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Inledning

Detta dokument är en sammanfattning av svaren till Enkäten om jämlikhet,
m̊angfald och likabehandling som genomfördes p̊a Konglig Elektrosektion och
Sektionen för Medicinsk teknik under v̊aren 2018. Analysen är gjord av Ida Kols,
Linus Dahlgren, Andrea Lundkvist och Nathalie Wehlin. Analysen är uppdelad
i tre delar

1. Respondenterna

2. Resultat av nulägesanalys

3. Slutsatser.

Där den första delen beskriver egenskaper hos de svarande, den andra delen
beskriver de resultat vi f̊att in och den tredje delen sammanfattar resultaten i
del 1 och 2.
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1 Respondenterna

Totalt kom 96 svar in. Elektrosektionen hade under v̊aren 278 medlemmar och
Sektionen för Medicinsk Teknik hade 198. Fördelningen mellan de olika sektio-
nerna kan ses i figur 1, procentuellt stämmer det ganska bra med medlemm-
sfördelningen mellan sektionerna. De flesta som svarade var mellan 20-22 år,
enligt figur 3 och är män enligt figur 2. De flesta har inte heller flyttat till
Stockholm i samband med studierna vilket vi ser i figur 4.
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Figur 1: Svar till fr̊agan ”Vilken sektion
g̊ar du p̊a?”
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Figur 2: Svar till fr̊agan ”Vilken
könstillhörighet har du?”
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Figur 3: Svar till fr̊agan ”Hur gammal
är du?”
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Figur 4: Svar till fr̊agan ”Har du
flyttat till Stockholm i samband
med studierna?”

I figur 5 ser vi att ca 70% av de svarande har deltagit under mottagningen,
vilket tillsammans med gasquer är den sektionsverksamhet som flest har deltagit
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i. Även torsdagspubarna och sektionsmötena var populära bland den verksamhet
som sektionen driver.

59Sektionsmöte

62Torsdagspub

64Gasque/-er

66Mottagningen

30Sektionsnämnd
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Figur 5: Evenemang som de svarande deltagit och engagerat sig i

2 Resultat av nulägesanalys

Upplever du att sektionen är en plats för alla Enligt figur 6 kände de
flesta svarande att sektionen är en plats för alla. Det var 18% som inte kände
att det var en plats för alla.

Av de som valde att kommentera fr̊agan tyckte de flesta att det var sv̊art
att komma in i sektionslivet efter mottagningen om en av n̊agon anledning inte
varit aktiv under mottagningen. Många tyckte att det finns ett brett urval av
aktiviteter som passar m̊anga olika typer av personligheter. Dock är de fles-
ta aktiviteterna riktade till en viss grupp av människor. Av de internationella
studenterna var det m̊anga som kände sig utanför.

Många svarade att det finns grupperingar p̊a sektionerna men att de är
valbara vilket är en bra grund för att alla ska behandlas lika. N̊agon tyckte att
det finns en åldersexkludering s̊a att äldre studenter hamnar utanför.
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Figur 6: Svar till fr̊agan ”Upplever du att sektionen är en plats för alla?”

Upplever du att alla likabehandlas p̊a sektionen
Figur 7 visar var det 21% som inte upplever att alla likabehandlas p̊a sek-

tionen.
P̊a följdfr̊agan ”Om du svarade nej, varför?” kände majoriteten av de sva-

rande att det finns en uppdelning p̊a sektionerna baserat p̊a hur aktiv en är
och att det även finns förutfattade meningar om de som är aktiva vilket leder
till att andra inte vill engagera sig i sektionslivet. Även p̊a denna fr̊aga var det
kommentarer om att internationella studenter inte kände sig välkomna. Det togs
även upp att tjejer har känt sig obekväma i situationer där alkohol förekommer.
Det p̊apekas även att det inte borde finnas könsuppdelade evenemang.

Bland de som utöver detta valde att kommentera p̊a fr̊agan svarade m̊anga
att det finns grupperingar p̊a sektionerna men att de är valbara vilket är en bra
grund för att alla ska behandlas lika. N̊agon tyckte att det finns en åldersexkludering
s̊a att äldre studenter hamnar utanför.
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Figur 7: Svar till fr̊agan ”Upplever du att alla likabehandlas p̊a sektionen?”

Har du blivit trakasserad, diskriminerad eller p̊a n̊agot sätt illa
behandlas p̊a sektionen?

Svaren till fr̊agan ovan kan vi se i figur 8.
Av de kommentarer som kommit in s̊a har majoriteten svarat att tjejer blir

illa behandlade och att det hör till vardagen.
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Figur 8: Svar till fr̊agan ”Har du blivit trakasserad, diskriminerad eller p̊a n̊agot
sätt illa behandlas p̊a sektionen?”

33% uppger att de inte vet hur de skulle anmäla om de blir illa behandlade
p̊a sektionen enligt figur 9.

De flesta svarade att de inte vet hur en anmäler men anser att de kan ta
reda p̊a det om det skulle behövas.
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Figur 9: Svar till fr̊agan ”Vet du hur du anmäler om du har blivit diskriminerad,
trakasserad eller illa behandlad p̊a sektionen?”

Alkoholhets
I figur 10 kan vi se hur stor andel av de svarande som har känt sig hetsade

till att dricka alkohol.
Utifr̊an svaren kunde det ses att m̊anga anser att alkoholhetsen är ömsesidig

och beskrivs med orden “ge och ta”. N̊agra kommenterade att en själv väljer
om en blir hetsad, om en inte vill dricka kan en bara säga nej och har d̊a inte
blivit hetsad.

I figur 10 och figur 11 kan vi se att det är lika stor andel som svarat att de
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inte blivit hetsade som inte har hetsat, men att det är n̊agot fler som är osäkra
p̊a om de har hetsat än som har blivit hetsade.

Alla kommentarer som kommit in beskrev att en bara hetsat n̊agon om en
själv blivit hetsad av personen.
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Figur 10: Svar till fr̊agan ”Har du un-
der det g̊angna året blivit hetsad av en
annan student att dricka alkohol?”
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Figur 11: Svar till fr̊agan ”Har du
under det g̊angna året hetsat en an-
nan student att dricka alkohol?”

Har du under det g̊angna året känt dig ifr̊agasatt p̊a grund av din
alkoholkonsumtion?
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Figur 12: Svar till fr̊agan ”Har du under det g̊angna året känt dig ifr̊agasatt p̊a
grund av din alkoholkonsumtion?”

I figur 12 ovan ser vi hur stor andel av de svarande som känt sig ifr̊agasatta
p̊a grund av sin alkoholkonsumtion.

Många svar var att endast vänner gjort det men det fanns även kommentarer
där de själva var osäkra p̊a om de blivit ifr̊agasatta.
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Hur upplever du mottagningen? En klar majoritet har svarat att mot-
tagningen är väldigt bra. En del anser att kommunikationen kan förbättras.
N̊agra ans̊ag en alkoholhets fanns under mottagningen.

Hur upplever du sektionslokalerna? Vilken stämning r̊ader? Upple-
ver du att det är en plats för alla? I stort sätt alla tycker att det är en
mycket bra stämning i sektionslokalerna. Flera har kommenterat att det är en
hög ljudniv̊a som stör studieron. Det har även kommit fram att m̊anga tycker
lokalerna är sm̊a och smutsiga. Det fanns ocks̊a kommentarer om att Medicinsk
Teknik m̊aste synas mer i lokalerna.

3 Slutsats

3.1 Sammanfattning av årets enkät

Studenterna p̊a Konglig Elektrosektionen och Sektionen för Medicinsk Teknik
tycker överlag att det är en god stämning som r̊ader och att alla känner sig
välkomna i b̊ade sektionslokalen och p̊a arrangemang som sektionerna anordnar.
Ca 20% tycker inte att alla likabehandlas p̊a sektionen eller att sektionen är en
plats för alla. 13% uppger ocks̊a att de har blivit diskriminerade, trakasserade
eller illa behandlade p̊a sektionen. Endast 33% av de svarade uppger att de vet
hur de skulle anmäla om de blev illa behandlade av n̊agon p̊a sektionen.

3.2 Jämförelse med förra året

I årets enkät uppger ca 30% att de har hetsat eller blivit hetsad av n̊agon
till att dricka alkohol, vilket är en minskning fr̊an förra året d̊a 40% ans̊ag
sig ha upplevt detta. Det är även betydligt färre som har känt sig ifr̊agasatta
p̊a grund av sin alkoholkonsumtion i år jämfört med förra årets enkät. Det är
en marginell ökning av medlemmar som inte tycker att alla likabehandlas p̊a
sektionen jämfört med förra året. Det är även betydligt fler som uppger att de
har blivit illa behandlade p̊a sektionen i årets enkät i jämförelse med förra.
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