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Kommentar från QuizRR
QuizRR är starkt övertygade om att våra verktyg och vår lösning, aktivt bidrar och genererar
en ökad medvetenhet och möjlighet att bygga kapacitet, i globala företags leverantörsled.
Mätbarheten som verktyget ger med data från utbildningarna, möjliggör uppföljning, och
ger företagen en möjlighet att aktivt arbeta och bidra för att skapa hållbar förändring. För
företagen, fabrikerna och fabriksarbetarna. Affärsrelationer, och samarbeten mellan olika
aktörer, kan och bör användas för att aktivt samverka och driva på långsiktig positiv
förändring. För att skapa en varande och konkret förändring behövs kapacitetsbyggande
utbildningsåtgärder för att skapa en ökad kunskap och medvetenhet, som har kraften att
förändra attityder och hur aktörer bedriver sina verksamheter genom mer cirkulära
strategier och processer som tar ansvar för hela ledet.
Vi tror även starkt på samarbeten mellan olika aktörer och intressenter, som en vital del i att
skapa hållbar förändring över tid. För att skapa varaktig, hållbar förändring krävs samsyn och
ett kollaborativt synsätt tillsammans mellan flertalet aktörer, såsom NGOs, fackförbund,
sakkunniga och företag.
Vi är väldigt tacksamma att ta del av Axfoundations utvärderingsrapport av våra utbildningar
(QuizRR Rights & Resonsibilities). Det är väldigt värdefullt och betydande för oss att få insikt
om hur träningarna genomförs, hur de har upplevts samt vilken inverkan de haft på
människors kunskapsnivå, förändrade attityder och förbättrade förhållningssätt. Rapporten
har även gett oss en mycket bättre bild av vad företag har för förväntningar på vårt
samarbete, vilka utmaningar som finns i att verka i Kina, samt vad användandet av QuizRR
RR ska generera. Det är betydande insikter som vi tar med oss framåt, och vi tar ödmjukt
med oss resultaten av rapporten, i form av konkreta åtgärder som syftar till att fortsatt
förbättra och stärka vår produkt och arbetssätt.
För närvarande (November 2018) är QuizRR aktiva i cirka 250 fabriker, och arbetar med 50
globala företag. Sammanlagt har över 82 000 fabriksarbetare/fabriksledning genomfört våra
utbildningar i Kina, Bangladesh och Mauritius. Vi är stolta över att utbilda brett i fabrikerna,
från golvet upp. Via vårt iterativa och kollaborativa arbetssätt ser vi till att ständigt förbättra
och utveckla vår produkt och arbetssätt, för att tillsammans med våra partners skapa skalbar
förändring.
Idag erbjuder QuizRR digitala träningar inom anställningsrättigheter och arbetssäkerhet (RR),
arbetsplatsdialog (Worker Engagement) och lönehantering (Wage Management). Vi har
format flertalet samarbeten tillsammans med aktörer som Initiativet Etisk Handel (IEH),
Ethical Trading Initiative (ETI), Solidarid, CCR CSR (Rädda Barnen China) och Just Solutions
där vi tillsammans med deras spetskompetens skapat riktade utbildningar. Tillsammans har
vi utvecklat utbildningar för migrantarbetare, etisk rekrytering, motverka slavarbete,
migrantarbete och föräldraskap samt social dialog. För vissa av dessa utbildningar har
kombinerat digital träning med fysiskt ledda utbildningar.

Nyligen påbörjade vi även ett samarbete med en av våra investerare (Humanity Uniteds
Working Capital Fund), som har gett oss tillgång och support från deras utvärderingsteam,
för att ytterligare stärka och förbättra vår teori om förändring. Den kommer ligga som bas
för allt vi gör, och är ett starkt ramverktyg för att hjälpa oss kontrollera, utvärdera och
löpande förbättra det våra processer och verktyg.
Från våra pilotprojekt, tar vi alltid fram basträningar och träningsplaner som bygger på den
feedback vi fått av projektets deltagare.
Utbildningar som tas fram för specifika behov och målgrupper, utvecklas och tillgängliggörs
för projektdeltagarnas medlemmar. Vi letar ständigt efter nya relevanta samarbeten, som
möjliggör skalbar förändring.
Vårt verktyg stöds för närvarande för användning på surfplatta/läsplatta samt desktop.
Under hösten har vi påbörjat arbetet med att utveckla en flexiblare lösning, som även
stödjer mobilanvändning.
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