
FAQ - Perspektivmätning  
Svenska Röda Korset: finalversion (TSF) 

1. Varför görs denna undersökning?  

Svenska Röda Korset ska vara en organisation där alla, oavsett bakgrund, könstillhörighet, 
sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion, etnicitet och ålder känner sig välkomna, 
inkluderade och där alla har samma möjligheter att växa och utvecklas. Vår mångfald och 
våra perspektiv ger oss trovärdighet, handlingskraft och dessutom större engagemang, 
innovation och delaktighet i våra uppdrag.   

Svenska Röda Korset ska också vara en organisation som speglar samhället genom personer  
med olika egenskaper, bakgrund och erfarenheter. Det är av största vikt för att vi ska  
uppfylla våra grundprinciper såsom humanitet, opartiskhet och enhet. En breddad  
representation av perspektiv hos frivilliga, förtroendevalda och anställda är en  
grundförutsättning för att Röda Korset ska hitta nya och bättre lösningar till humanitära  
utmaningar, förstå behov och kunna vara en relevant organisation för alla olika typer  
människor och perspektiv som vi arbetar med.  

I ett första steg behöver vi i Svenska Röda Korsets Styrelse förstå nuläget i organisationen för  
att se på vilka delar vi kan bli ännu bättre. Detta gör vi genom en enkät som delas med  
samtliga medarbetare i tjänstepersonsorganisationen och frivilliga samt förtroendevalda och  
anställda i ett antal utvalda kretsar. Med hjälp av dina svar får vi kunskap om hur frivilliga,  
förtroendevalda och anställda upplever Svenska Röda Korset när det kommer till mångfald  
och inkludering. Det är viktigt för att vi ska kunna säkerhetsställa målet att vara en  
inkluderande förening och arbetsplats där olika perspektiv tas tillvara.  

2. Vad är syfte och mål med undersökningen?  

Undersökningen syftar till att identifiera eventuella brister och förstå våra styrkor i det du  
som frivillig, förtroendevald eller anställd ser inom mångfald och inkludering. Målet är att 
säkerställa en arbetsmiljö där olikheter tas tillvara och där alla känner sig trygga.  Resultaten 
kommer att användas i SRK:s arbete med likabehandling, mångfald och  inkludering. Alla 
frivilliga, förtroendevalda och anställda ska känna sig trygga på SRK och vi  ska vara en öppen 
och inkluderande organisation.  

3. Vem kommer att bjudas in till undersökningen?  

Samtliga medarbetare i tjänstepersonsorganisationen samt frivilliga och förtroendevalda i  
ett antal utvalda kretsar (se fråga 8).  

4. Under vilken period äger undersökningen rum?   

Enkäten skickas ut Vecka 47 till vecka 49.  

5. Om referensgruppen  

I referensgruppen ingår frivilliga och anställda med en geografisk spridning över hela landet.  

Bland de frivilliga finns perspektiv från frivilliga, kretsordförande och regionråd. Bland de  

anställda finns perspektiv från olika avdelningar och enheter. I gruppen deltar även fackliga  



representanter. 

 

6. Vad betyder D&I och vad innebär mångfald och inkludering?  

D&I är en engelsk förkortning för Diversity & Inclusion eller mångfald och inkludering på  
svenska. En inkluderande arbetsplats/förening för oss innebär exempelvis att varje  
medarbetare och kollega möts av respekt, blir sedd och likvärdigt behandlad, och att vi 
alla har samma möjligheter till delaktighet samt utrymme för att göra fel och misstag.   

Mångfald för oss betyder att vi är en organisation som speglar samhället genom att vi består  
av en blandning av personer med olika egenskaper, bakgrund, erfarenheter och perspektiv.  
Vi vill vara och upplevas som en inkluderande organisation som tagit ställning för och arbetar  
aktivt med inkluderingsfrågor.  

7. Vad menar Svenska Röda Korset med mångfald?  

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  
könstillhörighet, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion, etnicitet, bakgrund,  
erfarenheter, kunskaper, personligheter, perspektiv och/eller tolkningar.   

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, identiteter och  
perspektiv en har, men inte behöva representera en hel grupptillhörighet. Delaktighet  
betyder också att olika perspektiv och kompetenser tas till vara på.  

8. Varför frågar vi inte om etnicitet och varför frågar vi om språk?  

Vi har valt att inte fråga efter etnicitet då det inte finns stöd i forskning kopplat till  
medarbetarutveckling eller tillväxt. Etnicitet blir därför endast en representationsfråga.  
Modersmål däremot är en kombination av kultur och språkkompetens vilket både är  
mätbart och uttagbart när vi utvecklar individer, team eller organisationer.  

9. Varför ställer vi frågor kring diskriminering till frivilliga när de inte omfattas av  
diskrimineringslagen?   

Diskrimineringslagen gäller inte frivilliga och förtroendevalda utan arbetsgivare och vissa  
andra områden i samhället. Röda Korsets grundprinciper och policys tar starkt avstånd från  
all form av diskriminering varför vi ställer frågor om diskriminering, inte bara till anställda,  
utan även till förtroendevalda och frivilliga. Läs mer om diskriminering på DOs webbplats.  

10. Varför enbart utvalda kretsar och hur har kretsarna valts ut?  

Då vi är en stor organisation och då vi i dagsläget inte har ett verktyg för att samla in  
mejladresser från alla kretsars frivilliga så behövde vi av rent administrativa skäl göra en  
avgränsning. De kretsar som valts ut har valts ut slumpmässigt. För att få en bredd  
geografiskt och demografiskt så har sex kretsar per region valts ut, två mindre, två mellan  
och två större kretsar sett till kretsens verksamhet och frivilliga. Med 10 regioner blir det  
totalt 60 kretsar som bjudits in att delta i undersökningen.  



11. Varför finns inte specifika länder/regioner utanför Sverige med som svarsalternativ 
under frågan "I vilken region arbetar du?"?  

  

Anledningen till att specifika länder inte finns med är för att det är en GDPR fråga. Vi 
bedömer att endast ett fåtal personer kommer att svara per land och deras resultat (utifrån 
land) kan inte redovisas, då resultat för grupper med färre än 30 respondenter inte kommer 
att redovisas. Fokus i undersökningen ligger på den övergripande organisationen och 
tolkningen av resultatet utgår inte primärt från specifika avdelningar. Men det kan mycket 
väl leda till att handlingsplaner ändå tas fram per avdelning, beroende på resultatet i den 
övergripande undersökningen. 

 12. Hur genomförs undersökningen?  

Undersökningen genomförs digitalt genom en extern undersökningsplattform. Vid varje  
undersökning skapas en särskild länk till undersökningen. Varken leverantör av tjänst (The  
Social Few) eller leverantör av plattform hanterar personuppgifter såsom e-post,  
telefonnummer, folkbokföringsadresser eller liknande. Alla servrar oavsett leverantör är  
inom EU.   

13. Är jag anonym i undersökningen?  

Ja - att svara på enkäten är valfritt och svaren är helt anonyma. Inga IP-adresser eller cookies  
registreras eller sparas. Vi följder riktlinjer utifrån GDPR. Inga svar kan kopplas dig som  
person. Resultat redovisas enbart för grupper på 30 personer eller fler svar.   

14. Går det att spåra vem som genomfört undersökningen?  

Nej, det går inte att spåra vem som har svarat på enkäten då varje respondent svarar  
anonymt utan att respondentens IP-adress registreras, lagras eller bearbetas. The Social Few 
bryter inte heller ned data till mindre beståndsdelar utan ser till att de olika svarsgrupperna 
är tillräckligt stora för att de inte ska kunna härledas till enskilda individer. Resultat som SRK  
ta del av redovisas aldrig i mindre än grupper av 30 respondenter.  

15. Hur hanteras de svar som kommer in?  

Undersökningen genomförs helt anonymt. Alla svar som anges av dig är helt anonyma. Fria  
svar är helt anonymiserade. Vi registrerar inga personuppgifter som du inte själv har valt att  
ange. Varken leverantör av tjänst (The Social Few) eller leverantör av   

undersökningsplattform registrerar eller hanterar din IP-adress. Analysen görs av The Social  
Few som sammanställer en rapport till SRK.  

16. Är jag som medarbetare tvungen att svara på undersökningen?  

Undersökningen är helt frivillig. Innan du svarar på frågorna ger du ett samtycke till att  
genomföra undersökningen. I varje fråga har du dessutom möjlighet att välja alternativet  
“Jag väljer att inte svara”.  

17. Vad händer med svaren från undersökningen?  

Vi kommer att kommunicera resultatet till alla medarbetare, frivilliga och förtroendevalda  
inom organisationen både där vi är bra och där vi behöver bli bättre. När vi har fått  
resultatet så kan vi se vilka åtgärder som behövs för att vi ska kunna accelerera vårt  



mångfald- och inkluderingsarbete.  

18. Följer undersökningen GDPR?  

Eftersom insamlingen av data sker frivilligt, anonymt och med självidentifikation är metoden  
i linje med GDPR. Inga uppgifter som kan kopplas till någon individ sparas. Inga IP-adresser  
kan lokaliseras.  

19. Hur lagras och behandlas data?  

All data hanteras och lagras inom EU. Vid efterbearbetning på aggregerad nivå (analyser och  
tabuleringar) av data genom The Social Few lagras all data i Tyskland och Sverige. Data lagras  
på säkra och PEN-testade dataservrar enligt internationell certifiering såsom ISO 27001 där  
processer hanteras säkert och anonymt på en SOC 2-ackrediterade datacenter. 
Datakryptering sker alltid vid vilo-, överföring- och bearbetningsfas.   

20. Vilka är The Social Few och hur arbetar de? 
The Social Few är en tillväxtpartner som arbetar med inkluderingsfrågor på ett datadrivet  
sätt. Genom att genomföra medarbetarundersökningar och interna analyser hjälper de 
organisationer med deras interna arbete med mångfald, inkludering och delaktighet.   

The Social Few arbetar utifrån evidens och rådande forskning nära sina uppdragsgivare för  
att med inkluderande, digitala och interaktiva metoder lösa verkliga utmaningar på ett  
mätbart sätt. The Social Few’s kunder är idag flertalet myndigheter, kommuner och företag.  
Läs gärna mer på www.thesocialfew.com  

21. När och hur presenteras resultaten?  

Resultaten kommer att presenteras för samtliga medarbetare i tjänstepersonorganisationen  
och utvalda kretsar efter genomförd undersökning och analys. Detta kommer att ske under  
första kvartalet år 2023.  


