Sammanfattning JML-enkät
Konglig Elektrosektionen och Sektionen för Medicinsk Teknik
2017
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Inledning
Sektionen för Medicinsk teknik och Konglig Elektrosektion skickade under våren
2017 ut en enkät till sektionens medlemmar. Totalt kom 110 svar in. Elektrosektionen hade under våren 278 medlemmar och Sektionen för Medicinsk Teknik
hade 180.

Egenskaper hos de svarande

Av de svarande var nästan 80% mellan 20 och 25 år, vilket även stora delar av
sektionernas medlemmar är.
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Ca 70% av de svarande har deltagit under mottagningen, vilket är den sektionsverksamhet som flest har deltagit i. Även tentapubarna och torsdagspubarna var populära bland den verksamhet som sektionen driver.

Tolvan
I den gemensamma sektionslokalen Tolvan känner sig de allra flesta välkomna
och känner att det är en god stämning som råder. Många påpekar att det är
väldigt fullt och att det är en lokal för att umgås och inte att plugga i, mycket
på grund av den höga ljudnivån som råder. De som anser detta har hittat andra
ställen att plugga på. Ett fåtal (6 av 110) skriver också att de inte är så delaktiga
i sektionsverksamheten och då inte heller känner sig välkomna till Tolvan för
att äta lunch/plugga.
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Alkoholrelaterade frågor

Närmare 40% av de svarande berättar att de har hetsat eller blivit hetsade av
någon att dricka alkohol under det senaste året. Majoriteten tycker dock inte
att det inte är någon negativ hets.

30% känner att de har blivit ifrågasatta pga sin alkoholkonsumtion. Av de
25 (av totalt 110 svarade) som har kommenterat frågan finns beskrivningar både
om att omgivningen har svårt att acceptera att någon som brukar dricka på en
fest ibland inte vill göra det och att omgivningen har svårt att acceptera att en
inte dricker alls.
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Likabehandling

Många av de som inte tycker att alla likabehandlas beskriver att en “grabbig”
stämning råder vilket gör att de känner sig bortvalda och mindre värda i sektionssammanhang. Flera skriver också att de olika könen behandlas olika och
att diskriminering och skitsnack kring det sker.

De som har känt sig diskriminerade har inte kommenterat något kring frågan.
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Det studenter har kommenterat till frågan är att det kan vara svårt att hitta
någon aktivitet som passar alla men att det tydligt syns att sektionerna försöker
skapa en gemenskap som inkluderar alla.

Sammanfattning
Studenterna på Konglig Elektrosektionen och Sektionen för Medicinsk Teknik
tycker överlag att det är en god stämning som råder och att alla känner sig
välkomna i både sektionslokalen och på arrangemang som sektionerna anordnar.
40% av studenterna har hetsat eller blivit hetsad av någon till att dricka alkohol.
Detta anses dock inte som endast negativt. De svarade på enkäten tycker i stor
utsträckning att alla likabehandlas på sektionerna men att ett problem kring
könsdiskriminering och skitsnack finns.
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