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Bilaga 1- Intervjuguide 1. 

Frågor om handlingsplaner 

Finns interna handlingsplaner för att bemöta våldutsatta, rörelsenedsatta, kvinnor? 

Hur arbetar ni med kommunens handlingsplan för kvinnofrid? 

Frågor om tillgänglighet/ skyddat boende 

Hur går ni tillväga för att bistå med skyddat boende? 

Hur många skyddade bostäder finns det? 

Samarbetar ni med andra kommuner för att bistå med skyddat boende? 

Frågor om kunskap/ bemötande/ erfarenhet 

Har ni bemött en vårdsökande kvinna med en rörelsenedsättning? 

Vad har ni för kännedom/ tidigare kunskap om vad det innebär att leva med en 

funktionsnedsättning? 

Anser ni att kunskapen är tillräcklig? 

Om inte, vilka kunskaper kan stärka kompetensen i bemötandet med kvinnor som 

har en rörelsenedsättning? 

Bilaga 2- Intervjuguide 2. 

Frågor om handlingsplanen 

Kan du beskriva framställningen av handlingsplanen? 

Finns det kvinnofridsinsatser för rörelsenedsatta kvinnor? 

Kan du beskriva hur handlingsplanen implementeras i de berörda 

verksamheterna? 

Finns det ett samarbete med handikappsförbund som har omfattande kunskap om 

rörelsenedsättning? 

Frågor om kunskap/ bemötande/ erfarenhet 

Har ni bemött en vårdsökande kvinna med en rörelsenedsättning? 

Vad har ni för kännedom/ tidigare kunskap om vad det innebär att leva med en 

funktionsnedsättning? 

Anser ni att kunskapen är tillräcklig? 

Om inte, vilka kunskaper kan stärka kompetensen i bemötandet med kvinnor som 

har en rörelsenedsättning? 
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