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Utvärdering av personalfesten den 29 april 2022
Om personalfesten
Den 29 april 2022 arrangerades en personalfest för högskolans alla medarbetare.
Anledningarna till festen var dels att få fira tillsammans efter år med pandemi, dels att
högskolan har fyllt 25 år.
En projektgrupp tillsattes för planering och förberedelsearbetet bestående av Mirjam
Bargello Lindberg, HR-generalist IKL, Ann-Christine Brandt, servicesamordnare
Kommunikationsavdelningen, Suzanne Frölén Harrington, administratör IKL, Marika Metsola
Renström, projektledare Kommunikationsavdelningen samt Sofie Ros, kommunikatör
Kommunikationsavdelningen.
Styrgrupp för projektet utgjordes av samma styrgrupp som för 25-årsjubileet och Akademisk
högtid, det vill säga Anna Arvidsson, kommunikatör Kommunikationsavdelningen, Peter
Dobers, ordförande fakultetsnämnden, Nils Ekedahl, prorektor, Iryna Hauska, ordförande
SöderS, Carina Lönnebring, kommunikatör Kommunikationsavdelningen, Marika Metsola
Renström, projektledare Kommunikationsavdelningen, Jenny Tirén Berg, kommunikatör
Kommunikationsavdelningen samt Kenneth Wall, kommunikationschef.

Anmälningar och information
Information om personalfesten gavs via högskolegemensamma personalmöten, direktmejl
från rektor till alla medarbetare, nyheter och inbjudan via medarbetarwebben samt mejl till
alla chefer. 491 medarbetare anmälde sig till festen, vilket utgör cirka 55 % av högskolans
personal, baserat på uppgiften i högskolans årsredovisning för 2021 om att högskolan har
drygt 900 anställda.

Utvärdering
Av de 491 medarbetare som anmälde sig till festen har 201, det vill säga cirka 41 %, svarat
på enkäten som skickades ut till alla anmälda efteråt. Fem frågor ställdes om själva festen,
en fråga handlade om att ge en gissning för när högskolan blir universitet och därtill fanns
det möjlighet att lämna en kommentar i fritextformat. Svaren på dessa frågor redovisas
nedan.
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Fråga 1 – enda obligatoriska frågan
Jag har ett mycket positivt helhetsintryck av personalfesten. / I have a very good overall
impression of the staff party.

Siffrorna anger antal svarande. Det motsvaras i procent enligt följande:
6 – Instämmer helt:
5:

46 %
33 %

4:
3:

11 %
5%

2:
1%
1 – Instämmer inte alls: 2 %
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Fråga 2
Jag är mycket nöjd med programmet i aulan. / I am very satisfied with the programme in the
auditorium.

Siffrorna anger antal svarande. Det motsvaras i procent enligt följande:
Vet ej/vill inte svara:
6 – Instämmer helt:

3%
24 %

5:
4:

32 %
20 %

3:
2:

12 %
6%

1 – Instämmer inte alls: 2 %
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Fråga 3
Jag är mycket nöjd med maten. / I am very satisfied with the food.

Siffrorna anger antal svarande. Det motsvaras i procent enligt följande:
Vet ej/vill inte svara:
6 – Instämmer helt:

1%
27 %

5:
4:

27 %
18 %

3:
2:

12 %
7%

1 – Instämmer inte alls: 7 %

4 (11)

Fråga 4
Jag är mycket nöjd med Kodjo Akolors insats. / I am very satisfied with Kodjo Akolor's
performance.

Siffrorna anger antal svarande. Det motsvaras i procent enligt följande:
Vet ej/vill inte svara:
6 – Instämmer helt (två staplar):

4%
38 %

5:
4:

26 %
15 %

3:
2:

9%
4%

1 – Instämmer inte alls:

4%
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Fråga 5
Jag fick information om personalfesten via: / I found out about the staff party from:

Siffrorna anger antal svar. Totalt antal svar är 334. Det var möjligt för varje respondent att ge
fler alternativ. Det motsvaras i procent enligt följande:
Personalmöte:

13 %

Mejl
Medarbetarwebben

44 %
21 %

Kollega:
Chef:

12 %
10 %

Annat:

0,2 %
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Fråga 6 – bonusfråga
Vilket år tror du att Södertörns högskola blir universitet? / What year do you think Södertörn
University will receive full university status?
Totalt 146 svar.
År

Antal svar

2022

1 st

2023

7 st

2024

12 st

2025

27 st

2026

16 st

2027

18 st

2028

8 st

2029

1 st

2030

20 st

2031

1 st

2032

9 st

2033

2 st

2034

2 st

2035

6 st

2036

1 st

2040

3 st

2046

1 st

2047

1 st

2050

1 st

2070

1 st

2077

1 st

2096

1 st

Aldrig/kommer inte att hända

5 st

Innan Södertörns Högskola
50-års jubileum

1 st

“Placering” – flest svar

1

3

2
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Kommentarer
Av de 201 som svarade på enkäten valde 89 att lämna en kommentar.
Nr

Kommentar
1

Bra ordnat och roligt att träffa kollegor

2

Tyvärr verkade inte Kodjo förberedd och hans skämt var roligast för honom själv. En bra
start med sin koppling till SH, men det blev svajigare hela tiden. Leken med quiz blev för
allvarlig, annars bra tänkt.
Quizzen var tråkig, alldeles för humorfri och ingen spänning. Varför åkte ingen ut?

3
4
5

6
7

8

9

Brukar alltid vara väldigt god mat vid fester på SH så blev besviken i år då jag tyckte
maten var sådär.
Många tack till er som fixade!
Det blev konstigt gå ut från "mysig" aula till helt upplyst foajé; tappade festkänslan.
Personalfest bör vara i januari-februari! :-)
Tack för en fint ordnad fest! :)
Både jag och en annan kollega hade anmält vegansk mat men det fanns inga tallrikar till
oss där man skulle hämta specialkost och vi fick ingen hjälp av de som serverade. Och
förstår om det ibland är svårt att fixa men hade de haft två tallrikar utan ost och creme
fraiche så hade det varit helt okej.
Allt var super bra ordnat, maten var suveränt och likaså tillställningen. Jag blev super
imponerad. Ingen stor grej. Men vi var några stycken som försökte få tag på
drinkbiljetter. Jag och några av mina kollegor kunde inte urskilja på vilka som var
studentrepresentanterna alternativt så hade de redan gått. Ingen stor grej. Vi kom upp
vid trappan nära stora baren.
Superbra band och musik!

10

Quizzet på scenen höll på lite för länge.

11
12

Tack så jättemycket för ett fantastiskt arrangemang! Detta var så väldigt efterlängtat.
Många varma kramar
Tack!

13

Jag var där mkt kort stund så jag har inte mkt uppfattning.

14

Jättekul att så många gick all in på 90-talskläder :-)

15

17

Bra med en personalfest för personalen och inte en akademisk högtid där det inte känns
som att det är 'vår' fest.
Det fanns lite saker på festen som en fick reda på av en slup, så som fotoautomaten.
Kanske fanns fler saker jag missade. Kan vara bra att informera om vad som finns
tänker jag så alla kan ta del av det som vill.
Tack, det var väldigt trevligt!

18

jag har svårt med mottofest

19

21

Det vore bra om det gick att ordna fler sittplatser när man ska äta. Eller i vilket fall plats
vid något ståbord. Vi fick på nåder stå vid ett av drinkborden, och några från avd fick sitta
i trappen, för att det inte fanns någon plats...
Tacos är ingen vidare mingelmat
Vinglasen var väldigt små och fylldes inte så väl upp. Dessutom var priserna rätt hutlösa
för dryck. Det är ju ändå personalfest och priserna bör matcha det och inte krogen.
Lite långdraget i aulan.
Dålig ljudkvalitet på bandet och det skulle varit trevlig med en DJ istället för en playlist
som dessutom gick om från början i slutet av kvällen.
Trist också att städningen av lokalen påbörjades redan vid 22 när festen fortfarande
pågick.
Toppenskoj med fotobås och spelmöjligheter!
Stort tack för en super trevlig och bra anordnad personalfest:-)

22

Det var jättetrångt vid hämtning av matten, annars allt fungerade utmärkt.

23

The staff program should have been in English. We have many embloyees from outside
Sweden. All other Universities have their program in English, hence foreign colleagues
feel left out when everything is in Swedish. They might know some Swedish but are not
fluent. So, they feel excluded.
Det var ett bra live-band! Det är värt att satsa på bra dansmusik!

16

20

24
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25
26
27
28

29
30
31

32

33

Kul med liten gameshow - men hade nog varit bra att mixa upp fakta frågor med lite
spexigare frågor/uppgifter.
Det är lite tråkigt att festen tog slut redan kl 23. Det var många som gärna hade fortsatt
att dansa och ha kul.
Tack för en fantastisk kväll!!
Tycker det mesta var bra och roligt! Men går det göra något åt akustiken, eller att
åtminstone sänka ljudet på musiken? Det är alldeles för högt. Jag gick hem redan vid 21
eftersom det inte gick att tala med folk utan att skrika, inte kul!
Jättebra band!
Ljudnivån på musiken var för hög, den kunde få samma effekt med lägre nivå. Kul tema
med 90-tal!
Kodjo är ju alltid rolig, men han verkade lite illa förberedd och körde lite allmänna skämt
för att få tiden att gå, kändes det som. Men annars helkul!
Och såååå trevligt att få ses och festa ihop igen! Roligt med 90-talstemat också, det
skapade en snackis och sammanhållning redan långt innan festen (även om en del
tyckte det var jobbigt och lite pinsamt).
Maten var inte särskilt kul, även om jag förstår 90-talskopplingen och det är bra att den
är vegetarisk. Kodjo Akolor var delvis rolig men "game showen" var inte direkt en
partyhöjare utan ganska tråkig. Bäst under festen var coverbandet Popcorn och alla
entusiastiskt dansande SH-kollegor, samt ljussättningen av aulafoajén med diskokulor
etc. Rektor skötte sig bra både i aulan och på dansgolvet!
Väldigt bra musikband! Härligt med godispåsarna! Vilket jobb ni har gjort!
Det hade blivit roligare om man hade gjort en tävling med frågorna om Södertörns
högskola där deltagarna hade åkt ut om de svarade fel. Nu blev det lite långdraget. Intet
ont om presentatören som gjorde sin sista dag- hon gjorde ett mycket gott intryck.

34
35
36
37

38
39

Vad gäller Kodjo är ju humor högst individuellt- hans humor faller inte mig i smaken men
jag hörde av mina kollegor att han var mycket uppskattad!
Jag tänker att två ljudmiljöer (ett med coverband och ett med dj hade (om det går att få
till i lokalerna) kunnat skapa mer funktionalitet och dynamik på kalaset.
Hej, Quizen var ok men det blev lite tramsig i timingen, den var lite för lång.
Men det kanske hade sina orsaker. Bra fest annars!
Jag hade superroligt! Tack
Tack för en supertrevlig fest! Stand up i Aulan var toppen och bandet Popcorn - full pott!
Riktigt roligt att dansa till liveband med kollegor som bjöd till från alla nivåer, ink
ledningen. Tack!!
Möjligtvis lite långt i aulan. Annars var festen fantastisk! Stort tack till alla som ordnat!

40

Bandet var toppen, det var det bästa med hela kvällen! Också fotobåset var kul! Och så
var det roligt att det var tema 90-tal.
Kan förbättras: det var en lite loj start på kvällen, med äppeldricka och quiz. Luften gick
ur en lite. Men sedan blev det bättre, med mat i magen, god dryck och bandet på plats!
Gillade att det var mer som en fest

41

Det var lite svårt att äta maten då vi inte hittade några sittplatser.

42

Tack snälla för en underbar fest!!! Jag är så tacksam att jag arbetar på en så fantastisk
arbetsplats!
Fotoapparaten var ju jättekul och bandet mycket bra och arrangemanget i baren (ingen
kö och biljetter), jättebra med bilderna av Högskolans bygge och Gustavs tal var precis
lagom långt.
Jag gick innan jag kunde äta. Det var så mycket förvirring bland serveringspersonalen
gällande vad som var veganskt och inte. Jag skickades fram och tillbaka mellan olika
bord så många gånger att köerna blev längre än mitt tålamod så därför gick jag hem.
Tack för i år.
Stort tack för en fantastisk personalfest, vilket otroligt arbete ni gjort och vilken
generositet! Underbart med Kodjo (jag skrattade så jag knappt fick luft), all fin mat,
dukningen, den supertrevliga personalen som serverade och fixade, bandet, godiset,
fikat med mera. Wow!
Och så välbehövligt efter pandemin, med det jäk...kriget som pågår och för att orka med
det sista nu innan sommarledigheten. Stort stort tack!
Quizen var inte speciellt underhållande, bara massa årtal. Och hade högre förväntningar
på Kodjo Akolor.

43

44

45
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46

52

Stort tack till er som ordnat! Tror att vi verkligen tjänar på att separera personalfest och
akademisk högtid.
Det var underbart att se alla igen. Det är som att två år har försvunnit ur ens liv. Några
har blivit lite gråare i håret och kanske lite rundare. Men bara att se varandra, prata med
varandra och dansa var välgörande. Blev glad av det.
Informationen var väldigt otydlig för oss som hade önskat specialkost; det stod i mejlet
att man skulle gå till ett särskilt bord. Det visade sig att vi (gluten, laktos) kunde hämta
mat från det vanliga bordet. När vi fick veta det var det långa köer till de borden.
Utklädningsstema passar inte på en personalfest i en så hierarkisk miljö som en
högskola/universitet är. Annars var det fint ordnat. pluspoäng för det vegetariska - även
om många nu är veganer så det ändå blir ett problem med specialmat
Tycker det hade varit roligare med en dj som spelade 90-talsmusik ist för ett liveband.
Liveband blir många gånger skränigt i rum där man försöker kombinera de som vill prata
och de som vill dansa.
Hej! Jag hade hoppats kunna prata med kollegor från andra institutioner efter maten (då
jag var social med mina närmaste kollegor), dvs dem som man bara träffar i sådana här
sammanhang. Dock drog bandet igång då och omöjliggjorde alla samtal. Det ENDA som
gick att göra var att dansa eller titta på dem som dansade. Jag gick hem kl 21 eftersom
jag då tappat rösten i mina försök att samtala. Ett förslag är alltså att dela upp saker lite
mer – så det finns möjlighet att samtala OCKSÅ, inte BARA dansa.
Tack för fantastisk engagemang. Tackar allra ödmjukast

53

Bra band!

54

Tack för en fantastisk väl planerad och genomförd fest!

55

Events vid ett universitet bör hållas på engelska.

56

58

Fantastiskt fint ordnat med allt; bra program i aulan, god mat och jättebra band/musik!!
Tack!
I must say that it was surprising to looked around the Aula three times and not see
another black person among the majority, if not all the 930 members of staff/employees
of Sördertörn. Looking at the student population, one can think that Södertörn is a place
diversity. But looking at the staff in Aula, diversity was NOT evident.
Jättebra dansvänlig musik och tema

59

Kändes som en påkostad fest. Roligt med fotograferingen och mycket bra live band.

60

Tack för en fin och välplanerad fest, superbra liveband 👍

61

Tack för intressant och trevlig fest!

62

Tack för ett trevligt och bra arrangemang!

63

65

Längre öppettid. Typ 03:00
Större utbud i baren.
Trist att det bara fanns vegetarisk alternativ.
Tycker allt var bra och på en rimlig internnivå för att vara personalfest, men tycker 90talsinspirationen som festkommittén skickade ut veckan innan visade uppenbar brist på
mångfald. Södertörn borde kunna bättre!
Framtida personalfester borde pågå längre än 2300.

66

Så synd med så mycket överbliven mat. Kändes tråkigt att se den gå till spillo.

67

71

Mycket bra ordnad fest, härligt att den var lite mer avslappnad än festerna efter
akademisk högtid brukar vara.
Bra att alla fick alkoholfri välkomstdrink! :-) Tack för allt arbete som ni har lagt ned på
detta!
Vi veganer hade helt glömts bort, oklart om det var arrangören som inte hade skickat
vidare detta till cateringfirman eller om cateringfirman hade missat det, men det fanns
ingen mat för oss, först efter 30 minuters virrande lyckades de plocka ihop en tallrik till
oss. Inte roligt att på vår gemensamma personalfest glömmas bort när alla andra äter
gott. Och ja, vi hade alla anmält vegansk kost vid anmälan. Inte ok 2022.
De som stod i baren ovanför trappan borde skämmas, de serverade halva glas vin
jämfört med den bar som var i nivå med dansgolvet.
Tack för trevlig fest!

72

Bra att hålla en fest för enbart medarbetare!

47

48

49

50

51

57

64

68
69

70
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73

74

Bandet var jättebra! Men volymen var för hög. jag och flera kollegor hade lite ont eller
sus i öronen när vi gick hem. Så bra med soundcheck av ljudnivå innan. Kanske vore bra
med ett sånt där öra de har på friskis och svettis som mäter ljudnivån om vi ofta har
musik där. Och om man har ett band göra en mysigare "prat- mingel-hörna" lite längre
bort där ljudnivån går att prata till.
Tack för att det blev en fest!

75

Tack för en fin fest!

76

Superbra jobbat med allt!!!

77

Bra fest! Bra tänkt! Bra dans!

78

Personalfest som inte är en del av Akademisk Högtid funkar jättebra - mer avslappnad.

79

Man hade kunnat ha dansgolv till kl 24 på festen tycker jag allt :-)

80

Frågesporten i aulan var lite väl enformig och lång. Visserligen bra sätt ni fick in en
massa intressant fakta på men det var inte direkt stämningshöjande. Ni löste det med
bravur att Kodjo var sen.
Superbra ide med foto möjligheten, fint minne att faktiskt få riktiga fotografier i handen
som ett minne med sig hem. Toppen med live-band, godispåsar, spelmöjligheter och allt
annat ni fixat.
Bra jobbat!
Dålig mixning av bandet och alldeles för hög volym = gjorde ont i öronen. Bandet var
dock helt OK!
Bra fixat! Kul med detaljerna som exempelvis godispåsen, fotoautomaten och
frågekorten : )
Förfrågan om vegansk kost för både mig och min kollega verkar ha missats, så jag åt
vegetariskt istället och hon valde att helt skippa middagen. Gärna lite bättre koll på
specialkost i framtiden.
Quizzet var lite enformigt utformat.
Utöver detta var allt kanon - jätterolig fest!
Det hade varit roligare om all personal i aulan hade fått delta i quizen, t ex via
mobiltelefonerna, men vi kanske var för många för att det skulle fungera?
Väldigt rolig och välordnad fest! Kul med tema och live-band! Kul att det fanns en
spelhörna och ett fotobås!
Tack för en fin fest!

81
82
83

84
85
86
87

88
89

En helt fantastisk personalfest på alla sätt. Tack till alla inblandade! Riktigt bra musik
(både spellistan och LIVE), all underhållning, mat - helt underbart med 90-tals tema,
härligt att se så många utklädda. Det var ett riktigt bra drag att i år hålla personalfesten
och Akademisk högtid åtskilda, jag hoppas att det blir två olika tillställningar även framåt.
Det gynnar båda. Stort tack!
Jag kommer aldrig mer. Så jävla pinsamt uppträdande i aulan.
Positivt att maten va vegetarisk för alla men tyvärr fanns där ingen Vegan-mat trots att vi
var tre personer som förbeställt. Vi fick plocka bort det animaliska och lägga ihop till en
varsin tallrik. Ett stort plus för serveringspersonalen som gjorde allt för att lösa
situationen.

11 (11)

