourer som hade 

kontaktats via telefon eller e-post, innan enkäten distribuerades, besvarade enkäten. Det 

visade sig vara svårare att motivera ett deltagande i de fall där ingen kontakt skett tidigare.  

Det kan inte säkerställas att alla kvinnojourer i Sverige erbjudits att delta i enkäten, men 

de två riksorganisationerna ROKS och SKR kontaktades i ett försök att täcka in alla. Det är 

möjligt att alla kvinnojourer inte kontaktades med anledning av att vissa eventuellt startades 

upp under undersökningens gång, inte fanns med i de register som tillhandahålls av SKR och 

ROKS samt i de fall då kontakt inte kunde tas på grund av att jouren var tillfälligt vilande.  

Det interna bortfallet inkluderade de frågor som inte besvarades samt de fall när enkäten 

inte avslutades. Dock gällde det endast frågor som inte berörde själva frågeställningarna, som 

kvinnojourernas e-post-adress/namn och den mer valfria frågan om motivering/tillägg.  

För den kvalitativa undersökningsdelen förekom det inga bortfall. Med anledning av att en 

av respondenterna blev försenad påbörjades intervjun med en annan kvinna på jouren. Sista 

delen av intervjun slutfördes med båda kvinnorna eftersom den tilltänkta respondenten infann 

sig. 
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4.3.3 Informanter och respondenter  

I studien särskiljdes begreppen informant och respondent mellan de olika delstudierna. I 

denna studie benämndes de som besvarade enkäten samt de som intervjuades per telefon för 

informanter; individer som informerade om hur ett visst fenomen är beskaffat (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003, s.253-254). Detta med anledning av att inga egna 

tankar, åsikter eller känslor efterfrågades utan endast konkreta fakta. Respondenter betecknas 

de tillfrågade som i undersökningen haft möjlighet att framföra sina åsikter och tankar kring 

ett visst ämne (ibid., s.254), vilket de ansvariga för kvinnojourerna som intervjuats ansågs ha 

gjort. 

 Två telefonintervjuer med styrelsemedlemmar för respektive riskorganisation, ROKS och 

SKR, genomfördes för att se vad organisationer på ett nationellt plan anser om fenomenet 

åldersgräns.  

4.3.4 Urval av litteratur och litteratursökning  

Fokus i den tidigare forskningen var att studera mottagandet och bemötandet av de barn, 

speciellt pojkar, som kommer till kvinnojourer. Hur barn som bevittnar våld reagerar eller 

vilken hjälp som är mest lämplig behandlades inte i uppsatsen. Socialkonstruktivistisk teori 

studerades, med fokus på kunskapssociologisk teori om den sociala verkligheten. 

Sökorden utgick från studiens teman; barn på kvinnojour, tonårspojkar och åldersgräns, 

både på svenska och på engelska. Litteratursökning skedde i databaser med anknytning till 

eller relevanta för socialt arbete, Libris och databaserna PsycINFO, Social Services Abstracts 

och Sociological Abstracts. Litteraturen valdes främst ut bland referenser till diverse böcker, 

rapporter, uppsatser och artiklar. Sökning skedde även på de författare som behandlat ämnet i 

tidigare artiklar.  

4.4 Utformning av den kvantitativa och kvalitativa delstudien 

4.4.1 Enkätens utformning 

Enkäten utformades i enlighet med syfte och problemställningar. Enkäten gjordes kortfattad 

med få frågor för att öka deltagandet och endast behandla de områden som var av intresse för 

studien (se bilaga 2). Enkäten utformades och fylldes i över Internet vilket innebar att enkäten 

öppnades genom att gå in på en länk och ange ett i förväg utdelat lösenord. 

 Enkäten testades av utomstående för att bekräfta att internetlänken fungerade och att 

frågorna var förståeliga. 
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Brister med enkäten var att många av informanterna valde att avbryta sin medverkan vid 

sista frågan gällande jourens e-postadress, vilket resulterade i att uppgifter saknas om vilka 

jourer som svarat vad. Svaren kunde således inte kopplas till respektive jours 

medlemstillhörighet i SKR respektive ROKS.   

4.4.2 Intervjuguidens utformning 

Intervjun utgick ifrån en halvstrukturerad intervjuguide som baserats på olika teman (se bilaga 

4). De olika temana innehöll några frågeställningar som utformats utifrån problem-

formuleringen och den teoretiska ansatsen. Alla respondenter fick även besvara tre standardi-

serade situationsexempel för att reducera felkällor som kan härledas till mätinstrumentet (se 

bilaga 5 samt 4.6.2 Reliabilitet).  

 En testintervju genomfördes och intervjuguiden diskuterades med en kvinna inom kvinno-

joursrörelsen för att utröna dess användbarhet och hur den kunde revideras.  

 Om intervjuguiden varit mer strukturerad kunde eventuellt mer relevant information som 

behandlade fenomenet åldersgräns ha erhållits. 

4.5 Databearbetning, analys och tolkningsförfarande 

4.5.1 Enkäter och enkätbearbetning 

Data från enkäterna sammanfogades och bearbetades i kalkylprogrammet Excel. I enkätdelen 

låg fokus på en av frågeställningarna; åldersgräns för pojkar. De motiveringar som 

informanterna i vissa fall valde att göra presenterades i ursprunglig form under 

resultatkapitlet. Resultaten användes för att besvara omfattningen av åldersgräns för 

tonårspojkar på kvinnojourer i Sverige.  

4.5.2 Intervjuer och intervjubearbetning 

Alla inspelade intervjuer transkriberades så ordagrant som möjligt. Talspråk och eventuella 

grammatiska språkfel omvandlades till viss del, dels för att öka läsbarheten i citaten, dels för 

att öka anonymiteten då vissa uttryck och dialekter kan vara avslöjande. Pauser skrevs ut som 

… och tvekande ord av typen ”eh”, ”öh”, ”hmm”, ”ah” transkriberades också. När citaten 

förkortades användes […]. Båda författarna lyssnade av alla intervjuerna för att se att 

transkriberingen stämde. 

Data från intervjuerna behandlades genom att först sammanfatta varje intervju och identi-

fiera stycken relevanta för frågeställningarna. Skilda avsnitt om åldersgränser utifrån 
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typifiering, face-to-face-situation, legitimering och institutionalisering låg till grund för 

kategoriseringar samt jämförelser respondentsvar emellan.  

Som ett led i bearbetningen utifrån en hermeneutisk ansats ställdes frågor angående 

åldersgräns till materialet för att kunna skilja ur det som ansågs vara av vikt inför analysen. 

Intervjuerna delades upp i olika teman utifrån frågorna, genom en så kallad menings-

kategorisering (se Kvale, 1997, s.178-180). Meningskoncentrering användes till viss del i 

resultatavsnittet genom att korta och sammanfatta vissa citat (se ibid., s.175-178). Under 

tematiseringen söktes gemensamma faktorer till fenomenet åldersgräns och den 

socialkonstruktivistiska teorin var ständigt i åtanke när detta skedde. 

4.6 Uppsatsens trovärdighet 

Uppsatsens trovärdighet baseras på undersökningens validitet och reliabilitet. Detta kommer 

tillsammans med trianguleringen av metoder att diskuteras nedan. Resultatens generaliser-

barhet kommer även att lyftas fram. 

4.6.1 Validitet  

Validering av en studie är ett sätt att uppmärksamma dess giltighet utifrån studiens 

”trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet” (Kvale, 1997, s.219), med andra ord, att 

undersöka det som var tänkt att undersökas med hjälp av en viss metod (ibid.). Kvale (1997) 

liknar validitet med undersökningens kvalitetskontroll och betonar valideringens vikt under 

hela undersökningen (s.213). 

 Forskarens hantverksskicklighet under undersökningen är av stor vikt vid valideringen. 

Detta innebär att ständigt kontrollera fakta, ifrågasätta meningen i det som sägs och att kunna 

tolka materialet teoretiskt. Även i ett postmodernt synsätt har hantverksskickligheten och 

forskarens trovärdighet betydelse (ibid., s.218-220). 

Enkäten är den kvantitativa delstudiens mätinstrument och frågor som rörde både flickors 

och pojkars tillträde till de skyddade boendena ställdes. Enkäten avslutades med en öppen 

fråga för att ge informanterna utrymme att motivera sina svar. Fördelen med en enkät-

undersökning anses vara att mätinstrumentet inte medför någon påverkan från intervjuaren, 

eftersom denne inte närvarar vid ifyllandet (Andersen & Gamdrup, 1994, s.86). Dock kan den 

inte sägas vara helt objektiv eftersom den utformats av uppsatsförfattarna. Nackdelen med 

undersökarnas frånvaro vid utförandet kunde i sin tur vara att informanterna inte kunde få 

direkt hjälp vid eventuella oklarheter. Telefonnummer och e-post-adress lämnades så att 

informanterna kunde kontakta författarna, vilket även skedde i några få fall. Validiteten för 
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enkäten påverkades av att alla frågor inte besvarades samt att enkäten inte avslutades i vissa 

fall. 

Mätinstrumentet för den kvalitativa delstudien var undersökarna själva. Ett försök till 

validering skedde genom att förhållningssättet gentemot respondenterna diskuterades innan 

intervjuerna samt genom utarbetandet av en intervjumall som byggde på de teman som avsågs 

att studeras. Under intervjuerna skedde återkopplingar genom följdfrågor, förtydliganden och 

en avslutande sammanfattning. Respondenterna fick därigenom möjligheten att revidera vissa 

missförstånd. I undersökningens slutskede kontaktades vissa av kvinnojourerna för mindre 

kompletteringar eller förtydliganden av de uppgifter som framkommit under intervjuerna. Allt 

insamlat material bearbetades noga. 

Det kan tänkas att det förekom en intervjuareffekt under vissa av intervjuerna vilket skulle 

kunna ha påverkat tillförlitligheten i deras svar (se Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2003, s.262). Vad som framkommit i intervjuerna kan således ha varit svar som 

en kvinnojour förväntas svara och svar av mer politisk korrekt karaktär än vad som i 

verkligheten var fallet. Dock gick det inte att säkerställa att det förekommit någon intervjuar-

effekt men författarna var uppmärksamma på att detta kunde ha skett. 

I resultatdelen användes citat och beskrivningar från respondenterna i stor utsträckning, ett 

tillvägagångssätt som anses kunna bygga upp validiteten (Larsson, 2005, s.100). 

4.6.2 Reliabilitet 

Hög reliabilitet betecknar de undersökningar som inte innehåller några slumpmässiga eller 

systematiska fel, varken under datainsamlingen eller under bearbetningen (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2003, s.67-68).  

För den kvantitativa delen anses det av vikt för undersökningens reliabilitet att frågorna är 

tydligt formulerade (Lilja, 2005b, s.294). Enkäten skapades med enkla och tydliga frågor där 

endast fasta svarsalternativ fanns som ja och nej samt ålder (när detta blev aktuellt).  

För den kvalitativa delstudien kan återkoppling, direkt transkribering, renskrivning av 

anteckningar tänkas eliminera de slump- och slarvfel som kan uppkomma i samband med och 

efter intervjun (Se Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003, s.67-68). Författarna 

använde sig av samtliga åtgärder för att öka studiens reliabilitet.  

Begreppet reliabilitet bestäms utifrån studiegenomförandets stabilitet, något som mäts 

utifrån variationer i bland annat tid, plats och intervjuare som förekommer eller inte under 

undersökningens gång (Elofsson, 2005, s.66). Intervjuerna genomfördes med dessa kriterier i 

åtanke. I samtliga fall skedde intervjun på respektive kvinnojour, en plats som respondenten 
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var bekant med och själv valde. Författarna genomförde tre intervjuer vardera. Diskussion 

fördes om olika intervjuare kunde antas försämra studiens reliabilitet. Dock ansågs det som en 

möjlighet att öka reliabiliteten med anledning av att två intervjuare kunde täcka upp det som 

förbisågs under intervjuandet. Eftersom båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer 

ansågs intervjuerna likna varandra i utformning och utförande. Med undantag för att inter-

vjuerna skedde på olika kvinnojourer förekom ingen annan variation dem emellan. 

Ledande frågor är något som kan antas påverka studiens reliabilitet (Kvale, 1997, s.146, 

258). I konstruerandet av intervjufrågor till denna undersökning fanns en stor försiktighet och 

motvilja till användandet av ledanden frågor och en strävan att undvika denna frågetyp 

präglade samtliga intervjuer. 

Genom användandet av så kallade situationsexempel, säkerställdes att en del av frågorna 

ställdes lika till samtliga respondenter (bilaga 5). Dessa strukturerade frågor sågs som ett led i 

att utröna mätinstrumentets stabilitet genom att liknande svar erhölls vid två tillfällen under 

intervjuerna samt att samma frågor ställdes till alla respondenterna. 

4.6.3 Triangulering 

Triangulering av metod kan tänkas öka studiens validitet och reliabilitet tack vare att de 

felkällor eller begränsningar som en viss metod kan medföra minskas eftersom en ytterligare 

metod kan belysa frågeställningen utifrån ett annat perspektiv (Patton, 1990 i Larsson, 2005, 

s.117). I denna studie användes två olika metoder för insamlandet av data. 

Även en undersökartriangulering användes eftersom det var två personer som deltog i 

insamlingen och analysen av data. Därmed prövades olika tolkningar mot varandra, vilket, 

enligt Larsson (2005), ökar trovärdigheten (s.112).    

4.6.4 Generaliserbarhet 

Generalisering åsyftar i vilken utsträckning studiens erhållna resultat speglar populationen, i 

detta fall kvinnojourernas konstruktioner av tonårspojkar och legitimeringar av olika ålders-

gränser. Även om kvantitativ och kvalitativ metod möjliggör skilda sätt att generalisera en 

studies resultat, har båda som mål att kunna uttala sig allmängiltigt om en population 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003, s.174). 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2003) menar att det är möjligt att uttala 

sig generellt om en undersökning så länge studiens frågeställning är ”tillräckligt generell och 

populationen tillräckligt homogen” (s.183). Det är således karaktären på frågorna och 

populationens sammanställning som avgör.  
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Enkäterna ingick i en totalundersökning av alla Sveriges kvinnojourer med skyddat 

boende. Slutsatser utifrån materialet var således nästintill generella för hur det ser ut bland 

kvinnojourerna i fråga om åldersgräns för pojkar i Sverige, med förbehåll för ett visst bortfall.  

Intervjuerna genomfördes med endast sex kvinnojourer med skyddat boende, vilka 

dessutom var belägna i Stockholmsområdet. Svaren kunde tänkas variera mellan storstad och 

småstad, men även beroende på antalet intervjuade kvinnojourer som var medlemmar i 

respektive riksorganisation, SKR och ROKS samt de jourer som var fristående. En generali-

sering om åldersgränsens omfattning på alla Sveriges kvinnojourer utifrån den kvalitativa 

studiens resultat kunde därav bli snedvriden.  

Denna uppsats gav dock en bild av omfattningen av åldersgräns för tonårspojkar på 

kvinnojourer med skyddat boende i Sverige. Den skildrade även några av de röster som finns 

inom kvinnojoursrörelsen gällande åldersgräns för pojkar. Genomgående förklaringar som 

framkom i respondenternas utsagor gällande åldersgräns kunde genom en analytiskt generali-

sering utifrån socialkonstruktivismen sägas vara allmängiltiga för Sveriges kvinnojourer med 

skyddat boende (se Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003, s.178).  

4.7 Etik vid insamling och rapportskrivning 

En av grundprinciperna vid utförandet av en studie är att den ska anses vara av vikt för 

samhällets utveckling samt i detta fall även relevant för socialt arbete (Vetenskapsrådet, 

2002/1990, s.5). Malterud (1998) anser dessutom att målet med all forskning ska vara att den 

kommer fram till något nytt, dvs. att ny kunskap erhålls och förmedlas och att människors 

förtroende inte missbrukas (s.182). De snabba svaren samt deltagandefrekvensen uppvisade 

ett intresse för frågeställningen från kvinnojoursrörelsen. Informanterna bekräftade frågans 

aktualitet och påvisade behovet av en kartläggning och ett problematiserande av åldersgränsen 

för tonårssöner på de skyddade boendena. 

De etiska överväganden som gjordes i studien bygger på de råd gällande information, 

samtycke, konfidentialitet samt nyttjande som Vetenskapsrådet (2002/1990) ställt upp (s.6-

14). Såväl i den kvantitativa som i den kvalitativa delstudien informerades personerna i största 

möjliga mån om studien och dess syfte, undersökningens omfattning samt hur resultaten 

skulle komma att offentliggöras (se bilaga 1 och 3).  

Informanterna tillfrågades inte innan enkätens utskick om samtycke utan samtyckes 

ansågs ha getts vid ifyllandet och returnerandet av enkäten. Respondenterna informerades om 

studiens syfte samt tillfrågades om samtycke först per telefon, därefter genom e-post eller fax 

(se bilaga 3) och sedan i samband med intervjun. Under alla tre tillfällena poängterades det att 
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deltagandet var frivilligt. Respondenterna hade möjligheten att närhelst under studiens gång 

avbryta sin medverkan. Intervjuerna genomfördes på deras villkor och det fanns utrymme att 

gå vidare i intervjun om de inte ville eller ansåg sig kunna besvara någon fråga.  

Konfidentialiteten betonades med visst förbehåll. Trots att jourerna uppgav namn eller e-

postadress i enkäterna användes inte detta under bearbetningen av svaren utan de förblev 

anonyma. Målet att respondenterna skulle vara helt anonyma, medvetandegjordes med tiden 

att konfidentialiteten inte kunde försäkras helt bland dem. De informerades om att det fanns 

en risk att personer med insyn i kvinnojoursverksamheten i Stockholmsområdet skulle kunna 

utröna vilka jourer som deltagit i intervjuerna. Dock var det inga specifika uttalanden från 

respondenterna som förbehållet gällde, utan risken rörde istället hela kvinnojourens 

medverkan som sådan.  

Alla deltagare i denna studie informerades om att all insamlad data endast skulle användas 

för denna uppsats och att allt material efter studiens slutförande skulle förstöras.  

4.7.1 Etik vid analysen 

Under intervjun kan det uppstå ett maktförhållande med anledning av att intervjuaren styr och 

bestämmer vad som skall ingå i intervjun. Maktförhållandet gäller även i presentationen av 

resultat och analys. Intervjuaren kan således tänkas konstruera egna innebörder utifrån 

respondenternas utsagor och välja att endast tolka dessa (Kvale, 1997, s.144, 204). Vid 

intervjutillfällena fanns en medvetenhet om att intervjuarna styrde intervjuns riktning utifrån 

intervjuguidens olika teman. Under analysen övervägdes formuleringar noga för att de skulle 

spegla respondenternas mening. Tolkning och analys skedde utifrån valda teoribegrepp och 

egna värderingar och tolkningar fick stå tillbaka. Vid resultat- och analysdel återgavs och 

bearbetades endast de delar av intervjun som ansågs av vikt för studien, vilka möjligtvis inte 

respondenterna framhöll som viktiga frågor för deras verksamhet.  

4.8 Metodkommentarer  

Till denna studie användes två metoder i form av enkäter och intervjuer, vilket innebar både 

fördelar och nackdelar. Fördelarna med två metoder var att enkätresultaten från 

totalundersökningen visade omfattningen av åldersgränsen på kvinnojourer runtom i landet, 

resultat som därefter kompletterades genom intervjuer. Nackdelen med att använda två 

metoder skulle kunna vara att fokus läggs på en av metoddelarna. I denna uppsats bestämdes 

det att den kvalitativa delstudien skulle ges mer utrymme, och att enkätresultatet inte skulle 

analyseras.  
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En förklaring till bortfallet i den kvantitativa delstudien kan vara att en stor del av 

Sveriges kvinnojourer drivs ideellt och en enkätundersökning har möjligtvis inte varit första 

prioritet. Bortfallet kan även skett på grund av de tillfrågade inte lyckats komma in på länken 

eller i brist av tid valt att inte kontakta författarna (se 4.4.1 Enkätens utformning). 

 Den hermeneutiska ansatsen innebar att meningen i respondenternas utsagor tolkades 

utifrån ställda frågor till materialet och författarnas förförståelse, vilket medförde att det i 

materialet framkom teman utifrån de eftersökta teoribegreppen. Den postmodernistiska 

utgångspunkten innebar en medvetenhet om att den studerade företeelsen konstruerats av 

författarna och att respondenterna inte nödvändigtvis såg åldersgränsen som något intressant 

att undersöka.  

Att vara två uppsatsförfattare kan innebära fördelar genom att det ständigt finns två 

granskare under processen samt att idéer lättare kan bollas mellan författarna vilket minskar 

risken för att bli hemmablind. Reliabiliteten kan tänkas öka med två författare. Nackdelar är 

att processen tar längre tid samt att språket kan skifta i uppsatsen. 
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5 Resultat och analys 

Resultaten från de kvantitativa och kvalitativa delstudierna kommer att redovisas var för sig 

för att därefter jämföras under slutsatser och diskussion.  

5.1 Den kvantitativa delstudien 

125 utskickade enkäter besvarades av 102 kvinnojourer. Frågor ställdes både om åldersgräns 

för flickor och pojkar för att se om en åtskillnad gjordes mellan könen (se bilaga 2). Den 

kvantitativa undersökningen visade att 57 av 102 kvinnojourer med skyddat boende har en 

åldersgräns för hjälpsökande kvinnors söner. De tolv jourer som angett 18 år som åldersgräns 

för pojkar har inte ingått bland dessa eftersom de enligt Barnkonventionen och svensk 

lagstiftning inte bedömts ha någon åldersgräns för barn.  

 

Har ni en åldersgräns för tonårspojkar? 
 

 

 

 

 

   Antal Procent 
Ja 57 56 % 
Nej 45 44 % 

Summa 102 100 % 

På frågan om kvinnojourerna har en åldersgräns för tonårspojkar anger 56 % av kvinno-

jourerna att de har en åldersgräns för tonårspojkar. 

 

Om ja, vilken är åldersgränsen? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålder Antal Procent 
7 1 1,7 % 

12 14 24,6 % 
13 7 12,3 % 
14 5 8,8 % 
15 14 24,6 % 
16 11 19,3 % 
17 2 3,5 % 

Ej angett 3 5,3 % 
Summa: 57 100 % 

På frågan om vilken åldersgräns kvinnojourerna valt att ha för pojkar gavs svarsalternativen 

7-17 år. Det går att utläsa att nästan hälften av de tillfrågade kvinnojourerna med åldersgräns 

27 



valt en åldersgräns på 12 respektive 15 år. En fjärdedel av pojkarna nekas således tillträde till 

jouren innan de blivit tonåringar.  

En åldersgräns för pojkar under 15 år förekom i 27 fall (47 %). Av alla deltagande 

kvinnojourer med skyddat boende har 26 % en åldersgräns för pojkar upp till 15 år. 

Lika många, 47 %, anger att de har en åldersgräns mellan 15-17 år för pojkar. 

Cirka 5 % (3 stycken) har inte angett vilken åldersgräns som satts på deras kvinnojour. 

36 % av informanterna valde att motivera sina svar, vare sig de hade en åldersgräns eller 

inte. Att ha en åldersgräns kunde i flera fall bero på att pojkar i tonåren betraktas som män 

och att det inte fungerar att tonårspojkar bor på jouren med anledning av att det råder mans-

förbud, att kvinnor känner sig hotade eller tar illa vid sig samt att det är ett kollektivboende 

som kan ställa till praktiska problem för kvinnorna om tonårspojkar bor där. Kvinnojouren 

ska vara en fristad för kvinnorna i första hand. Det angavs även att det kunde vara svårt för 

äldre barn att hemlighålla adressen.  

Nedan följer ett urval av informanternas motiveringar. 

 

”Vissa pojkar ifrån andra kulturer är oftast vuxna då de är tretton och det blir svårt 

för dem att bo kollektivt med massa kvinnor och kanske flickor i tonåren.” 

 

”Det är viktigt att unga tjejer och kvinnor kan få vara på kvinnojouren utan att 

behöva möta unga ’blivande män’.” 

 

”För vissa kvinnor anses dessa pojkar som män.” 

 

”Om pojken har blivit man kan det ställa till bekymmer för övriga boende kvinnor 

som till exempel går i morgonrock till duschen eller muslimska kvinnor som vill 

kunna ta av sig sin sjal inomhus.” 

 

”Kvinnorna och tjejerna bor tillsammans i kollektiv och då känns det varken bra för 

kvinnorna, tjejerna eller tonårspojkarna om de ska bo där tillsammans.” 

 

”Om man redan vet att lojaliteten ligger med pappan eller andra släktingar gör att 

det finns chans att barnet avslöjar var boendet ligger… Ofta bor dessa stora barn då 

kvar i hemmet, med kontakt med socialtjänst.” 
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På flera av jourerna gjordes individuella bedömningar och samtal fördes med kvinnan för att 

uppmärksamma om det fanns något hot gentemot henne från sonen eller inte. Det kunde även 

bli nödvändigt att diskutera ärendet med andra kvinnor på jouren för att stämma av att ingen 

motsade sig beslutet att låta pojken bo där.  

 

”Vi har beslutat att vi inte kan ha en absolut åldersgräns, utan vi avgör från fall till 

fall om det är lämpligt att till exempel en tonårig son bor i det skyddade boendet.”  

  

”Pojkar i övre tonåren boende på jouren blir en bedömningsfråga från fall till fall, 

beroende på hur det ser ut på jouren, hur det ser ut i familjen osv.” 

 

Flera av jourerna utan åldersgräns motiverade sitt val. De menade att alla är barn oavsett kön 

och att det inte är bra att separera mamman från sin son eller att låta pojken bo kvar hos 

mannen eftersom han själv kan vara utsatt eller hotad. Att pojken får bo på jouren kan även 

handla om att det inte finns andra boendealternativ. 

 

”Man är barn tills man fyllt 18 år oavsett kön.” 

 

”Utifrån att barn är barn upp till de är fyllda 18 år så är de välkomna tillsammans 

med sin mamma. […] Enligt hur vi ser det så ligger de i riskzon att själva utsättas om 

de blir kvar i det gemensamma hemmet. Därför är även äldre hemmavarande barn 

oavsett kön välkomna att få en fristad hos oss.” 

 

”Tycker att det är viktigt att barnen får följa med sin mamma, det kan annars skapa 

så mycket onödig oro och tankar att inte veta var mamma befinner sig.” 

 

”Inte bra att dessa söner separeras från mamman i detta krisläge.” 

 

”Vi har tagit emot en 17 årig pojke som ingenstans hade att ta vägen, han var också 

misshandlad av pappan, och hade ingen kompis att bo hos. Han ville vara med sin 

mamma, och då var det givet att han fick bo på jouren.” 

 

Endast 1 jour har en åldersgräns för kvinnornas döttrar. Åldersgränsen uppgavs till sju år. 

Samma jour uppgav även en sjuårsgräns för pojkar. Ingen jour uppgav alltså att de hade en 

åldersgräns för tonårsflickor. Åldersgränsen är således könsspecifik och en åtskillnad görs 

mellan kvinnornas döttrar och söner.  
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5.1.1 Den kvantitativa delstudien i förhållande till tidigare forskning 

Det som framkom i den tidigare forskningen verkar överensstämma med förhållningssätten på 

Sveriges kvinnojourer. Flera källor uppger att ett stort antal kvinnojourer har en åldersgräns 

för kvinnornas söner, vilket innebär att pojkar från 12 år och uppåt inte får bo på jouren (se 

Eriksson, 2006; Socialstyrelsen, 2005; Haaken & Yragui, 2003; Kjellbom, 2003; Metell, 

2001; Mullender et al., 1998). Mer än hälften av kvinnojourerna i Sverige har en åldersgräns 

för pojkar, en gräns som ofta är satt från 12 år och uppåt. De uppgifter som påträffades i 

Näringsdepartementets studie, där endast 1 jour av 70 uppgett att de inte hade någon 

åldersgräns för pojkar (Eriksson, 2006, s.123), överensstämmer inte med enkätresultaten, 

eftersom en större andel av informanterna angett att de inte har någon åldersgräns.  

 Motiveringarna som framkom kan kopplas till den tidigare forskningen. Att det kollektiva 

boendet kan innebära ett problem när det handlar om att ha pojkar boendes på jouren, är 

tydligt. Pojkar i tonåren betraktas som män och utifrån kvinnojourernas mansförbud blir detta 

ett hinder för pojkarna. 

 I den tidigare forskningen förknippades åldersgränsen aldrig med tonårsflickor, vilket 

även gått att utröna av enkäten. Åldersgränsen verkar vara ett könsspecifikt fenomen. 

5.2 Den kvalitativa delstudien 

Resultaten från den kvalitativa delstudien har delats upp i skilda teman, vilka kan kopplas till 

studiens frågeställningar. Varje resultatdel avslutas med en analys. 

5.2.1 Respondenterna 

Samtliga personer som deltog i intervjuerna är kvinnor som har någon typ av övergripande 

ansvar för verksamheten på kvinnojourerna. Med anledning av att det endast är kvinnojourens 

officiella ståndpunkt i fråga om åldersgräns som efterfrågades kommer specifika uppgifter om 

respondenterna inte att redovisas. Respondenternas svar kommer inte att särskiljas utan 

presenteras i grupp med anledning av att det är företeelsen åldersgräns och inte 

respondenterna som avses skildras.  

 5 av 6 intervjuade kvinnojourer har en åldersgräns för tonårspojkar. Bland jourerna har tre 

stycken 12-årsgräns, en från vardera grupp (ROKS, SKR och fristående), en har 14-årsgräns 

och en har en 14-15-årsgräns. Kvinnojouren utan åldersgräns är fristående, dvs. inte medlem i 

någon riksorganisation.  
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 De undersökta jourerna är av olika storlek och har skilda resurser. Vissa jourer tillhanda-

håller flera lägenheter, men samtliga är av kollektiv art. Alla jourerna har anställda, dock 

skiljer formerna för detta samt antalet ideellt arbetande.  

 Analysen kommer både innehålla kopplingar till teorin som till den tidigare forskningen. 

I resultatdelen kommer följande förkortningar användas: R = Respondent, I = Intervjuare. 

5.3 Resultat: Kvinnojourernas bild av tonårspojkar  

I intervjuerna med samtliga respondenter framkommer det att det görs skillnader mellan de 

boende kvinnornas barn. Pojkar och flickor behandlas olika utifrån kön och inom gruppen 

pojkar behandlas tonårspojkar annorlunda än yngre pojkar. Anledningar som ges till att ha 

eller att inte ha en åldersgräns synliggör den bild av tonårspojkar som dessa kvinnojourer har. 

Med anledning av att ingen tillfrågad kvinnojour har en uttalad åldersgräns för flickor blir 

bilden av pojkar mer framträdande i deras uttalanden.  

Nedan har citaten kategoriserats utifrån fyra teman som framträtt i materialet: pojkar är 

unga män, pojkar är utåtagerande, pojkar ska inte behöva lyssna på kvinnor i kris samt pojkar 

är sårbara och behöver stöd. Sista stycket behandlar undantag som jourerna gjort. 

5.3.1 Pojkar är unga män 

Flera av respondenterna anser att pojkar i tonåren börjar bli vuxna och därav benämns de som 

unga män. Med anledning av detta förknippas pojkarna med de attribut som män anses ha, 

och som män är de inte välkomna till kvinnojouren. Pojkar anses även vara män från tidigt 

tonår utifrån andra religioners uppfattning. 

 

R: ”…vi har hållt på det, därför att, eeh, de börjar bli ganska stora. En del pojkar 

kan faktiskt vara som unga män när de är i den där åldern och det går ju liksom inte 

så bra.” 

I: ”Varför inte då?” 

R:  – skratt – ”Jaa, vi, vi, säger det. Vi har ju mansförbud här då va.” 

 

R: ”Ja, det e… Utom killar som är 14 och äldre för där hamnar ju i ett, eftersom vi 

ibland då har kvinnor, eller från religioner där man anser, där man anses vara man 

när man är 13-14-15.” 

 

Respondenten säger att sönerna ibland kan betraktas som pappa-figurer i familjen och tar 

rollen som mannen när pappan inte längre finns där. 
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 R: ”De kan ju inte ta med sig sina söner. Och ibland kan det vara jobbigt att ta med 

sig sina söner, för sönerna blir ibland pappa-figurer här fastän de är yngre.” 

I: ”Att folk, alltså att kvinnorna som bor här ser dom…?” 

R: ”Nä, men mamma. Barnet, sonen, kan ta rollen. Det är inte alla som gör det, men 

kan ta rollen.” 

5.3.2 Pojkar är utåtagerande 

Pojkar som bevittnat våld i hemmet uppfattas som utåtagerande och aggressiva på grund av 

deras utsatthet vilket inte fungerar på en kvinnojour där det bor kvinnor som utsatts för våld 

och hot. Pojkarna kan ses som ett hot mot kvinnorna.  

 

R: ”Jo, de räknas som barn men dels, en av sakerna som varit före min tid är att 

killar som varit utsatta och är 16-17 år, de är väldigt ofta utåtagerande och 

aggressiva. Det kan man inte ha på kvinnojour.” 

 

En annan respondent säger att pojkar har svårt att hantera att de blir tonåringar med anledning 

av att de kommer i puberteten. Denna fas i livet sägs tillföra mycket humörsvängningar hos 

pojkar vilket försvårar möjligheten för dem att bo med mamma på en kvinnojour.  

5.3.3 Pojkar ska inte behöva lyssna på kvinnor i kris 

Pojkar sägs inte klara av att höra kvinnor berätta om våldet de upplevt eftersom pojken och 

förövaren är av samma kön. Pojkar sägs kunna få en förvrängd bild av män, något som pojkar, 

enligt respondenterna, borde skyddas ifrån. Det uttrycks att pojkarnas självbild kan påverkas 

av kvinnornas historier och att det kan bli fel om pojkar tvingas se kvinnor som gråter.  

 

R: ”Men alltså, kan ni tänka tanken alltså, det är på gränsen tycker jag med en 

tolvåring som får sitta och höra. Alltså, vad får de för bild av män och pappor i det 

här kollektiva boendet där man berättar, där kvinnorna berättar för varandra saker 

som barnen snappar upp? Alltså, det är ju inte bra för deras självbild heller.” 

 

R: ”När en pojke i tonårsåldern ser krisdrabbade kvinnor som sitter och gråter och 

ser ut så…uäh… Det kan bli fel. Det kan bli fel. Det är inte roligt. Det räcker att man 

ser mamman gråta. Han ska inte behöva sitta bland massa kvinnor som gråter eller 

som mår dåligt” 
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5.3.4 Pojkar är sårbara och behöver stöd 

Respondenterna uppger att tonårspojkar är en utsatt grupp och beskrivs som rädda och i behov 

av stöd. Det antyds att tonårspojkar kan ha upplevt våld mot mamman under en lång tid. 

 

R: ”… alltså de här som kommer med tonårsbarn, de har ju ett väldigt långt liv…av 

misshandel, av historia.” 

 

En av respondenterna är av uppfattningen att tonårspojkar behöver lite extra på grund av att 

de kanske identifierar sig med papporna och bär på en rädsla för att bli som dem. Hon ser 

pojkarna som en utsatt grupp som inte uppmärksammas och därmed inte tilldelas insatser 

förrän det är för sent. 

 

R: ”Men jag tror att killar behöver lite extra där för de har ju också pappa-

identifikationen och de har… Men sen beror det ju på vad de har sett och hört. Det 

är ju killar som vill ha hjälp och är väldigt rädda.” 

[…] 

R: ”Många är trasiga, sargade, behöver stöd och backning.” 

[…] 

R: ”Det är väl viktigt att säga här att de här pojkarna är en utsatt grupp. 

Tonårspojkar är en väldigt utsatt grupp som inte har så mycket samhällsinsatser 

förrän de hamnar på Bärby eller Hammargården2.”  

 

Pojkarna anses vara i behov av att prata med någon. 

 

I: ”Ser du deras behov av att kanske prata…” 

R: ”Ja. Mycket, mycket. Och dom är mycket tacksamma när man har pratat med 

dom. ’Åh, jag visste inte.’ ’Åh vad bra att du kunde säga det.’ För att dom har aldrig 

fått chans att uttrycka sig.” 

5.3.5 Undantag 

I vissa fall uttrycker respondenterna att de ibland frångått den bild av tonårspojkar som de 

tidigare förmedlat och därigenom kunnat göra undantag från åldersgränsen. När pojkarna har 

uppfattats som avvikande från den bild som råder har de kunnat bo på jouren eftersom jouren 

frångått de generella bedömningarna och genomfört en individuell. 
                                                 
2 Namnen på § 12 hem, slutna institutioner. Författarnas anm. 
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R: ”Det har väl hänt att det har bott pojkar här som är mer än 14, för att de inte är 

jättestora och jättetidiga i utvecklingen och så. Så att man får göra en bedömning för 

varje gång.” 

 

R: ”Jag tror det har hänt en gång under den här tiden som jag har varit då och så 

var det den här andra pojken som, han var så.. liten och och sådär så jag tyckte det, 

men han hade fyllt 12 år, så släppte jag in honom tillsammans med mamman och en 

liten flicka.” 

5.3.6 Analys: Konstruktionen av tonårspojkar 

Berger och Luckmann (1998/1966) ser typifieringar som en del av den sociala verkligheten, 

något som människor använder sig av när de kategoriserar grupper och individer.  
Utifrån teorin kan respondenterna sägas använda sig av typifieringar när de konstruerar 

bilden av pojkar. De förmedlar olika bilder av hur tonårspojkar är, beter sig och vilka behov 

pojkar har. Tonåren uppfattas av respondenterna som en komplicerad och jobbig tid för 

tonårspojkar.  

Det framkommer att pojkarna uppfattas som unga män som skapar sig sin identitet och 

bygger upp sin självkänsla. Att vara ung man innebär också för respondenterna att dessa 

pojkar inte förväntas att klara av att se kvinnor i kris. Pojkarna behöver alltså skyddas från 

miljön på kvinnojourerna. Det är inte bra för pojkarnas självbild och bild av manlighet att 

höra historier om våldsamma pappor och män. Trots typifieringarnas skilda karaktär verkar 

kvinnojourerna komma fram till samma slutsats; pojkar lämpar sig inte på kvinnojour. 

Typifieringar är inte lika enkla att hålla fast vid när interaktion sker, något som Berger och 

Luckmann benämner face-to-face-situation. Enligt Berger och Luckmann kan en face-to-face-

situation leda till att redan uppsatta eller förväntade typifieringar omkullkastas och individens 

egenskaper synliggörs. Det verkar som om vissa kvinnojourer tillfälligt förkastat bilden av 

tonårspojkar som de tidigare konstruerat när de fått ett ansikte på pojken. Flertalet 

kvinnojourer ger exempel på hur undantag gjorts vid tillfällen när möten med tonårspojkarna 

skett. Utifrån teorin kan undantag förstås som att det när typifieringen upplöses finns en större 

chans att kvinnojouren genomför undantag och låter tonårspojkar bo på jouren tillsammans 

med sin mamma. Skilda förklaringar till dessa undantag ges, bland annat att pojken inte var så 

stor och att han såg liten ut. När kvinnojourerna gjort undantag som inneburit problem har 

detta lett till att typifieringen av pojkar kunnat förstärkas utifrån dessa dåliga erfarenheter, 

precis som teorin poängterar.  

34 



De typifieringar som gör sig gällande bland respondenterna liknar de som uppkommit i 

den tidigare forskningen om tonårspojkar och åldersgräns. Pojkar i tonåren uppfattas som män 

(Lorentzi, 2005, s.18).  

5.4 Resultat: Åldersgräns på kvinnojourer   

Detta avsnitt består av ett övergripande tema; åldersgräns på kvinnojour samt två delteman, 

diskussion om åldersgränsen och undantag från åldersgränsen. 

Samtliga respondenter anger att åldersgränsen har funnits med sedan respektive 

kvinnojours grundande. Flera av respondenterna uttrycker att idéerna om åldersgräns härrör 

kvinnojoursrörelsens begynnelse och har sedan dess blivit något allmänt vedertaget bland 

många av kvinnojourerna, vilket även deras jourer anammat. En respondent säger att det inte 

finns någon stadga eller något dokumenterat om åldersgräns för pojkar men att det har varit 

ett allmänt förhållningssätt. Det finns således inget gemensamt regelverk, enligt respondenten, 

men idéer som många verksamma jourer tagit till sig.  

De respondenter som tillträtt kvinnojouren efter dess start har inte funderat vidare på 

beslutet utan godtagit det som en del av kvinnojourens verksamheter.  

 

R: ”… ja, det har funnits med i tanken kring det här tror jag från 

kvinnojoursrörelsen från början att man har satt någon sådan gräns.” 

I: ”Det är där idéerna kommit ifrån?” 

R: ”Det är där ifrån idéerna. Det finns ju ingen stadga. Det finns ju inget skrivet så, 

men det har varit nåt allmänt förhållningssätt då…” 

 

En annan respondent säger att 12-årsgränsen för tonårspojkar på skyddade boenden är något 

som finns på kvinnojourer i Sverige. Deras val att ha en åldersgräns baserar sig dels på det, 

och dels på att pojkar över 12 år ses som män inom vissa kulturer.  

 

R: ”Och det är inte bara vi, det är… nästan alla kvinnojourer.” 

 

Valet av åldersgräns förklaras även utifrån riksorganisationens synpunkter i frågan. En av 

respondenterna vars jour är medlem i ROKS, tror att förbundet kanske har påverkat 

uppkomsten av fenomenet. Åldersgränsen på 13 år fanns när hon blev anställd och hon 

uppfattade den som orubblig och att det inte fanns några alternativ till den regeln. Respon-

denten beskriver att hon har varit motstridig i frågan och ibland gjort egna bedömningar. 
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R: ”… men jag tror att ROKS kanske själv har varit också tyckande. Jag kan tänka 

mig att det är de [ROKS] som, inte att varje kvinnojour själva får bestämma. Jag vet 

inte hur det har gått till. Men när jag kom, ’Inte!’ Då var det bara klart. ’Pojkar över 

13, icke!’ Och vi, då var det svart eller vitt, det fanns inga gråskalor över det. Så jag 

har hela tiden knölat och bökat och hållit på lite så.” 

 

Respondenten berättar vidare att nästan inga kvinnojourer tar emot pojkar över 14 år men att 

hon inte riktigt vet hur åldersgränsen uppkommit från början. Hon verkar mena att beslutet 

om att ha en åldersgräns är ett genomtänkt beslut som byggt på argument och diskussioner. 

Hon hade svårt att acceptera det när hon kom till kvinnojouren men att hon med tiden kommit 

att se fördelarna med en åldersgräns.   

 

R: ”Ah, det är en massa skäl till det som jag inte vet hela historien alltid. Det var 

svårt för mig när jag började här att acceptera det, men jag kan väl förstå det. 

Någonstans måste man sätta en gräns.”  

[…] 

 R: ”…nu har jag mer att ifrågasätta utanför. Jag har köpt liksom konceptet 

kvinnojour. Jag köper det. Det är okej. Finns annat att bråka om som är viktigare.” 

 

Åldersgränsen uppges ha funnits innan en annan av respondenterna blev engagerad i 

kvinnojouren och att hon därav inte varit med och bestämt om den.  

 

I: ”Hur kommer det sig att ni har valt att ha en gräns på 12 år för pojkar?” 

R: ”Ja, det kan man fråga sig. Den har satts… innan jag. Den har satts innan jag 

kom hit om jag säger. Jag har inte varit med och bestämt om det va, för när jag 

började så var jag ju inte med i styrelsen så det är styrelsen som har bestämt någon 

gång, för länge sen…”  

5.4.1 Diskussion om åldersgränsen 

Diskussion om och ifrågasättande av åldersgränsen har i stort sett inte funnits bland de inter-

vjuade kvinnojourerna. Många uttrycker att personalgruppen är enig kring företeelsen. Endast 

en av respondenterna anger att hon motsatt sig åldersgränsen och försökt ändra den under den 

tid hon varit verksam på kvinnojouren. En annan respondent säger att de inte diskuterar 

åldersgränsen och att hela personalgruppen stödjer den. 
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I: ”Har ni alla samma uppfattning här eller har ni någon gång diskuterat 

åldergränsen?” 

R: ”Nej, den är väldigt, nej, inte så länge sen som jag kom hit, för att jag tror inte det 

finns någon som tycker att det är någonting konstigt med den utifrån hur det ser ut 

här.” 

 

Det framkommer att det på en av jourerna endast skulle gå att diskutera åldersgränsen till viss 

del eftersom åldersgräns för pojkar funnits så länge och att det har blivit förankrat i kvinno-

joursrörelsen.  

 

I: ”Varför tror du att. Du säger så här: ’Det är inte diskutabelt’.”  

R: ”Ja, det skulle det väl vara men man orkar inte lägga energin där. Du vet 

kvinnojourerna som har funnits sen 70-talet de, deras, det är rotat, det är förankrat, 

det är klart mycket, det är så. Sen skulle man väl kunna ta upp det här.” 

 

På kvinnojouren utan åldersgräns var valet något som diskuterades och beslutades innan 

kvinnojouren startades. Idag finns det en konsensus i gruppen om åldersgränsen. 

 

I: ”Diskuteras det fortfarande här? Är det någonting som kommer upp?” 

R: ”Nä, det är ingen stor sak alls! Utan jag tror snarare det, de… Jag tror att hela 

personalgruppen, jag vet att hela personalgruppen tycker samma i just den frågan. 

Sen tycker vi inte samma i allting annat, men där är det liksom ingen strid runt det, 

det är liksom ingen diskussion runt det.” 

 

En av respondenterna säger sig ha godtagit regeln om åldersgräns för pojkar på 12 år och inte 

funderat vidare på den. Hon uppger att den inte har diskuterats och inte heller ställt till några 

problem.  

 

R: ”Därför att, vad ska jag säga. Den här gränsen har varit satt. Den har inte jag 

varit med om att sätta, nej, och vi har aldrig funderat så mycket på den heller 

överhuvudtaget.” 

5.4.2 Undantag från åldersgränsen 

Trots åldersgränsen för pojkar, väljer vissa av jourerna att ibland göra undantag. Hur undantag 

till åldersgränsen görs skiljer sig åt mellan jourerna och detta är inte ett alternativ på en del av 
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dem. När undantag har gjorts har kvinnojourerna inte blivit ifrågasatta av andra medlemmar 

eller utifrån. En av respondenterna säger sig aldrig göra några undantag som att ta emot 

tonårspojkar eftersom pojkarna inte skulle kunna stanna där mer än en natt. 

 

I: ”Men ni gör aldrig några undantag att ni tar emot dem?” 

R: ”Nej, gud så förskräckligt dåligt. Skulle de flytta dagen därpå? Då är det mycket 

bättre att ordna någonting där de kan stanna även dag två.” 

 

En respondent beskriver att hon vid ett tillfälle har gjort ett undantag men att ”man ska väl 

vara lite försiktig med det”. Då fick en 13 årig pojke bo på det skyddade boendet med sin 

mamma efter att de talat med respondenten. Varken de engagerade eller de boende kvinnorna 

ifrågasatte beslutet. 

Som framgått tidigare har en respondent under sin tid på jouren ifrågasatt åldersgränsen på 

13 år. Hon har inte alltid handlat i enlighet med jourens regler utan hon har gjort egna 

bedömningar utan att bli ifrågasatt egentligen och i dagsläget är åldersgränsen 14 år. 

 

R: ”Så jag har hela tiden knölat och bökat och hållit på lite så.”  

[…] 

R: ”Men sen så har jag gjort bedömningar själv utan att gå och fråga. Man behöver 

ju inte fråga om allting tänker jag.” 

 

Respondenten har själv valt att vid vissa tillfällen rucka lite på regeln om att pojkar över 13 år 

inte är välkomna på kvinnojouren. Hon uppger att det är svårt att göra individuella 

bedömningar och att det därför finns en generell regel, men hon har gjort undantag baserade 

på möten med pojkarna. På en av jourerna har undantag från åldersgränsen gjorts efter att de 

anställda kollat av med de boende. 

 

R: ”Och vi har tummat mer än en gång på den, alltså på den där regeln så att säga 

därför att man har, det är inget absolut. Utan om, om det har varit okej för övriga 

boende eh… så då har vi tummat på den åldersgränsen vid några tillfällen.” 

5.4.3 Analys: Institutionalisering 

Utifrån teorin kan kvinnojourerna uppfattas som en av samhällets alla institutioner. 

Kvinnojourerna fortlever och växer i omfång med anledning av att de som institution anses ha 
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en funktion i samhället och till stor grad anlitas av kommunerna när dessa söker skyddat 

boende för våldsutsatta kvinnor.  

Enskilda kvinnojourer likaledes som hela kvinnojoursrörelsen kan utifrån Berger och 

Luckmanns (1998/1966) benämning vara en institution. Inom kvinnojoursrörelsen verkar de 

enskilda jourerna som medlemmar vilket medför att många av dem fungerar och handlar 

likartat. Genom att inte enbart förstå varje enskild kvinnojour som endast en institution utan 

även som medlem i en institution går det att förklara de förhållningssätt och normer som är 

gemensamma för de olika kvinnojourerna, däribland åldersgräns.  

Kvinnojourer behöver som institution även rättfärdiga sin verksamhet och de val som 

görs, för att vinna legitimitet och anses som trovärdiga. Kvinnojourerna har blivit ifrågasatta 

utifrån3, men inte utifrån beslutet att ha en åldersgräns för pojkar, vilket innebär att det kunnat 

fortleva bland dem. Berger och Luckmann framhåller att institutioner kommer att fortsätta att 

existera så länge de uppfattas som fungerande. 

Med utgångspunkt i resultaten kan det tolkas som om åldersgränsen fortlever på 

kvinnojourerna eftersom den: funnits under lång tid, finns på många kvinnojourer, anses ha 

fått medhåll från ROKS, inte ifrågasatts utifrån, inte diskuteras inom jouren samt att ingen ser 

någon anledning eller som sitt ansvar att förändra denna. Alla dessa anledningar kan kopplas 

till begreppet institutionalisering och den process som kännetecknar detta.  

Vid startande av institutioner hämtas idéer ofta från fungerande liknande verksamheter 

och de byggs upp likartat utifrån de delar som visat sig fungera. Det kan tolkas som om 

kvinnojourerna till stor del format sin verksamhet efter hur tidigare jourer ser ut och fungerar, 

vilket kan förklara en åldersgräns. Det finns inget regelverk, inga stadgar som säger att pojkar 

över en viss ålder inte har tillträde till kvinnojourerna och riksorganisationerna säger att de 

inte bestämmer över de olika medlemsjourernas regler (Ohlsson, 2006; Westny, 2006). Trots 

detta har väldigt många jourer ungefär samma åldersgräns för tonårspojkar.  

Vikten av de historiska beslut som har fattats och som fortfarande är aktuella och formar 

institutionen betonas vid institutionalisering. Jouren förklarar sitt eget förhållningssätt utifrån 

ett allmänt vedertaget sådant, åldersgränsen är något som finns på nästan alla kvinnojourer 

och som har funnits där sedan starten. Att inta ett allmänt förhållningssätt kan kopplas till den 

del inom institutionaliseringen som förklarar hur verksamma inom institutioner lägger 

ansvaret för beslut och handlingar utanför sin egen kontroll och påverkan. Detta kan ske 
                                                 
3 I maj 2005 sändes SVTs Dokument Inifrån där Evin Rubars TV-reportage ”Könskriget” visades. Reportaget 
skildrade kvinnojourers handlande i enskilda fall men belyste även hur riksorganisationen ROKS uttalade sig i 
vissa frågor. Detta föranledde att kvinnojoursrörelsen i allmänhet fick dålig publicitet och ifrågasattes från flera 
håll (Sveriges Television, 2006). 
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eftersom de själva inte har startat kvinnojouren eller beslutat att det ska finnas den typ av 

regler som finns än i dag, varav åldersgränsen är en av dem. Enligt Berger och Luckmann 

möjliggör institutionalisering att verksamma inom institutionen kan frånsäga sig ansvar 

eftersom det upplevs ligga utanför individernas kontroll. 

Institutionalisering innebär vidare enligt Berger och Luckmann att institutionen med dess 

medlemmar låses vid vanemässiga handlingar, vilket skulle kunna minska verksamhetens 

flexibilitet. Institutioner utför en stor del av sin verksamhet på rutin för att slippa lägga ner 

mer tid eller energi än vad som anses nödvändigt i en viss fråga, vilket till exempel föränd-

ringar kan innebära. Gällande åldersgräns kan det tolkas som att det är både enklare och går 

snabbare om institutionen har fastställda direktiv för hur medlemmarna ska handla om frågan 

uppkommer. Med anledning av att åldersgränsen funnits sedan kvinnojourens uppstart kan det 

bli allt svårare att förändra en redan inarbetad rutin, vilket verkar vara fallet hos flertalet 

kvinnojourer. Respondenterna uttrycker att situationen är som den är och respondenterna 

ifrågasätter inte, tycker inte det är konstigt eller ser att det skulle kunna vara på något annat 

sätt eftersom det alltid varit så.  

     Åldersgränsen anses fylla en funktion för kvinnojourerna och minska de problem som kan 

tänkas uppkomma om pojkar bor på jouren. Skälen till ett specifikt handlande kan med tiden 

uppfattas som det enda rätta och möjliga utifrån hur förklaringarna ser ut inom institutionen. 

Att ha en åldersgräns för tonårspojkar framstår som en självklarhet för de kvinnojourer som 

har det eftersom målgruppen för boendet är kvinnor. Likaledes som att valet att inte ha en 

åldersgräns framstår som det rätta för den kvinnojour som inte har det.  

Enligt Berger och Luckmann är det inom institutioner nästintill avgörande att 

institutionsmedlemmar är av samma mening och inte ifrågasätter de handlingar, tankegångar 

och normer som institutionen satt upp för dess fortlevnad. Utifrån detta framställs människan 

som en social produkt, vilket flertalet respondenter ger uttryck för när det kommer till före-

teelsen åldersgräns. Ett led i institutionaliseringen är att nya medlemmar förväntas överta de 

värderingar institutionen bygger på samt att gamla medlemmar tar för givet att nya 

medlemmar accepterar regeln och följer de beslut som fattats inom institutionen. Det blir till 

viss del tydligt under intervjuerna att detta sker inom kvinnojourerna och att nya medlemmar 

snabbt anpassar sig till verksamheten. Att ha en enig personalgrupp stärker kvinnojourens 

överlevnad och skapar förutsättningar för en fortsatt verksamhet. Samtliga kvinnojourer, 

inklusive den utan åldersgräns, säger sig vara eniga inom verksamheten. Endast en av 

respondenterna uppger att hon öppet motsatt sig kvinnojourens val att ha åldersgräns men att 

hon med tiden har godtagit den. Ifrågasättande av en verksamhet kontrolleras och försöks 
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undvikas inom institutionen för att upprätthålla den struktur och de rutiner som institutionen 

vilar på.  

Utebliven diskussion kan förstås utifrån Berger och Luckmanns teori som ett tecken på en 

institutionaliserad verksamhet där dess medlemmar godtar verksamhetens utformning och inte 

lägger någon större vikt vid att förändra eller ifrågasätta, vilket även verkar ha skett på 

flertalet intervjuade jourer. Det tycks som om många av respondenterna inte självständigt har 

funderat över åldersgränsen eller ansett att det funnits ett behov av att diskutera det. En 

respondent hävdar att åldergränsen, trots möjligheten att i viss mån påverka den, inte är riktigt 

diskutabel inom organisationen, men att det diskuterats till viss del. 

Åldersgränsen har inte uppfattats som något problem under den tid den har funnits, och 

därav har det inte heller krävts någon lösning eller förändring. Det tycks som om flera av 

respondenterna har fastnat i ett tänkande att det inte finns sätt att kringgå åldersgränsen än att 

till exempel konstruera om boendet eller att erbjuda lägenheter när situationen ser ut som den 

gör. Påbud om att vissa handlingar är mer rätt än andra och att de uppfattas som kunskap och 

inte värderingar leder till att det blir svårt för individer inom institutionerna att tänka utanför 

ramarna och vara kritiska till verksamheten. 

Att det ska finnas åldersgräns för pojkar, har på fem av sex undersökta kvinnojourer blivit 

något av en norm, även om det visat sig att de i vissa fall valt att göra undantag. Undantagen 

bekräftar jourernas institutionalisering genom att det är just undantag och inte något veder-

taget återkommande inslag att pojkar tillåts bo på jouren. Vid beskrivningar av gjorda undan-

tag verkar dock inte respondenterna uttrycka att undantagen i sig innebär en kritik mot ålders-

gränsen för tonårspojkar. Det ges exempel på hur undantag kan innebära mer skada för 

kvinnan och hennes tonårsson om det visar sig att de måste flytta efter en kortare period med 

anledning av att det inte fungerar. Att hålla fast vid uppsatta regler förväntas således gynna 

alla inblandade parter i längden.  

Tidigare forskning och resultat tyder på att det ofta finns en åldersgräns för kvinnornas 

tonårssöner och att detta är något allmängiltigt runtom i västvärlden inom kvinnojours-

rörelsen, utifrån studier gjorda i USA, Storbritannien och Sverige. Det kan tolkas som att 

vetskapen hos kvinnojourerna om att åldersgränsen finns på en stor andel jourer gör valet att 

ha detta till en självklarhet och det rätta eftersom stöd finns och ifrågasättande uteblivit. 
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5.5 Resultat: Förklaringar till åldersgränsen  

Resultatdelen om förklaringar till åldersgräns är uppdelad i fem olika teman; kollektivboende 

och religion, pojkar är män, pojkarnas beteende, skydd av pojkar, andra övriga förklaringar 

till åldersgräns samt kvinnojourers val att inte ha åldersgräns. Avsnittet avslutas med en 

analys kopplad till begreppet legitimering där samtliga teman behandlas. 

5.5.1 Kollektivboende och religion 

Den vanligaste förklaringen bland samtliga respondenter där åldersgräns förekommer verkar 

vara att det inte går att ha tonårspojkar boende på en kvinnojour eftersom det är kollektiv-

boenden. Flera anser att detta kan kopplas till att det finns muslimska kvinnor som bor på 

jouren.  

 

R: ”… vi tar inte emot tonårspojkar och det är för att vi har kollektivboende här och 

det är också, vi har ju kvinnor från olika kulturer och eftersom man springer 

halvnaken mellan duschen och boenderummet så ska inte pojkar i puberteten bo här, 

för det blir ogörligt, men vi har hittills inte varit med om att de [socialtjänsten] inte 

lyckats lösa det på något annat sätt.” 

 

Respondenterna uppger att muslimska kvinnor som bär slöja, men även andra kvinnor, ska 

kunna känna sig som hemma. Två respondenter anger att de har en åldergräns för att 12-13-

åringar kan vara väldigt vuxna vilket innebär praktiska problem för utländska kvinnor 

eftersom de annars måste bära huvudduk inomhus. En annan respondent beskriver att jouren 

inte tar emot pojkar över 12 år för att det kan bli fel eftersom det är ett kollektivt boende där 

kvinnor från andra kulturer bor. Det kan också handla om att kvinnor är rädda om sina döttrar. 

 

R: ”Det kan bli fel… eh… Som sagt, vi har kvinnor från alla, från andra kulturer.” 

[…] 

R: ”… Som inte kan leva med en pojke hemma vanligtvis alltså. …Hon kanske inte 

vågar ta av sig kläderna. Hon kanske är rädd om sin dotter. Så, jag menar, det eh… 

det blir fel. Och det är inte bara vi, det är… nästan alla kvinnojourer.” 

 

R: ”Och det fungerar inte riktigt för det innebär att då måste dom kvinnorna som är 

här ha sin huvudduk på sig eller så. Och dom går ju från badrum och sånt där. Så 

större killar har vi inte haft utrymme för.” 

42 



 

På kvinnojouren där en av respondenterna arbetar har de valt att inte ha någon åldersgräns. 

Hon ser inget logiskt med att inte tillåta tonårspojkar att bo på det skyddade boendet. 

 

R: ”Och de olika orsaker jag har hört till att man har åldersgräns på killar, det är 

med hänsyn till muslimska kvinnor, att man inte kan ha pojkar över en viss ålder. 

Eh… Och jag har allra största respekt för muslimska kvinnor och det har vi här 

också. Men på något sätt är det ändå lite utav ett undantagstillstånd. Alltså, det har 

hänt någonting förfärligt i familjen som gör att man måste göra sådan här drastiskt 

som att flytta ut. Och då, då…då kanske man måste rucka på några rättesnören 

styrda av religion, kultur eller annat. Och kan man inte det, ja då får vi väl ta en 

diskussion och så får vi se, kan vi på något sätt underlätta det här inne för nu är det 

så här. Eh… och hittills så har vi inte hamnat i någon sådan diskussion.” 

 

På jouren utan åldersgräns har det hittills inte uppstått några problem med att låta tonårspojkar 

bo där, och de har inte blivit ifrågasatta för det val de gjort. Andra alternativ upplevs därav 

inte som aktuella. Med anledning av att det aldrig funnits någon åldersgräns på kvinnojouren 

uppfattas det inte som naturligt att helt plötsligt införa detta. De har aldrig gjort några 

undantag och nekat tonårspojkar tillträde till kvinnojouren. 

5.5.2 Pojkar är män 

En annan anledning till att inte ha pojkarna boende på kvinnojourerna är att pojkarna uppges 

vara för stora. Pojkar i tonåren beskrivs av respondenterna som unga män och män har inte 

tillträde till kvinnojourerna.  

 

R: ”… vi har hållt på det, därför att, eeh, de börjar bli ganska stora. En del pojkar 

kan faktiskt vara som unga män när de är i den där åldern och det går ju liksom inte 

så bra.” 

 

Respondenten säger även att anledningen till att åldersgränsen infördes var antagligen för att 

kvinnorna kan tänkas ta illa upp om det bor tonårspojkar på det skyddade boendet. Hon tror 

att tanken med att ha en åldersgräns var för att skydda kvinnorna. 

En respondent är av uppfattningen att 12-åriga pojkar är som män och att kvinnor på de 

skyddade boendena behöver umgås med endast kvinnor. 
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R: ”Även för kvinnorna som blivit utsatta för en man, dom behöver lite avstånd från 

– skratt – männen under den lilla tiden alltså. I början åtminstone, då vill man inte se 

en man. Då vill man eh.. ha kvinnliga och vara…” 

 

Det är problematiskt att ha tonårspojkar på jouren för att sönerna kan bli pappa-figurer, att de 

kan ta rollen som mannen i familjen. 

 

R: ”Ja det. De [mammorna] kan ju inte ta med sig sina söner. Och ibland kan det 

vara jobbigt att ta med sig sina söner, för sönerna blir ibland pappa-figurer här 

fastän de är yngre.”  

… 

I: ”Att folk, alltså att kvinnorna som bor här ser dom…?” 

R: ”Nä, men mamma. Barnet, sonen, kan ta rollen. Det är inte alla som gör det, men 

kan ta rollen.”  

[…] 

I: ”För då skulle de här yngre identifiera liksom pojken som en slags pappa eller 

liksom se någon koppling där eller.” 

R: ”Nä, inte att han är pappa men att han är mannen i familjen.” 

5.5.3 Pojkarnas beteende 

En ytterligare förklaring som en av respondenterna ger uttryck för är pojkarnas beteende. 

Tidigare trodde hon att kvinnorna skulle uppleva pojkarna som hotfulla, men det gör hon inte 

längre. En annan respondent ser inte pojkarna som män men pojkarna inte kan bo på det 

skyddade boendet eftersom de ofta är utåtagerande och aggressiva. Det kan även hända att de 

tittar på kvinnorna i duschen. 

 

I: ”Räknas de inte som barn eller…?” 

R: ”Jo, de räknas som barn men dels, en av sakerna som varit före min tid är att 

killar som varit utsatta och är 16-17 år, de är väldigt ofta utåtagerande och 

aggressiva. Det kan man inte ha på kvinnojour. Jag vet att vi har varit med om att ha 

haft en kille och han var nog 15 när det blev jättenojigt för han sprang ner i duschen 

och kikade på tjejerna och de kände sig inte ifred.” 

 

Åldersgränsen förklaras även bero på att pojkar från 13-14 år har mycket humörsvängningar 

när de kommer i puberteten. Respondenten säger att pojkar har svårt att hantera att de blir 

tonåringar vilket försvårar möjligheten för dem att bo med mamma på en kvinnojour.  
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När respondenten på jouren utan åldersgräns uppger vilka anledningar hon vet till att 

andra skyddade boenden har åldersgräns för tonårspojkar säger hon att en är att pojkar som 

bevittnat våld gentemot sin mamma sägs kunna ta över pappans roll. Detta har inte blivit 

aktuellt på kvinnojouren och hon ser det inte heller som en anledning till att inte ta emot 

pojkar utan istället något som de inom jouren kan jobba med. 

 

R: ”Sen finns det en annan då att de här större killarna skulle ta över pappas roll, att 

det skulle fortsätta med någon systematisk, psykisk eller fysisk misshandel av mamma 

och systrar. Och det är möjligt. Men då har vi sagt att fine, då har vi något att jobba 

med.”  

5.5.4 Skydd av pojkar 

En återkommande förklaring från respondenterna var att pojkar inte bör vistas på det 

skyddade boendet för att det inte är bra för dem, i egenskap av barn, men framförallt i 

egenskap av pojkar, att höra om hemska pappor och våldsamma män.  

 

R: ”…dessutom får barnen höra väldigt mycket otäcka berättelser, eh, och det är inte 

heller bra och särskilt inte för pojkar som är äldre än så, alltså, de lyssnar och hör 

om alla hemska pappor eller män.”  

 

En respondent anser att pojkar inte ska behöva se sin mamma och andra kvinnor gråta. Hon 

berättar att de har haft en tolvåring boendes på jouren men han mådde inte bra av vistelsen. 

Han bodde i en lägenhet tillsammans med sin mamma och två andra våldsutsatta kvinnor. 

Respondenten såg hur han påverkades negativt. Hon uttrycker att det finns olika aspekter på 

att det inte fungerar och att det kan gå fel för alla. Tonåringar mår inte bra av att bo på 

kvinnojour. 

 

R: ”…pojkar anklagas genom att de [kvinnorna] pratar illa om män vilka är av 

samma kön som pojken. Det blir fel. De går inte att blanda.” 

[...] 

R: ”Det är inte rätt faktiskt, det är fel stämning på jouren för pojkar.” 

 

Det anses inte vara bra för pojkar att bo ihop med kvinnor i kris för att de får uppleva så 

mycket sorg och bedrövelse. Valet av åldersgräns handlar till stor del om tonårsbarnens 

utsatthet. 
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R: ”Det kan bli knepigt på en massa sätt, som jag tror också att för de här killarna 

och också för tjejer som känner sig utsatta.” 

  

Respondenten uttrycker att åldersgränsen också finns för att pojkar inte vill följa med mamma 

till ett skyddat boende utan stanna kvar hos pappa. Hon tror att vissa pojkar kan välja att bo 

kvar hos pappa som en överlevnadsstrategi. 

 

R: ”Men det händer också att pojkar absolut inte vill följa med mamma till kvinno-

jour utan vill stanna hos pappa. I den åldern, och en ung pojke som är 15-16 och den 

enda förebilden då är det inte alltid så att de gillar pappan mer men att han har att 

välja mellan att själv bli utsatt som mamma blir, oerhört kränkt,[…] så många pojkar 

gör det som en överlevnadsstrategi, alltså inte att de alltid håller med pappa eller 

tycker som honom, tvärtom, men de har ännu inte kraften att ta ställning.” 

5.5.5 Andra förklaringar 

Respondenterna ger ytterligare förklaringar till åldersgräns för tonårspojkar. Dessa behandlas 

tillsammans under nedanstående avsnitt. 

Samtliga respondenter från de kvinnojourer som idag har åldersgräns säger att det är något 

som alltid funnits bland kvinnojourerna och att det än i dag är något allmängiltigt. De ger 

detta som förklaring till att de själva har åldersgräns. 

 

R: ”Ja, det har väl sett ut, det har väl varit något sådant här övergripande att 

kvinnojourer inte tar emot då kanske pojkar över 12-13…” 

 

En annan respondent säger att åldersgränsen finns på jourer i resten av landet också. Hon har 

inte haft några problem att förklara åldersgränsen för utomstående. 

En del förklarar åldersgränsen utifrån deras medlemskap i ROKS. En respondent tänker 

sig att riksorganisationen, ROKS, har påverkat jourens beslut att ha en åldersgräns. 

 

R: ”Jag kan tänka mig att det är de [ROKS] som, inte att varje kvinnojour själva får 

bestämma. Jag vet inte hur det har gått till. Men när jag kom, ’Inte!’ Då var det bara 

klart. ’Pojkar över 13, icke!’ Och vi, då var det svart eller vitt, det fanns inga 

gråskalor över det.” 
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En annan förklaring till att välja att ha åldersgräns skulle kunna vara att ingen kommenterar 

den. Flera av respondenterna uppger att det är sällan någon utomstående, till exempel Social-

tjänsten, ifrågasätter deras val att ha åldersgräns. 

 

R: ”Sen lite grann är det väl det här att, är det en socialsekreterare som jag pratat 

med många gånger och de vet precis hur vi har det. Det är mycket underförstått va, 

att såhär och såhär är det va. De känner till våra regler och så.” 

 

En ytterligare förklaring till att ha åldersgräns för tonårspojkar är att Socialtjänsten innehar 

det yttersta ansvaret för barn och att det är deras skyldighet att erbjuda dem boende om det 

behövs och kvinnojouren inte kan tillgodose detta. 

 

R: ”Så det är inte roligt att neka någon plats alltså. Det är inte det. Oavsett om det 

är en kvinna, eller som har barn eller utan barn. Det är där vi säger alltså: 

’Samhället måste ta sitt ansvar!’ En kvinna ska inte behöva gå tillbaka till en 

våldsam man för att kvinnojourer eller samhället inte har plats för sin.. hennes barn. 

Där har vi ett brott faktiskt.” 

 

En respondent tror att socialtjänsten i första hand försöker ordna så att familjer kan bo ihop 

om det inte är möjligt för dem att bo på en kvinnojour på grund av sonens ålder.  

En annan anledning till att tonårspojkar inte bor på kvinnojouren uppges vara att de själva 

inte anses vilja bo på kvinnojourer i samma utsträckning som andra barn med anledning av att 

de vill bo hos pappa eller att det kan komma och påverka deras skolgång och kompis-

relationer. 

 

R: ”Ibland tror jag nog att de här pojkarna, om det nu är så att det är en man som 

har gjort någonting att, att pojken ändå vill vara hos pappan eller om de ordnar hos 

en släkting eller någonting”. 

 

R: ”Det är mycket sorg och bedrövelse på ett sätt så och sen gå i skolan och ha 

kompisarna. ’Vill du hänga med efter plugget?’ Jag tror att det är grejer som kan 

kännas knepigt.” 

 

R: ”Men vi har haft 16, 17-åriga killar här. De tycker inte att det är någon höjdare 

kan jag säga, men de har bott här i alla fall”.  – skratt –  
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Respondenten på jouren utan åldersgräns säger att tonårspojkar kanske inte vill bo på 

kvinnojouren men att de ändå haft möjlighet till det. 

Respondenterna uttrycker att det är vanligare att mamman lämnar tonåringarna hemma 

och flyttar med de små. Pojkar kan bli pressade av pappan att avslöja platsen där mamma 

befinner sig, vilket kan bli riskfyllt. 

  

R: ”Om pojken avslöjar stället för pappa är det inte bara mamman som kan råka illa 

ut utan alla kvinnor som bor där.” 

5.5.6 Att inte ha åldersgräns 

En av respondenterna ser det inte som ett alternativ att pojkar över en viss ålder ska behöva bo 

någon annanstans när mamman söker skydd på en kvinnojour. Utifrån ett barnperspektiv har 

kvinnojouren valt att inte ha någon åldersgräns och hon ser inte de förklaringar som andra 

jourer ger som logiska när det handlar om en situation där mamman utsatts för våld av pappa 

eller styvpappa. Hon gör ingen skillnad mellan flickor och pojkar som bevittnat våld och 

deras behov av skydd. Hon uttrycker att det råder ett undantagstillstånd i dessa lägen och att 

de anledningar hon hört, till exempel att muslimska kvinnor inte kan vistas med tonårspojkar, 

får stå tillbaka. Förklaringar som ges till deras beslut att låta pojkar bo på jouren är att även 

barnen ska skyddas samt att familjen ska behålla helheten, alla utsatta, mamma som barn, ska 

flytta på sig tillsammans. 

 

R: ”…jag har frågat runt själv efter vad anledningarna till det är och jag har hört 

olika förklaringar och jag kan inte påstå att jag tycker att någon är fullt logisk för 

mig, och därför så har vi valt att inte ha någon åldersgräns på pojkar, utifrån ett 

barnperspektiv. I den här situationen så tycker jag inte att det ska finnas minsta 

utrymme för att en pojke ska behöva bli kvar hemma med pappa. … Jag tror inte att 

det är bra…”  

[...]  

R: ”Och att, för mig är det fullkomligt absurt att mamma och… och döttrar skulle 

åka iväg hit men att man skulle göra bedömningen att pojken skulle vara kvar hemma 

eller någon konstigare lösning hos någon kompis släkting eller så…” 
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Enligt respondenten får tonårspojkar på kvinnojouren även utrymme att vara barn igen och att 

de tillåts det. Tiden på jouren kännetecknar en tid då barn har chansen att ”få tillbaka” sin 

mamma som kan ha varit frånvarande när våldet varit som mest framträdande inom familjen. 

 

R: ”De stora kan få bli små, kan ha utrymme på ett annat sätt tänker jag. Få bli små 

och…och det blir oftast det har jag hört från flera stora barn, det behöver inte vara 

killar. Men att få tillbaka mamma en period igen. Det är ju många barn som får vara 

med om här inne.”  

5.5.7 Analys: Legitimering  

Legitimering innebär enligt Berger och Luckmann (1998/1966) att institutioner, här 

kvinnojourer, rättfärdigar de handlingar och uppfattningar som finns inom verksamheten.   

Legitimering kan ses som en institutions viktigaste verktyg för att hålla en verksamhet 

levande och för att erhålla acceptans från såväl medlemmar som utomstående. Som ett led i 

legitimeringen av verksamheten och de handlingar och tankegångar som följer med denna, 

informeras medlemmar inom institutionen om varför vissa företeelser ser ut som de gör. 

Legitimeringar finns så länge de fyller en funktion för institutionen och dess medlemmar.  

På vissa kvinnojourer har respondenterna fått erfara att det finns en åldersgräns för pojkar 

vilket har rättfärdigats av tidigare medlemmar samt erfarenheter från andra jourer. Tidigare 

värderingar har med åren kommit att uppfattas som kunskap och de legitimeringar som har 

angetts har godtagits av respondenterna. De har blivit övertygade om att en åldersgräns för 

tonårspojkar är det enda möjliga när situationen på kvinnojouren ser ut som den gör. 

Verksamheten har skyddats genom sina legitimeringar och det har inte aktualiserats att det 

skulle kunna se ut på något annat sätt. Den jour som valt att inte ha åldersgräns legitimerar 

också sitt val, dock på andra grunder.  

Handlingar behöver legitimeras, framför allt när de ifrågasätts eller i de fall när liknande 

verksamheter inte handlar på samma sätt. Det saknas inom institutionerna till viss del 

information om den primära orsaken till uppkomsten av en åldersgräns för pojkar. Ändå 

verkar det som att kvinnojourerna lyckas legitimera åldersgränsen i så hög grad att den inte 

ifrågasätts varken av medlemmar eller utomstående. Legitimeringen i detta fall riktar sig 

främst till Socialtjänsten, sökande kvinnor samt arbetande personal. 

Respondenterna rättfärdigar valet av åldersgräns och handlandet gentemot tonårspojkar 

genom flertalet legitimeringar, till exempel boendeformen, pojkars beteende, uppfattningen 

att pojkar är män och skyddet av pojkarna själva. Utifrån teorin legitimeras kvinnojourernas 
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verksamhet av individer med konkreta sociala intressen. Det främsta intresset i detta fall, att 

skydda kvinnorna, tillvaratas bland annat genom ett mansförbud och en åldersgräns för 

tonårspojkar.  

Berger och Luckman hävdar att legitimeringar kan vara ett led i att dölja den osäkerhet 

som dessa kan förknippas med. Valet av åldersgräns för tonårspojkar är ingen självklarhet, 

vilket innebär att det finns utrymme för andra tillvägagångssätt. Osäkerheten för kvinno-

jourernas del skulle kunna vara att de särskiljer pojkar och flickor vilket går emot lika 

behandling av barn. En tolkning kan vara att särbehandlingen leder till att respondenterna 

känner skuld för att de utesluter en viss typ av barn från kvinnojouren. För att minska 

osäkerheten av val som gjorts och fortfarande görs använder sig kvinnojourerna av 

legitimeringar.  

 Den främsta legitimeringen som framkommer är att boendet har en utformning som 

innebär att kvinnorna lever i kollektiv och att det skulle uppstå svårigheter och praktiska 

problem om även tonårspojkar bodde där. De legitimerar även åldersgränsen med att pojkar 

uppfattas som stora, som män, när de är över 12-13 år i vissa kulturer. Genom förklaringar 

som att kvinnor och män inte kan vistas i samma rum, eller att kvinnan måste beslöja sig när 

män är närvarande uttrycks åldersgränsen som en nödvändighet inom jouren, speciellt när det 

handlar om ett kollektivt boende. Legitimeringar bottnar ofta i konstruktioner som gör sig 

gällande i tid och rum där kulturen har en stor påverkan. Kvinnornas kultur rättfärdigar i detta 

fall valet av åldersgräns. Kvinnor beskrivs behöva vila från män, vilket således innefattar 

tonårspojkar. Dessutom råder mansförbud, vilket inte skapar förutsättningar att ha pojkar 

boendes på jouren såvida det inte finns en tom lägenhet där hela familjen kan bo. 

Att kvinnojouren har valt att ha åldersgräns för pojkar legitimeras även genom pojkars 

beteende, som tidigare förklarats som utåtagerande och aggressivt. Legitimeringen stärks av 

att skyddet för kvinnorna betonas och att pojkars beteende inte anses fungera i en miljö där 

våldsutsatta kvinnor befinner sig.  

En annan legitimering är att det är för pojkarnas eget bästa, att det inte är bra för dem att 

se kvinnor i kris och höra om våldsamma män, speciellt när deras pappa är en av dem. Det 

tycks som att andra barn förväntas kunna bo på jouren och uppleva detta, men inte 

tonårspojkar eftersom de anses som mer sårbara.  

Kvinnojourerna legitimerar åldersgränsen med att det ser ut så i resten av landet också. En 

av respondenterna ger uttryck för att åldersgränsen är så förankrad så att det är nästintill 

lönlöst att göra något åt det. Institutionaliseringen blir med andra ord en legitimeringsgrund. 

Det antyds också att ROKS varit med och påverkat införandet av en åldersgräns. Detta kan 
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tolkas som att ansvaret för åldersgränsen läggs på beslut tagna i det förflutna och av 

överordnade.  

Ytterligare en legitimering handlar om att äldre pojkar väljer att stanna hos pappa som en 

överlevnadsstrategi för att inte bli utsatta för våld eller hot om våld såsom mamma blivit. En 

närliggande legitimering handlar om att pojkar inte vill bo på skyddat boende för att slippa 

bryta upp från skola och kompisar. En tolkning skulle kunna vara att förklaringen till ålders-

gränsen och därmed ansvaret läggs över på pojkarna. Carina Ohlsson (2006), ordförande på 

SKR, säger att en åldersgräns för pojkar kan leda till att pojken känner skuld för att familjen 

förvägras skyddat boende.  

Det har framkommit att pojkar anses kunna bo hos pappa eller hos någon annan släkting 

om kvinnojouren har åldersgräns. Ingen anger att detsamma skulle kunna gälla för flickor 

vilket blir en följd av alla legitimeringar som angetts. 

Respondenterna uppger att regeln inte ifrågasätts av socialsekreterare, vilket i detta fall 

innebär att en åldersgräns inte diskuteras, ställer till några problem eller ifrågasätts och därav 

kan fortleva.  

En respondents legitimeringar skiljer sig lite från de övrigas beroende på att den kvinno-

jouren inte har någon åldersgräns. Den främsta legitimering som hon anger är att de utgår 

ifrån ett barnperspektiv och ser därav inte åldersgräns som något de kan ha på kvinnojouren. 

Hon legitimerar deras val utifrån att både pojkar och flickor ska flytta tillsammans med sina 

mammor om det nu måste ske. Trots en medvetenhet om att det kan innebära komplikationer 

för kvinnor från skilda kulturer så anser hon att det i dessa situationer måste råda ett slags 

undantagstillstånd. Hon förkastar de förklaringar som andra kvinnojourer angett och ser i 

dagsläget den egna jourens val som det rätta utifrån hennes syn på barnperspektivet och hur 

detta ska genomsyra verksamheten. Genom dessa legitimeringar förnekar respondenten andra 

alternativ eftersom de inte överensstämmer med jourens tankegångar. Hon är fast besluten om 

att det ska se ut som det gör även i framtiden om inga problem uppstår. Det kan tolkas som att 

hon visar den osäkerhet, som valet att inte ha en åldersgräns medför, när hon medger att det 

kan förändras om något oväntat uppkommer. 

Det som framkommit under intervjuerna kan kopplas till den tidigare forskningen utifrån 

vad som sägs om tonårspojkars tillträde till kvinnojourer och hur kvinnojourerna legitimerar 

åldersgränsen. Först och främst rör det sig om att kvinnojourerna har mansförbud vilket även 

påverkar pojkar i tonåren. Pojkar i den åldern kan dessutom utgöra ett hot för kvinnorna på 

grund av aggressivt beteende eller att adressen röjs för pappan. En av respondenterna menade 
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att pojkarna kan titta på kvinnorna i duschen och att pojkar kan tänkas flirta med yngre 

boende, något som Mullender et al (1998) fann i sin studie. 

I samma studie uppgav flera kvinnor att de hellre väljer att bo kvar hemma än att lämna 

sin son där med mannen (Mullender et al., 1998.95). Det framkom även i denna c-uppsats att 

detta kunde ske och att åldersgränsen kunde knytas till detta. Respondenterna uppgav att 

andra alternativ för familjen söktes i största möjliga mån.  

Respondenternas förklaringar till åldersgränsen är utförligare än vad uppgifterna om 

åldersgräns i tidigare forskning är eftersom denna företeelse ännu inte studerats i så hög grad. 

Inga alternativa förklaringar, som varför vissa jourer valt att inte ha någon åldersgräns, har 

påträffats i den tidigare forskningen. 
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6 Slutsatser och diskussion 
I detta avslutande avsnitt redogörs för slutsatser kopplade till studiens syfte och 

frågeställningar. Tolkningar, resultatens betydelse i förhållande till tidigare forskning, 

studiens begränsningar, teori- och metoddiskussion samt förslag till vidare forskning kommer 

även att behandlas. 

6.1 Studiens syfte 

Studiens syfte var att undersöka omfattningen av fenomenet åldersgräns på alla Sveriges 

kvinnojourer med skyddat boende samt att skildra hur vissa kvinnojourer i Stockholms-

området konstruerar bilden av tonårssöner till kvinnor som söker skyddat boende. Studien 

syftade även till att undersöka hur en eventuell åldersgräns legitimeras och hur fenomenet kan 

förstås utifrån den institutionalisering som skett och fortfarande sker på kvinnojourerna. 

 Syftet uppnåddes dels genom en enkät riktad till alla Sveriges kvinnojourer med skyddat 

boende, dels genom intervjuer med sex kvinnojourer i Stockholmsområdet. Intervjuerna 

tolkades därefter utifrån den socialkonstruktivistiska teorin med begrepp av Berger och 

Luckmann (1998/1966) som främsta analysverktyg. 

 Följande frågeställningar ställdes: 

- Hur stor andel av Sveriges kvinnojourer med skyddat boende har en åldersgräns för de       

   våldsutsatta kvinnornas tonårssöner? 

- Hur kan kvinnojourernas konstruktion av tonårspojkar se ut? 

- Hur kan en eventuell åldersgräns för tonårspojkar förstås utifrån socialkonstruktivistisk  

   teori och begrepp såsom institutionalisering, legitimering och typifiering?  

6.2 Slutsatser 

Slutsatserna innefattar resultaten från den kvantitativa samt den kvalitativa delstudien.

 Resultatet från enkäterna visar att 57 av 102 kvinnojourer med skyddat boende i Sverige 

har en åldersgräns för tonårspojkar. Resultatet uppvisar en spridning av åldersgränsen mellan 

12 och 17 år. De åldersgränser som flest anger är 12 och 15 år vilka vardera uppgår till nästan 

en fjärdedel av de kvinnojourer som uppger sig ha en åldersgräns. Endast en kvinnojour har 

en uttalad åldersgräns för flickor vilket visar att åldersgränsen är könsspecifik. 

Under intervjuerna framträder den bild av tonårspojkar som företrädarna för kvinno-

jourerna konstruerar som tvetydig. Dels framstår tonårspojken som en ung man med attribut 

kopplade till ”förövarna” och dels framstår tonårspojken som utsatt i behov av skydd och 
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stöd, vilket innebär att pojkar inte ska behöva uppleva kvinnornas berättelser om män och 

våld. Pojkarna beskrivs som unga män med humörsvängningar och som utåtagerande med 

risk att överta pappans beteende, samtidigt som de beskrivs som sårbara med rädsla för att bli 

som sina pappor.  

Kvinnojourernas beskrivningar av hur åldersgränsen har uppkommit och diskuterats kan 

enligt Berger och Luckmann (1998/1966) förstås som att kvinnojourerna blivit 

institutionaliserade, vilket innebär att företrädarna ger uttryck för att de godtagit jourens 

funktion, uppbyggnad och normer. Respondenterna uppger att en åldersgräns för tonårspojkar 

inte har diskuterats nämnvärt på jourerna och att den har accepterats. Åldersgränsens 

fortlevnad förklaras utifrån ett historiskt såväl som ett kulturellt perspektiv. Kvinnojourerna 

har ett uttalat kvinnoperspektiv, vilket kan innebära att personer av manligt kön inte ges 

tillträde.  

I vissa fall har kvinnojourerna gjort undantag och låtit tonårspojkar bo på jouren. Undan-

tagen sker i många fall efter att en kontakt med tonårspojken har tagits, en så kallad face-to-

face-situation, där pojken blir en individ med egenskaper istället för en typifiering. Att 

kvinnojourerna gör undantag från åldersgränsen tyder på att regeln inte är definitiv, vilket 

blottlägger att den är en konstruktion. Att åldersgränsen har skapats och upprätthålls av 

kvinnojourerna i en viss kontext möjliggör en ändring av regeln under andra förutsättningar 

eller vid tryck utifrån.  

Samtliga kvinnojourer anser att valet att ha eller inte ha åldersgräns är en självklarhet 

utifrån de legitimeringar som respondenterna anger. Andra alternativ framstår inte som 

möjliga eftersom legitimeringens funktion är att förklara och därmed stärka de val och 

handlingar som utförs. Åldersgränsen legitimeras utifrån kvinnojourens utformning som 

kollektiv, med respekt för kvinnors religiösa bakgrund, utifrån ett mansförbud i de fall pojkar 

betraktas som unga män, utifrån pojkarnas beteende som inte lämpar sig i en våldsfri sfär, 

utifrån uppfattningen att pojkar ska skyddas från kvinnor i kris, utifrån en generell praxis 

bland kvinnojourerna, utifrån riksorganisationens påverkan, genom att ett ifrågasättande 

utifrån saknas, utifrån att ansvaret läggs på samhället samt genom att tonårspojkar inte anses 

vilja bo på kvinnojouren eller att det finns andra boendealternativ för tonårspojkar. 

De fem begreppen, konstruktion, typifiering, face-to-face-situation, institutionalisering 

och legitimering, har tidigare analyserats var för sig men de bygger på varandra och bör 

förstås som en helhet. Kvinnojourernas konstruktion av tonårspojkar hänger samman med 

deras legitimering av åldersgräns. Om till exempel tonårspojkar uppfattas som unga män och 

jouren har ett mansförbud leder det till att tonårspojkar inte kan bo på jouren.  
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Institutionaliseringen leder till att dessa legitimeringar överförs till nya medlemmar och 

uppfattas som självklara och naturliga. Det blir av stor vikt att pojkar konstrueras som män. 

Att bilden av tonårspojkar, kvinnojourernas typifieringar samt legitimeringar av åldersgränsen 

är konstruktioner visar sig genom att jourerna ger skilda beskrivningar av tonårspojkar samt 

att jourerna har olika förhållningssätt gentemot pojkar gällande åldersgräns. Detta yttrar sig 

genom att en av jourerna inte har någon åldersgräns överhuvudtaget samt att de andra 

jourerna har olika åldersgränser för pojkar och att åldersgränsen kan ändras vid en face-to-

face-situation. 

6.3 Centrala tolkningar 

Utifrån författarnas förförståelse samt genomgången av tidigare forskning var det förvånande 

att endast strax över hälften (56 %) av kvinnojourerna med skyddat boende uppgav att de har 

en åldersgräns. Eriksson (2006) har i sin studie erhållit uppgifter om att 1 av 70 jourer som 

deltog i undersökningen inte har en åldersgräns för pojkar. Dock varierar denna åldersgräns 

mellan 12 och 20 år, vilket försvårar en jämförelse eftersom de kvinnojourer som angav en 

18-årsgräns i denna c-uppsats inte bedömdes ha en åldersgräns för barn.   

 Samtliga respondenter uppger att en åldersgräns för pojkar är allmänt förekommande 

bland Sveriges kvinnojourer trots att det inte finns några regler om detta. Respondenterna 

tycks tro att de flesta andra har en åldersgräns samtidigt som den kvantitativa undersökningen 

visar att det endast är 56 % som uppgett att de har en åldersgräns. Möjligtvis har detta 

förändrats under tiden, något denna studie inte har undersökt. Flera är även av uppfattningen 

att riksorganisationen kan ha varit med och påverkat beslutet om en åldersgräns. Enligt 

uppgift från ROKS och SKR har inte de som riksorganisationer någon möjlighet att styra 

beslut som fattas på de enskilda jourerna. Begreppet institutionalisering kan ge en förklaring 

till åldersgränsen eftersom kvinnojourerna trots frånvaron av reglering har en åldersgräns 

samt uppger liknande legitimeringar för denna. 

Det framkommer att åldersgränsen inte har diskuterats på jourerna i någon nämnvärd 

utsträckning eller ifrågasatts av socialtjänsten. Att vissa av respondenterna inte kan redogöra 

för uppkomsten av och anledningen till åldersgränsen kan tolkas som om de sällan har behövt 

legitimera den för någon utomstående. Om åldersgränsen inte ifrågasätts behöver kvinno-

jourerna inte heller förändra förhållningssättet gentemot tonårspojkarna. 

För kvinnojourerna skulle en ändring av åldersgränsen kräva förändring i synen på tonårs-

pojkar och förändring av legitimeringar av en åldersgräns. Det kan tänkas att det är lättare att 
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hålla fast vid redan etablerade och inarbetade regler och förhållningssätt än att förändra något 

som kan påverka verksamheten.  

Kvinnojourernas typifieringar verkar stundtals bygga på en generalisering utifrån få 

exempel av egna erfarenheter av tonårspojkar som har bott på deras jour. Typifieringar av 

grupper, i detta fall tonårspojkar, kan enligt Berger och Luckmann leda till konsekvenser. Den 

kanske främsta konsekvensen av åldersgränsen är att barn inte behandlas lika utan utifrån 

deras kön. Pojkar bemöts utifrån de typifieringar som finns bland de verksamma inom 

kvinnojourerna. Typifieringarna tycks även leda till att pojkar i tonåren inte anses kunna bo på 

kvinnojour, på grund av deras eget beteende eller för att miljön inte lämpar sig för pojkar i en 

ålder då självbilden befästs. En annan konsekvens skulle kunna innebära att kvinnor avstår 

från att söka skyddat boende om deras söner inte har möjlighet att följa med dem eller att de 

väljer att söka skyddat boende utan sonen vilket kan innebära inre konflikter hos kvinnan. En 

ytterligare konsekvens av att pojkar inte tillåts bo på kvinnojouren kan vara att pojkarna 

uppfattar det som om de har skuld i det som pappa har gjort mot mamma och att de då kan 

uppleva att de utesluts från familjen eller att de upplever skuld för att mamman/familjen inte 

har möjlighet att söka skydd på grund av dem.  

Utifrån teorin kan det tolkas som att medlemmarna med tiden har institutionaliserats och 

därav inte längre uppmärksammar åldersgränsen och dess konsekvenser. En medvetenhet hos 

kvinnojourerna om konsekvenserna av åldersgränsen är även fullt möjlig. Kvinnojourerna är 

ideella föreningar som har möjligheten att välja vilka de vill rikta sin verksamhet till och har 

valt att ha kvinnorna i fokus vilket också kan förstås utifrån institutionaliseringen. Jourerna 

upprättades för kvinnor som utsatts för våld, i de flesta fall av en man, vilket innebär att de 

har ett kvinnoperspektiv som verksamhetsgrund. Vid sidan av detta har ett barnperspektiv allt 

mer blivit framträdande inom jourerna även om kvinnorna fortfarande är huvudfokus. I denna 

uppsats framgår det att perspektiven ibland har svårt att samexistera.  

Respondenterna uttrycker att särskilt pojkar ska skyddas från miljön på kvinnojourerna 

eftersom det kan skada deras identitetsbyggande och självbild. De säger att det inte är bra för 

några barn att höra alla historier om hemska pappor och våldsamma män men att det är värst 

för tonårspojkar. Det tycks som att andra barn klarar av att bo på kvinnojour men inte 

tonårspojkar.  

Ett annat synsätt som presenteras i materialet visar hur en jour har valt att inte ha någon 

åldersgräns vilket inte inneburit några problem för kvinnojouren eller för kvinnorna som bott 

där. Respondentens legitimeringar verkar överensstämma med SKRs syn på barnperspektivet 

och hur detta bör implementeras på kvinnojourerna (Ohlsson, 2006). Eftersom tonårspojkar 

56 



inte uppfattas som unga män utan som barn kommer även de att omfattas av skyddet som 

kvinnojouren erbjuder. Den verklighet som de andra respondenterna ger uttryck för sätts i 

perspektiv genom jourens uttalanden och förhållningssätt gällande åldersgräns och 

tonårspojkar.  

Det har framkommit att barnen är i minst lika stort behov av skydd som deras mammor 

och i stort behov av hjälp och stöd när de har bevittnat eller själva utsatts för våld av mannen i 

familjen. Alla barn får inte hjälp av kvinnojourerna, men det behöver inte innebära att de inte 

får hjälp alls. Det tycks som om respondenterna inte är säkra på vilken hjälp dessa 

tonårspojkar erhåller men att det är samhällets ansvar att erbjuda dem hjälp. De säger att det 

löser sig alltid med boendet för dessa tonårspojkar på ett eller annat sätt. Flera av dem ser 

problem med att inte erbjuda även tonårspojkar skyddat boende om alternativet är att pojken 

bor kvar hos pappa som misshandlat mamma.  

6.4 Resultaten i jämförelse med tidigare forskning 

I den tidigare forskningen framkommer det att åldersgräns för tonårspojkar är en inter-

nationellt spridd företeelse bland kvinnojourerna, vilket även denna undersökning stödjer. 

Resultaten från den kvantitativa delen överensstämmer med den tidigare forskningen vad 

gäller att ett stort antal kvinnojourer har en åldersgräns för kvinnornas söner, en gräns som 

internationellt som nationellt satts från 12 år och uppåt.  

I den tidigare forskningen framkommer att det inom kvinnojoursrörelsen existerar flera 

förklaringar till varför tonårspojkar inte kan bo på kvinnojour. Förklaringarna är bland annat 

att kvinnojourerna förbjuder män att vistas där, att situationen och behoven hos kvinnorna och 

andra barn prioriteras, att pojkarna tros utgöra ett hot för de boende eller att kvinnojourerna 

helt enkelt inte anser sig kunna tillgodose pojkarnas behov av insatser. Det finns även en 

rädsla för att pojkarna ska inleda relationer med kvinnorna (se Eriksson, 2006; Mullender et 

al., 1998). Liknande förklaringar som nämns i den tidigare forskningen anges även under 

intervjuerna, legitimeringarna är således inte specifika för kvinnojourer i Sverige. De 

praktiska problem som kollektivboende kan innebära nämns i högre grad av respondenterna 

än vad som framgår i den tidigare forskningen. Att åldersgränsen i flera fall beror på att 

kvinnor måste bära slöja när män är närvarande, nämns inte alls i den tidigare forskningen. 

 Den tidigare forskningen tyder på att det är känt att tonårspojkar inte kan bo på kvinnojour 

med sina mammor som söker skyddat boende och att de i vissa fall bor kvar hemma hos sina 

pappor, vilket respondenterna bekräftar. Det verkar i viss utsträckning saknas alternativ till 

kvinnojourerna för mammor med tonårspojkar som är i behov av skydd eftersom kvinnor har 
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uppgett att de hellre stannar kvar hos mannen än lämnar sin son ensam med pappan 

(Mullender et al, 1998).  Den tidigare forskningen stöder de uttalanden om att tonårspojkar till 

viss mån inte vill bo på kvinnojourerna och att det där saknas sysselsättning för den 

åldersgruppen. 

 En undersökning gjord av Katarina Weinehall (1997) visar att pojkar i vissa fall, när de 

bildar relationer, tar över pappans beteende och själva utövar våld gentemot sina flickvänner. 

Detta stöder således kvinnojourernas konstruktion av aggressiva pojkar. En av respondenterna 

säger dock att hon inte har sett det beteendet hos de tonårspojkar som bott på kvinnojouren. 

Pojkarna framställs som en utsatt grupp som behöver hjälp för att bearbeta vad de varit med 

om för att inte sprida våldet vidare, något som respondenterna även anger. 

6.5 Studiens begränsningar 

Studiens kvalitativa del utfördes endast i Stockholm vilket eventuellt kan ge ett skevt resultat 

med tanke på att betydligt fler av respondenterna uppgav att det fanns en åldersgräns på deras 

respektive kvinnojourer till skillnad från vad som framkom i den kvantitativa delen.  

 Författarna ser dock fördelar med att hela fem intervjuade kvinnojourer uppger sig ha en 

åldersgräns. Den ena sidan av företeelsen, att ha en åldersgräns för tonårspojkar, som kanske 

är mer kontroversiell eftersom den inte är förenlig med lika behandling av barn oavsett kön 

enligt svensk lagstiftning och FNs konvention om barnets rättigheter, blir utförligare belyst. 

Alla anledningar till varför jourerna har valt att inte ha en åldersgräns kanske inte 

framkommer i denna uppsats. Dock anger flertalet informanter anledningar till att inte ha en 

åldersgräns i enkäten, vilket sammantaget ger en någorlunda bild av detta. Om det skulle vara 

så att intervjuresultaten är ofullständiga skulle en utförligare enkät kunnat ge ytterligare 

information om de jourer som inte har en åldersgräns. 

 Det kunde även ha varit av intresse att i den kvantitativa studien göra jämförelser mellan 

tillhörighet i respektive riksorganisation och mellan jourer som är fristående, vilket inte var 

möjligt utifrån den genomförda enkäten. Även regionala skillnader kunde ha varit av intresse. 

6.6 Teoridiskussion 

Valet av begreppen konstruktion, typifiering, face-to-face-situation, institutionalisering och 

legitimering, utifrån en socialkonstruktivistisk ansats, innebär att både uppkomsten som 

befästandet av företeelsen åldersgräns kan ges förklaringar.  

 I studien används endast en teori. Författarna är medvetna om att användandet av 

ytterligare en teori eller en helt annan teori skulle ha lett till andra tolkningar av åldersgränsen 
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och hur kvinnojourerna ser på detta. Ett annat perspektiv av åldersgränsen kunde ha erhållits 

genom en (radikal)feministisk genomlysning av respondenternas utsagor, där begrepp som 

könsmaktsordningen och isärhållande (separatism) kunde ha förklarat åldersgränsens 

uppkomst och fortlevnad.    

6.7 Metoddiskussion 

Valet att låta två metoder ligga till grund för studien innebar att företeelsen åldersgräns kunde 

studeras från två vinklar och ge både informativa och deskriptiva svar. Enkäterna kunde 

besvara åldersgränsens omfattning medan intervjuerna gav mer utförliga skildringar av synen 

på tonårspojkar och av företeelsen som sådan. Om undersökningen endast hade utförts genom 

intervjuer skulle läsaren kunnat få en skev bild av åldersgränsens utbredning.  

Att denna undersökning använder sig av metodtriangulering är en fördel eftersom 

kombinationen kan skildra åldersgränsen från olika perspektiv. En annan triangulering är 

valet att vara två uppsatsförfattare som ses som en fördel eftersom ytterligare nyanser i det 

insamlade materialet kan upptäckas.  

En fördel med den kvantitativa studien är dess omfattning som totalundersökning med 

18% i bortfall. Bortfallet i den kvantitativa studien skulle kunna ha påverkat resultatet om det 

var så att samtliga som avstått från att svara, antingen har valt att ha en åldersgräns eller 

tvärtom. 

En öppen intervju framstod som fördelaktig eftersom den möjliggör ett utforskande 

förhållningssätt. I denna undersöknings sågs detta som nödvändigt eftersom det endast fanns 

begränsad tidigare forskning om åldersgräns. En nackdel med intervjuerna är att de öppna 

frågeställningarna utifrån teman gav överflödig information. Denna information har dock varit 

användbar i tolkningarna av utsagorna då de kan förstås i en större kontext. 

Vid intervjuer finns risken för en så kallad intervjuareffekt vilket kan innebära att 

respondenterna svarar det som de tror intervjuarna vill höra. Det finns således ingen garanti 

att de svar som erhölls stämmer med hur bemötandet av tonårspojkar ser ut på 

kvinnojourerna. 

Urvalsförfarandet för intervjuerna skedde genom att två kvinnojourer från varje strata 

valdes ut. Detta medvetna val innebar att respondenternas tillhörighet eller inte i en av riks-

organisationerna inte speglade andelen i resten av Sverige. Det kan tänkas att dessa 

kvinnojourer inte är representativa för Sveriges kvinnojourer, samtidigt som urvalet innebar 

ett deltagande av respondenter från alla konstruerade grupper. 
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 Att andelen kvinnojourer med åldersgräns inte överensstämde mellan den kvantitativa och 

den kvalitativa delen kan ha fler anledningar än att urvalet inte var slumpmässigt. Det kan 

tänkas att det ser olika ut i stor- och småstäder genom att det i Stockholm finns fler alternativ 

för kvinnor som söker skydd vilket leder till att åldersgränsen kan fortleva. Eller kanske har 

jourerna i Stockholm i högre utsträckning kollektivboenden, vilket av respondenterna anges 

som förklaring till att inte kunna ta emot tonårspojkar. Dessutom är en av Sveriges första 

kvinnojourer, Alla Kvinnors Hus, belägen i Stockholm vilket kan ha influerat andra jourer 

med tanke på att de sedan starten haft en åldersgräns för pojkar. Att riksorganisationernas 

huvudkontor finns i Stockholm kan även det ha påverkat kvinnojourernas syn på åldersgräns.  

6.8 Förslag till vidare forskning 

Studien gav uppslag till en mängd intressanta studier inom samma område. Deltagande 

observationer skulle kunna ge en fördjupad bild av hur kvinnojouren som organisation, som 

institution, fungerar samt en förståelse för hur de processer som leder till olika åldersgränser 

för pojkar respektive flickor ser ut. 

En annan intressant forskningsfråga skulle kunna vara att undersöka vilka insatser som 

tonårspojkar som inte ges skyddat boende på kvinnojour erbjuds av socialtjänsten eller vad 

socialtjänsten anser om kvinnojourernas uppsatta åldersgränser för tonårspojkar.  

Kopplat till ovanstående skulle fortsatt forskning inom detta område kunna undersöka var 

mammor till tonårssöner hamnar om de inte vill lämna sonen kvar hemma eller någon 

annanstans.  

Företeelsen skulle även kunna utforskas från tonårspojkarnas perspektiv. Flera intressanta 

vinklar är möjliga såsom vad pojkarna anser om att bo på skyddat boende eller hur det 

påverkat dem att inte kunna bo på skyddat boende med mamma och eventuella syskon.  

Ytterligare en möjlig fråga är att studera barnperspektivet på kvinnojourerna. Flera av 

respondenterna talade även om ett barnperspektiv och att barnen sätts i första rummet men det 

verkar inte vara förenligt med en åldersgräns för tonårspojkar som enligt svensk lagstiftning 

också är barn upp till 18 år.  

En annan undersökning av kvinnojourerna skulle också kunna vara att studera hur 

tonårsflickor konstrueras av kvinnojourerna och vilka förväntningar det finns på dem utifrån 

deras kön. 
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BILAGA 1. Medföljande brev till enkäten 
 
Hej! 

 

Vi vill inbjuda er kvinnojour till att delta i en undersökning om barn till kvinnor som bor på 

skyddat boende/akutboende. Denna enkät mejlas ut till alla kvinnojourer i Sverige med skyddat 

boende.  

 

Vi är intresserade av att undersöka om barn bemöts olika utifrån deras ålder och kön på de 

skyddade boendena. Det finns ingen sammanställning om åldersgränser gällande barn på 

kvinnojourer i dagsläget. Vi tror att undersökningen är av stort intresse för kvinnojoursrörelsen, 

då detta är en fråga som diskuteras på många jourer, men även för socialtjänsten och allmänheten. 

 

Er kvinnojour har fått denna förfrågan om att delta i en enkät, mejlad till er som en del av vår c-

uppsats på socionomlinjen på Stockholms universitet. Uppsatsen kommer senare att sammanställa 

de resultat vi får in genom denna enkät, tillsammans med resultaten från de djupintervjuer vi 

kommer att genomföra med några kvinnojourer i Stockholmsområdet. 

 

Det är frivilligt att delta i studien men vi vill poängtera hur viktigt det är för undersökningen att få 

svar från just er. Era svar kommer inte att vara anonyma för oss som författare under insamlingen, 

men i uppsatsen kommer det inte att framgå vilka jourer som svarat vad. Den insamlade 

informationen kommer enbart att användas till denna studie och allt insamlat material kommer att 

förstöras efter studiens slut. I slutet av januari kommer ni att få vår uppsats mejlad till er. 

 

Enkäten tar högst 5 minuter att fylla i.  

Vi vill gärna ha svar så snabbt som möjligt men senast måndagen den 6 november. 

Vid frågor kan ni kontakta oss genom att mejla XXX eller ringa XXX. 

 

För att komma till enkäten tryck på denna länk 
……………………………………………..  
Ange lösenord………………………. 

 

Tack för er medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar, Daniela Johansson och Sabine Aspholm 
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BILAGA 2. Enkäten postversion 

BARN PÅ KVINNOJOUR 
 
Denna enkät innehåller fyra frågor varav den sista ger er möjlighet att utveckla era svar. 
Frågorna handlar om de barn vars mammor bor på er kvinnojour. 
 
 
1) Är alla barn välkomna till er kvinnojour? 
 
 
     Ja  Nej 
 
Om nej, vilka är inte välkomna? 
 
 
 
 
2) Har ni någon övre åldersgräns för flickor? 
 
 
  Ja  Nej 
 
Om ja, vilken är åldersgränsen? _________ år. 
 
 
3) Har ni någon övre åldersgräns för pojkar? 
 
 
  Ja  Nej 
 
Om ja, vilken är åldersgränsen? _________ år. 
 
 
4) Tillägg/Motivering 
 
Denna sista fråga är valfri för er som önskar tillägga något eller vill motivera era svar.  
I mån av tid behandlas även svaren på denna fråga inom ramen för undersökningen. 
 
 
 
5) Var vänlig ange namnet på er kvinnojour: _______________________________________ 
 
Den ifyllda enkäten skickas till: Sabine Aspholm, XXX så snart som möjligt. 
 
Tack för er medverkan! 
Daniela Johansson och Sabine Aspholm 
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BILAGA 3. Medföljande brev till respondenterna 
 

Hej! 

 

Vi vill inbjuda dig som är föreståndare eller ordförande för en kvinnojour att delta i en 

undersökning om barn till kvinnor som bor på skyddat boende/akutboende.  

 

Vi är intresserade av kvinnojourers bemötande och förhållningssätt gentemot de flickor och 

pojkar som bor på det skyddade boendet tillsammans med sin mamma. Vi tror att 

undersökningen är av stort intresse för kvinnojoursrörelsen, eftersom diskussionen om barnen 

och barnperspektivet pågår på många jourer. 

 

Du som företrädare för just er kvinnojour har fått denna förfrågan om att delta i en 

undersökning som en del av vår c-uppsats på socionomlinjen på Stockholms universitet. 

Uppsatsen kommer senare att innehålla de resultat vi får in genom intervjuer med föreståndare 

för kvinnojourer i Stockholmsområdet samt svaren från en enkät som skickats ut till alla 

kvinnojourer i Sverige. 

 

Det är frivilligt att delta i studien men vi vill poängtera hur viktigt det är för undersökningen 

att få intervjua just dig. I uppsatsen kommer det inte att framgå vad just du svarat. Intervjun 

tar ca en timme och kommer att spelas in på bandspelare. Intervjun kommer att skrivas ut på 

papper. Den insamlade informationen kommer enbart att användas till denna studie och allt 

insamlat material kommer att förstöras efter studiens slut. Vi kommer båda att delta under 

intervjutillfället. I slutet av januari kommer ni att få en kopia av vår uppsats skickad till er. 

 

Vid frågor kan ni kontakta oss genom att mejla XXX eller ringa XXX. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Daniela Johansson och Sabine Aspholm 
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BILAGA 4. Intervjuguide 
 
 
 

• Kvinnojouren 
- Verksamheten – Skyddat boende. Vilka har tillträde? 
- Ideologi – feminism 

 
 

• Barn 
- Kvinnojourernas roll (ansvar) 
- Åldersspann 
- Förändringar över tid 
- Pojkar/flickor – bemötande- mottagande- problem 

 
 

• Åldersgräns 
- Uppkomst 
- Problem 
- Diskussion 
- Erfarenheter av tonårssöner 
- Konsekvenser 
- Undantag 

 
 

Medlemskap i riksorganisation?  
 

• Barnperspektiv (vs kvinnoperspektiv) 
- Barn upp till 18 år? Skillnader tjejer och killar? 

 
• Situationsexempel 
 
 
• Barnverksamheten 

- Tonåringar 
- Utmaningar/ Svårigheter 

 
 

• Framtid och barn på kvinnojour 
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BILAGA 5. Situationsfrågor 
 
 

• En socialsekreterare ringer er och frågar om ni har plats för en kvinna och 
hennes tre barn.  

 
Hur går ni tillväga?  
Vad behöver ni veta om kvinnan och hennes barn? 
Frågar ni efter kön och ålder på barnen? 

 
 
 

• En kvinna kommer akut en kväll med sin 14-åriga son till er kvinnojour.  
 

Hur emottas de? 
Om de inte tas emot: (När) Kan ni göra undantag? 

 
 
 

• En kvinna kontaktar er om skyddat boende. Hon beskriver sin situation 
och att hon har två barn som behöver följa med henne. En flicka på 14 år 
och en pojke på 15 år.  

 
Hur ställer ni er till hennes förfrågan? 
Har det hänt att kvinnor nekats plats? Vilka anledningar har det varit? 
Är det vanligt att kvinnor nekas plats pga. åldern på deras barn? 
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Bilaga 6. Intervjumall – ROKS och SKR  
 
 

• Vad tänker du kring den åldersgräns för tonårspojkar som vissa skyddade boenden 
har? 

 
• Hur har åldersgränserna uppkommit? 

 
• Vilka anledningar finns det till att inte ta emot tonårspojkar på de skyddade boendena? 

 
• Diskuteras åldersgränsen på ROKS/SKR eller ute på jourerna? 

 
• Görs det undantag? 
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