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Enkätutvärdering 
Styrelserna anser att det var en bra fördelning mellan sektioner, årskullar och 
engagemangsnivåer bland enkätdeltagarna, det fanns dock en andel (mellan 10-20%) som 
kontinuerligt ansåg att de inte hade nog god uppfattning om verksamheten i fråga för att 
kunna tycka det ena eller det andra. Detta tyder på en kommunikationsmiss mellan 
sektionernas verksamhet och dess medlemmar. 
 
Vid analys av svaren upptäcktes tydliga trender hos enkätdeltagare från Medicinsk Teknik, 
bland annat att de ställde sig positiva till den gemensamma verksamheten och dess 
framtidsutsikter överlag men uttryckte oro i frågor relaterade till sektionsidentitet, där den 
största rädslan verkade vara att “försvinna” i en sammanslagning. 
 
En liknande trend kunde ses hos enkätdeltagare från Elektroteknik, där många ställde sig 
överlag positiva till den gemensamma verksamheten men ställde sig mer kritiska till MiT:s 
deltagande i denna. Även här lyftes många starka åsikter om sektionsidentiteten vid en 
sammanslagning, där den största rädslan verkade vara förlust av gamla traditioner. 
 
Trots att resultatet inte var helt oväntad kunde inte Styrelserna undgå att märka hur frågor 
mot slutet av enkäten lättare misstolkades, där deltagarens egna antaganden om hur en 
sammanslagning skulle kunna se ut lös igenom. Styrelserna tror att detta beror på den vaga 
formuleringen i dessa, där man ville undvika allt för riktade frågor som kunde infektera eller 
leda diskussionen. 
 
Styrelserna anser att enkätdeltagare överlag ställt sig positiva till den gemensamma 
verksamheten och dess utsikter vid en potentiell sammanslagning och att arbetet mot denna 
bör fortsätta. Trots detta vill styrelserna ändå påpeka att det är av ytterst vikt att bibehålla ett 
bra samarbete mellan sektionerna oavsett vad fusionsarbetet mynnar ut i. 
 

Fusionsarbetet framöver 

Styrelserna anser att fusionsarbetet bör fortsätta och att konkreta förslag på fusionsformer 
bör tas fram. Nästa steg blir därför att tillsätta en projektgrupp med uppdrag att utforma och 
presentera ett eller flera förslag på hur en fusion skulle kunna se ut i praktiken. Rekrytering 
till gruppen kommer ske i början av december med påklivnad 1:a januari, gruppen kommer få 
till 1:a mars på sig att fullfölja sitt uppdrag. 
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