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SAMMANFATTNING  

Samhällets syn på kvinnor globalt skapar idag problematik kring jämlikhet bland kvinnor och 

män, vilket orsakar sämre förutsättningar för kvinnor att ha samma rättigheter. Runt om i 

världen blir kvinnor fysiskt, psykiskt och sexuellt utsatta för våld. En extra utsatt grupp av 

kvinnor är kvinnor med infektionssjukdomar som HEPATIT, TBC och HIV och det är därför 

viktigt att belysa detta ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv.  

Kvinnojouren är idag en aktör som arbetar med att ta emot och hjälpa våldsutsatta kvinnor i 

samhället i form av skydd. En kvalitativ metod användes för att undersöka vilken uppfattning 

personalen vid några kvinnojourer i Mellansverige har om infektionssjukdomarna HEPATIT, 

TBC och HIV samt vilka förutsättningar de har att ta emot kvinnor som bär på någon av 

infektionssjukdomarna.  

Personalen som deltog i studien ansåg att kvinnor som söker hjälp hos kvinnojouren inte ska 

diskrimineras, exempel för att de bär på någon form av infektionssjukdom. Kvinnojourens 

huvuduppgift är att stödja alla kvinnor i att bearbeta det våld de har varit utsatta för oavsett 

sjukdom. Utbildning och kunskap är de förbättringsmöjligheter som kan stärka 

förutsättningarna till ett mer jämlikt mottagande av kvinnor med infektionssjukdomar på 

kvinnojouren.  

Nyckelord: Jämlikhet, Mäns våld mot kvinnor, Infektionssjukdomar, Kvinnojourer, 

Kvalitativ metod 



 

 

 

ABSTRACT  

Society's view of women globally today creates issues of equality among women and men, 

which causes poorer conditions for women to have the same rights. Around the world, 

women become physically, mentally and sexually exposed to violence. An extra-prone group 

of women is women with infectious diseases such as HEPATIT, TBC and HIV, and it is 

therefore important to highlight this from a public health-scientific perspective. 

The women's shelters are today an actor that deals with receiving and helping women with 

violence in society in the form of protection. A qualitative method was used to investigate the 

perception of the staff of some women's shelters in central Sweden about the infectious 

diseases HEPATIT, TBC and HIV and what conditions they have to receive women who are 

wearing any of these diseases. 

The staff who participated in the study considered that women who seek help with women's 

shelter should not be discriminated against, for example, because they carry some form of 

infectious disease. The main task of women's shelters is to support all women in processing 

the violence they have been exposed to regardless of illness. Education and knowledge are the 

opportunities for improvement that can strengthen the conditions for a more equal reception 

of women with infectious diseases on women's shelters. 

Keywords: Equality, Men's Violence Against Women, Infectious Diseases, Women's Shelter, 

Qualitative Method 
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1 INTRODUKTION 

Våld mot kvinnor är idag ett allvarligt samhällsproblem och ett hot mot kvinnornas liv och 

hälsa. Mäns våld mot kvinnor är idag enligt lagen ett brott men också ett jämlikhetsproblem. 

Vissa grupper av kvinnor är mer utsatta för våldet än andra, varav en är kvinnor med sexuellt 

överförbara sjukdomar. En orsak kan vara att denna grupp av kvinnor oftast lever under 

dåliga socioekonomiska förhållanden och sociala nätverk, vilket ökar risken för våld och 

förtryck.  

Kvinnojouren är idag en av många organisationer som finns för att hjälpa och stötta kvinnor 

utsatta för fysiskt, psykiskt, eller sexuellt våld. Kvinnojouren är både kommunal och ideell 

och är en viktig samhällsaktör med erfarenhet att arbeta med kvinnor utsatta för olika slags 

våld och förtryck. De är även idag ett behövligt komplement ihop med sjukvård, socialtjänst 

och polis. Genom ett professionellt bemötande och kunskap kan kvinnojouren hjälpa 

våldsutsatta kvinnor med sexuellt överförbara sjukdomar att få stöd och hjälp. 

Genom mitt intresse för sexuellt överförbara sjukdomar samt ett hälsofrämjande och 

preventivt arbete där rätten till skydd krävs, i synnerhet för kvinnor i en utsatt position, blev 

jag intresserad av att undersöka hur personalen vid kvinnojourer upplever att de bemöter 

våldsutsatta kvinnor, som dessutom bär på sexuellt överförbara infektionssjukdomar och hur 

de upplever att de har förutsättningar att tillmötesgå dessa kvinnor. Uppslaget till 

uppsatsämnet kom från en region i Mellansverige.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Definitioner och begrepp  

Skyddat boende: Begreppet skyddat boende kommer att användas i arbetet. Kvinnojourer 

idag har oftast en tillhörande anonym bostad där de kan ge skyddat boende till de kvinnor 

som söker anonymt skydd (ROKS, 2015). 

Personal: Den personal som kommer att nämnas genom hela arbetet är de som arbetar eller 

är aktiva inom någon ideell eller kommunal kvinnojour i en region i Mellansverige (ROKS, 

u.å).  

Hälsa: I denna studie definieras ordet hälsa utifrån världsorganisationen WHO:s förklaring. 

Hälsa är en definition av ett tillstånd som innebär fullständig fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande men det innebär inte frånvaro av sjukdom (WHO, 2013). 

Sexuell hälsa: Världsorganisationen WHO har en definition om sexuell hälsa som kommer 

att användas genom hela arbetet. Enligt WHO är sexuell hälsa ett tillstånd av fullständig 

fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande kring ämnet sexualitet. Detta 

innebär att sexuell hälsa kräver en respektfylld och positiv syn på sexualiteten och dess 

förhållande, så väl som möjligheten till skyddade och njutbara upplevelser fria från 

diskriminering, våld och tvång (WHO, 2006).  

2.2 Kvinnokonventionen 

Kvinnokonventionen har i uppgift att se till att kvinnor har samma rättigheter som män till 

jämställd vård,  att kunna förena familjeliv och yrkesansvar samt att kunna påverka sitt eget 

liv och sin egen hälsa (Kvinnokonventionen, 2016). 

Kvinnokonventionen framställdes av FN år 1979 och innebar att all diskriminering mot 

kvinnor skulle avskaffas. Den trädde inte i kraft förrän i september 1981 och innehöll då 30 

artiklar om kvinnor och deras rättigheter till jämställdhet. Idag har 173 länder accepterat 

kvinnokonventionen och använder den i sitt egna förebyggande arbete. Den internationella 

organisationen CEDAW (The convention on the elimination of all of discrimination against 

woman) är den organisation som övervakar de länder som har tagit del av 

kvinnokonventionen och ser till att den följs. Vart fjärde år lämnar varje land in en skriftlig 

rapport om deras arbete gällande kvinnokonventionen till CEDAW (Kvinnokonversationen, 

2016).  

I Sverige arbetar Förenta Unionernas Kvinnliga Nationella Kommitté med att få 

kvinnokonventionen att bli direkt gällande i svensk lag, vilket innebär att 

kvinnokonventionen då kan bli en tillämpning av lagar och förordningar i överenskommelse 

med sexuella och reproduktiva rättigheter för alla kvinnor (UN Woman, 2008).  
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2.3 Kvinnors utsatthet  

Världshälsoorganisationen WHO skrev i en rapport från år 2005 att omkring 30 till 60 

procent av alla världens kvinnor någon gång i sitt liv har utsatts för fysiska, psykiska eller 

sexuella övergrepp (Regeringen, u.å). Kvinnor utsätts för övergrepp världen över oavsett 

ekonomisk status eller samhällsklass. Vissa grupper av kvinnor är dock mer utsatta och 

sårbara för våldet än andra (IVO, 2014). I regeringens nationella handlingsplan från 2007 

beskrivs det att kvinnor med någon form av funktionsnedsättning eller sjukdom är en mer 

våldsutsatt grupp än andra. Enligt Sveriges regering har samhället idag ett större ansvar att 

arbeta mer hälsofrämjande kring att bekämpa våldet mot kvinnor som bär på någon form av 

fysiskt eller psykiskt funktionshinder (Regeringen, 2007).  

 

I en rapport från socialstyrelsen från 2005 intygas det att kvinnor med någon form av 

problematik har det extra svårt att ta sig ur en livssituation där en man utsätter henne för 

våld. Några av dessa kvinnor räknas in i grupper som psykiskt sjuka, fysiskt handikappade, 

äldre, nyanlända invandare, kvinnor med infektionssjukdomar, kvinnor utsatta för 

hedersrelaterat våld, asylsökande, homosexuella och missbrukande kvinnor. Många av dessa 

kvinnor lever redan under dåliga livsförhållanden när de börjar utsättas för våld. De 

diskrimineras ofta utifrån kön, funktionshinder, etnicitet, psykisk ohälsa, sexuell läggning, 

och sjukdom som exempelvis infektionssjukdomar. Kvinnor från dessa utsatta grupper har 

svårare än andra kvinnor att söka den hjälp de behöver från exempelvis sjukvården 

(Socialstyrelsen, 2005) 

Sveriges regering har idag elva målområden för folkhälsa, ett av dessa målområden innebär 

att alla ska ha rätten till en trygg och säker sexualitet och en god produktiv hälsa 

(Regeringen, 2007). Målområdet för sexuell hälsa innebär att det är en grundläggande 

förutsättning för kvinnor att ha möjlighet till en trygg och säker sexualitet för att kunna 

uppnå full hälsa och välbefinnande. Runt om i världen dör tusentals kvinnor dagligen på 

grund av bristen på tillgång till hälsosjukvård, mödravård, preventivmedel, hälsoinformation 

eller makt att kunna ändra på sin egen livssituation. Därför är en god sexuell och produktiv 

hälsa nödvändigt för kvinnors överlevnad såväl i Sverige som globalt. Kvinnor saknar idag 

friheten att bestämma över sin egen sexualitet, över vem och vilka de har sex med samt över 

sin egen reproduktion (Kvinna till kvinna, 2009). Sveriges regering värnar därför om de 

framsteg som görs inom området, i form av exempelvis sex- och samlevnadsundersökningar 

som mödravården genomför idag (Folkhälsoinstitutet, u.å).  

2.4 Infektionssjukdomar  

Trots att de flesta EU länder har en hög levnadsstandard, bra hygien och allmänna 

barnvaccinationsprogram så har smittsamma sjukdomar som exempelvis Tuberkulos (TBC) 

varit det största hotet genom tiderna. Vi har idag olika former av skyddsarbete mot 

smittsamma sjukdomar som finns runt om i världen i form av vaccinationer, 

sanitetsförbättringar, livsmedelskontroller och eventuella hygienregler som ständigt 

upprätthålls och anpassas (Folkhälsomyndigheten, 2015a).  
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Människor har idag en helt annan syn på sex och samlevnad än förr, något som medfört 

förändringar gällande smittspridningen av sexuellt överförbara infektionssjukdomar som 

exempelvis HIV. Vi reser och invandrar mer än tidigare vilket medför risker för spridning av 

infektionssjukdomar. Vi har även andra attityder kring våra sexuella vanor vilket ökar 

smittorisken för de befintliga sexuellt överförbara infektionssjukdomarna som finns idag, 

men även att nya okända sjukdomar uppkommer. Infektionssjukdomar som Hepatit, TBC 

och HIV drabbar nu en allt större grupp människor med lägre socioekonomisk status som 

exempelvis missbrukare (Folkhälsomyndigheten, 2015a).  

I Sverige finns det idag bromsmediciner mot de flesta sexuellt överförbara 

infektionssjukdomarna. Genom virushämmade kombinationsbehandlingar kan 

infektionssjukdomar som exempelvis HIV bromsas upp, vilket stoppar dess följdsjukdom 

AIDS från att utvecklas, något som ger personerna möjligheter att leva ett normalare liv 

(Åsander, Björkman, Belfrage & Faxelid, 2009). 

2.4.1 Infektionssjukdomarna Hepatit, TBC OCH HIV 

Omkring 21 400 människor insjuknar varje år i Hepatit A, B, C eller D. Hepatit B är en 

infektionssjukdom som orsakas av ett virus som oftast sprids genom sexuell kontakt, 

exempelvis genom mor till barn i samband med en förlossning eller genom orena nålar vid 

injektion under missbruk. Hepatit B kan utvecklas och bli en kronisk form av 

infektionssjukdomen Hepatit. Förekomsten av kronisk Hepatit är idag ovanlig hos den 

svenska befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2015b). 

Hepatit C är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus som sprids genom smittat blod 

exempelvis vid injektionsmissbruk, stickskador inom vården eller blodtransfusion. Viruset 

kan även smittas genom sexuell kontakt eller från modern till barnet i samband med 

förlossning. Hepatit C visar oftast milda eller inga symtom alls på sjukdom, vilket gör att 

personen hinner smitta många fler innan infektionssjukdomen upptäcks och kan behandlas 

(Smittskyddsinstitutet, 2011). 

Infektionssjukdomen TBC orsakas av en luftburen bakterie som smittar genom exempelvis 

hostningar och kan ligga latent hos en person hela livet. Bakterien utvecklas mycket långsamt 

och är mycket långlivad i vissa miljöer. Infektionssjukdomen TBC var under början av 1900-

talet den vanligaste dödsorsaken bland unga i Sverige. Sjukdomen minskade och förblev en 

mer ovanlig sjukdom i Sverige, men en ökning har nu skett under de senaste tio åren. En 

bidragande orsak till ökningen kan ha att göra med den ökade invandringen från länder där 

sjukdomen är mer vanlig. En annan bidragande orsak kan vara att vi idag reser utomlands i 

större utsträckning än tidigare. De som insjuknar i TBC kommer oftast från 

högincidensländer med en redan pågående epidemi (Smittskyddsinstitutet, 2011).  

Infektionssjukdomen HIV orsakas av ett virus som försvagar immunförsvaret och kan efter 

en tid utvecklas till AIDS. Sjukdomstillståndet AIDS är en svårbehandlad form av 

infektionssjukdomen HIV där personen slutligen avlider. I en engelsk litteraturöversikt 

framgår det att infektionssjukdomen HIV är en stor hälsoutmaning för det brittiska 

samhället. Omkring 103 700 personer beräknades leva med HIV i England år 2014. De 
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människor som riskerar att smittas av HIV i England är främst homosexuella, bisexuella och 

andra män som har samlevnad med andra män (Peate, 2016). I Sverige har omkring 9 891 

personer diagnostiserats med HIV sedan år 1983. Bland dessa personer utvecklade 2 428 

personer sjukdomstillståndet AIDS och 2 131 dog av sjukdomen (Smittskyddsinstitutet, 

2011).  

I en undersökning år 2011 uppskattades det att omkring 5 800 personer bar på viruset och 

hade behandlingskontakt inom svensk sjukvård. I samma undersökning som gjordes 2011 

diagnostiserades även 18 kvinnor med HIV inom sjukvårdens mödravård. Under samma år 

hade 344 kvinnor redan diagnostiserats med viruset genom mödravårdens 

screeningsprogram som de använt sig av sedan 1987 i Sverige. De kvinnor som visade sig 

vara smittade av sjukdomen hade inte tidigare testats för HIV. Omkring 63 procent av 

kvinnorna kom från Afrika, omkring 17 procent kom från Asien och omkring 13 procent var 

födda i Sverige (Smittskyddsinstitutet, 2011). En anledning till att en majoritet av de smittade 

var afrikanska kvinnor kan vara att infektionssjukdomen är den vanligaste dödsorsaken i 

Afrika (Folkhälsomyndigheten, 2015a).  

Utifrån en rapport från folkhälsomyndigheten år 2007 så påvisas det att smittspridningen 

ökat och sker främst bland missbrukare, samkönade personer och de som reser utomlands i 

Sverige. Idag pågår en ökad smittspridning av dessa infektionssjukdomar globalt och möjlig 

orsak är att våra attityder till sex förändrats och därmed också riskerna att smittas 

(Folkhälsomyndigheten, 2015b).  

2.5 Kvinnojourer 

Kvinnojourer utgörs av organisationer som hjälper kvinnor som utsatts för våld och 

övergrepp exempelvis i nära relationer (ROKS, 2015) och kan beskrivas som små 

organiserade grupper som erbjuder skydd till våldsutsatta kvinnorna samt hjälp till självhjälp 

och bearbetning av våldet (Ekström, 2016). På kvinnojourer arbetar endast kvinnor och 

verksamheten finansieras av bidrag från landsting och staten. Samhället bidrar därmed 

ekonomiskt i form av kommunala och statliga medel för att kvinnojourerna och 

riksorganisationerna skall kunna upprätthålla sitt arbete. Majoriteten av personalen som 

arbetar på en kvinnojour är utbildade socionomer. Kvinnojouren följer socialtjänstlagen i sitt 

arbete och har ett utformat program för hur de ska arbeta med kvinnor som har utsatts för 

våld. Arbetet bedrivs genom jour, stöd- och rådgivningsverksamhet samt hjälp till skyddat 

boende. Det finns även kvinnor som kommer in och arbetar frivilligt eller ideellt och är idag 

verksamhetens eldsjälar och som brinner för att hjälpa kvinnorna som sökt sig till 

kvinnojouren (ROKS, u.å).   

De senaste tio åren har resurser satsats på nationell, regional och kommunal nivå för att 

synliggöra mäns våld mot kvinnor och åtgärda de problem som finns idag. Aktörer och 

organisationer som polis, socialtjänst, sjukvård och den lokala kvinnojouren försöker idag ge 

är ett heltäckande stöd till våldsutsatta kvinnor i Sverige (Bender och Holmberg, 2001) 
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Den första dokumenterade kvinnojouren i världen startades upp i London 1971. Denna 

feministiska organisation där kvinnor gav kvinnor stöd samt skyddat boende på hemliga 

adresser spreds kort därefter runt om i världen (Haaken & Yragui, 2003). Under år 1978 

startades de två första kvinnojourerna upp i Stockholm och Göteborg med titlar som Alla 

kvinnors hus respektive kvinnohusets krisjour. Många kvinnor i samhället tyckte att det 

saknades kunskap och förmåga att hjälpa kvinnor som utsattes för våld och övergrepp av 

män helst i nära relationer. Verksamheten fortsatte därefter att växa sig fram och år 1984 

startades en riksorganisation upp för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, som idag har 

namnet ROKS. Omkring år 1990 till 1999 lämnade ett fåtal kvinnojourer ROKS och startade 

upp den Svenska Kvinnojourers Riksförbund (SKR). Sammanlagt finns det idag omkring 160 

lokala kvinnojourer runt om i Sverige (ROKS, 2015).  

De flesta kvinnojourer ingår i riksorganisationerna ROKS eller SKR och varje jour är en ideell 

förening som bestämmer över sig själva. Föreningen ROKS anordnar utbildningar för alla 

som arbetar på en kvinnojour, medans de anställda på kvinnojourerna informerar ROKS om 

antalet kvinnor som söker sig till kvinnojourerna samt vilka behov som behöver uppfyllas för 

att ta emot dessa (ROKS, 2015). Kvinnojourernas huvudsakliga huvuduppgift är själva 

jourarbetet och även om kvinnojourerna har anställda vilar den största delen av 

verksamheten ideellt på de eldsjälar som finns och hjälper till (Länsstyrelsen Östergötland, 

3006).  

Kvinnojouren är en verksamhet med endast kvinnor anställda och som bedrivs av bidrag från 

landstinget och staten. Samhället bidrar därmed ekonomisk i form av kommunala och 

statliga medel för att kvinnojourerna och riksorganisationerna skall kunna fortsätta 

upprätthålla sitt arbete. Majoriteten av personalen som arbetar på en kvinnojour är utbildade 

socionomer. Kvinnojouren följer socialtjänstlagen i sitt arbete och har ett utformat program 

för hur de ska arbeta med kvinnor som har utsatts för våld. Arbetet bedrivs genom jour, stöd- 

och rådgivningsverksamhet samt hjälp till skyddat boende. Det finns även kvinnor som 

kommer in och arbetar frivilligt eller ideellt och är idag verksamhetens eldsjälar och som 

brinner för att hjälpa kvinnorna som sökt sig till kvinnojouren (ROKS, u.å).   

Det finns fyra kvinnojourer belägna i olika upptagningsområden i den utvalda regionen i 

Mellansverige som har undersökts och de har en kapacitet att ta emot ungefär 40 kvinnor och 

barn med skyddsbehov per år. Kvinnorna stannar i genomsnitt mellan tre-14 månader i 

avvaktan på annat boende. Innan de kan få boende och skydd på en kvinnojour måste de 

skriva på ett sekretessavtal för sin egen säkerhet och för andra kvinnor som kan finnas 

boende på kvinnojouren. Personalen på kvinnojouren har tystnadsplikt och de har därmed 

avlagt ett sekretessavtal vid anställning.  

2.5.1 Kvinnojourens möjligheter till mottagande av kvinnor med behov av hjälp 

Under de senaste åren har ett stort antal kvinnor sökt sig till kvinnojouren vilket resulterat 

till att kvinnojouren inte längre har plats för alla sökande. Under år 2013 sökte 8 530 kvinnor 

kontakt med en kvinnojour och under år 2015 sökte 12 671 kvinnor. Kvinnojourerna gav 

under år 2013 boende till 685 kvinnor och 640 barn men var tvungen att avvisa 1 201 kvinnor 

och barn i behov av skydd. År 2015 gav de boende till 610 kvinnor och 637 barn men var 
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tvungna att neka 2 036 kvinnor och barn. Detta påvisar ett ökat behov av hjälp och skydd hos 

kvinnojouren som kvinnojouren har svårt att ge (ROKS, 2015).  

Det finns både hinder och möjligheter kopplade till kvinnojourernas förutsättningar för att ta 

emot kvinnor i en utsatt position. Exempelvis kräver kvinnojourerna att de kvinnor som 

söker hjälp och boende har förmåga att klara av vardagen på egen hand. Kvinnojourer tar 

därmed inte emot kvinnor med psykiska sjukdomar, förståndshandikapp, demens eller har 

ett aktivt missbruk. Den främsta anledningen till att kvinnojouren inte kan ta emot kvinnor 

med något av dessa problem är att de huvudsakligen har ideellt arbete inom verksamheten. 

För att kunna hjälpa kvinnor från någon av dessa grupper behövs utbildning och extra 

kompetens vilket inte finns. Kvinnojouren har en policy att hålla arbetsplatsen fri från 

missbruk och därmed kan det vara problematiskt att ta emot en kvinna med sådana problem. 

Kvinnor med ett fysiskt handikapp kan dock tas emot på kvinnojouren om det finns hjälp av 

personlig assistent eller annat hjälpmedel (Länsstyrelsen Östergötland, 2006). 

Alla Kvinnors Hus i Stockholm har under åren utvecklat kunskap om hur kvinnor påverkas 

av våldet och det har blivit tydligare att kvinnor med missbruksproblematik tillhör en särskilt 

utsatt grupp. Kvinnor med missbruksproblem som utsätts för våld är i större utsträckning 

drabbade av någon form av infektionssjukdom och har mycket svårt att få hjälp. Det finns 

ytterst få verksamheter som har möjligheter att ta emot dessa kvinnor och det stöd och skydd 

som de behöver (Socialstyrelsen, 2006). 

De verksamheter som arbetar med missbruksproblematik uppmärksammar sällan eventuella 

erfarenheter av våld och ser inte alltid detta som något som behöver hanteras. Det är därför 

nödvändigt att hitta nya kunskaper och utarbeta nya metoder för att hjälpa våldsutsatta 

kvinnor med missbruksproblem. Utifrån en studie som Alla Kvinnors Hus i Stockholm gjorde 

2003 påvisades det tydligt att kunskaperna om mäns våld mot kvinnor i allmänhet var stora 

hos kvinnojourerna, men att man efterfrågade ytterligare kunskap kring kvinnor med 

missbruksproblematik. Kvinnojourerna upplevde också att socialtjänsten inte alltid tog sitt 

ansvar kring de kvinnor som sökte hjälp hos kvinnojourerna. Möjligheterna till att kunna ge 

skyddat boende till kvinnor med missbruksproblematik är små då kvinnojouren inte kan 

skydda sig själva eller de andra sökande kvinnorna från missbruket (Socialstyrelsen, 2006). 

2.5.2 Kvinnojourens riktlinjer 

Det finns riktlinjer kring hur personalen ska bemöta de våldsutsatta kvinnor som söker sig 

till kvinnojouren. Personalens bemötande bygger på personalens egna kunskaper och 

erfarenheter kring mäns våld samt kompetens från eventuell utbildning inom socialt arbete. 

Personalen ska ha ett bra bemötande och förmågan att visa respekt och empati. Likaså bör 

personalen ha kunskap och förmåga att vara tydlig, saklig och strukturerad för att kunna 

bemöta kvinnor i krissituationer. Det finns också krav på att personalen ska ha förståelse för 

hur det är att känna utanförskap, diskriminering samt hur kvinnorna känner sig när de söker 

sig till en kvinnojour (Utvecklingscentrum för dubbelt utsatt, 2012). 

Det finns även riktlinjer kring bemötandet av de som söker och har behov av skyddat boende 

hos kvinnojouren. Riktlinjerna gäller i första hand kvinnor och deras tillgång till de lokaler 
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som används i kvinnojourens egna verksamhet, men även de byggnader och utrymmen som 

personal och boende har tillgång till. Kvinnojourens lägenheter och lokaler är anonyma och 

de kvinnor som bor på kvinnojouren har skyddat boende. Kvinnornas skyddade boende på 

kvinnojouren är endast en övergång till ett nytt eget boende, vilket innebär att kvinnojouren 

inte ställer lika höga krav som på ett permanent boende (ROKS, 2015).  

Kvinnojouren finns för att ge möjligheter för våldsutsatta kvinnor att få hjälp och skydd mot 

våldet de utsatts för. Personalen kan hjälpa kvinnor genom stöd att våga göra polisanmälan, 

ge ett skyddat boende samt finnas vara ett stöd vid rättegångar (Länsstyrelsen Östergötland, 

2006). Under juni år 2002 fattade regeringen beslut om att Socialstyrelsen skulle fördela sju 

miljoner kronor för att utveckla kvinnojourernas verksamhet. Enligt direktiv från Sveriges 

regering skulle de resurserna rikta sig till landets kvinnojourer för att skapa hjälpmedel 

utifrån de behov som fanns. Verksamheterna i storstäderna skulle prioriteras och projekten 

skulle bedrivas i samverkan med och samfinansieras av berörda kommuner. Resurserna 

skulle användas för att utveckla kvinnojourernas verksamhet som vänder sig till grupper med 

flickor och kvinnor med utländsk bakgrund, kvinnor med funktionshinder, kvinnor med 

missbruksproblem och kvinnor i prostitution (Socialstyrelsen, 2006).   

2.6 Teoretisk ansats 

2.6.1 John Deweys kunskapsteori 

John Dewey var en filosof under 1800-talet som menade att kunskap inte är något som varar 

för alltid utan något som finns utifrån nyttan och värdet av den. John Deweys kunskapsteori 

kan sammanfattas med det välkända uttrycket ”Learning by doing”. Han menade på att 

praktik och teori hörde samman med varandra och att de var för sig vart oförståeliga att 

använda sig av (Hartman, Roth & Rönnström, 2003). John Dewey använde kunskapsteorin i 

sina studier för att jämföra lärandet mellan utbildade lärare och utbildade psykologer, med 

anledning att finna ett samband mellan kunskapen man läser sig till och kunskapen man lär 

sig genom att utöva något praktiskt (Shulman, 1998). 

John Dewey hade också en helhetssyn på att det mänskliga beteendet och hur vi påverkades 

av att ta lärdom av varandra genom praktisk och teoretisk kunskap. Han menade på 

människan skapade färdigheter vid behov. John Dewey ansåg även att våra sociala 

begränsningar och vårt omdöme bestämde vilka nya värderingar och vilken ny kunskap vi tog 

till oss. Teorin menar på att inlärning är en social process som sker i samförstånd med andra 

människor där vi lär oss av varandra. John Dewey antydde att lärandet var en viktig del i 

människans utvecklingsprocess i att förstå sig själv och andra (Hartman, Roth & Rönnström, 

2003).  

2.6.2 Health literacy 

Health literacy eller hälsolitteracitet är en strategi som förhåller sig till de kognitiva och 

sociala färdigheter som behövs för att människor ska ha förmåga att förstå och använda 



 

9 

information till att främja och behålla en god hälsa. Mer specifikt är Health literacy relaterat 

till människors kunskap, motivation och förmåga att förstå, värdera och tillämpa 

hälsoinformation. Genom att använda Health literacy kan de själva göra egna bedömningar 

kring vardagliga beslut om exempelvis sjukvård, sjukdomsprevention och hälsopromotion 

(Olander, Ringsberg, & Tillgren. 2014). Health literacy har fått stor uppmärksamhet kring 

mental hälsa då stöd finns utifrån ett flertal studier att strategin har förhindrat personer från 

att få allvarligt mentala och fysiska sjukdomar. Health literacy har genom tidig prevention 

fått människor i samhället att ta emot kunskap som gynnat deras egen hälsa, exempelvis 

kunskapen att man kan skydda sig från infektionssjukdomar som HIV genom att skydda sig 

vid samlag (Jorm, 2012). Genom att använda denna strategi kan människor ta kontroll över 

sin egen hälsa (Olander, Ringsberg, & Tillgren. 2014). 

Strategin Health literacy kan delas upp i tre kategorier av hälsolitteracitet. Den första är den 

funktionella hälsolitteraciteten och hjälper människor i behov av hälsoförändring att läsa och 

förstå hälsoinformationen som ges. Den andra är den kommunikativa hälsolitteraciteten som 

förklarar hur vi tar emot ny information och hur vi skapar oss förmågan att lösa problem och 

skaffa nya hälsomål. Den sista kategorin är den kritiska hälsolitteraciteten, som stärker 

förmågan för människor att uppfatta, känna igen, analysera, förstå, välja och värdera 

hälsoinformationen. Människor kan genom sina egna färdigheter ta till sig Health literacy för 

att förbättra sin egen hälsa och livskvalité (Bragard, Coucke, Pétré, Etienne, & Guillaume, 

2017). 

2.7 Problemformulering 

Under de senaste åren har kvinnomisshandel uppmärksammats som ett angeläget 

samhällsproblem. De problem som finns kring våldsutsatta kvinnor omfattar samtliga 

rättsliga, sociala och hälso- och sjukvårdsaspekter som finns i samhället. Om en kvinna är 

utsatt för våld är hon oftast i behov av hjälp och skyddat boende. Kvinnojouren är ett av 

alternativen som samhället kan erbjuda. Kvinnojourerna i Sverige är idag överbelastade och 

varje år är de tvungna att neka kvinnor som söker skydd och hjälp med anledning av 

platsbrist. Förutsättningarna att ta emot och ge alla kvinnor som söker sig till kvinnojourerna 

ett jämlikt bemötande är svårt. Kvinnor från utsatta grupper i samhället är idag inte ett 

självklart alternativ att kunna hjälpa. En av dessa grupper av kvinnor som har svårt att söka 

sig till kvinnojourer är kvinnor med infektionssjukdomarna Hepatit, TBC och HIV. Denna 

studie kan förebygga ohälsa hos kvinnor utsatta för våld med någon form av 

infektionssjukdom på nationell nivå, samhällsnivå och individnivå. Samhället behöver utöka 

sina resurser genom att arbeta preventivt för att kvinnojoursrörelsen ska kunna ta emot fler 

kvinnor oavsett eventuell infektionssjukdom.  
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3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka vilken uppfattning personalen vid några kvinnojourer i 

Mellansverige har om infektionssjukdomarna Hepatit, TBC och HIV samt vilka 

förutsättningar de har att ta emot kvinnor som bär på någon av dessa sjukdomar. 

3.1.1 Frågeställningar 

Vilka kunskaper har personalen på kvinnojouren om infektionssjukdomar? 

Vilka riktlinjer finns det för att ta emot kvinnor med dessa infektionssjukdomar? 

Vilka uppfattningar har personalen om förutsättningarna för att ta emot kvinnor med 

infektionssjukdomar? 

4 METOD 

I följande kapitel presenteras studiens metoder och tillvägagångssätt. Metodavsnittet berör; 

Design, urval, datainsamlingsmetod, databearbetning och analys, kvalitetskriterier och etiska 

överväganden.  

4.1 Design  

En kvalitativ metod valdes ut som studiedesign då metoden bygger på att få en djupare 

förståelse av en händelse något som kan ge svar på studiens syfte och frågeställningar. 

Genom att använda sig av en kvalitativ metod kan en djupare förståelse om 

intervjupersonernas egna iakttagelser av sin sociala miljö göras. Enligt Bryman (2011) 

innebär en kvalitativ metod att fokus har lagts på ord och text vilket är passande för denna 

studie. Enligt författaren är de grundläggande ståndpunkterna i denna metod att tolka 

intervjupersonernas synsätt kring sin sociala verklighet och omvärld. Genom att observera 

hur intervjupersonernas åsikter, värderingar och beteenden är sammankopplade med 

varandra försöker den kvalitativa forskaren förstå och fånga upp deltagarnas sociala liv. Även 

Forsberg (2003) nämner att en kvalitativ metod ger möjligheter till tolkning och att fokus 

främst ligger på förståelsen kring människors subjektiva omvärld.  

4.2 Urval 

Valet av studiedeltagare gjordes genom ett målinriktat urval som enligt Bryman (2011) 

innebär att deltagarna väljs utifrån vad studien ska undersöka. Enligt Holloway & Wheeler 
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(2010) väljs deltagarna ut utifrån vilken information de kan ge och vilka erfarenheter inom 

det utvalda området de har som är nödvändigt för att besvara studiens syfte. Deltagarna som 

valdes för studien var personal från kvinnojourer i Mellansverige. Totalt kunde fem personer 

delta och intervjuas som alla arbetar inom någon av dessa kvinnojourer i regionen med 

arbetserfarenhet inom kvinnojouren mellan 2-18 år. Ingen av deltagarna kände forskaren för 

studien sedan tidigare. 

Arbetet med att rekrytera deltagare inleddes genom att kontakta kvinnojourer runt om i 

Mellansverige via telefon. Utifrån den personliga kontakten genom telefonsamtalen 

bestämdes tid och plats för intervjutillfällena i gemensamt samförstånd med personalen. 

Samtidigt gavs information genom ett missivbrev som skickades ut via mail (Bilaga A). 

Bryman (2011) menar att ett missivbrev är ett följebrev för personer som valt att delta i 

studien. Brevet ger ut information skriftligt om studiens syfte och varför personerna är 

viktiga för studien och dess ändamål. Missivbrevet innehöll information om intervjun och 

dess tillvägagångssätt. Innan varje intervjutillfälle beskrevs även studiens syfte, deltagarnas 

rättigheter, och studiens genomförande muntligt. 

 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen i denna studie genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

Bryman (2011) ansåg att denna form av intervjuundersökning skapade en form av närmare 

kontakt mellan den som intervjuade och dess intervjupersoner. Genom användningen av 

intervjuformen gjordes en intervjuguide. En intervjuguide är ett dokument som liknar ett 

frågeschema som intervjuaren kan ha till hjälp för att kunna följa varje intervjufråga samt 

kunna ställa följdfrågor vid behov under varje intervjutillfälle (Bilaga B). En intervjuguide är 

ett hjälpmedel som underlättar under intervjutillfällena att få svar på studiens syfte och 

frågeställningar. De teman som är aktuella i intervjuguiden är Kunskaper om 

infektionssjukdomarna, Riktlinjer som finns för mottagandet av dessa kvinnor samt Vilka 

förutsättningarna är för att ta emot dessa kvinnor.  

En pilotintervju gjordes på en bekant innan första intervjutillfället för att testa 

intervjuguiden. En pilotintervju innebär enligt Bryman (2011) en prövning om 

intervjufrågorna är begripliga för intervjupersonen och om den kan ge svar på syfte och 

frågeställningar. Intervjuguiden och dess frågor fungerade bra och ansågs efter pilotintervjun 

vara lämpliga att använda. Intervjuguiden användes därefter under varje intervju 

tillsammans med följdfrågor. Intervjuerna pågick i 20 till 22 minuter och intervjupersonerna 

namngavs till IP01- IP05 efter intervjutillfällenas turordning. Samtliga intervjuer 

genomfördes i ett enskilt rum utan störningsmoment på någon av kvinnojourerna i 

Mellansverige där personalen arbetade. Varje intervju spelades in som ljudfil på 

intervjuarens mobiltelefon via en specifik inspelningsapp för intervjuer för att säkerställa 

ljudkvalitén. Appen heter ”Inspelare” och är gratis att hämta via Appstore.  
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4.4 Databearbetning och analys 

En manifest innehållsanalys ansågs lämplig efter att allt material samlats in från 

datainsamlingen. Graneheim & Lundman (2003) anser att en manifest innehållsanalys finner 

det som är synligt och uppenbart i texten kopplat till studiens syfte och frågeställningar. 

Utifrån intervjupersonernas meningar och formuleringar har fokus lagts på det som uttalats i 

texten, vilket påvisar att en manifest innehållsanalys passa för denna studie. Efter varje 

intervjutillfälle påbörjades bearbetningen och analysen genom att lyssna på och transkribera 

materialet från ljudinspelningen till skriftlig text. Intervjuerna transkriberandes direkt efter 

varje intervjutillfälle utifrån Bryman (2011) riktlinjer om transkribering, vilket betyder att 

man ordagrant skriva ned en eller flera intervjuer till text för att sedan analysera materialet.  

Efter transkriberingen lästes texten igenom ett flertal gånger för att få en uppfattning om vad 

intervjupersonerna sagt. Utskriften efter transkriberingen resulterade i 23 sidor A4 text. 

Varje intervjuperson tilldelades en varsin färg under transkriberingen för att det lättare 

skulle kunna hållas ordning på vilken intervjuperson som var vem. Studiens frågeställningar 

användes som kategorier för analysen. Efter att transkriberingarna lästs igenom valdes 

meningsbärande enheter ut som ansågs besvara varje frågeställning, för att tydligare se 

intervjupersonernas svar till varje fråga. I analysarbetet ställdes materialet upp i en tabell 

med rubrikerna Meningsbärande enhet, Kondensering, Kod, Underkategori och Kategori. 

De meningsbärande enheterna bestod av meningar som hittats i den analyserade texten som 

var av intresse för studiens syfte och frågeställningar. Därefter klipptes dessa ut från den 

transkriberade texten som fanns på forskarens dator. Därefter började arbetet med att 

kondensera, koda och skapa kategorier av materialet (Bryman, 2011). 

Genom att kondensera och korta ned den meningsbärande enheten och centralisera texten 

kunde forskaren finna den text som hade betydelse för studiens frågeställningar. Därefter 

skapades en kod som med ett eller fåtal ord skulle förklara textens centrala mening. Koderna 

sorterades in under varje kategori det vill säga de som motsvarar frågeställningarna. Nästa 

steg i analysen innebar en kategorisering av koderna under respektive kategori vilket ledde 

till tre underkategorier för kategori ett, fem för kategori två, och tre för kategori tre 

(Graneheim & Lundman, 2003). Se exempel för kategori två i tabell 1. Både transkribering 

och analysarbetet har gjorts av en och samma person under studien. Metoden och språket är 

lika genom hela materialet. Kategorierna utgår ifrån varje frågeställning som i denna studie 

är tre stycken, förutom bakgrundsfrågorna. De tre kategorierna är Personalens kunskaper om 

infektionssjukdomarna Hepatit, TBC och HIV, Riktlinjer som finns för att ta emot kvinnor 

med infektionssjukdomar och Uppfattningar av förutsättningar för att ta emot kvinnor med 

de nämnda sexuellt överförbara sjukdomarna. En tabell gjordes för varje kategori. Nedan 

följer ett exempel på hur analysen har genomförts. Exempel visar analysen av frågeställning 

nummer två.  

Tabell 1. Manifest innehållsanalys med fyra exempel av meningsbärande enhet, 

kondensering, kod, underkategori och kategori.  

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 



 

13 

Ingen policy finns.  Kvinnojouren 

följer ingen 

policy 

 

Brist på policy  

 

Rutiner 

Hygien 

Skyddskläder 

Drog- och 

alkoholtest 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinjer som finns 

för att ta emot 

kvinnor med 

infektionssjukdomar 

 

 

Rutiner som finns 

är 

hygienrutinerna 

som är 

jätteviktiga för 

arbetet då om vi 

får in en kvinna 

med någon form 

av 

infektionssjukdom 

Hygienrutinerna 

är viktiga 

Hygienrutiner 

Sen finns det 

separata 

toaletter, 

personalen har 

det enligt våra 

anställningsavtal 

och skydd för de 

anställda. Men vi 

har inte separata 

toaletter för 

kvinnorna 

Separata 

toaletter för 

personal men 

inte för 

kvinnorna 

Separata toaletter 

som skyddsrutin 

 

 

 

 

Rutiner 

Hygien 

Skyddskläder 

Drog- och 

alkoholtest 
Om vi kommer i 

kontakt med blod 

på arbetsplatsen 

så har vi 

handskar, 

skyddsförkläde 

och andra 

nödvändigheter 

 (…) Handsprit har 

vi också (…) det 

finns säkert 

riktlinjer men 

inget som vi följer 

så vi arbetar 

så har vi 

handskar, 

skyddsförkläde 

och andra 

nödvändigheter 

(…) handsprit 

finns säkert 

riktlinjer men 

inget som vi 

följer 

Skyddskläder och 

desinfektionsmedel  

Brist på skriftliga 

riktlinjer 
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utifrån vad som 

behövs när det 

behövs.  

När en kvinna 

kommer till 

kvinnojouren och 

vi misstänker att 

kvinnan är 

påverkad av 

något så kan vi 

använda oss av 

hjälpmedel som 

blåstester för se 

hur vi kan hjälpa 

kvinnan, då vi 

inte kan ha 

någon påverkad 

av droger eller 

alkohol på 

kvinnojouren. 

Hjälpmedel som 

blåstester finns 

för att hålla 

kvinnojouren 

drog- och 

alkoholfri.  

Drog- och 

alkoholtester som 

skyddsåtgärd 

 

 

 

Rutiner 

Hygien 

Skyddskläder 

Drog- och 

alkoholtest 

 

 

4.5 Kvalitetskriterier  

Kvalitetskriterierna som finns inom kvalitativ forskning är trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmerbarhet och är grundläggande inom kvalitativ forskning för att 

kunna bedöma en undersöknings äkthet och tillförlitlighet (Bryman, 2011). 

Trovärdighet kan enligt Bryman (2011) endast fasthållas om studien har följt de 

bestämmelser som finns inom forskningen. Innan genomförandet av studien har information 

studerats om utförandet av en kvalitativ metod för att fastställa att studien följer metodens 

anvisningar. Därefter valdes deltagare ut för att besvara studiens syfte och frågeställningar 

utifrån deras erfarenheter och kunskaper kring ämnet som undersökts, vilket stärker 

studiens trovärdighet. 

Enligt Bryman (2011) innebär överförbarhet att den kvalitativa forskningen har fokus på 

kontexten som studien strukturerar sig omkring, men även på betydelsen av hur forskaren 

har studerat och beskrivit studiens sociala miljö. Överförbarheten kan stärkas genom att 

studiens urval och genomförande noga har beskrivits vilket ger möjligheter för att kunna 

genomföra denna studie i en likande kontext. Intervjuerna transkriberades även ordagrant, 

och resultatet redovisas med ordagranna citat något som även kan stärka studiens 

överförbarhet.  
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Enligt Bryman (2011) innebär pålitlighet inom kvalitativ forskning att kunna bedöma en 

undersökning genom ett kritiskt synsätt. Studien redovisar metod, urval, kontext, 

datainsamlingsmetod, analys och etiska överväganden vilket kan stärka pålitligheten. 

Genomförandeprocessen är också noga beskrivet vilket kan bidra till att andra kan göra 

liknande studier på samma sätt.  

Enligt Bryman (2011) menas konfirmerbarhet att forskaren för studien är objektiv och att de 

egna värderingarna inte påverkar studien på något sätt. Författaren har varit objektiv under 

studiens gång och har inte lagt in egna förutfattade meningar eller åsikter vilket kan stärka 

studien och dess konfirmerbarhet.  

4.6 Etiska överväganden 

I forskning finns det fyra principer att hänsyn till och efterfölja, dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Genom att beakta de etiska 

principerna uppmärksammas etiska frågor om deltagarnas frivillighet och deras integritet, 

men även deras konfidentialitet som deltagare under studien. Informationskravet innebär att 

deltagarna i undersökningen informeras om studiens syfte och varför personen valts ut. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste ge sitt samtycke att delta i studien. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna inte ska kunna identifieras och att material 

som samlas in under studien skall behandlas varsamt. Nyttjandekravet innebär att allt 

material som samlas in under studien endast får användas för denna studie (Bryman, 2011). 

Informationskravet har beaktats under studien genom att samtliga personer informerades 

om att sin medverkan var frivillig och att de fick avbryta sin medverkan oavsett tidpunkt 

under studiens gång. Deltagarna fick även ta del av ett missivbrev via mejl där syfte och 

information tillkännagavs. Information om att deras medverkan och om att intervjuerna 

skulle spelas in fanns beskrivet i missivbrevet. 

Samtyckeskravet har beaktats genom att deltagarna informerades om att de själva fick avgöra 

hur de ville medverka i studien. De kunde själva välja att avbryta sin samverkan när helst de 

ville under studiens gång. Samtyckeskravet beaktades även innan intervjutillfället då 

deltagarna muntligen fick medge samtycke till deltagandet och inspelningen av intervjun. 

Nyttjandekravet har beaktats genom att all insamlad data endast kommer användas i denna 

studie samt att de inspelade intervjuerna och transkriberingen kommer raderas efter att 

examensarbetet har godkänts. Den personliga information som framkommit under studien 

kommer endast användas för studiens syfte och ändamål. Ingen intervjuperson kommer 

nämnas vid namn och inte heller vilken kvinnojour de arbetar på.  

Konfidentalitetskravet har beaktats genom att uppgifterna om vilka som deltagit i studien 

behandlas med försiktighet samt att materialet kommer att förvaras och behandlas så ingen 

obehörig har tillgång till det. Samtliga intervjuer skedde även enskilt för att säkerställa 

deltagarnas konfidentialitet och deras rättighet att vara anonyma.   
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5 RESULTAT  

Under varje rubrik redogörs det resultat som framkommit relaterat till studiens syfte och 

frågeställningar. Dessa berör vilka kunskaper personalen på kvinnojouren har om 

infektionssjukdomarna Hepatit, TBC och HIV, vilka riktlinjer det kan finnas på 

kvinnojouren för att ta emot kvinnor med infektionssjukdomar och vilken uppfattning 

personalen på kvinnojouren har kring förutsättningarna att ta emot kvinnor med 

infektionssjukdomar. Under intervjutillfället ställdes även några bakgrundsfrågor till de 

anställda på kvinnojourerna som redovisas under inledande rubriken nedan.  

5.1 Bakgrundsinformation 

Samtliga intervjupersoner var kvinnor i olika åldrar som arbetade på någon av de 

kvinnojourer som finns belägna i Mellansverige. En del hade heltidstjänster medan andra 

hade en tjänst på endast 75 procent, detta beroende på vad det fanns för behov i de olika 

kommunerna. De var alla utbildade socionomer och arbetade utifrån socialtjänstlagen som 

grund i sitt arbete. De hade alla arbetat olika lång tid inom kvinnojoursrörelsen och den som 

arbetat längst hade arbetat på en kvinnojour i 16 år. Samtliga av intervjupersonerna hade 

olika bakgrundshistorier om hur de valde sitt yrke och varför de började arbeta på en 

kvinnojour. Dock har de alla gemensamt att de trivs med sitt arbete och att de har ett 

bakomliggande intresse för kvinnor och deras rättigheter att inte behöva utsättas för våld. 

”neej, jag jobbar 75 procent. (…) vi är två som jobbar här som har 75 procent vardera (IP01)” 

”Jag är socionom och har en heltidstjänst på kvinnojouren (IP02)” 

Intervjupersonerna är alla överens om att de trivs med sitt arbete på kvinnojouren och att 

deras arbete är givande och utvecklar dem som personer. En av deltagarna hamnade på 

kvinnojouren av en slump efter en lång sjukskrivning och fick erbjudande att arbetsträna på 

en kvinnojour. Andra fick in sin fot i kvinnojoursrörelsen redan under sin utbildning till 

socionomer i Stockholm medan jourrörelsen byggdes upp. Andra började arbeta på 

kvinnojouren efter lång arbetserfarenhet som socionom inom olika arbetsområden och 

ansågs därmed kvalificerade för att arbeta på en kvinnojour.  

”Anledningen till att jag var just att jag var intresserad av att arbetsträna utan det var ju redan 

när jag fick min utbildning så hade jag klasskamrater som var aktiva i alla kvinnors hus som 

var i Stockholm som byggdes upp under dom åren som jag var student. Jag gick min 

socionomutbildning 85 till 89 och det är under dem åren som jourrörelsen byggs upp. Så jag 

hade väldigt mycket gratis i form av att jag kunde bakgrunden (IP01)” 

” Jag hade riktad in mig på att jobba med behandling av missbrukare och sen att det var fokus 

på kvinnor vart en slump. Men jag var nyexaminerad från missbrukarvårdsprogrammet som 

nu mera heter socionomprogrammet på Mälardalens högskola. Så fanns jobbet att tillgå så det 

föll sig naturligt (IP04)” 
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5.2 Vilka kunskaper personalen på kvinnojouren har om 

infektionssjukdomarna HEPTATIT, TBC och HIV.  

5.2.1 Personalen på kvinnojourens kunskap om infektionssjukdomar 

Intervjupersonerna i studien har god kännedom om de tre olika infektionssjukdomar 

Hepatit, TBC och HIV. De har under sitt arbete på kvinnojouren endast tagit emot kvinnor 

med infektionssjukdomen Hepatit C. Kvinnojouren tar emot kvinnor med olika bakgrund och 

ursprung och många som söker sig till kvinnojourer har barn eller väntar barn med personen 

som utsätter dem för våldet. Därmed sker det att kvinnojouren tar emot kvinnor med Hepatit 

C som är gravida när de söker hjälp hos kvinnojouren och skydd mot det våld de utsätts för.  

”I mitt arbete har vi haft en kvinna med Hepatit C som bodde under en kort period på 

kvinnojouren, hon lever inte idag (IP05).”  

Deltagarna nämner att ingen av dem har haft någon kvinna som sökt sig till kvinnojouren 

med infektionssjukdomen HIV och anser att de inte har någon praktisk erfarenhet av 

sjukdomen. Personalen anser ändå att de har en god kunskap om sjukdomen tack vare 

utbildningar från kvinnojoursrörelsen ROKS och sina egna socionomutbildningar.  

”Någon kvinna med HIV har vi inte tagit emot på kvinnojouren (…) om inte kvinnan vetat om 

att hon bar på sjukdomen eller inte nämnde den (IP02)” 

”Jag tycker ändå att vi personal på kvinnojouren har tillräckligt med kunskap om 

infektionssjukdomen HIV (IP01)” 

Ingen av deltagarna har haft en kvinna med infektionssjukdomen TBC sökande till någon av 

kvinnojourerna i den utvalda regionen i Mellansverige. Dock har en av deltagarna under en 

tidigare anställning på ett annat arbete stött på en kvinna med TBC som avled av sjukdomen. 

Intervjupersonerna var alla överens att okunskap och fördomar var ett stort hinder för att ta 

emot kvinnor med infektionssjukdomar som t.ex. HIV då många i samhället är rädda för 

sjukdomen.  

”En kvinna med tbc har vi på kvinnojouren inte haft men av tidigare erfarenhet i mitt arbete 

på ett kvinnoboende i en annan del av Sverige (…) innan arbetet på kvinnojouren insjuknade 

en person på boendet och dog av sjukdomen (IP03)” 

5.2.2 Kunskaper om infektionssjukdomarnas smittvägar och eventuella behandlingar 

Personalen på kvinnojourerna var alla medvetna om de smittvägarna som de olika 

infektionssjukdomarna har samt eventuella behandlingar som finns för varje 

infektionssjukdom. De anser även att deras egna risker att blir smittade av någon av 

kvinnorna var minimal.  
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”Risken att smitta någon på en toalett eller i ett kök är minimalt på en kvinnojour då risken för 

att smittas endast sker genom delat blod eller sekret (…) som när man använder och delar 

samma kanyl vid missbruk. Inga kvinnor påverkade av alkohol och droger visas här (IP01)” 

Samtliga intervjupersoner anser att människor i samhället inte har tillräckligt med 

information om infektionssjukdomarna vilket medför rädsla och fördomar kring dem. De 

antyder att det behövs mer tillgänglig information kring de olika infektionssjukdomarna om 

hur de sprids och vilken behandling det finns för att undanröja personers okunskap. De anser 

även att det krävs mer utbildning kring området även för personal som arbetar på 

kvinnojouren.  

”Det behövs mer information, mer lättillgänglig information i samhället, dels för att alla 

riskerna för att smittas minskar och dels för att kunna öka möjligheten att ta emot kvinnor 

med infektionssjukdomar. Utbildning är nog den största grejen (IP05)” 

”Fördomar tror jag kan vara den största svårigheten (IP04)” 

5.2.3 Våldsutsatta kvinnor är en riskgrupp för att få infektionssjukdomar 

Personalen på kvinnojourerna berättar att många kvinnor utsatta för våld ibland själva 

övergår till någon form av missbruk. Många kvinnor blir även tvingade till prostitution av 

männen som utsätter dem för våld. Genom att utsätta sig för droger och prostitution är det 

vanligt att de smittas av Hepatit C eller HIV. Intervjupersonerna anser att sjukdomen TBC är 

en sjukdom som fanns i Sverige på grund av fattigdom sedan 100 år tillbaka. De nämner att 

personer i samhället beskyller invandringen för sjukdomens ökning och existens.  

”Många kvinnor utsatta för våld tvingas till prostitution (…) och en del utvecklar ett missbruk 

för att klara av det våld de utsätt för och utsätter sig därmed för en risk att få HIV till exempel 

(IP01)” 

5.3 Riktlinjer som finns för att ta emot kvinnor med 

infektionssjukdomar.  

5.3.1 Kvinnojourens brist på skriftliga riktlinjer 

Intervjupersonerna anser att det inte är fel med ytterligare utbildning och kunskaper om 

infektionssjukdomar som Hepatit, TBC och HIV. De anställda på kvinnojouren anser inte att 

riktlinjer och policydokument kring kvinnor med infektionssjukdomar på kvinnojourerna är 

relevant i deras arbete. Deltagarna berättar att de behöver kunna ta till sig kunskap efter 

behov och att riktlinjer kan få en kvinna som söker sig till kvinnojouren att känna sig utpekad 

med anledning av att de bär en infektionssjukdom.  

”Ingen policy finns (IP03)” 
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”Kvinnojoursrörelsen har ett talesätt ”Learning by doing” vi lär oss det vi behöver när vi 

behöver det. (IP01)” 

5.3.2 Hygienrutiner 

Intervjupersonerna nämner att en av de rutiner som finns på kvinnojouren är hygienrutiner 

och att de är viktiga på arbetsplatsen oavsett smittorisker för infektionssjukdomar eller inte. 

Men vid händelse av att någon kvinna gör illa sig och börjar blöda finns det bestämda 

skyddsrutiner kring hygienen. De anser även att information hur man hanterade exempelvis 

blod vid olycksfall på kvinnojouren var viktigt att sprida till både sökande kvinnor och ny 

personal.  

”Noga hantering av blod genom att använda handskar och skyddskläder och handsprit är de 

försiktighetsåtgärder som finns på kvinnojouren (IP03)” 

”Rutiner som finns är hygienrutinerna som är jätteviktiga för arbetet då om vi får in en kvinna 

med någon form av infektionssjukdom (Ip04)” 

Deltagarna påpekar att användande av handsprit är den vanligaste hygienrutinen som finns 

för att skydda sig mot blodsmitta om de kom i kontakt med blod eller sekret på kvinnojouren. 

De anser att kvinnorna som exempelvis bar på HEPATIT C på kvinnojouren sköter sig bra 

själva och är medvetna om riskerna kring sjukdomen. Något enstaka olyckstillbud har 

förekommit då hygienrutinerna behövts.  

”(…) Handsprit har vi också (…) det finns säkert riktlinjer men inget som vi följer så vi arbetar 

utifrån vad som behövs när det behövs (IP05).” 

Enligt personalen på kvinnojourerna händer det att gravida kvinnor söker sig till 

kvinnojouren för skydd och boende och det händer att någon av dem bär på 

infektionssjukdomen Hepatit C. Deltagarna antyder att kunskap och förståelse kring 

kvinnorna som är gravida och har utsatts för våld behövs hos personalen på kvinnojouren 

oavsett om kvinnan bär på en infektionssjukdom eller inte. Personalen lägger större fokus på 

de gravida kvinnornas hälsa och boendesituation på kvinnojouren än deras sjukdomsbild.  

”En gravid kvinna med Hepatit C behöver extra stöd och extra försiktighetsåtgärder behövs 

(IP04)” 

”Större kunskap behövs när en gravid kvinna kommer till kvinnojouren och bär på Hepatit C 

(IP02)” 

5.3.3 Skyddsrutiner på kvinnojouren 

Intervjupersonerna anser att förståelse för vilken skada våldet gör både psykiskt och fysisk 

mot kvinnorna är viktigt för personalen för att kunna bemöta en kvinna som har blivit utsatt 

för våld oavsett sjukdomsbild. De flesta kvinnojourerna har en belägen jourlägenhet där 



 

20 

kvinnor som söker skydd får samsas om gemensamma utrymmen som kök, vardagsrum och 

toalett. Det är därmed viktigt att kvinnorna som bor i samma lägenhet kan ha förståelse till 

varandra och att de litar på personalen på kvinnojouren.  

”Sen finns det separata toaletter, personalen har det enligt våra anställningsavtal och skydd för 

de anställda. Men vi har inte separata toaletter för kvinnorna (IP02)” 

Deltagarna anser även att det är viktigt med integritet och kunskap kring de regler som 

kvinnojouren har för de boende. Innan en kvinna flyttar in i en jourlägenhet skriver de på en 

sekretessförbindelse. Detta innebär att de inte får gå runt och spionera eller prata om den/de 

bor ihop med. Kvinnorna som är boende bestämmer därmed själva om vad de vill berätta för 

de andra boende kvinnorna och vilken information som de vill dela med sig till personalen.  

”Kvinnor skriver på en avtal för sekretess innan de flyttar in på kvinnojouren för att skydda sig 

själv och andra kvinnor som är boende (IP01)” 

Deltagarna berättar att kvinnorna behöver därmed inte nämna om de har en sjukdomsbild 

eller inte. Därmed finns det antagligen ett stort mörkertal över hur många kvinnor med 

infektionssjukdomar som söker sig till kvinnojouren varje år.  

”Jag tror att det är väldigt vanligt att vi får in kvinnor med infektionssjukdomar på 

kvinnojouren men att det finns ett mörkertal för oss då vi inte frågar dem har en sjukdom eller 

inte. Det är inte det kvinnojouren finns för (IP05)” 

Personalen på kvinnojourerna nämner att det finns försiktighetsåtgärder som gäller alla 

oavsett misstanke för en infektionssjukdom hos en kvinna eller inte. Om någon skadar sig 

och börjar blöda får inte kvinnorna i boendet hjälpa varandra och handskar i plast finns i 

nödfall i jourlägenheten. 

”Plasthandskar finns om någon blöder,, om den blöder så får de vara i köket till de slutat 

blödigt, andra kvinnorna får inte hjälpa till och man måste ha plasthandskar, det är väl det 

(IP02)” 

5.3.4 Drog- och alkoholtester som skyddsåtgärd 

Deltagarna nämner att det finns kvinnor med missbruksproblematik som söker sig till 

kvinnojouren med behov av skyddat boende, något som är problematiskt då kvinnojouren är 

en missbruksfri arbetsplats. Några få kvinnojourer har hjälpmedel som urinprover och 

blåstester för att utesluta drog- och alkoholmissbruk hos de kvinnor som söker hjälp innan de 

kan få tillgång till skyddat boende.  

”När en kvinna kommer till kvinnojouren och vi misstänker att kvinnan är påverkad av något 

så kan vi använda oss av hjälpmedel som blåstester för att se hur vi kan hjälpa kvinnan, då vi 

inte kan ha någon påverkad av droger eller alkohol på kvinnojouren (IP02)” 
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5.3.5 Separata toaletter som skyddsrutin 

Enligt intervjupersonerna finns det en skyddsrutin kopplad till deras anställningsavtal. 

Denna skyddsrutin innebär bland annat att personalen på kvinnojouren har egen toalett 

separat från kvinnorna som är boende. Dock har kvinnorna boende i jourlägenheten 

gemensamt utrymme och toalett.  

”Separata toaletter för personal och kvinnorna på kvinnojouren, dock har vi inte separata 

toaletter för kvinnorna då det är minimalt att smittas på en toalett, och man vill inte peka ut 

någon av anledning till sjukdom (IP05)” 

5.4 Kvinnojourens uppfattning om förutsättningarna att ta emot kvinnor 

med infektionssjukdomar vid kvinnojourer. 

5.4.1 Möjligheter att ta emot kvinnor med infektionssjukdomar 

Personalen på kvinnojourerna var alla överens om att det finns mer möjligheter än hinder att 

ta emot en kvinna med någon form av infektionssjukdom. De ser inte några svårigheter med 

att ta emot kvinnor som bär på någon av infektionssjukdomarna Hepatit, TBC och HIV då 

det idag finns bromsmediciner och kunskap för dem att leva ett normalt liv. 

”Vårt arbete är inte lättare av att veta om kvinnorna och deras sjukdomstillstånd (…) vi arbetar 

med kvinnornas upplevelser av våld. Om sjukdomen har ett samband med själva våldet så är 

det relevant annars är det inte något som påverkar arbetet (IP04)” 

”[...] vi behandlar våldet kvinnor utsätts för. Om infektionssjukdomen har något med våldet 

att göra så är det relevant att veta om annars är det inget som de behöver nämna eller tala om 

(IP03)” 

Några av deltagarna anser att kvinnor med någon form av sjukdom oftast har egen kunskap 

om att skydda sig själv och andra. Lika så anser de att kvinnorna kan ta hand om sin sjukdom 

och sin egen hälsa. Skulle dock inte en kvinna med en infektionssjukdom ta ansvar för sin 

egen bromsmedicinering kan risken för insjuknande vara stor och de skulle utsätta sig själva 

för en onödig risk.  

”Dom som är obotliga är ju obotliga men det finns många sätt man kan skydda sig och de 

sjukdomar som dessa tre är inte så smittsamma som folk tror idag (IP01)” 

Deltagarna återger att alla kvinnor ska ha rätt till samma bemötande och mottagande av 

kvinnojouren oavsett om de har en infektionssjukdom eller inte. De antyder starkt att lika 

behandling för alla ligger till grund för kvinnojoursrörelsen. 

”Det finns inte någon skillnad med att arbete med en kvinna med en infektionssjukdom 

gentemot en kvinna utan (IP03)” 
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5.4.2 Bättre kommunikationsmöjligheter mellan kvinnojourer och landsting 

Intervjupersonerna anser även att ett ökat samarbete med landstinget och med sjukvården 

behöver utvecklas kring kvinnor med infektionssjukdomar och deras rätt till behandling. Att 

kvinnor med infektionssjukdomen Hepatit C som söker sig till kvinnojouren är idag mer 

regel än undantag. Genom att skapa ett samarbete skulle personalen på kvinnojourerna 

kunna underlätta för de kvinnor som bär på någon form av infektionssjukdom att finna rätt 

hjälp och behandling. 

”Det behövs bättre kommunikationsmöjligheter för att hjälpa våldsutsatta kvinnor att få 

behandlingen för Hepatit C. Vi på kvinnojouren kan intyga nykterhet för de kvinnor som är 

boende för att de ska få tillstånd och hjälp till behandling om det behövs (IP01)” 

Deltagarna antyder att de behandlingar som finns idag mot infektionssjukdomarna Hepatit 

och HIV är kostar samhället mycket pengar och sjukvården har vissa krav och bestämmelser 

kring vilka som har rätt till behandlingen. Detta innebär svårigheter för kvinnor med 

missbruksproblematik att få behandlingen för exempelvis Hepatit C. Behandlingen för 

infektionssjukdomen HIV är lättare att få då sjukdomen är mer livshotande.  

”Jag vet att det är många kvinnor som får strida ganska hårt för att få behandling (IP03)” 

Deltagarna påpekar att kvinnor boende på kvinnojourerna får arbeta hårt för att ha rätt till 

behandling för sina infektionssjukdomar och att det största kravet är några månader upp till 

ett års alkohol- och drognykterhet. För många av kvinnorna är detta en lång process att 

genomgå då infektionssjukdomen oftast är en del av våldet som kvinnan utsatts för, därmed 

blir det ytterst påfrestande för kvinnorna att inte få den hjälp de behöver.  

”Kvinnojouren är en drog- och alkoholfri arbetsplats som finns för att hjälpa kvinnor att kunna 

hantera händelser som skett kring våldet de utsatts för, däremot har (…) kännedom om 

svårigheterna kring att få behandling och det kan vara ytterst påfrestande om sjukdomen har 

med det de varit utsatta för att göra (IP04)” 

5.4.3 Kvinnojourens åsikter om samhällets ansvar 

Intervjupersonerna anser att samhället tar en onödig risk att låta personer med 

infektionssjukdomar att inte få behandling. Att samhällets prioriterar endast alkohol- och 

drogfria personer för behandlingen anses skapa problem då alla har rätt att vara friska från 

sjukdom. Deltagarna samtycker att behandlingen ska finnas för alla för att minska 

smittspridningen av infektionssjukdomarna.  

Smittorisken för att smittas för t.ex. Hepatit C skulle minska och samhället skulle få en vinst i 

form av fler friska personer om fler fick behandlingen (IP05)” 

”Desto fler som får behandlingen desto fler blir friska och smittar inte vidare. Detta oavsett om 

du är aktivt i ett missbruk (IP03)” 
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Personalen på kvinnojourerna berättar att infektionssjukdomar som Hepatit, TBC och HIV 

oftast finns hos kvinnor med sämre socioekonomisk status. Deltagarna var alla överens om 

att likabehandling och rätt till medicinering ska finnas oavsett bakgrund. 

”Infektionssjukdomarna är ju mest förekommande bland kvinnor med missbruk, prostitution 

och därmed oftast lever med en låg socioekonomisk status (IP04)” 

Intervjupersonerna var är alla överens om att den extra personal, den extra utrustning och 

den extra försiktighet som finns kring infektionssjukdomar och dess blodsmitta kostar 

samhället idag onödiga pengar.  

”Genom att arbeta förebyggande mot hepatit skulle t.ex. sjukskrivningar, inläggningar på 

sjukhus, transplantationer pga. skrumplever, cancer i levern minska. Lika så skulle de 

försiktighetsåtgärder som idag behövs inom hälso- sjukvård inför en förlossning av en kvinna 

med hepatit C skulle inte behövas (IP02)” 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt redogörs metoddiskussion och resultatdiskussion. I metoddiskussionen 

uppges och diskuteras studiens tillvägagångssätt och utgår ifrån studiens 

forskningsmetodsprocess med kvalitetskriterier och etiska aspekter som avslut. 

Resultatdiskussionen diskuteras och redogörs utifrån studiens syfte och frågeställningar 

kopplat till teori och bakgrund.  

6.1 Metoddiskussion  

6.1.1 Metodvalsdiskussion 

Då syftet med studien var att undersöka vilka kunskaper personalen på kvinnojouren har om 

infektionssjukdomar, vilka riktlinjer som finns för att bemöta kvinnor vid kvinnojourer samt 

vilken uppfattning personalen har om förutsättningarna att ta emot kvinnor med 

infektionssjukdomar som HEPATIT, TBC OCH HIV, så var en kvalitativ metod lämplig. Detta 

visade sig eftersom svar gavs på studiens syfte och frågeställningar. Enligt Bryman (2011) har 

en kvalitativ metod tidigare kritiserats för att den är subjektiv och att det inte finns någon 

absolut objektiv sanning. Kvalitativ metod har sin styrka i att visa en helhetsbild som 

möjliggör en ökad förståelse för sociala miljöer och sammanhang i samhället.  

Enligt Bryman (2011) är skillnaden mellan kvalitativ metod och kvantitativ metod att de har 

olika sätt att svara på och förstå vetenskapliga problem. Om en kvantitativ metod hade 

använts i den här studien skulle studien ha fokuserat på en mer statistisk generalisering och 
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inte haft fokus på deltagarnas uppfattningar och upplevelser. Dessutom hade det krävts en 

enkät, ett annat urvalsförfarande samt ett stort antal svarspersoner. En kvalitativ metod 

skapar en grund att bygga en teori utifrån studiens resultat och en kvantitativ metod har sitt 

resultat utifrån en teori i grunden. En kvalitativ metod anses därmed präglas av flexibilitet. 

Genom att den kvalitativa metoden användes så tillämpades också en teoretisk generalisering 

som enligt Bryman (2011) utgår ifrån deltagarnas personliga åsikter och deras sociala miljö 

något som gav svar på studiens syfte. 

6.1.2 Urvaldiskussion 

Vid valet av deltagare tillämpades ett målinriktat urval som innebar att personerna valdes 

utifrån studiens syfte. Inom kvalitativ forskning finns kritik kring valet av deltagare och valet 

på urvalets storlek som anses litet för att vara en bra utgångspunkt. Kritik finns även kring 

att ett kvalitativt urval inte är lika trovärdigt jämför med ett kvantitativt urval (Bryman, 

2011). Om studien skulle omfattas av intervjupersoner i samma kontext med liknande 

arbetsuppgifter skulle förmodligen resultatet bli detsamma. Alla deltagare valdes från samma 

yrke men inte från samma stad. Därav är det möjligt att resultatet hade blivit annorlunda om 

studien gjorts på andra deltagare i en annan region än i den som undersökts.  

Genom att använda en kvalitativ metod finns en önskan att hitta personer som har mycket 

kunskap om det ämne som studien ska belysa och handla om (Holloway & Wheeler, 2010). 

Det uppkom svårigheter i början av studien då de utvalda deltagarna som var personal på 

kvinnojourer i Mellansverige hade mycket arbete under perioden för intervjuerna. En tydlig 

redogörelse av urvalet har gjorts och kan visa på att processen vid urvalet har genomförts på 

ett korrekt sätt. Ingen deltagare i studien var bekant med forskaren och det bidrar därmed till 

ett mer sanningsenligt resultat då forskare och deltagare inte kunnat påverka varandra. Inga 

egna värderingar och inga förutfattade meningar ligger till grund för studien eller för valet av 

deltagare vilket är en fördel enligt Bryman (2011). 

6.1.3  

6.1.4 Datainsamlingsmetodsdiskussion 

Semistrukturerade intervjuer valdes ut som datainsamlingsmetod och utgick ifrån frågor 

genom en intervjuguide för att skapa naturliga och formella intervjuer. Intervjuguidens 

frågor skapades utifrån studiens syfte och frågeställningar och kunde besvaras i studien. 

Under intervjuernas gång användes intervjuguiden och dess frågor ställdes i ordningsföljd 

och följdfrågor ställdes vid behov något som fungerade bra. Att intervjuguiden fanns till 

hands under intervjuerna var ett bra komplement för att underlätta studien och garanterade 

att alla frågor kom med så syftet kunde besvaras.  

Intervjuerna ägde rum i en miljö som intervjupersonerna kände sig bekväma i vilket 

underlättade för intervjuaren under intervjutillfällena. Intervjupersonerna uppfattade 

frågorna som ställdes och frågorna behövdes inte förklaras eller upprepas under 

intervjuerna. Deltagarna delade med sig av sina erfarenheter och upplevelser och verkade 
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inte dölja något under intervjuerna. Intervjupersonerna i studien kände sig bekväma i 

situationen att bli intervjuade och gav den information som behövdes för studien. Enligt 

Bryman (2011) kan det finnas svagheter med intervjuguiden om frågorna som ställdes inte 

gav de förväntade svaren som forskaren var ute efter för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. En pilotintervju utfördes innan intervjuerna skulle äga rum vilket visade att 

inga av intervjuguidens frågor behövde justeras.  

6.1.5 Bearbetnings och analysdiskussion 

Efter varje genomförd intervju startades en bearbetning av materialet genom att lyssna 

igenom inspelningarna ordagrant och transkribera de bandande intervjuerna till skriven text. 

Språk och metod är identiska i transkriberingen av inspelningarna och det insamlade 

materialet, och innehållsanalysen är utförda av samma person vilket är till fördel för studien 

och dess resultat. Genom valet av manifest innehållsanalys har fokus skapats på det som är 

synligt i det som uttalats i texten utifrån intervjupersonernas formuleringar efter 

transkriberingen (Graneheim & Lundman, 2003). Intervjupersonernas erfarenheter och 

uppfattningar kring sin sociala miljö är det som varit betydande och det mest centrala genom 

hela studien.  

Enligt Graneheim och Lundman (2011) finns det två olika innehållsanalyser, den manifesta 

innehållsanalysen som denna studie grundar sig på samt den latenta innehållsanalysen. Båda 

innehållsanalyserna kan användas inom kvalitativ forskning. Genom att använda den latenta 

innehållsanalysen görs en mer fördjupande tolkning av underliggande meningar av texten än 

i den manifesta som visar det som redan är synligt. Båda innehållsanalyserna kan även 

användas i en och samma studie om studien kräver det (Bryman, 2011). I denna studie valdes 

endast en manifest innehållsanalys ut för att inte misstolka texten eftersom syftet med denna 

studie inte var att tolka textens underliggande mening. Istället söktes det synliga som uttalats 

i texten utifrån studiens syfte och frågeställningar. Genom att ha läst materialet från 

transkriberingen ett antal gånger och noggrant följt anvisningar för denna analysmetod 

skapades möjligheter att resultatet för denna studie överensstämmer med deltagarnas 

påståenden.  

6.1.6 Diskussion kring kvalitetskriterierna 

I studien togs kvalitetskriteriet tillförlitlighet i beaktande utifrån begreppen trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet för att stärka studiens kvalité. Metodavsnittet 

beskrivs väl genom avsnitten val av design, deltagare, datainsamling och analys och gör 

därmed studien pålitlig. Studien är överförbar eftersom en utförlig beskrivning har gjorts 

kring studiens genomförande och kontext. Överförbarheten till en liknande kontext är möjlig 

då liknande problematik finns inom liknande miljöer på olika kvinnojourer i övriga landet. 

Trovärdigheten har stärkts eftersom studiens tillvägagångssätt har beskrivits noggrant 

liksom urvalet av intervjupersoner. Studiens urval av deltagare var lyckat då syfte och 

frågeställningar har besvarades. Genom att deltagarna var frivilliga och gav sitt muntliga 

samtycke tillsammans med tillämpningen av intervjuguiden anses studiens överförbarhet 

och även dess pålitlighet stärkts. Skall studien imiteras är användningen av en intervjuguide 
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ett lämpligt komplement då samma frågor kan ställas och därmed samlas liknande 

information in från samtliga intervjupersoner menar Holloway och Wheeler (2010). 

Bryman (2011) påpekar att användningen av de kvalitetskriterier som finns inom forskning 

tillsammans med en noggrann beskrivning av studiens miljö och genomförande ökar 

studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Studiens forskningsprocess, kontext och 

genomförande har beskrivits utförligt utifrån regler och anvisningar och stärker denna 

studies kvalité. Även om studiens genomförande noga har beskrivits bör man beakta att det 

kan finnas faktorer som kan ha påverkat studiens resultat och överförbarhet. Studiens 

pålitlighet har stärkts då ingen information om studiens process är dold. Även studiens 

konfirmerbarhet har stärkts eftersom objektivitet har hållits under forskningsprocessens alla 

delar och egna värderingar har undvikits. Genom att forskaren har beskrivit de olika valen 

och genomförandena i studieprocessen kan studien antas vara av god kvalité.  

6.1.7 Etikdiskussion 

Under studiens gång har de fyra etiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet beaktats (Bryman, 2011).  

Enligt Bryman (2011) innebär informationskravet att deltagarna ska informeras om studiens 

syfte, metodval, samt varför deras deltagande är viktigt för studien och att deras medverkan i 

studien är frivillig. Informationskravet uppfylldes genom att informationen först gavs via 

telefonsamtal och genom att ett missivbrev sändes ut via mejl till samtliga deltagare. 

Missivbrevet lästes också upp för intervjupersonerna innan intervjuerna börjades. Eftersom 

deltagarna informerades både skriftligt och muntligt anses informationskravet ha uppfyllts.  

Enligt Bryman (2011) belyser samtyckeskravet att deltagarna i studien själva har makt över 

sitt deltagande. Samtyckeskravet uppfylldes genom att varje deltagare själva fick bestämma 

om de ville delta i studien. Ingen påtryckning gjordes av intervjuaren och innan varje 

intervjutillfälle fick varje deltagare ge sitt samtycke muntligt.  

Bryman (2011) belyser att konfidentialitetskravet innebär att ingen av de som deltagit i 

studien kommer att kunna identifieras och att deras personuppgifter ska behandlas med 

försiktighet. Innan samtliga intervjuer påmindes deltagarna om deras frivillighet och 

anonymt i sin medverkan och att materialet endast skulle användas till denna studies syfte. 

För att inte deltagarna ska identifieras har beskrivningen av dem inte varit allt för detaljerat i 

studien. Varje deltagare benämns med IP01 – 1P05 i studien för att inte avslöja deras 

identitet och för att hålla dem konfidentiella.  

Bryman (2011) nämner att nyttjandekravet klargör att de uppgifter som insamlats endast 

används till studiens ändamål. Nyttjandekravet beaktades under studien och uppfylldes 

genom att deltagarna informerades om att allt intervjumaterial endast kommer att användas 

för denna studies ändamål och att ljudfilerna kommer att raderas när studien är klar.  
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Diskussion om bakgrundsinformationen 

Personalen på kvinnojouren var samtliga kvinnor som arbetade. ROKS (u.å) nämner att 

kvinnojouren är en verksamhet med endast kvinnor anställda. Alla hade olika erfarenheter 

och bakgrund till varför de började arbeta på kvinnojouren. De var alla i olika åldrar och hade 

likaså arbetat olika länge på kvinnojouren. Samtliga intervjupersoner var överens om att de 

trivdes och att de kände att de utvecklades inom sitt arbete. De som arbetade hade en tjänst 

på 75 procent eller heltid. Kvinnojouren utgår ifrån socialtjänstlagen i sitt arbete och därmed 

är majoriteten av personalen utbildade socionomer. Deltagarna hade alla gemensamt att de 

började på kvinnojouren med anledning av ett bakomliggande intresse att arbeta med 

kvinnor och deras rättigheter att inte utsättas för våld av män i samhället.  

6.2.2 Personalens kunskaper om infektionssjukdomarna HEPATIT, TBC och HIV. 

Deltagarna ansåg att de alla hade god kännedom om de tre infektionssjukdomarna Hepatit, 

TBC och HIV och att deras kunskap var tillräcklig, vilket de införskaffat sig genom 

Kvinnojoursrörelsen (ROKS) och genom sina utbildningar som socionomer. Under sitt arbete 

på kvinnojouren hade deltagarna endast tagit emot kvinnor med infektionssjukdomen 

HEPATIT C. Personalen på kvinnojourerna hade ingen av dem tagit emot en kvinna med 

infektionssjukdomen HIV men ansåg sig själva ha tillräcklig med kunskap för att kunde 

hantera frågan om den uppstår. Infektionssjukdomen TBC hade ingen av deltagarna någon 

praktisk erfarenhet av då sjukdomen inte är vanlig i Sverige, och ingen kvinna med den 

sjukdomen hade sökt sig kvinnojouren. Dock hade en av deltagarna egen erfarenhet om 

sjukdomen genom tidigare arbetserfarenhet. Genom att tillämpa John Deweys kunskapsteori 

kan den praktiska och den teoretiska kunskapen sammanflätas då båda behövs för att skapa 

en bredare förståelse kring de kvinnor som de tar emot som varit utsatta för våld och bär på 

någon form av infektionssjukdom (Dewey, 1998). 

Personalen på kvinnojouren var alla medvetna om vilka risker och smittvägar som fanns 

kring de olika infektionssjukdomarna och vilka behandlingar som var aktuella kring dem 

idag. Smittorisken för att deltagarna själva skulle blir smittad av någon av kvinnorna ansågs 

minimal. Deltagarna ansåg att tillgången till information om de olika infektionssjukdomarna 

inte var tillräcklig i samhället. De berättade även att myndigheter behövde satsa mer på 

utbildningar för att undanröja den rädsla och de fördomar som finns kring de olika 

infektionssjukdomarna i idag. De antydde att rädslan och fördomarna som fanns präglades 

av oförståelse och okunskap hos människorna i samhället. Deltagarna antydde att kvinnor 

som exempelvis bar på infektionssjukdomen HIV genomled tillräckligt av våldet de utsatts 

för, därmed behövde de inte genomlida ännu mera på grund av sjukdomen. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (u.å) bemöts personer med infektionssjukdomar som HIV oftast av 

ett avståndstagande på grund av okunskap, fördomar och obefogad rädsla för själva 

sjukdomen. Personalen på kvinnojourerna ansåg inte kvinnor med en infektionssjukdom 

som skrämmande eller vara något hinder att utföra sitt arbete på kvinnojouren. Enligt 

Deweys (1998) kunskapsteori är det endast kunskap och lärande som kan ändra på 
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människors syn på sig själva och andra. Genom tillämpningen av hans teori skulle personer i 

samhället skapa sig ny kunskap om infektionssjukdomarna genom den sociala miljön och 

skapa en förståelse för personer med exempelvis infektionssjukdomen HIV.  

Personalen på kvinnojourerna berättade att många kvinnor utsatta för våld i efterhand oftast 

övergick till någon form av missbruk. Många kvinnor blev även tvingade till prostitution av 

olika anledningar. Smittskyddsinstitutet (2011) nämner att det är vanligt att kvinnor utsätter 

sig för droger och prostitution på grund av våldet de utsätts för och att de efterhand därmed 

smittas av infektionssjukdomar som Hepatit och HIV. Genom att tillämpa Health literacy kan 

fokus skapas på ett mer hälsofrämjande perspektiv kring kvinnorna och riskerna de utsätts 

för i sin riskmiljö. Teorin Health literacy kan ge ett bredare perspektiv kring kvinnornas 

vardag och finna och eliminera de bakomliggande faktorer vilket orsakar att kvinnorna 

utsätter sig för exempelvis riskerna vid prostitution (Kantor, Knefel & Lueger-Schuster, 

2017). 

6.2.3 Riktlinjer som finns för mottagande av kvinnor med infektionssjukdomar 

Under intervjutillfällena framkom det att deltagarna ansåg att utbildning och kunskap var en 

nyckel till att kunna hjälpa kvinnor som sökte sig till kvinnojouren. De ansåg dock att 

riktlinjer och policydokument kring kvinnor med infektionssjukdomar på arbetsplatsen var 

opassande. Länsstyrelsen i Östergötland (2006) nämner att det finns inga specifika riktlinjer 

för hur personalen på kvinnojouren ska bemöta kvinnor med infektionssjukdomar, men det 

finns riktlinjer för hur personalen på kvinnojouren ska bemöta kvinnor i allmänhet. 

Deltagarna var alla överens att de lärde sig det de behövde för att klara av sitt arbete i nuläget 

men att riktlinjer behövdes för att tacka vissa behov i framtiden. Genom att använda sig av 

John Deweys kunskapsteori i sitt arbete på kvinnojouren kan personalen ta till sig nya 

färdigheter genom att vara lyhörd och kritisk till sin egen lärdom (Hartman, Roth & 

Rönnström, 2003). 

Deltagarna berättar att en del av deras arbete på kvinnojouren innebär att kunna erbjuda 

kvinnor som söker sig till kvinnojouren ett skyddat boende i väntan på hjälp från 

myndigheter och ett eget boende. Kvinnojouren hade därmed en tillhörande jourlägenhet för 

att kunna erbjuda kvinnorna boende och skydd när de kom till kvinnojouren. I 

jourlägenheten delade kvinnorna på gemensamma utrymmen som kök, vardagsrum och 

toalett. Ett sekretessavtal undertecknades innan någon av de sökande kvinnorna flyttande in 

i bostaden, detta för att skydda alla kvinnor som är boende på kvinnojouren och därmed 

skydda deras integritet. Deltagarna berättade att kvinnorna boende på kvinnojouren inte 

behövde berätta om sin sjukdomsbild för varken personal eller de andra boende kvinnorna 

om den inte var direkt hotande för kvinnan själv eller andras hälsa. Enligt ROKS (2015) är 

kvinnojouren en organisation som finns för de kvinnor som lämnat en våldsrelation och 

behöver hjälp, därmed krävs det inte information om deras sjukdomsbild. 

Deltagarna berättade att det fanns hygienrutiner som var viktiga för att minska smittorisken 

av infektionssjukdomar på kvinnojouren. Vid händelse att någon börjar blöda eller skadar sig 

är det till fördel att ha en hygienrutin för att skydda personal och de andra kvinnorna boende 

på kvinnojouren. Genom att använda handsprit, handskar och skyddsförkläde kunde 
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personalen skydda sig från att själva inte blir smittade vid hantering av exempelvis blod. 

Personalen på kvinnojourerna var dock alla överens om att det behövdes mer skriftliga 

riktlinjer hur man ska hantera smittorisken vid allvarligare situationer. De ansåg även att 

mer kunskap behövs och inte endast deras tillämpning av John Deweys teori i detta avseende 

av hygien (Dewey, 1998). Deltagarna berättar även att det skedde att gravida kvinnor med 

Hepatit C sökte sig till kvinnojouren. Oavsett om de gravida kvinnorna bar på en 

infektionssjukdom eller inte, ansåg de att det krävdes mer kunskap och en bredare 

kompetens för att kunna ge rätt hjälp och stöd till kvinnorna. Enligt intervjupersonerna hade 

kvinnojouren få försiktighetsåtgärder kring deras mottagande av gravida kvinnor med 

infektionssjukdomar. Dock antydde personalen att de gjorde det som behövdes och använde 

sig av John Deweys kunskapsteori och talesättet ”learning by doing” i sitt arbete på 

kvinnojouren dagligen (Dewey, 1998).  

Enligt personalen på kvinnojourerna fanns det även skyddsrutiner kopplade till deras 

anställningsavtal som bland annat handlade om att personalen och kvinnorna hade separata 

toaletter. Kvinnorna boende på kvinnojouren hade dock samma utrymmen något som 

innebar att de hade gemensam toalett. Enligt Smittoskyddsinstitutet (2011) smittas 

infektionssjukdomarna olika. Infektionssjukdomen HEPATIT smittas genom kontakt med 

blod, TBC är en luftburen infektionssjukdom och HIV är sexuellt överförbar. Detta innebär 

att risken för att personalen på kvinnojourerna skulle bli smittade på exempelvis en 

gemensam toalett vara liten. Skyddsrutinerna fanns ändå för att skydda personalen även om 

deltagarna höll med om att smittorisken var minimal.  

6.2.4 Personalens uppfattning om förutsättningarna för att ta emot kvinnor med 

infektionssjukdomar vid kvinnojouren 

Samtliga deltagare i studien upplevde mer möjligheter än hinder att ta emot en kvinna med 

en infektionssjukdom på sin arbetsplats på kvinnojouren. Under intervjuerna framkom det 

att personalen på kvinnojourerna hade stor kännedom om sjukdomarna Hepatit, TBC och 

HIV. Personalen på kvinnojouren antydde även att deras arbete inte skulle bli lättare av att 

veta om kvinnorna bar en infektionssjukdom eller inte, då deras arbete handlade om våldet 

kvinnorna blivit utsatta för. Genom att tillämpa kategorin kritisk hälsolitteracitet från Health 

literacy skulle personalen kunna vägleda kvinnorna som sökte sig till kvinnojouren att finna 

egna färdigheter att förstå och värdera den hälsoinformation som ges för att hantera våldet 

och sjukdomsbilden (Bragard, Coucke, Pétré, Etienne, & Guillaume, 2017). 

Personalen på kvinnojourerna nämnde under intervjuerna att de önskade få ett ökat 

samarbete med landstinget och hälso- och sjukvården. Det framkom att det var mer regel än 

undantag att sökande kvinnor med infektionssjukdomen Hepatit C kom till kvinnojouren och 

sökte skyddat boende. Kvinnorna hade svårigheter att ha rätt till behandling från sjukvård 

och landsting för sin infektionssjukdom. Deltagarna indikerade på att de ville hjälpa 

kvinnorna som sökte sig till kvinnojouren att få behandlingen mot infektionssjukdomarna de 

bar på. De mediciner som idag fanns för infektionssjukdomarna HIV och Hepatit var 

kostsamma, vilket medförde att landstinget hade högre krav på vem som hade rätten till 

behandling. Ett av kraven som fanns för att få behandling mot exempelvis Hepatit var några 

månader upp till ett års alkohol- och drogfrihet. Kravet skapade svårigheter för kvinnor med 



 

30 

missbruksproblematik att få behandling och deras kamp för att bli fria från sjukdomen tog 

tid. Deltagarna ansåg att om fler fick behandlingen skulle desto färre bli smittade vilket skulle 

vara till fördel för samhället oavsett missbruk eller inte.  

Deltagarna ansåg även att det behövdes mer grundläggande kunskaper inom Hälso- och 

sjukvården än hos dem själva på kvinnojouren kring kvinnor utsatta för våld med en 

infektionssjukdom då många möts av oförståelse och rädsla. Ett annat problem som fanns 

var att kvinnor utsatta för våld oftast undvek att söka sig vård. En anledning var att de hade 

sämre möjligheter till vård och sämre möjligheter till jämlikt bemötande av 

sjukvårdspersonalen (Diskrimineringsombudsmannen, 2012). Runt om i världen har män 

idag bättre möjligheter och förutsättningar än kvinnor till vård och behandling mot 

infektionssjukdomar, vilket skapar ytterligare ett folkhälsoproblem kring jämlik vård och 

behandling (Montesanti & Thurston, 2015). 

Personalen på kvinnojourerna var alla överens om att kunskaperna hos Hälsosjukvården för 

att bemötta kvinnor utsatta för våld behövde förbättras. Om Hälsosjukvården gav alla samma 

rätt till behandling för infektionssjukdomar utan krav skulle färre personer smittas och söka 

sjukvård. Genom att arbeta mer preventivt och försöka stoppa fler från att smittas skulle de 

extra kostnaderna för sjukvård och sjukskrivningar minska. Genom att tillämpa kategorin 

Health literacy skulle människor skapa förmåga att förstå och tillämpa hälsoinformation och 

minska sin egen risk att bli smittade av någon form av infektionssjukdom (Bragard, Coucke, 

Pétré, Etienne, & Guillaume, 2017). Genom att utveckla ett mer förebyggande arbete kring 

infektionssjukdomarna Hepatit, TBC och HIV skulle samhället skapa sig en friskare 

befolkning och en mer gynnsam samhällsvinst för framtiden. 

7 SLUTSATSER 

Personalen från kvinnojouren som deltog uppgav att de har god kännedom om 

infektionssjukdomarna Hepatit, TBC och HIV genom praktisk och teoretisk kunskap. 

Deltagarna anser att risken för att själva smittas i sitt arbete är minimal och de ser mer 

möjligheter än hinder att ta emot en kvinna med en infektionssjukdom på kvinnojouren. 

Kvinnojouren har inga skriftliga riktlinjer eller policys som de följer men de har 

hygienrutiner om någon skadar sig och börjar blöda genom att använda handskar, handsprit 

och skyddsförkläde. Personalen har också i samband med anställningsavtal skyddsrutiner 

genom att personalen och de boende kvinnorna inte delar samma toalett. 

Personalens upplevelser om att ta emot kvinnor med infektionssjukdomar är positiv men de 

uppger att samarbetet med landstingen och hälsosjukvården behöver förbättras. 

Anledningen är att kvinnor med exempelvis Hepatit C som söker sig till kvinnojouren har 

svårigheter att få behandling.  
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Personalen anser att de har goda förutsättningar att ta emot kvinnor med 

infektionssjukdomar på kvinnojouren. Deltagarna anser att mer kunskap och utbildning är 

möjligheter som personalen på kvinnojouren ser hos sig själva behöva mer av. 

Slutsatserna i denna studie är att behovet av stöd är stort hos kvinnor med 

infektionssjukdomar och att deras hälsa påverkas negativt på grund av kraven som finns 

kring behandlingen från landsting och hälsosjukvård. Vilket gör att ett samarbete mellan 

kvinnojourer och landsting för att minska deras ohälsa är viktigt. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Då studien bevisar att problematik finns kring kvinnors rätt till jämlik behandling bör 

forskning inom området prioriteras. Ett ytterligare aktuellt område för vidare forskning är att 

undersöka problematiken som finns kring normer och värderingar i samhället, vilket 

påverkar synen på kvinnor med infektionssjukdomar. Genom tillämpningen av Health 

literacy och John Deweys kunskapsteori i studien uppmärksammades ett behov av ett mer 

organisationsteoretiskt perspektiv. Ett framtida forskningsområde inom det studerade ämnet 

bör göras med mer fokus på en organisatorisk problematik, vilket undersöker organisationen 

och inte personalen. 
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BILAGA A MISSIVBREV 

 

 

 

Intervjuer om förutsättningarna för mottagande av kvinnor med 

infektionssjukdomar 

Hej! 

Mitt namn är Sanna Nilsson och jag läser sista terminen i Folkhälsoprogrammet på 
Mälardalens Högskola. Jag kontaktar er då jag ska genomföra en studie som kommer 
resultera i ett examensarbete inom ämnet folkhälsovetenskap och som beräknas vara klart i 
mitten på maj. Syftet med studien är att undersöka vilken uppfattning personalen vid några 
kvinnojourer i Mellansverige har om infektionssjukdomarna hepatit, hiv och tbc samt vilka 
förutsättningar de har att ta emot kvinnor som bär på någon av dessa sjukdomar. 

I denna studie vill jag intervjua dig som har erfarenhet av att arbeta på en kvinnojour i 
Mellansverige. Studien genomförs utifrån eget intresse av kvinnors mänskliga rättigheter. 
Därmed skulle jag vilja ta del av hur du och din arbetsplats arbetar med mottagandet av 
kvinnor med infektionssjukdomar samt hur du upplever att det finns förutsättningar för 
detta i ditt arbete. Intervjuerna kommer att ske individuellt och under de närmast 
kommande veckorna. Tid och plats kommer bestämmas enligt överenskommelse med dig. 
Intervjun beräknas pågå i 20- 30 minuter och kommer att spelas in. 

Deltagandet i denna studie är helt frivilligt och du kan när som helt avbryta din medverkan. 
Det du säger kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att din identitet kommer att 
skyddas. Materialet från intervjuerna kommer enbart att användas för denna studies syfte 
och endast jag och min handledare kommer att ha tillgång till det. Efter examensarbetets 
godkännande kommer intervjuerna och utskrifterna att förstöras. Examensarbetet kommer 
därefter att bli sökbart via den elektroniska databasen DIVA på Mälardalens Högskola. 

Kontakta gärna mig eller min handledare om du har några funderingar eller frågor. 

Vänliga hälsningar 
Sanna Nilsson 
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BILAGA B INTERVJUGUIDE  

 

Intervjuguide 

Hej! 

Jag kommer ställa några frågor om dina uppfattningar eller hur du upplever 

förutsättningarna för mottagande av kvinnor med infektionssjukdomar. Det är alltså dina 

egna uppfattningar/upplevelser som har betydelse i denna studie. Jag vill passa på att 

påminna dig om att ditt deltagande i denna studie är frivilligt och att du kan avbryta din 

medverkan om du så vill. Dina svar kommer enbart att användas för studiens syfte och 

ändamål och materialet kommer att behandlas med försiktighet och anonymt. Inga uppgifter 

kommer att kunna kopplas till dig personligen och efter att examensarbetet blivit godkänt så 

kommer både ljudfil och utskrift att raderas. 

Är du något du undrar över innan vi sätter igång? 

Inledning 

1. Hur länge har du jobbat på den här kvinnojouren?  

2. Vilken form av tjänst har du? (heltid, deltid, ideellt…) Eventuellt en heltidstjänst? 

3. Har du ett annat arbete parallellt med detta (Vilken)? 

4. Vad fick dig att börja jobba här?  

5. Vad gjorde du innan du började jobba här?  

Uppfattningar om infektionssjukdomar 

6. Hur ser du på infektionssjukdomarna Hepatit, HIV och TBC? 

 Typ av sjukdom 

 Spridning 

 Behandling 

 Skillnader 

7. Hur skulle du beskriva uppfattningarna om hur dessa infektionssjukdomar ser ut ute i 

samhället idag? 

Erfarenheter av mottagande av kvinnor med infektionssjukdomar 

8. Hur vanligt skulle du säga att det är att ni får förfrågningar om att ta emot kvinnor eller 

barn med denna typ av infektionssjukdomar? 

(JA: Vilken av dessa infektionssjukdomar är vanligast?) 



 

 3  

9. Vilka rutiner finns det för att ta emot kvinnor och barn med dessa sjukdomar? 

 Policys, riktlinjer etc.? 

10. Finns det några svårigheter med mottagande av kvinnor med dessa infektionssjukdomar? 

 Vilka då? 

 Bemötandet från andra mottagna kvinnor? 

Uppfattningar om förbättringsmöjligheter  

11. Vad anser du skulle behövas för att underlätta mottagande av kvinnor med 

infektionssjukdomar? 

 Utbildning/kunskap 

 Material/lokaler 

 Policys 

 Broschyrer (till övriga mottagna) 

12Hur tänker du kring förbättringsmöjligheter kring bemötandet av kvinnor med 

infektionssjukdomar hos kvinnojourer? 

 För dig och din kvinnojour 

 Från landstinget eller från andra aktörer 

Avslutning av intervju 

13. är det något som du vill tillägga? 

Tack för att du medverkade i denna studie och svarade på mina frågor. 
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