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SAMMANFATTNING AV MEDLEMSENKÄT GÄLLANDE JÄMLIKHET 

 

VT 2018 gick vi ut med en enkät om nationens jämlikhetsarbete. Enkäten bestod av 12 frågor, 

varav 5 frågor var av kategoriserande karaktär. Enkäten spreds genom publicitet på nationens 

hemsida, sociala medier samt affischering i nationshuset och på universitetet. Enkäten översattes 

även till engelska och fick 271 svar (237 + 34). I sammanställningen nedan är cirkeldiagrammen 

hämtade ur den svenska enkäten, men text och citat är i original tagna ur båda enkäterna.  

Av enkätsvaren var drygt 70 % av de svarande kvinnor. Vår teori är att fler kvinnor visar 

engagemang för jämlikhetsfrågor eller att de i större grad har incitament att genomföra 

förändringar, men vi kan inte veta varför det är så tudelad representation i enkätsvaren. Sett till tid 

som student i Uppsala är spridningen större, även om majoriteten av de svarande har varit i 

Uppsala 1–3 år. En stor majoritet av de svarande uppgav att de besöker Snerikes verksamhet 0–5 

gånger per månad, och då främst nationens restaurang eller klubb samt Bryggan.  

I det stora hela verkar de svarande vara nöjda med nationens jämlikhetsarbete. Att en så liten 

del av de svarande tycker att Snerikes är mindre jämlikt än andra nationer är självklart positivt men 

kan också bero på bias eftersom de svarande är besökare på just Snerikes.  
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Här fanns utrymme att frivilligt motivera svaret. Efter en sammanställning av de 90 svenska och 

21 engelska utvecklade svaren visade det sig att 38 svar var ett enklare förtydligande (t.ex. “jag 

tycker att Snerikes är bra”) och 17 svar var inte informationsgivande (t.ex. “vet inte”). I övrigt 

berörde svaren främst jämlikhetsgruppen/trygghetsvärdar (18), synligt/aktivt engagemang (18) 

och negativ klubbmiljö (10). Här följer positiva utdrag ur svaren: 

 
Ni har folk som jobbar med jämlikhet och visar mycket på Facebook att ni bryr genom 
att informera via flera inlägg 
 
Blev illa behandlad av en manlig gäst på bryggan sommaren 2017, kände mig extremt 
otrygg och vände mig till en personal som sen kallade på vakt. Vakten skötte det hela så 
OTROLIGT bra. Han förstod och gav mig ett sånt stöd och skydd! 
 
Compared to other nations, Snerikes is trying to do something about it. 

 
Och negativa svar:  
 

Jag upplever framförallt att det är mycket stökigare på festliga tillställningar med män 
som beter sig illa på dansgolvet (tafsar, kommer väldigt nära, knuffas) och att det inte 
finns personal som säger till. Det är lite mer otryggt än andra nationer vilket jag tror har 
att göra med att klubben är så pass populär och stor - det blir mer som en riktig nattklubb 
än en ”liten studenttillställning” 

 
Jag har slutat gå till snerikes klubbar på grund av att jag alltid blir tafsad på. Det är inte 
snerikes fel men uppenbarligen drar ni och ert klubbklimat till er personer som tror sig 
ha rätt att sexuellt trakassera kvinnor. 

 
I think if someone feels mistreated at a nation, the moment you answer, well how can we 
help you, it sounds slightly distant and condescending. If you truly want to help people 
who come with a problem about Snerikes, maybe the answer should be is, "How can I 
help you?" 

 
Nästa fråga var kortsvarsfrågan “Vilket är, enligt dig, Snerikes största problem sett till jämlikhet?” 

Efter sammanställning av de 237 svenska och de 34 engelska svaren visade det sig att 117 svar var 

irrelevanta (t.ex. “vet ej”) och 24 svar att Snerikes inte har några problem, vilket får tolkas som 

positiva svar eftersom frågan specifikt efterfrågade problem. Utöver det dominerades svaren av 

negativ klubbmiljö (26), vakterna (11), gästerna (9), traditioner (6), inte handikappanpassat (5), 

nationens hierarkier (5), de äldre besökandes sexism (4) samt rasism (4). Här följer utdrag av 

positiva svar: 

 
Snerkies känns som en trygg plats 

 
Anser inte att Snerikes har något stort problem, något att tänka på kan vara att se hur 
alkoholkonsumtion talas om i den dagliga verksamheten och på annordnade event 

 
Ingen aning faktiskt.. Jag har bara sett positiva saker, min uppfattning är att det är en bra 
blandning mellan kvinnor och män på alla positioner som finns vid nationen. 

 
Snerikes har inget större problem än andra nationer, det är folket som kommer dit som är 
problemet. 

 
Att det är en nation som verkligen är för ”alla”. Man vet att man kan gå dit utan att vara orolig 
för att bli diskriminerad och det är det viktigaste 
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Och exempel på negativa svar:  
 

Likt många jämställdhetsarbeten inkluderas killarna inte så mycket. Killmiddag är ett bra initiativ 
men vakternas bemötande mot gäster måste bli mer lika. Killar och tjejer behandlas olika och 
det är till nackdel för killarna. 

 
Nationsvärlden generellt har varit väldigt mansstyrd väldigt länge. Det handlar om att män tar 
sig friheter generellt.! 

 
Att killar tror att dom kan ta för sig och tar sig fler friheter, speciellt på dansgolvet. 

 
Det är ett stort problem att göra det Rosa Slottet helt handikappanpassat. 

 
People who work at Snerikes don't all have the same contact list to get other jobs in Uppsala. I 
am an immigrant who worked at Snerikes and I feel that my fellow coworkers who were also 
not born in Sweden don't get the same references that people who are born in Sweden get. I am 
not saying those who get local jobs in Uppsala as bartenders and at high restaurants didnt deserve 
it. But I also think it remind me of America where the dish guy/girl or coat guy/girl can also 
walk into Flustret after working at Snerikes and get a full time and Snerikes as a reference as well. 
Thank you. 

 
I don't really know, perhaps to make sure that all students feel represented in the leadership. But 
of course also that all students of every kind are welcome without any hard words or 
discriminations. 

 

Avslutningsvis efterfrågade vi tips och rekommendationer på hur vi kan arbeta vidare för att 

Snerikes ska bli en mer jämlik nation. Efter sammanställning av de 97 svenska och de 22 engelska 

svaren rörde den stora majoriteten förslag inom någon av följande kategorier: vakterna, 

nationskultur/hierarki, personal, kommunikation, alkoholservering, funktionsanpassning, 

integration, relationen mellan nya och gamla nationsengagerade, och anordnande av specifika 

evenemang. Förslagen formulerades exempelvis på följande vis:  

 
Ha fler som har överblick på dansgolvet 

 
Se till att all personal är införstådd med vad som gäller - vakter, barpersonal osv. Samt att det 
ska vara enkelt och tydligt vem man ska höra av sig till om man känner sig felaktigt behandlad. 

 
Jobba för att motverka stereotypa arbetsstationer för grupper av studenter med utomeuropeiska 
ursprung. 

 
Fortsätt med att hjälpa tjejer att ta sig hem och även häng upp nya tavlor på framstående kvinnor. 

 
Mer trygghetsvärdar eller liknande som man kan vända sig till snabbt om en situation uppstår 

 
Förbättra toasituationen och kanske försöka locka fler tjejer till att arbeta under klubb, känns 
som att man nästan bara ser killar i baren 

 
Kvinnliga vakter! 

 
Build a ramp to improve accessibility to Brygggan 

 
Maybe watch the dance floors more closely and people who are more or less sexually harassing 
others should be thrown out. 

 
Jag tycker ni gör ett jättebra jobb och att det går framåt! Mitt största problem har jag beskrivit i 
tidigare frågor. En annan sak som jag tycker MÅSTE ändras på är klubbverk och kuratorers 
ställning som (vad jag upplever) bättre än andra på nationen. Jag var på en landskapssexa och att 
dessa personer hade bestämda platser och fick ta mycket plats när en sådan sexa är för att 
upphöja, gratulera och välkomna nyvalda ämbetsmän är väldigt icke-inkluderande. En till sak är 
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hela ”den bästa av nationer” grejen, det är exkluderande för alla som redan inte är på snerikes 
tycker jag. 

 

Jämlikhetsgruppen tar nu åt sig av återkopplingen och arbetar vidare för att förbättra 

verksamheten. Vi vill återigen tacka alla som besvarade enkäten – ni gör stor skillnad i vårt arbete 

mot att bli den mest jämlika av nationen. 

 

 

 

Sammanställt av jämlikhetsgruppens ledamöter  

Hjalmar Lind och Elsa Hane Azcárate, 20181015 


