
Exempel på förhandsinformation och följebrev  
 
FÖRHANDSINFORMATION 
 

Rubrik: KivaE-enkät för x anställda under vecka y 
 
Bästa x, 
 
Vi utreder med en KivaE-enkät under vecka x vilka erfarenheter anställda för 
tillfället har angående jämställdhet och likabehandling.  
 
Med hjälp av enkäten vill vi förbättra ledningens, förmännens och de 
anställdas verksamhet för att bygga upp ett bra arbetsklimat och en bra 
verksamhetskultur och åtgärda möjlig diskriminering eller osaklig behandling. 
Målet är att mobilisera alla anställdas förmåga och kunnande - oberoende av 
kön, ålder, etnisk bakgrund osv – för att ännu bättre än hittills kunna betjäna  
invånare/kunder/XYZ.  
 
KivaE-enkäten har nio frågor och man svarar anonymt. Svaren behandlas 
konfidentiellt. Resultaten behandlas på gruppnivå så att enstaka svar inte kan 
identifieras.  
 
Enkätens resultat presenteras för hela personalen  x.x. xxxx kl y plats z.   
 
Enkäten skickas till alla anställda x.x. 
 
Tilläggsuppgifter om enkäten ger x och y 
 
Underteckning 
 

 
 
FÖLJEBREV 
 

Rubrik: KivaE-enkät för x anställda   
 
Bästa x, 
 
I detta meddelande finns en länk till KivaE-enkäten. Med enkäten utreder vi 
nuläget angående anställdas erfarenheter av jämlikhet och likabehandling. Vi 
ber dig svara på enkäten möjligast snabbt, dock senast x.x.  
 
Med hjälp av enkäten vill vi förbättra ledningens, förmännens och de 
anställdas verksamhet för att bygga upp ett bra arbetsklimat och en bra 
verksamhetskultur och åtgärda möjlig diskriminering eller osaklig behandling. 
Målet är att mobilisera alla anställdas förmåga och kunnande - oberoende av 

kön, ålder, etnisk bakgrund osv – för att ännu bättre än hittills kunna betjäna 

invånare/kunder/XYZ.  
 
KivaE-enkäten har nio frågor och man svarar anonymt. Svaren behandlas 



konfidentiellt. Resultaten behandlas på gruppnivå så att enstaka svar inte kan 
identifieras.  
  
Genom att klicka på denna länk KOPIERA LÄNK FRÅN 
BESTÄLLNINGBEKRÄFTELSEN kommer du direkt till enkäten. Du kan även 
svara på enkäten genom att gå till www.kivaq.fi /sv/ och klicka TILL KIVAE och 
Svara enkäten och fylla i enkätkoden KOPIERA ENKÄTKOD FRÅN 
BESTÄLLNINGBEKRÄFTELSEN  på därför avsedd plats. Man kan svara på 
enkäten även med smartphone. 
 
Enkätens resultat presenteras för hela personalen x.x.xxxx kl y plats z. För 
analys av resultaten ansvarar x. 
 
Tilläggsuppgifter om enkäten ger x. 
 
Underteckning 
 
 
 
 
 
 


