
 

Vänd på bladet! 

 

Nollningsenkät 2004 
 
Teknologkåren strävar efter att nollningen skall vara en positiv och sammansvetsande 

period. Därför vill vi veta dina åsikter om dessa höstens första veckor, vad som 

gjordes bra och vad som fungerade dåligt. Ta dig tid och skriv ned vad du tycker, dina 

svar kommer att underlätta för oss att göra nollningen nästa år ännu bättre. Tack på 

förhand! 

 

 

1. Vilken sektion/utbildning tillhör du?_______________________________ 

 

2. Kön:    Kvinna    Man 

 

3. Vilket år är du född?___________ 

 

4. Hur mycket deltog du i nollningen? 

  Det mesta    Ungefär hälften   Nästan inget   Inget alls 

Om du inte deltog så mycket, fanns det en speciell anledning till det? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

5. Hur upplevde du nollningen? (Sätt betyg från 1 = mycket dålig till 5 = mycket bra) 

  1   2   3   4   5 

Kommentar:________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

6. Upplevde du att alkohol hade en central roll under nollningen? 

  Ja   Nej   Vet inte 

 

7. Fanns det ett alkoholfritt alternativ vid varje aktivitet? 

  Ja   Nej   Vet inte 

 

 

 



8. Har du upplevt dig diskriminerad under nollningen? 

  Ja   Nej  

Om ja, på vilket sätt?  

  Kön   Etnicitet   Religion   Sexuell läggning   Annat 

Om ja, i vilken situation?_____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

9. Upplever du att du lärt känna dina studiekamrater bättre tack vare nollningen? 

  Ja   Nej   Vet inte 

Kommentar:________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

10. Har du någon gång under nollningen tagit illa vid dig för att du tvingats göra något 

du inte vill? 

  Ja   Nej   Vet inte 

Om ja, vad gällde det?________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

11. Har du upplevt att du själv eller någon annan utsatts för något kränkande eller 

stötande under nollningen? 

  Ja   Nej   Vet inte 

Om ja, på vilket sätt?_________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

12. Skulle du rekommendera kamrater som skall börja på LTH att delta i nollningen? 

  Ja   Nej   Vet inte 

Om nej, varför inte?__________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

13. Övriga kommentarer (Fanns det något i nollningen som du saknade? Tyckte du att något var 

särskilt bra eller dåligt? Saknar du något i denna enkät?) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

Tack för din tid, lycka till på tentorna och god jul! 
 

Har du frågor eller något ytterligare du vill framföra är du välkommen att kontakta 
Kristin Alnemo på 046 -14 03 93 eller vko@tlth.lth.se 


