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Mångfaldsbegreppet

Mångfald inom Svenska Röda Korset innebär acceptans och respekt för människors alla typer av olikheter. Det innebär 

en öppen och bejakande kultur inom alla områden och på alla nivåer i organisationen. Vidare innebär det en blandning 

av människor med olika kön, ålder, bakgrund, tillhörigheter, erfarenheter, kunskaper och personligheter.

När vi pratar om inkludering och eller delaktighet menar vi att man ska kunna vara delaktig i organisationen genom att 

få vara sin egen person med de olika egenskaper och identiteter en har, men inte behöva representera en hel 

grupptillhörighet.

Från SRKs anti-diskrimineringspolicy 

………………………………………………………………………………………………

• Demografisk mångfald - gäller kön, ålder, etnicitet, nationalitet och så vidare. 

• Funktionell mångfald - olikheter när det gäller information, kunskap, erfarenheter, bakgrund och personlighet för att 
lösa en uppgift

• Kognitiv mångfald - olikhet i perspektiv, tolkningar, tekniker och verktyg för att lösa problem och olika modeller för 
att dra slutsatser om orsak och verkan.



Policyåtaganden - antidiskriminering

• Vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering, rasism, 
intolerans och andra avhumaniserade åsikter inom vår organisation;

• Svenska Röda Korsets verksamheter bedrivs så att ingen diskrimineras på 
grund av kön, könsidentitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, ursprung, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller 
annan bakgrund.

• Svenska Röda Korsets ska systematiskt integrera ett genus- och 
mångfaldsperspektiv i alla verksamheter där människors olika behov och 
förmåga synliggörs när insatser planeras, genomförs och utvärderas.

• Människor med olika kön, bakgrund, ålder och erfarenhet skall rådfrågas och 
inkluderas i planering, genomförande och utvärdering av Svenska Röda 
Korsets insatser och verksamheter.



Välkomna och 

representera olika 

dimensioner av 

mångfald

Känna sig accepterad och 

uppskattad som medlem 

av en grupp, och en del av 

en organisation 

Säkerställa att alla 

individer har tillgång till 

samma möjligheter 

och behandlas jämlikt

Skapa en kultur där 

allas tankar, idéer och 

perspektiv räknas
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Tillhöra



Kön och ålder

Medlemmar

Förtroendevalda

Månadsgivare

Frivilliga sökande ReachMee 2022



Kretsrapporten 2021

...på frågan i Kretsrapporten om kretsar har relevanta 

rutiner och uppföljning för att säkerhetsställa ett stärkt 

arbete med inkludering och antidiskriminering.
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Jämförelse anställda och bakgrund -
SRK med riket i arbetsför ålder (20-69 år)
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