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Sammanfattning (for summary in English see Enclosure 5)
VS Barometern är en enkätundersökning som utvärderar EECS-skolans leverans av verksamhetsstöd. Årets upplaga skickades ut i maj till samtlig personal på skolan. Av fakulteten har närmare
hälften besvarat enkäten och resultatanalysen som genomförts har fokuserat på denna personalkategori. Den övergripande svarsfrekvensen blev låg (21 %), vilket främst beror på att få doktorander har svarat (se vidare under Diskussion).
Resultat
Skolans verksamhetsstöd får sammantaget ett ”klart godkänt” från samtliga personalgrupper, vilket
är ett något bättre resultat än förväntat med tanke på sammanslagningen som de tre förvaltningsorganisationerna gick igenom 2018. Stödet har genomgått stora förändringar – både
organisatoriskt och beträffande supportprocesser – och den stabilitet och förutsägbarhet som ett stöd
normalt ska tillhandahålla har inte kunnat levereras fullt ut. Resultatet är således ett gott betyg till
skolans stödverksamhet också inte minst med tanke på att enkäten genomfördes under pågående
covid19-pandemi då större delen av verksamhetsstödet arbetade på distans. Det finns emellertid ett
antal aspekter och funktioner - inte minst avseende organisation och kommunikation - som bör
adresseras och förbättringsarbete initieras.
Ett antal stödprocesser (10 stycken) utvärderades på en skala 1 (Very poor) till 7 (Exceptional) och
enkäten innehöll även ett antal frågor (4 stycken) med öppna svarsalternativ.
De tre stödprocesser som erhåller högst betyg är Service Center, Educational Support och Doctoral
Education Support. Att Service Center, som är ingången till allt verksamhetsstöd på EECS, får det
högsta omdömet av samtliga funktioner får bedömas som ett mycket positivt resultat. Att denna
centrala supportfunktion upplevs som verksamhetsnära kan agera modell för andra stödprocesser.
Att utbildningsstödet (UK) både avseende grund- och forskarutbildningen varit framgångsrikt i att
strömlinjeforma administrativa processer och att upparbeta samarbete och informationskanaler
med fakulteten är också en mycket välkommen och positiv signal.
De tre stödprocesser som erhåller minst bra omdömen är Travel Bills (Reseräkningar), Disseminate
News och Recruiting Employees. De ligger från strax under ”Good” till mellan ”Good” och ”Very
Good”, vilket kan tolkas som att de fungerar tillfredsställande, men att det finns förbättringspotential. Att Travel Bills och Disseminate News inte skulle få toppbetyg var förväntat. Reseräkningar på statliga myndigheter är en byråkratisk process och KTH:s systemstöd upplevs som
svårnavigerat. Många brukare är dessutom sällan-användare. Disseminate News hade en låg intern
svarsfrekvens (41 %), vilket kan tolkas att få känner till och/eller använder detta stöd. Det finns
utrymme för förbättring – inte minst kring information avseende vad GVS gör och vad KOM på
skolan har möjlighet att göra. Recruiting Employees erhåller mitt emellan ”Good” och ”Very Good”,
vilket inte är ett underbetyg, men givet att detta är en av skolans viktigaste nyckelprocesser bör det
också vara ett flaggskepp.
Stödet i sin helhet erhåller närmare ”Very Good”.
Kommentarer och frågor med öppna svarsalternativ, som fylldes i generöst av samtliga personalkategorier, ger en mixad bild: det är uppenbart att administration som fenomen och stödets ibland
bristande förmåga/sätt att tillhandahålla support skapar frustration t.ex. avseende bristande
koordination inom stödet, processer som inte fungerar effektivt/enkelt, långt avstånd till stödet etc.
Annan kritik som återkommer rör KTH:s stödsystem, information om stödet samt statlig byråkrati i
allmänhet. Det finns också en rad positiva omdömen och beröm parallellt med efterlysningar att
stödet, speciellt GVS, borde vara närmare forskningen och utbildningen.
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Diskussion
Resultatanalysen fokuserar på fakulteten som har en svarsfrekvens på 46 %. Detta bedöms vara en
tillräckligt hög nivå för att kunna göra vissa generaliseringar och antaganden kring denna grupp.
Dock kan man spekulera om det finns någon snedvridning hos de som tagit sig tid att svara – och, i
så fall, åt vilket håll? För doktorander med en svarsfrekvens på 13 % är användbarheten begränsad.
Verksamhetsstödets svarsnivå på 44 % ger vissa möjligheter till generaliseringar. Tack vare många
detaljerade kommentarer från samtliga grupper så både breddas och fördjupas insikterna och ger ett
bra underlag för vidare diskussioner kring utvecklingsarbete och kommande vägval. Ibland
förefaller det dock som att förväntningarna inte riktigt överensstämmer med det som fastställts i
verksamhetsplanen, vilket försvagar analysen något. För att kunna utvärdera med hög kvalité krävs
kunskap och tydlighet vilket stöd skolan erbjuder.
Av kommentarerna och svaren framkommer, vilket kanske inte varit så explicit tidigare, vilka brett
skilda förväntningar och önskemål fakulteten har om stödet. Det finns röster som vill decentralisera
såväl som centralisera. Det finns de som vill ha fler lokala administratörer och de som tycker att
stödet skall vara färre generellt. Många vill ha mer och närmare stöd.
Den springande punkten tycks vara ekvationen att erbjuda ett effektivt och ekonomiskt stöd som
följer stipulerade regler och samtidigt upplevs som tillräckligt verksamhetsnära och flexibelt. Fokus
framgent bör vara balansgången kring dessa prioriteringar. Denna dialog behöver vara öppen och
aktiv samt föras dels mellan skolledning och verksamhetsstöd, dels mellan fakultet och
verksamhetsstöd. I denna diskussion bör även frågeställningar kring vad som är effektivt för vem,
stödets styrnings-mekanismer (kontroll eller tillit) samt balansen mellan bas-stöd och avancerad
support inkluderas. En förutsättning för att skapa ett 7.0-stöd är kommunikation och enighet kring
vad stödet skall vara och erbjuda.
Fortsatt förbättringsarbete
De trender och önskemål som framkommer i VS-Barometern är till stor del kända sedan tidigare och
en rad förbättringsprojekt är redan igångsatta t.ex. implementeringen av åtgärderna efter översynen av skolans ekonomihantering (VT20), regelbundna avstämningar på institutionernas
ledningsråd (VS Tour), omstrukturering av reseräkningsstödet och de så kallade XX-projekten (11
stycken) som initierades vid årets start (2020). Genom att skolans verksamhetsstöd har minskat sitt
relativa OH-uttag sedan skolans start 2018 finns det inte utrymme till större, mer omfattande
utvecklingsprojekt utan förbättringsarbetet får planeras och genomföras på marginalen – efter
devisen ”lite bättre varje dag”.
Barometer-resultaten tillhandahåller djupare insikter om stödets svaga punkter och framför allt en
fördjupad förståelse för fakultets- och doktorandperspektivet, vilket är värdefullt i det vidare arbetet.
Samtliga enheter på stödet har diskuterat igenom för dem relevanta resultat, svar och kommentarer.
Åtgärderna går att dela in i två kategorier:


Identifiering av sex stycken centrala resultattrender som skapar frågeställningar om
prioriteringar/vägval som skolan måste göra för att kunna höja nöjdheten med
stödfunktionerna – bl.a. kring balansen mellan effektivitet och förenkling för brukaren.
Grundläggande i att definiera vad EECS-skolans stöd skall vara och leverera är transparens
och kommunikation, så att förväntningarna blir korrekta.



Konkret förbättringsarbete i form av att effektivisera ett antal processer/funktioner t.ex.
reseräkningar, information om stödprocesser, enhetligt bemötande, introduktionsprocessen
och att agera mer verksamhetsnära. Dessa utvecklingsprojekt är i de flesta fall redan
påbörjade och redovisas inte i detalj i innevarande rapport utan finns beskrivna i
Verksamhetsstödets Verksamhetsplan 2021. Kompletterande förslag finns listade i
resultatrapporten.
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Inledning

VS Barometern är en enkätundersökning som utvärderar EECS-skolans leverans av verksamhetsstöd.
Efter skolsammanslagningen 2018 har de tre sammanslagna förvaltningsavdelningarna arbetat med att
skapa ett gemensamt stöd och strömlinjeforma stödprocesserna. Planen är att Barometern ska
genomföras regelbundet med syftet att ge konkret input kring förbättringsområden inom stödet, att
öka förståelsen mellan olika perspektiv, att skapa dialog kring stödets utformning och omfattning samt
tillhandahålla input till framåtinriktad verksamhetsplanering. Skolan strävar efter att skapa ett
dynamiskt och behovsstyrt stöd som utvecklas och anpassas i dialog med fakultet och doktorander.

2
2.1

Metod
Genomförande

Enkäten (KTH Forms) skickades ut den 14 maj och deadline förlängdes till den 28 maj (9 arbetsdagar).
Tidpunkten valdes så att resultaten kan användes i verksamhetsplaneringen inför nästa år.
Enkäten var på engelska med vissa förtydliganden på svenska inom parantes för att förstärka att frågan
verkligen mätte vad den avsåg. Engelska valdes för att förenkla och för att alla skulle få ”samma” enkät.
Det fanns 10 skalfrågor där en 7-gradig skala användes. En risk med många svarsalternativ är att man
automatiskt dras sig mot mitten, men med de rullgardiner som användes där både siffra och
textbeskrivning (t.ex. ”Good”) angavs kan detta ha motverkats något. En annan risk är att
beskrivningarna kan för olika individer betyda olika stor skillnad (d.v.s. olika stora skalsteg), vilket de
angivna siffrorna förhoppningsvis motverkat. För exakta svarsalternativ se Bilaga 1 och för enkäten i
sin helhet se Bilaga 2. Utöver skalfrågorna fanns 4 frågor med öppna svarsalternativ.
2.2

Bortfall och generaliserbarhet

Det externa bortfallet var 79 %, vilket var ojämnt fördelat över personalkategorierna. 46 % av
fakulteten besvarade enkäten och resultatanalysen fokuserar på denna grupp. Endast 13 % av
doktoranderna har svarat. En rad påminnelser i pEECS, vloggar, nyhetsbrev, på LR med mera
genomfördes.
Fakulteten är den kategori som har högst svarsfrekvens (46 %), vilket möjliggör viss generaliserbarhet
för denna grupp. Doktoranderna är de som besvarat enkäten i lägst utsträckning (13 %), vilket är
oroande lågt. Anmärkningsvärt är Verksamhetsstödets förhållandevis låga svarsfrekvens (44 %) som
normalt brukar ligga högt vid enkätundersökningar. För översiktlig bortfallstabell se Bilaga 1.
En annan förklaring till den relativt låga svarsfrekvensen kan vara en trötthet på den mäthysteri som
förekommer inom statliga myndigheter. Stödet har krav på sig att utvärdera sin verksamhet samtidigt
som det också ska arbeta för att minska det administrativa arbetet för skolans övriga personal.
Det förefaller förekomma viss sammanblandning av det lokala stödet på skolan och det gemensamma
KTH-stödet (GVS) – d.v.s. att man utvärderar t.ex. hela rekryteringsprocessen och inte bara de delar
som det lokala stödet ansvarar för.
Beträffande det interna bortfallet, som redovisas under respektive fråga, så är det åtminstone delvis
naturligt då respondenterna sannolikt endast svarat kring den support man känner till och nyttjar.
Det fanns också möjlighet att lämna kommentarer vid varje skalfråga, vilket många respondenter
utnyttjat. Samtliga kommentarer och svar återfinns i ett separat Appendix. Illustrerande exempel ges i
Resultatredovisning (Avsnitt 3) och .
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Resultatredovisning

3.1

Bakgrundsvariabler

Kön
Av de 197 svaren var 32 % från kvinnor och 66 % från män.
Organisationstillhörighet
Av de svar som inkommit fördelar de sig förhållandevis ojämnt över avdelningarna. Det finns
avdelningar med en högre andel svar: EME, NSE, CST, MID, EES och RPL som har cirka 30 % upp till
cirka 50 %, och några avdelningar där en mycket liten andel av personalen har besvarat enkäten. MST,
TMH, SPP och DCS har samtliga under 10 %, vilket, trots storleksvariationen, får anses som en underrepresentation.
Fördelar man svaren på institutionerna har HCT den högsta representationen på 33 % emedan IS har
den lägsta med 11 %. För mer detaljer och översiktstabeller se Bilaga 1.
Från skolans centra inkom endast två svar så ingen analys har gjorts för denna kategori.
3.2

Skalfrågor

Tio stödprocesser valdes ut för utvärderas subjektivt av deltagarna med ett antal givna svarsalternativ
på en skala från 1 till 7. På skolnivå (samtliga personalkategorier) varierar medelvärdena från
nästan ”Good” till mellan ”Very Good” och ”Excellent”. Se Bild 1 nedan samt Bilaga 3 för exakta siffror.
Detta bedöms vara ett klart godkänt betyg som är något högre än förväntat.
Bild 1: Medelvärden skalfrågor

Medelvärden skalfrågor
7
6
5
4
3
2
1

Alla

Fakultet

Doktorand

VS
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Att Travel Bills och Disseminate News inte skulle få toppbetyg var förväntat. Den förra är en
byråkratisk process där systemstödet lämnar en del att önska och den senare är komplex process med
många involverade och flera beslutsnivåer. Se vidare Avsnitt 3.2.1. och 3.2.2. Funktionen Recruiting
Employees erhåller mitt emellan ”Good” och ”Very good”, vilket inte är ett underbetyg, men givet att
detta är en av skolans viktigaste nyckelprocesser bör det också vara ett flaggskepp. Se vidare 3.2.3.
Den funktion som sammantaget erhåller högst betyg är Service Center som är ingången till allt
verksamhetsstöd på EECS, vilket får bedömas som ett mycket positivt resultat. Att denna centrala
supportfunktion upplevs som verksamhetsnära gör att den kan agera modell och inspirera andra stödprocesser. Att utbildningsstödet (UK) både avseende grund- och forskarutbildningen varit
framgångsrikt i att strömlinjeforma administrativa stödprocesser och upparbeta samarbete och
informationskanaler med fakulteten är också en mycket välkommen signal. Se vidare Bilaga 3.
Fakultet och fakultet med ledningsansvar
Granskas fakulteten (100 svar) specifikt sjunker samtliga medelvärden på de 10 skalfrågorna något
jämfört med totalresultatet. Jämför man fakultet med ”Management Responsibilities” (43 stycken)
med samtlig fakultet så sjunker 6 av de 10 frågeställningarna. Fyra områden (Service Center,
Educational Support, Doctoral Education Support och Event Support) erhåller högre omdömen från
fakultet med chefsansvar jämfört med samtlig fakultet. Se vidare Bilaga 3.
Kommentarerna från fakulteten är till största delen önskemål kring hur förslag på förbättringar och
kritik av rådande nivå, organisation och/eller tillvägagångssätt.
Doktorander
Doktoranderna (44 stycken) är över lag mer nöjda med samtliga granskade stödfunktioner jämfört med
skolans totala genomsnitt. Att så få av doktoranderna besvarat enkäten gör dock det svårt att dra några
slutsatser.
Verksamhetsstöd
Personalen inom verksamhetsstödet (47 stycken) ger stödet något högre betyg än genomsnittet på 8 av
de 10 skalfrågorna, vilket kan tolkas som att har man god kunskap om satta servicenivåer och på så sätt
har korrekta förväntningar och upplever att det stöd man erhåller som av överenskommen kvalité
(tjänstekatalogen). Det interna bortfallet är dock högt och det går att anta att VS dels inte utnyttjar
annan service inom VS som övriga respondentgrupper, dels eventuellt känt sig jävig. En annan tolkning
kan vara att man tenderar att ge nära kollegor bra omdömen.
Nedan redovisas resultatanalyser av de tre funktioner som erhöll minst bra omdömen. För analyser av
övriga skalfrågor se Bilaga 3.
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Fråga: Regarding EECS travel bill support (reseräkningar) - how would you rate the
support?

Reseräkningsprocessen är en av de frågor som har hög intern svarsfrekvens. Den kan upplevas som en
komplicerad process då den dels styrs av lagar och förordningar, dels att uppgifter ska in ett system
som kan vara mer eller mindre tidskrävande beroende på huruvida man är sällananvändare.

Tabell 1: Medelvärden och svarsfrekvens Travel Bills (reseräkningar)
Travel Bills
(reseräkningar)

Alla
(197)

Fakultet1
(100)

Doktorand
(44)

VS
(47)

Medelvärde

3,96

3,83
(3,68)

4,35

3,94

138 (70 %)

84 (84 %)

34 (77 %)

16 (34 %)

Antal svar

Resultatanalys
Fakulteten (100 stycken) ger det lägsta omdömet (3,83). Ser man till de som uppgett att man har en
chefsroll sjunker omdömet ytterligare (3,68). Många önskar ett mer användarvänligt systemstöd. Det
finns också önskemål om att inte behöva lämna in kvitton både digitalt och i pappersform. Det tar för
lång tid att lägga in alla delar som behövs och processen ses som väldigt omfattande och byråkratisk.
Flera anser dock att de får god support från verksamhetsstödet. Att omdömet är lägst bland fakulteten
kan relateras till att det är de som reser mest och därmed lägger mest tid på att redovisa sina resor.
Doktoranderna (44 stycken) är de som ger processen det högsta betyget (4,35), men är så få att det är
svårt att dra några slutsatser. Att många vill få mer support och bättre information om hur man gör en
reseräkning kan nog relateras till att många inom denna grupp är sällananvändare. Trots detta ger de
det högsta betyget bland kategorierna, vilket är något motsägelsefullt.
Verksamhetsstödet ger processen ett något högre omdöme (3,94) än fakulteten. Det är en liten grupp
från verksamhetsstödet som har svarat på frågan vilket kan bero på att få reser i arbetet och därför
sällan gör några reseräkningar.
Exempel kommentarer (se separat Appendix)
Nedan finns exempel på kommentarerna som påtalar att det är en tidskrävande process för skolans
resenärer och att de vill ha mer stöd och support, men det finns även de som tycker att systemet och
supporten är bra. Systemfrågan ligger dock hos GVS som är väl medvetna om behovet av ett mer
användarvänligt system och diskussioner runt detta pågår.
“KTH-RES is clumsy, confusing, crashes often, and on top of that, KTH still requires paper receipts.”
”Reseräkningar är hemska. Man är aldrig säker på om det ska vara papperskvitton eller elektroniska
kvitton, om kvittoblanketten ska skrivas under, om flygbiljetter och konferensprogram ska skickas in,
om man måste knyta fakturor som redan betalts av KTH för resor, hotell och konferensavgifter till
sin reseräkning etc. Ofta kommer den inskickade reseräkningen tillbaka för att man missat någon
detalj.”
“I have fantastic experience with xx (responsible admin)”

Inom parentesen anges resultatet för den fakultet som angivit att de har ”management
responsibilities”.
1
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Fortsatt utvecklingsarbete


3.2.2

Idag handläggs reseräkningar på två av verksamhetsstödets enheter och under våren startades
det en arbetsgrupp från dessa enheter i syfte att sammanställa likheter och olikheter i
hanteringen, för att kunna arbeta mot en enhetlig hantering. Arbetet med att förbättra
reseräkningsprocessen kommer fortsätta och verksamhetsstödet har som mål att etablera en
enhetlig handläggning. Stödet kommer också arbeta aktivt i sina nätverk på central nivå, GVS,
och arbeta för att GVS prioriterar arbetet med tydligare information och mer användarvänligt
system.
Fråga: When emailing news ideas and article suggestions (e.g. events, research,
awards) to disseminate - how would you rate the support at EECS?

Tabell 2: Medelvärden och svarsfrekvens Disseminate News
Disseminate News

Alla
(197)

Fakultet2
(100)

Doktorand
(44)

VS
(47)

Medelvärde

4,29

3,96
(3,71)

4,71

5,27

80 (41 %)

57 (57 %)

17 (39 %)

11 (23 %)

Antal svar

Resultatanalys
Att få ut sin nyhet får resultatet ”Good” med medelvärdet 4,29 (3,96 av fakultet). En möjlig anledning
till hur man svarat kan vara att fakultet (de som är motiverade att nå ut med sin forskning) har högre
förväntan på att nå ut brett och stort, till skillnad från administratörer som främst har en intern KTHmålgrupp att kommunicera med. Det visar även fritextsvaren, där majoriteten av kommentarerna är
från fakultet (25 stycken). Frågans låga svarsfrekvens (41 %) kan tolkas att få känner till och/eller
använder detta stöd. Det kan också vara att medarbetare på grund av arbetsbelastning inte upplever sig
ha tid med kommunicera sin verksamhet/forskning och att de inte ser någon nytta med att göra det.
Exempel kommentarer (se separat Appendix)
”Den s.k. nyhetsvärderingen som kommunikationsstödet gör är obegriplig. De flesta av mina förslag
avslås. Samma sak centralt. Nästan ett mysterium vem som verkligen bestämmer.”
”It is difficult to know that you reached a person who understands what you want to happen.”
“The weekly newsletter is a very good way of doing that”
I dagens massiva flöde av budskap behövs ökad förståelse och dialog kring KTH:s kommunikationsarbete och hur medielandskapet fungerar. Fritextsvaren (30 stycken, varav 26 stycken från fakultet)
visar att medarbetare har svårt att förstå KTH och EECS nyhetsvärdering, kanalstrategi och vem som
gör vad. Dialog behövs för att möta förväntningar (vad sändaren vill uppnå) och förutsättningar (vad
som är genomförbart och prioriterat i KTH:s kanaler).
Fortsatt utvecklingsarbete


KOM-enheten kommer att fortsätta att förbättra EECS innehållsarbete. Detta kommer att ske
dels genom en diskussion med skolledning kring mål, prioritet och ansvar på skolnivå, dels

Inom parentesen anges resultatet för den fakultet som angivit att de har ”management
responsibilities”.
2
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genom samarbete med våra centrala kommunikatörer kring intern kommunikation gällande
KTH:s innehållsarbete.


Det föreslås att ledningen tydliggör förväntningarna på tredje uppgiften kring varför och när
det ska prioriteras och att de hittar motivationsfaktorer. Eller ska detta vara upp till den
enskilda forskaren att avgöra? (Se även EECS utvecklingsplan 3.1 Visibility and promoting the
KTH brand, angående forskningskommunikation, samhällspåverkan och vad ledningen tycker
kan förbättras.)

Se Avsnitt 4 för vidare förslag.
3.2.3

Fråga: When recruiting employees - how would you rate the support at EECS?

Tabell 3: Medelvärden och svarsfrekvens Recruiting Employees
Recruiting Employees

Alla
(197)

Fakultet3
(100)

Doktorand
(44)

VS
(47)

Medelvärden

4,50

4,46
(4,23)

4,64

4,63

105 (53 %)

72 (72 %)

14 (32 %)

16 (34 %)

Antal svar

Resultatanalys
Rekryteringsprocessen får ett godkänt resultat. I rekryteringsprocessen finns många olika kategorier av
rekryteringar vilket också framkommer i svaren. Processerna för de olika rekryteringskategorierna
skiljer sig åt och vissa, lärarrekryteringar, sker i samarbete med GVS och är mycket tidskrävande
Många inom fakulteten upplever att rekryteringsprocesserna är utdragna och byråkratiska. De anser att
det är för många dokument som ska fyllas i och att beslutsvägarna är för långa. Det är idag ett stort
antal personer som ska ta ställning till aktuell rekrytering innan den kan startas upp, vilket gör att det
tar längre tid. Dessutom upplever de att det är omständligt innan en medarbetare från tredje land har
fått klart med uppehållstillstånd mm. och kan skriva under sitt anställningsavtal och bli introducerad.
Många anser att de får bra support från HR-enheten även om flera önskar få ytterligare stöd gällande
urval och stöd vid intervjuer. När det gäller stöd vid urval behövs dock ämneskompetens inom
respektive forskningsområde samt kunskap om olika utbildningars jämförbarhet vilket inte finns inom
HR-enheten. Inom verksamhetsstödet finns ett önskemål om support vid referenstagning.
Exempel kommentarer (se separat appendix)
Följande kommentarer visar på processens komplexitet och den spridning som finns gällande
supporten vid en rekrytering:
“HR support for recruiting phd students, fo-ing, postdocs is amazing”
“It is very different depending on what kind of recruitment. Long term recruitment always involves
the highest management of the school and even centrally. This seems highly inefficient sometimes, but
is perhaps necessary due to the way the swedish system works when mistakes are made.Even hiring
short term staff must involve the school dean somewhere, if nothing else in ”samverkan” etc. It would
Inom parentesen anges resultatet för den fakultet som angivit att de har ”management
responsibilities”.
3
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be nice if HR and I could sort this out without having a centralised decision sker involved all the
time.”
Fortsatt utvecklingsarbete


HR-enheten kommer att fortsätta att förbättra och konkretisera de olika rekryteringsprocesserna. Detta kommer att ske genom förbättrade annonsmallar bland annat för
rekrytering av doktorander och licentiater, en förbättrad kommunikation med GVS gällande
lärarrekrytering, framtagning av checklista för de olika stegen i rekryteringsprocessen för ökad
tydlighet.



HR-enheten kommer även att fortsätta arbetet med att effektivisera processerna med andra
enheter för ett förbättrat stöd, samt fortsätta arbetet med introduktionen av nyanställda.
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Kvalitativa frågor (öppna svarsalternativ)

I den analys som gjorts av de fyra kvalitativa frågorna med öppna svarsalternativ har svaren
kategoriserats i olika områden, framtagna utifrån svarens innehåll. Detta har gjorts för de tre största
personalkategorierna (fakultet, doktorander och VS-personal). Vissa svar har delats upp och angetts
under fler områdesrubriker och oprofessionella kommentarer och personangrepp har rensats bort. För
samtliga svar se separat Appendix.
3.3.1

Fråga: In your opinion, what administration takes too much time?

En av enkätens inledande frågor med öppet svarsalternativ tog upp administrativa tidstjuvar. Syftet var
att kartlägga vilka typer av administrativa processer som äter tid och skapar frustration från ett
brukarperspektiv. En övergripande summering ger att samtliga personalkategorier ofta tar upp KTH:s
olika datasystem (systemstöd) – att de är svårnavigerade för en sällananvändare, att de inte
kommunicerar med varandra, samt att användargränssnitten uppdateras för ofta och då utan
information/förvarning. Ett annat återkommande svar är ”möten och e-mail” där sannolikt inte
verksamhetsstödet alltid är orsaken.
Fakultet
Fakulteten (100 stycken) har besvarat denna fråga till nästan 100 % och angett följande områden som
de största administrativa tidstjuvarna:


Utbildningsadministration – bl.a. arbete i Ladok och eISP (cirka 20 stycken)



E-post och möten (cirka 17 stycken)



Reseräkningar och utlägg (cirka 13 stycken)



Ekonomrelaterade arbetsuppgifter -budget, Financial Reporting (cirka 11 stycken).



Hitta information om Verksamhetsstödet – vem som gör vad, vem ansvarar för var (cirka 7
stycken)

Fakultetens svar på denna fråga är i linje med övriga resultat och kommentarer. Fyra av de knappt
hundra svaren har aktivt angivit att administrationen inte tar för mycket tid.
”Having more than two dozen different degree project course codes and Canvas course rooms rather that the former one first cycle and one second cycle course room!”
Reseräkningar och utlägg är uppenbart sådant systemanvändande som upplevs ta för mycket tid.
Noterbart är också att olika aspekter på ekonomi tas upp som administrativt betungande: “We lack
systems for staffing and planning of projects, education and other type of resource allocation.”
Ett annat område som frekvent tas upp är information om stödets och dess funktioner: “Working out
who to contact in different matters, following up lack of response, all kinds of time consuming
bureaucracy that feels unnecessary, meetings”
Doktorander
Svarsmönstren från fakulteten återfinns till stor del hos doktoranderna med undantaget av bl.a.
utbildningsadministration som kommer något längre ned. Doktoranderna tar heller inte upp
ekonomrelaterade arbetsuppgifter eller information om VS i samma grad som fakulteten.


E-post och möten (cirka 12 stycken)
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Verksamhetsstöd
Även om Verksamhetsstödets kärnverksamhet är administration så har ett antal VS-medarbetare fyllt i
vad de upplever som ”onödig” och ”tung” administration. Dessa kommentarer skiljer sig från fakultet
och doktorander med undantaget ”e-post och möten” som även VS anser tar för mycket tid. Det VSpersonalen tar upp i större utsträckning än övriga personalgrupper är ”tidskrävande IT-system”
och ”bristande/sen leverans av fakultet” som kräver påminnelsemail.


E-post och möten (cirka 14 stycken)



GVS- och IT-system (cirka 8 stycken)
“The systems run by GVS. The report demand from GVS. Lack if information from GVS”



3.3.2

Bristande leverans av fakultet – (cirka 4 stycken)

Fråga: To be able to channel more resources to the above, is there any kind of administration
you could do more efficiently yourself?

En fråga om vilken typ av administration som man tror skulle vara mer effektivt om man gjorde själv
ställdes i enkäten. Detta var delvis för att markera att stödet inte bara kan växa (OH) utan att skolan
snarare måste tänka omfördelning och/eller effektivisering. Delvis för att förstå vilken administration
som fakultet och doktorander upplever att de enkelt kan göra själva.
63 av 100 fakultet svarar nej på huruvida de skulle kunna göra mer administration – d.v.s. 37 % av
fakulteten anser att det finns administration de skulle göra mer effektivt än stödet.
Svaren är, liksom för övriga frågor, i stor uträckning förslag kring allmänna förbättringar – främst
kring digitalisering, mer administrativt stöd till fakulteten, bättre information, etc. Precis som övriga
svar är det stor varians – t.ex. förespråkar några en egen sekreterare medan andra vill ha ”fewer
administrators”.
“It would be good to have a centralised place where to find all information regarding: who to contact
for what (e.g. how to join a mailing list), where the offices are, what are the first steps when joining
KTH, etc. The only time consuming thing at KTH so far has been gathering all sorts of individual
pieces of information that I needed.”
“Do a time and cost analysis of administrative activities. Which personal category can do a certain
administrative activity fastest and to the lowest cost”.
Doktorandernas svar är få till antalet cirka 10 stycken och bl.a. tar upp fördelningen av
undervisningsbördan, vilket inte direkt berör stödet.
Detta visade sig vara en svåranalyserad fråga som varken direkt breddade eller fördjupade resultaten.
Den ska sannolikt inte vara med i nästa version av Barometern.
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Fråga: Regarding collaboration between faculty and professional support – any ideas on how
we can take it to the next level?

Fråga 18 syftade till att öka förståelsen för hur brukarna vill utforma samarbetet och dialogen med
stödet i syfte att kunna påverka nivå och utformning. Även på denna fråga utgör de flesta svaren önskemål kring hur stödet ska öka och/eller förbättra supportinsatserna.
Fakultet
Från fakulteten framför man önskemål kring bland annat att stödet behöver koordineras bättre mellan
dess ingående enheter, att stödet ska vara mer verksamhetsnära och personligt samt även förenklas
(mindre formulär, mindre byråkrati). Man vill ha ETT nära personligt stöd som driver alla typer av
ärenden från ax till limpa.
”If professional support could take a bit more active and holistic responsibility. If we think of
professional support as a clothes store you can consider adding more "personal shopper" services.”
Fakulteten upplever också stödet ibland som för regelstyrda och inte så flexibla. Det uttrycks också
önskemål om att få vara med mer och utforma stödprocesserna.
“Even if we need to professionalize it through an ärendehanteringssystem it is important to get
personal service. Also the sense of service should be more deeply rooted in the organization. If you
focus on fulfilling the needs of the faculty rather than focusing on rule fulfillment you will achieve
both. A lot of administration has moved from the administration to the faculty who do a worse job in
handling it. We need to spend more on the administration to get better support. Adn then again
things could be made more efficient as we spend a lot of time on unnecessary administration that
benefits noone and does not help fulfill our overall goals.”
“Make the interface between V and VS more local, i.e. make VS part of V, so that procedures are
anchored in V and not designed on the VS side of the "fence" and pushed to the other side.”
Parallellt finns fakultet som resonerar kring balansgången mellan skalfördelar med en centraliserad,
regelföljande och kostnadseffektiv support å ena sidan och upplevelsen av ett nära och personligt stöd
för fakulteten å den andra.
“You need to associate admin staff to departments, while at the same time making sure that
academics do not make up their own processes. Nothing beats dealing with a compassionate and
knowledgeable administrator who is also service minded.”
Det finns också kommentarer kring att man upplever att verksamhetsstödet tjänstekatalog, som
definierar nivå och utbud, hindrar ”real support” och ”collaboration” och att VS och fakulteten tydligare
borde ses som ETT.
“Stop talking about us and them. We are in this together i.e. it is about us.”
Doktorander
Doktorandernas svar på denna öppna fråga var inte så många cirka 7 stycken och tar upp liknande
teman som fakulteten: träffas mer, önskemål om mera stöd etc.
“Provide 'proactive' physical and mental health support (seminars, workshops, group sessions).
Sometimes, people ask for help when it's too late.”
Verksamhetsstöd
Även verksamhetsstödet (cirka 7 svar) tar upp behovet av mer dialog och personliga möten. Att lära
känna varandra.
”Mer förståelse för att vi vill samma sak genom att ses för att diskutera face-to-face i strategiska
frågor eller att gå ut och möta avdelningarna för att undvika långa mailkonversationer”
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Feedback om GVS - KTH:s centrala stöd (Fråga 19)

Any feedback you would like us to convey to the central KTH administration (GVS)?
Den avslutande öppna frågan syftade dels till att medvetengöra respondenterna att VS bara är en del av
det stöd som tillhandahålls. Dels att få förståelse för hur fakultet och doktorander upplever GVS och på
så sätt få input hur stödet kan arbeta tillsammans med GVS att förbättra den totala supportupplevelsen. Genom de svar som lämnats i enkäten som helhet framkommer det att det föreligger viss
oklarhet kring vad som är GVS respektive VS.
Liksom tidigare, handlar svaren om kritik och önskemål om förbättringar; bristande systemstöd, långa
avstånd och önskan om att GVS skulle ha mer kunskap om kärnverksamheten.
“too large and even less accessible - I do not have the impression that all parts of the central KTH
administration have the attitude that they should provide a service”
Fakultet
Fyra av de totalt cirka 33 svar som fakulteten givit på denna fråga tar upp OH-kostnaden, vilket inte
nämnts beträffande det lokala stödet. Detta kanske delvis kan förklaras av att det är svårare att se vad
pengarna går till på en högre nivå och att man vet att de lokala OH-kostnaderna minskat.
Relationen mellan GVS och VS tas också upp och det förekommer förslag kring både att decentralisera
support från GVS till skolorna (mer verksamhetsnära, starkare brukarperspektiv etc.), men också
förslag på det motsatta – d.v.s. att en del av det skolsupporten gör skulle kunna göras centralt.
“Many of the centralized things done at school level could be equally done at GVS and KTH level. For
example, a faculty would not see any major difference in assistance from the KTH RSO or the
corresponding central VS at EECS.”
Det finns också förslag om mer praktisk support från GVS och mindre ”policy-arbete”:“I would like to
see much less of strategic policy making and much more operational support at the school level.
Instead of 4-5 "strategists" or "policy-officers" for sustainability, equality, internationalisation,
industry liason etc placed centrally, these could all be to across the schools to provide for much better
inegration of these importatnt matters into the daily operation of KTH.”
Doktorander
Endast tre doktorander har besvarat denna fråga vilket får tolkas som en indikation på lite kunskap
kring vad GVS är och gör för dem i vardagen.
Verksamhetsstöd
Verksamhetsstödets svar på denna fråga (cirka 10 stycken) är linje med stödets tidigare kommentar och
i viss mån med fakultetens svar. VS tar också upp bristande systemstöd och behovet av att GVS i större
utsträckning förstår skolornas perspektiv och vardag. Ytterligare saker som stödet önskar kunde
förbättras är svarstider (upplevs som långa), mer samlad information, mer lateralt samarbete inom
GVS mellan avdelningarna och mer information på engelska.
“There isn't enough room in this form... Three main points: 1. They must stop action as separate
departments and be ONE GVS. The stuprör need to be erased. This includes both common processes
and communication between departments generally. 2. They need to be in closer contact with the
actual activities of the schools - they need to be out there to really understand the world researchers
and teachers live in and what they need. 3. They need to dedicate resources to the central intranet - it
would save a lot of time and energy if it was up to date and completely bilingual.”

4

Diskussion och fortsatt utvecklingsarbete

Verksamhetsstödet på EECS har sänkt den procentuella TBS:en sedan skolans start 2018 (första året
även i kronor) och försökt nyttja de skalfördelar en stor skola erbjuder genom att strömlinjeforma och
skapa effektiva gemensamma processer. Detta har också minskat suboptimeringen och fört fram
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tidigare dolda administrationskostnader. Mycket resurser har också lagts på att effektivisera
hanteringen av lokaler och IT-stöd där kostnadsvinster gjorts. Dock har EECS-skolans ambition att
följa lagar och KTH:s regelverk parallellt inneburit en del kostnadsökningar (brandskydd, städning,
arkivering och diarieföring). Att stödet får ett godkänt betyg av fakulteten kan, med tanke på de
uttalade kraven på fortsatt lägre overhead-kostnader, skulle kunna tolkas som att nuvarande
supportnivå är tillräcklig, vilket givetvis inte eliminerar ambitionen med att ständigt förbättra.
Genom den stora mängden kommentarer och fylliga svar från fakulteten framkommer en rad konkreta,
men också mycket varierande önskemål och förslag kring förbättrat och utökat stöd. Kommentarerna
sammantaget förefaller vara något mindre positiva än de medelvärden som tas fram. En kritisk på
gränsen till ilsken ton förekommer i en rad kommentarer. Det är också ett antal respondenter som
upprepar sin kritik och sina önskemål på flera frågor, vilket ger vissa perspektiv en större tyngd.
En avslutande fråga blir kring styrningen av skolans verksamhetsstöd – ska styrning ske genom tillit
eller kontroll? Den senare styrformen är den som dominerar nu – bl.a. genom den detaljerade
tjänstekatalogen. I en kontrollstyrd organisation är det svårare att skapa en sömlös supportverksamhet
som har tillräckligt organisatoriskt självförtroende så att personalen tar eget ansvar och egna initiativ
samt vågar gå utanför sitt eget ansvarsområde. Hur byggs tillit så att skolan får självständiga
handläggare med integritet som kan och vågar vara ”flexibla” och ta ärenden genom olika områden?

4.1

Fortsatt utvecklingsarbete

Barometern ger uppslag till en rad förbättringsmöjligheter avseende supportfunktionerna och nedan
återges 6 stycken resultattrender som bör ligga till grund för vidare diskussioner kring hur stödet ska
nå 7.0-nivån. En rad av de svagheter som belyses i resultaten är till stor del kända sedan tidigare och ett
antal förbättringsprojekt är redan igångsatta: Implementering av åtgärderna efter översynen av skolans
ekonomihantering, regelbundna avstämningar på institutionernas ledningsråd (VS Tour),
omstrukturering av reseräkningsstödet samt de så kallade XX-projekten (11 stycken) som initierades
vid årets start (2020) och som skall slutredovisas vid årsskiftet. Dessa finns återgivna i stödets
Verksamhetsplaner för 2020 och 2021 och listas inte i innevarande dokument. Det bör noteras att det
inte finns utrymme till större, mer omfattande utvecklingsprojekt utan det förbättringsarbete som
bedrivs får planeras och genomföras på marginalen – efter devisen ”lite bättre varje dag”.

4.1.1

Resultattrender

Svårighet att hitta och brist på information om stödfunktionerna är ett återkommande tema i de svar
som lämnats i enkäten. Här finns mycket stödet kan förbättra. En fråga som dock också bör ställas i
detta sammanhang är personalens kommunikationsansvar och ledningens förväntningar (se förslag
nedan). Vad är rimligt för att en anställd ska känna sig informerad? Behövs ett personligt mejl eller
ingår det i den anställdes tjänst att ta ansvar och t.ex. besöka intranätet. En mängd av de frågor stödet
erhåller är s.k. ”onödig förfrågan” – d.v.s. det står redan på skolans interna sidor. Utmaningen för
brukaren är ofta att det är svårt att hitta (20 000 sidor indexerar Google).
Ett andra tydligt önskemål är att stödet ska upplevas mer verksamhetsnära. Ett gemensamt
verksamhetsstöd som söker höja nivån av professionalism (avancerat stöd) och även skolans större
storlek med fler organisatoriska nivåer har sannolikt skapat ett större avstånd och en anonymitet, vilket
en del av fakulteten upplever. Ett av de önskemål som flera uttryckt är att det ska finnas en person
fysiskt nära som kan vara ingången till allt som rör institutionens/avdelningens/forskargruppens
behov av administration, förvaltning, ekonomi, webb-sidor, HR, utbildningsadministration, lokaler, IT
etc. Detta är något som EECS behöver möta på flera nivåer – hur kan stödet upplevas som verksamhetsnära utan att det blir suboptimering (ökade totala kostnader) och ytterligare tappade bollar mellan
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olika delar av stödet? Vad får detta kosta? Givet den ökade specialiseringen, inte bara på statliga
myndigheter utan i samhället i stort, behöver EECS hitta ett bättre gränssnitt mellan ”upplevd verksamhetsnära” och ”korrekt och kostnadseffektiv hantering”. En annan fråga som behöver belysas, inte
minst efter erfarenheterna efter covid-19, är om verksamhetsnära endast är en fråga om fysiskt
avstånd.
En tydlig tredje trend genom analysen av inkomna svar är att fakultetens förväntningar och
önskemål om stödet är mycket diversifierade. Det förefaller som att EECS-fakulteten både
upplever stödet olika och har skilda, ibland tom motsägelsefulla, förväntningar och önskemål. Detta
gör det givetvis svårare för att hitta gemensamma kostnadseffektiva lösningar och gränsdragningarna
kring stödet som skolan ska erbjuda (tjänstekatalogen/TBS). Stödets verksamhetsplan med tillhörande
tjänstekatalog som specificerar vilket stöd som ska levereras och som fastställs av skolledningen genom
budgetprocessen årligen behöver bli synligare och mer accepterad.
Ett återkommande irritationsmoment för både fakultet, doktorander och stödpersonal är krångliga
och bristande systemstöd. Givet att det är GVS som äger, förvaltar och utvecklar dessa system blir
den naturliga frågan/diskussionen hur EECS ska kunna bli bättre på påverka utformningen, inköpen,
uppgraderingen av dessa system. Detta skall givetvis göras i dialog med slutanvändarna. Dels krävs
interna kanaler på skolan som samlar dessa åsikter/förslag och även en process som prioriterar dem,
dels behövs kanaler till GVS för åsikter och prioriteringsförslag från kärnverksamheten.
Det finns också en svag trend att omdömena om skolans stöd sjunker ju högre upp i
hierarkin man befinner sig, vilket skulle kunna bero på att den administrativa bördan ökar för den
som har chefsansvar och man behöver mer avancerat stöd i denna roll. Man har också mer kunskap och
överblick över administrativa processer. Om det är så att VS har en acceptabel supportnivå avseende
basservice till lärare, doktorander med flera, men behöver bli bättre på det mer avancerade stödet – att
projektleda ärenden genom enheter, att vara kontaktpunkt mot GVS, att kunna ge kvalificerade råd etc.
– behöver detta uttalas tydligt och kostnadsbilden behöver belysas.
En avslutande trend, som mer finns att hitta mellan raderna på flera svar, är frågan kring fördelning
av det stöd som erbjuds. Vad ska skolans stöd eftersträva, materiell rättvisa – det vill säga alla får
samma sak – eller utfallsrättvisa – alla får vad de behöver? Hur skulle en finansieringsmodell för det
senare se ut?

4.1.2

Ytterligare förbättringsprojektförslag

Utöver de projekt som redan är igång eller inplanerade föreslås nedanstående åtgärder, vilka skall ses
som kompletterande projekt baserade på barometerresultaten. Ett antal konkreta åtgärder respektive
pågående projekt återges även i Resultatredovisningen Bilaga 3. De tillkommande förslagen nedan
behöver diskuteras, budgetsättas och inkluderas i Verksamhetsplanen 2021 och har därför
kategoriserats efter de 4 effektmål som stödet skall leverera mot under nästa år:


Professionellt och tillgängligt verksamhetsstöd



Verksamhets- & kostnadseffektivitet inom VS



Attraktiv arbetsgivare



Öppen kommunikation och ökad transparens
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Professionellt och tillgängligt verksamhetsstöd

Det finns många önskemål om förenkling för brukaren i resultaten från Barometern. Att många
processer är omständliga och fyrkantiga. Stödet måste mer medvetet motverka Parkinsons lag om att
byråkrati växer och mer systematiskt förenkla den administrativa vardagen för brukarna. Projektet bör
konkretiseras i ett antal mål och mätbara indikatorer som kan mätas i nästa Barometer.
Att utvärdera de försök med lokalt stöd som för närvarande genomförs med Digital Futures
administrativa team och avdelningen RPL:s lokala avdelningskoordinator som tillhör VS, men
finansieras av avdelningen.
4.1.2.2

Verksamhets- & kostnadseffektivitet inom VS

Utbilda chefer i kommunikativt ledarskap. En doktorand skriver ”It's good that there is weekly
email but other than that I do not know what is happening unless the group manager announces it.”
Den närmsta chefen kommer alltid vara en primär kanal som avgör vad som förmedlas från arbetsgivaren. Vet chefer vad som förväntas av ledningen att de ska förmedla?
4.1.2.3

Attraktiv arbetsgivare

För att kunna leverera på övriga effektmål krävs att personalen på Verksamhetsstödet trivs och ges bra
förutsättningar att kunna leverera. Det interna förbättringsarbetet rörande arbetsmiljö och ledarskap
ingick inte i VS Barometerns frågebatteri, så även om denna aspekt är en grundförutsättning för övriga
mål så redovisas dessa inte i innevarande dokument.
4.1.2.4

Öppen kommunikation och ökad transparens

Öka kunskapen kring hur den enskilda forskaren kan arbeta med forskningskommunikation och outreach. Ett preliminärt projekt planerat under 2021 på EECS KOM i dialog med ITM.
Nästa VS Barometer föreslås genomföras 2022 och att den då ska vara något kortare. Den ska
också föregås av en diskussion i Ledningsrådet kring vilka administrativa processer eller områden den
då bör fokusera på. Institutionsledningarna behöver också engagera sig för att få upp svarsfrekvensen.
Dels bör aspekter och trender kring verksamhetsnära, förenkling, etc. som kommit upp i denna upplaga bör då mätas mer specifikt, dels bör ett antal frågor vara identiska så att utvecklingen kan följas.
Förslag att fastställa rimliga förväntningar på medarbetares kommunikationsansvar och
ledningens förväntningar. Tillsammans med EECS KOM föreslås skolans ledning formulera en
miniminivå på vad som förväntas av den enskilda medarbetaren gällande kommunikationsansvar.
Exempel på lösning är Mittuniversitets policy som tydliggör kommunikationsansvaret för både
medarbetare och olika roller/funktioner. Mininivån skulle kunna på sikt kunna implementeras på hela
högskolan för ”Ett KTH”.
Förslag att arbeta fram en ny intern kommunikationsstrategi för ”Ett KTH”. Pandemin har
aktualiserat både styrkor och utmaningar i KTH:s digitala och fysiska ekosystem. Bedömarrapporten
från AAE delprojekt: Intern-kommunikation 2013-14 listar förslag på förbättringar, till exempel
efterfrågas en helhetssyn på internkommunikation och tydligare ansvarsfördelning. För att bibehålla
ett starkt internt och externt arbetsgivarvarumärke föreslås att EECS KOM och skolans ledning ser över
vad skolan kan påverka i denna fråga för ”Ett KTH”, en arbetsplats med stringenta kanaler och relevant
innehåll.
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Bilagor
Bilaga 1: Metod & bortfall
Bilaga 2: Enkäten i sin helhet
Bilaga 3: Resultatredovisning
Bilaga 4: Verksamhetsstödets effektmål 2021
Bilaga 5: Summary (in English)

Separat appendix
Appendix – samtliga kommentarer och svar på öppna frågor (kontakta Christina Zander, czan@kth.se)

19 (38)

RAPPORT

Dokumentdatum
2020-09-23

Ev. diarienummer

Bilaga 1: Metod & bortfall
Svarsalternativen som gavs på skalfrågorna var:
Svarsalternativ (Fråga 8-15 och 17)
7=Exceptional
6=Excellent
5=Very Good
4=Good
3=Fair
2=Poor
1=Very poor
No comment
Svarsalternativ fråga 16
7= Far above expectations
6= Moderately above
5= Slightly above
4= Met expectations
3= Slightly below
2= Moderately below
1= Far below
No comment

Tabell 4: Svarsfrekvens (externt bortfall)
Kategori

Antal svar

Antal målgrupp

Svarsfrekvens
(kategori)

Alla

197

935

21 %

Fakultet

100

217

46 %

Doktorander

44

340

13 %

Verksamhetsstöd

47

107

44 %

Övriga

6

--

--
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Bilaga 2: Enkäten i sin helhet
EECS Support Survey 2020 - help us to help you!
Please take 10 minutes to provide feedback on how the local EECS Professional Support can improve.
Deadline is 28 May.
You can also leave comments regarding KTH's central administration (GVS) in the final question.
1. Division or centra? Please choose your main workplace.
COS Communication Systems
CST, Computational Science and Technology
NSE, Network and Systems Engineering
SCS, Software and Computer Systems
TCS, Theoretical Computer Science
EME, Electromagnetic Engineering
EPE, Electric Power and Energy Systems
FPP, Fusion Plasma Physics
SPP, Space and Plasma Physics
EES, Electronics and Embedded Systems
MID, Media Technology and Interaction Design
DCS, Decision and Control Systems
ISE, Information Science and Engineering
MST, Micro och Nanosystems
RPL, Robotics, Perception and Learning
CAS, Collaborative Autonomous Systems
TMH, Speech, Music and Hearing
VS, Professional Support
Centra (Elab, CASTOR, CDIS, Navet, PDC etc)
2. Total number of years you have worked at KTH (not only at EECS).
< 2 years
3-5 years
6-12 years
> 12 years
None of the above
3. Are you a project leader for research project(s)?
Yes
No
4. Please choose your main occupation.
Faculty with management responsibilities (e.g. head of department or division, group leader)
Faculty - research and education (including adjunct professors and post docs)
Doctoral student
Technical staff
VS (Professional Support)
Other
5. I identify myself as
Male
Female
Non-binary
6. In your opinion, what administration takes too much of your time?
Placeholder text: Administrative IT-systems, e-mails, meetings etc.
7. To be able to channel more resources to the above, is there any kind of administration you could do
more efficiently yourself?
No
Yes, here are my suggestions:
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Let's hear your opinion regarding some focus areas.
When answering, please refer to how it was pre-COVID-19.
8. Regarding EECS invoice support (fakturahantering) - how would you rate the support?
7 Exceptional
6 Excellent
5 Very Good
4 Good
3 Fair
2 Poor
1 Very poor
No comment
Comments?
9. When recruiting employees - how would you rate the support at EECS?
7 Exceptional
6 Excellent
5 Very Good
4 Good
3 Fair
2 Poor
1 Very poor
No comment
Comments?
10. Regarding EECS travel bill support (reseräkningar) - how would you rate the support?
7 Exceptional
6 Excellent
5 Very Good
4 Good
3 Fair
2 Poor
1 Very poor
No comment
Comments?
11. When emailing news ideas and article suggestions (e.g. events, research, awards) to disseminate how would you rate the support at EECS?
7 Exceptional
6 Excellent
5 Very Good
4 Good
3 Fair
2 Poor
1 Very poor
No comment, I have never done this
No comment, I always contact the communicators at central KTH (GVS)
Comments?
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12. When in contact with our local EECS Service Centers at Borggården, Electrum and Q (e.g. couriers,
catering and general questions) - how would you rate the support?
7 Exceptional
6 Excellent
5 Very Good
4 Good
3 Fair
2 Poor
1 Very poor
No comment
Comments?
13. Regarding support for arranging events (e.g. dissertations, workshops, summer schools) - how
would you rate the support?
Comments?
14. The EECS education-support (e.g. exam administration, registration of grades, administration of
degree projects) - how would you rate the support?
7 Exceptional
6 Excellent
5 Very Good
4 Good
3 Fair
2 Poor
1 Very poor
No comment
Comments?
15. The EECS doctoral education-support (for issues related to doctoral studies) - how would you rate
the support?
Comments?
16. The school's newsletter pEECS - rate how much it helps you to stay up to date regarding EECS and
KTH?
7 Far above expectations
6 Moderately above
5 Slightly above
4 Met expectations
3 Slightly below
2 Moderately below
1 Far below
No comment
Comments?
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Some final general questions.
17. The EECS Professional Support in general - how would you rate the overall support?
7 Exceptional
6 Excellent
5 Very Good
4 Good
3 Fair
2 Poor
1 Very poor
No comment
Comments?
18. Regarding collaboration between faculty and professional support – any ideas on how we can take it
to the next level?
Fritext
19. Any feedback you would like us to convey to the central KTH administration (GVS)?
Fritext
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Bilaga 3: Resultatredovisning
Bakgrundsvariabler

Tabell 5: Antal och andel svar fördelade på avdelningstillhörighet
Organisationsenhet

Antal svar

Andel av avdelningens
personal

Centra (Elab, CASTOR, CDIS, Navet, PDC etc)

2

5%

COS Communication Systems

10

24 %

CST, Computational Science and Technology

24

35 %

DCS, Decision and Control Systems

8

9%

EES, Electronics and Embedded Systems

13

32 %

EME, Electromagnetic Engineering

13

52 %

EPE, Electric Power and Energy Systems

7

12 %

FPP, Fusion Plasma Physics

2

15 %

ISE, Information Science and Engineering

6

11 %

MID, Media Technology and Interaction Design

14

33 %

MST, Micro och Nanosystems

1

2%

NSE, Network and Systems Engineering

16

39 %

RPL, Robotics, Perception and Learning

16

28 %

SCS, Software and Computer Systems

8

15 %

SPP, Space and Plasma Physics

1

5%

TCS, Theoretical Computer Science

8

11 %

TMH, Speech, Music and Hearing

1

4%

Tabell 6: Antal svar fördelade på institutionstillhörighet
Institution

Antal svar (andel av totala
antalet svar)

Andel av institutionen som svarat

CS

66 (44 %)

23 %

IS

32 (21 %)

11 %

HCT

14 (9,3 %)

33 %

EE

36 (24 %)

22 %

Centra

2 (1,3 %)

5%
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Antal år på KTH
Beträffande antal år som de som besvarat enkäten arbetat på KTH fördelar sig relativt jämnt över de
förangivna intervallen. Fem personer har valt att inte ange antal anställningsår. Denna
bakgrundsvariabel har inte krosstabulerats mot skalfrågorna.

Tabell 7: Antal år på KTH
Antal år på KTH

Antal/andel av totala antalet svar

< 2 år

53 (26,9 %)

3-5 år

38 (19,2 %)

> 12 år

65 (33,0 %)

6-12 år

36 (18,3 %)

Övriga

5 (2,5 %)

Totalt

197
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Skalfrågor

Tabell 8: Medelvärden och svarsfrekvens skalfrågor (rangordnade efter resultat - Alla)
Fråga

Alla
(197)

Fakultet4
(100)

Doktorand
(44)

VS
(47)

Antal svar
(totalt)

Travel Bills
Reseräkningar

3,96

3,83
(3,68)

4,35

3,94

138

Disseminate News

4,29

3,96
(3,71)

4,71

5,27

80

Recruiting
Employees

4,50

4,46
(4,23)

4,64

4,63

105

Event Support

4,53

4,17
(4,34)

5,33

5,06

98

Invoice Support
Fakturahantering

4,57

4,45
(4,17)

4,97

4,57

130

EECS support
overall

4,74

4,35
(4,08)

5,21

5,32

164

pEECS – newsletter

4,80

4,70
(4,53)

4,97

4,92

167

Doctoral education
support

4,96

4,60
(4,69)

5,03

5,83

123

Educational
support

5,11

4,85
(4,93)

5,28

5,68

131

Service Center

5,28

5,07
(5,20)

5,91

5,33

168

Nedan redovisas resultaten och vidare arbete kring de funktioner som erhållit över 4,5 i omdöme.

Inom parentesen anges resultatet för den fakultet som angivit att de har ”management
responsibilities”.
4
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Fråga: Regarding support for arranging events (e.g. dissertations, workshops, summer
schools) - how would you rate the support?
Disputationer är en enhetsöverskridande process där många personer och enheter är inblandade.

Tabell 9: Medelvärden och svarsfrekvens Event Support
Event Support

Alla
(98/197)

Fakultet5
(100)

Doktorand
(44)

VS
(47)

4,53

4,17
(4,34)

5,33

5,06

98 (50 %)

64 (64 %)

15 (34 %)

16 (34 %)

Medelvärden

Antal svar

Resultatanalys
Event Support får sammantaget ett gott betyg som ligger mitt mellan ”Good” och ”Very good” (4,53),
dock finns en märkbar skillnad mellan fakultet (4,17) och doktorander (5,33).
Personalen som jobbar med event upplevs generellt sett som hjälpsam och trevlig. Förbättringar som
efterfrågas (främst av fakulteten som stått för merparten av kommentarerna och sannolikt är den
målgrupp som främst nyttjar eventtjänsterna) är ett ökat helhetsansvar från verksamhetsstödets sida,
då det i dag upplevs som att det dels är otydligt vem som har ansvar för vad, dels ligger för mycket jobb
på verksamheten. Önskemål finns även att få mer service på plats, färre formulär samt medarbetare
som har en känsla för helheten och kostnader. En ytterligare upplevelse som finns är att fakulteten
uppfattar att det bollas för mycket fram och tillbaka mellan avdelningen och olika personer inom
verksamhetsstödets olika enheter.
“Usually works very well. But, things can fall between chairs. Unclear who has the OVERALL
responsibility.”
Fortsatt utvecklingsarbete


Eventteamet kommer att erbjuda fler och mer personliga uppstartsmöten för att ge ett minskat
mail- och formulärflöde, samt skapa en känsla av personlig service och ökad helhetskoll från
ansvarig i eventteamet.



Eventteamet kommer även att ge stöd inom digitala event för att kunna möta verksamhetens
behov som en effekt av covid-19.



Med önskan om ett mer personligt, mindre byråkratiskt, större helhetsgrepp kommer
eventteanet att se över disputations- och licentiatrutinerna, som utgör en majoritet av de event
som teamet har hand om, samt erbjuda mer på platsen-service för det som sker fysiskt.

Inom parentesen anges resultatet för den fakultet som angivit att de har ”management
responsibilities”.
5
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Fråga: Regarding EECS invoice support (fakturahantering) - how would you rate the
support?

Tabell 10: Medelvärden och svarsfrekvens Invoice Support (Fakturahantering)
Invoice Support
(Fakturahantering)

Alla
(130/197)

Fakultet6
(100)

Doktorand
(44)

VS
(47)

4,57

4,45
(4,17)

4,97

4,57

130 (66 %)

74 (74 %)

29 (66 %)

23(49 %)

Medelvärden

Antal svar

Resultatanalys
Fakturahanteringen får ett gott betyg med samlat värde 4,57, vilket också reflekteras i fritextsvaren och
tolkningen blir att detta värde är sammantaget av både servicenivå och rutiner. Systemet upplevs som
ålderdomligt, men något man ändå kan vänja sig vid. Det märks i en del kommentarer att
respondenterna blandar ihop beställningar och reseräkningar, vilket inte är samma sak som
fakturahantering. Kommentarerna handlar övervägande om leverantörsfakturor, men Invoice Support
har även hand om kundfakturering, krediteringar och kontakter med leverantörer vid frågor kring
betalning.
Även om verksamhetsstödet i denna hantering har en funktionsadress verkar det som de flesta ändå
fått personlig hjälp, men det finns några som upplever sig vilsna i processen gällande ansvar och vad
som ska kontrolleras.
Exempel kommentarer (se separat appendix)
“Once one get familiar with the service it works well.”
I never buy anything via KTH. Agresso is not very logical. “Maybe we could make it easier for
individual.. to use invoice instead of using credit cards”
Suggestions: English language support, provide efficient training (e.g. short video showing typical
examples)
Fortsatt utvecklingsarbete


Slutsatsen är att enheten ska fortsätta med supportteamets informationsmöten/utbildning av
sakattestant. Svaren visar också att teamet arbetar personligt utan att bli helt och hållet
personberoende. Det framgår tydligt i svaren att supportteamet därför ska fortsätta synas och
löpande informera för att på det sättet få upp aktuella frågor och hitta lösningar.



Systemfrågor och att det ska finnas kommunikativa videofilmer, gärna på engelska, får teamet
driva på SLIPS-möten där alla skolor träffas. Det ligger också i verksamhetsstödets intresse att
driva dessa frågor i andra nätverk.



Supportteamet behöver också etablera ett nära samarbete med upphandling för att lägga in
regelverk i sin utbildning av sakattestant.

Inom parentesen anges resultatet för den fakultet som angivit att de har ”management
responsibilities”.
6
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Fråga: The EECS Professional Support in general - how would you rate the overall
support?

Tabell 11: Medelvärden och svarsfrekvens EECS Support Overall
EECS support overall

Alla
(197)

Fakultet2
(100)

Doktorand
(44)

VS
(47)

4,74

4,35
(4,08)

5,21

5,32

164 (83 %)

84 (84 %)

33 (75 %)

41 (87 %)

Medelvärden

Antal svar

Resultatanalys
När verksamhetsstödet utvärderas i sin helhet ges ett medelbetyg som ligger nära, men inte riktigt når
upp till ”Very Good”. Frågan är, jämfört med övriga frågor, på en högre generaliseringsnivå vilket skulle
kunna innebära en vridning mot både lägre och högre omdömen. 164 personer har besvarat frågan.
Fakulteten är den kategori som ger stödet minst bra omdöme, vilket är linje med övriga resultat för
denna grupp, och granskas fakultet med ledningsansvar sjunker omdömet till ”Good”.
Doktoranderna ger stödet ett högre betyg (över ”Very Good”). Det är endast 33 doktorander som
besvarat frågan så det är svårt att dra några slutsatser, men förhoppningsvis är detta en indikation att
denna kategori har kunskap om och upplever att stöd finns att få.
Verksamhetsstödet ger stödet ett högt allmänt omdöme (5,32), vilket dels kan förklaras av den större
kunskapen och närheten till efterfrågad support. Även lojaliteten mot nära kollegor kan spela in.
Exempel kommentarer (se separat appendix)
Fakulteten tar upp det upplevda avståndet till stödet och att man bitvis upplever det som anonymt.
Även behovet av mer koordination när ärenden är mer komplexa och spänner över fler områden omnämns av fler respondenter. Vissa specifika funktioner bl.a. ekonomistöd (6 kommentarer) tas också
upp.
“I think most of the support works well, and that a lot of attention is put on how to improve, which is
great. My overall challenge in my role is to handle a multitude of tasks that cover the full spectrum
from research, education, management, strategy, HR, economy, etc, of which I contribute value to
KTH only in a few of these areas, which are the ones I think I should spend most of my energy.”
”The decentralisation is painful, I would prefer to have a dedicated contact. I often do not know
whom to contact and when items are small, I do it myself, which misses the point.”
“Much more anonymous than what we were used to at EES. When things were done locally at each
division it was easier to know where to turn and that person was well familiar with our situation, or
we did the task ourselves. Also, our overhead is higher now than previously. On the other hand, it's
hard to really count if and how much of our high-salary time is saved by moving tasks to a schoolcentral support.”
Fortsatt utvecklingsarbete


Givet denna frågas allmänna inriktning hänvisas till den övergripande åtgärdsdiskussionen i
Avsnitt 4.
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Fråga: The school's newsletter pEECS - rate how much it helps you to stay up to date
regarding EECS and KTH

Tabell 12: Medelvärden och svarsfrekvens pEECS - Newsletter
pEECS – Newsletter

Medelvärden

Antal svar

Alla
(197)

Fakultet7
(100)

Doktorand
(44)

VS
(47)

4,80

4,70
(4,53)

4,97

4,92

167 (85 %)

88 (88 %)

36 (82 %)

39 (83 %)

Resultatanalys
En intern svarsfrekvens på 85 % och medelvärde 4,80 (5=Very good) kan tolkas som att pEECS gör
nytta – för de som är motiverade att läsa. Den statistik om pEECS som stödet tar fram visar också att
doktorander inte öppnar brevet i samma grad som övriga. En förklaring kan vara att de inte har samma
behov och tillhörighet med KTH som övriga medarbetare, det kan även bero på om och hur den
närmsta chefen uppmuntrat dem att ta del av KTH:s och EECS kanaler.
Exempel kommentarer (se separat appendix)
Det finns medarbetare som lägger tid på att hålla sig informerade:” I know most of it in beforehand” ”I
always read them” samtidigt som andra inte ser någon nytta: “Nice to have but not sure it provides a
lot of useful information”. En annan kommentar som väcker tankar kring kanaler ” (…) One question is
how much general KTH information should be included, ideally it shouldn’t be needed to repeat
information at every school, but as long as there is no KTH-wide newsletter of the same kind it might
be necessary. (…)” I och med att pEECS är som en löpsedel som summerar det som är mest aktuellt
från KTH och ECCS, väcker kommentarerna frågan: Vad vill målgruppen läsa om? Vad bör de läsa?
Fritextsvaren (29 stycken varav 21 stycken från fakultet)) ger tre viktiga insikter:
1. Medarbetares uppfattning om vad som är relevant information för just dem varierar.
2. Medarbetares uppfattning om hur mycket information en själv aktivt måste söka upp varierar (och
om man har tid att göra det).
3. Kommunikatörer på GVS och EECS behöver kommunicera tydligare vem som gör vad.

Fortsatt utvecklingsarbete för EECS KOM


Tydliggöra nyhetsvärderingen på skolan.



Översyn av pEECS innehåll och layout.



Diskutera vidare med skolchefsgruppen vad som ska prioriteras och hur.

Inom parentesen anges resultatet för den fakultet som angivit att de har ”management
responsibilities”.
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Fråga: The EECS doctoral education support (for issues related to doctoral studies) how would you rate the support?

Tabell 13: Medelvärden och svarsfrekvens Doctoral Education Support
Doctoral Education
Support

Alla
(197)

Fakultet8
(100)

Doktorand
(44)

VS
(47)

Medelvärden

4,96

4,60
(4,69)

5,03

5,83

123 (62 %)

65 (65 %)

34 (77 %)

24 (51 %)

Antal svar

Resultatanalys
En majoritet inom såväl fakultet som doktorander uppskattar den service och det stöd som ges via
forskarutbildnings-supporten, andelen positiva återkopplingar är dominerande. Det finns dock en stor
frustration inom fakulteten beträffande systemunderstöd, främst eISP som får återkommande kritik,
vilket självklart även fortsättningsvis måste lyftas till ansvariga vid GVS.
Viss kritik lyfts också av några inom fakulteten som ifrågasätter antalet formulär och blanketter som
måste fyllas i anslutning till forskarutbildningsadministration, samt ledtider i de administrativa
processerna.
Exempel kommentarer (se separat appendix)
De allra flesta som svarat är nöjda med den service de får från forskarutbildnings-supporten. ”Very
competent and helpful” är ett exempel på detta. Många lyfter problematiken med eISP, vilket följande
kommentarer belyser: “Perfect, I have nothing to wish for. Only spot on the sun is the eISP system, but
that is not to be blamed on EECS support”, samt “The staff is really helpful and supportive, but the
eISP system has really been a difficult experience”.
Den kritik som lyfts av några fakultetsföreträdare beträffande tidsödande administrativt pappersarbete
kan åskådliggöras genom följande kommentar: “There is so much paperwork that the faculty should
take into account themselves. A better communication between HR and doctoral support would help
here”, ett påtalande som självklart måste beaktas.
Fortsatt utvecklingsarbete


Utifrån den kritik som framförs i några av kommentarerna kommer utbildningskansliet att
ytterligare utveckla samarbetet med HR i anslutning till anställning och antagning av
doktorander samt andra frågor och ärenden, i syfte att minska tidskrävande merarbete för
fakultetsföreträdarna.



Fortsätta driva frågor med GVS och övriga skolor så att KTH:s rutiner förbättras vad gäller
administration av forskarutbildning; centrala blanketter, processer kring kursantagning,
funktionalitet i eISP-systemet m.m.

Inom parentesen anges resultatet för den fakultet som angivit att de har ”management
responsibilities”.
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Fråga: The EECS education-support (e.g. exam administration, registration of grades,
administration of degree projects) - how would you rate the support?

Tabell 14: Medelvärden och svarsfrekvens Educational Support
Educational Support

Medelvärden

Antal svar

Alla
(197)

Fakultet9
(100)

Doktorand
(44)

VS
(47)

5,11

4,85
(4,93)

5,28

5,68

131
(66 %)

78 (78 %)

25 (57 %)

28 (64 %)

Resultatanalys
En klar majoritet inom alla svarsgrupper uppskattar den service och det stöd som ges via
grundutbildnings-supporten, andelen positiva återkopplingar är starkt övervägande. Utifrån de svar
som lämnats upplevs utbildnings-supporten som vänliga, snabba och serviceminded och som ett stöd
vad gäller regelverk och rutiner. Några inom fakulteten uppger att de upplever grundutbildningssupporten som byråkratiska och stelbenta – ett omdöme som hedrar, eftersom utbildningskansliet
förväntas säkerställa att regelverk och riktlinjer efterlevs.
Befogad kritik lyfts dock vad gäller publiceringstakten av examensarbeten i DiVA. Medarbetarna vid
utbildningskansliet uppfyller med god marginal KTH:s krav på publiceringstakt. I enkäten lyfter dock
flera inom skolans fakultet att det är önskvärt med en snabbare publicering i DiVA från det att
examensarbetet är godkänt och klart. Detta är även utbildningskansliets egen målsättning, något som
dock försvåras av den omständliga och tidskrävande hanteringen av publikationer i DiVA och den stora
volymen examensarbeten. Tidpunkten för denna arbetsuppgift kolliderar dessutom med perioder av
hög arbetsbelastning på grund av tentamensperioder, kursavslut m.m. och orsakar därför ansamlingar.
Frågan om en automatiserad process för DiVA-publicering vid skolan har diskuterats med ITA under
ett par år, vilket dock ännu inte resulterat i några konkreta åtgärder.
Ett problem som lyfts av ett flertal fakultetsföreträdare är det merarbete som skolans administration av
examensarbeten innebär. Detta är även en högt prioriterad fråga vid utbildningskansliet. Trots det GAbeslut som fattades 2019 är processerna för examensarbeten vid skolan fortfarande väldigt olika, och
utgår ifrån hur hanteringen såg ut vid de tidigare tre skolorna.
Exempel kommentarer (se separat appendix)
Att education-support uppskattas återges bland annat i följande kommentarer: ”Often extremely quick
and well-functioning”, ”Very effective and helpful” samt ”Excellent contact with the service. They are
very reactive, they are also explaining rules when these are unclear”.
Berättigad kritik lyfts dock beträffande publiceringen av examensarbeten i DiVA. Här är några exempel
på kommentarer: ”Mostly ok, Degree projects pdf into DiVA seems to be low priority though? och
“Registration of MSc degree projects should be more automated. This is a feedback we get from the
students as well”.
Den kritik som anförs beträffande den administrativa delen av examensarbetsprocessen åskådliggörs
av följande kommentarer: ”For degree projects the different systems at the different departments
causes friction” samt ”Most activities are very well supported. The ones that would need more support
Inom parentesen anges resultatet för den fakultet som angivit att de har ”management
responsibilities”.
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(degree projects for example) is probably due to not understanding the requirements that the faculty
has.
Fortsatt utvecklingsarbete


I syfte att försöka åstadkomma en snabbare publicering av examensarbeten i DiVA, kommer
vissa arbetsuppgifter vid grundutbildnings-supporten flyttats till andra delar av
utbildningskansliet och samtliga utbildningsadministratörer utbildas i DiVA-publicering. En
kraftfull ökning av publiceringstakten är dock inte möjlig utan förstärkning av personalstyrkan.



En intern arbetsgrupp vid utbildningskansliet ska tillsättas för att ta fram förslag till
gemensamma administrativa rutiner och processer för examensarbeten. Förslagen ska
presenteras för GA i syfte att utverka ett skolgemensamt beslut. Representanter för
utbildningskansliet ingår redan i den arbetsgrupp som leds av en av skolans vice GA kring
möjligheter att via systemstöd i Canvas m.m. erhålla en automatiserad och förenklad
administrativ process för skolans examensarbeten. Detta är dock ett utvecklingsarbete på lång
sikt, varför konkreta förslag till ensning av rutiner och processer för skolans examensarbeten
måste utarbetas.
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Fråga: When in contact with our local EECS Service Centers at Borggården, Electrum
and Q (e.g. couriers, catering and general questions) - how would you rate the support?

Tabell 15: Medelvärden och svarsfrekvens Service Center
Service Center

Alla
(197)

Fakultet10
(100)

Doktorand
(44)

VS
(47)

Medelvärden

5,28

5,07
(5,20)

5,91

5,33

168 (85 %)

88 (88 %)

33 (75 %)

43 (91 %)

Antal svar

Resultatanalys
Funktionen Service Center får ett mycket högt betyg (5,28) av samtliga kategorier och speglas i
kommentarer som “The most visible support at EECS” och “The basic idea of service centers is great!”.
Några nyckelfaktorer till det höga betyget som kan utläsas ur kommentarerna är att medarbetare inom
servicecenter uppfattas som snabba, effektiva, synliga, kunniga och ger ett trevligt bemötande.
Förbättringsområden som framgår är att såväl fakultet och doktorander uppfattar att det är för långa
mailväxlingar och omständliga formulär för till synes enkla ärenden, vilket tar mycket tid i anspråk.
Detta kan ske med olika personer inom ett och samma ärende, vilket skapar en känsla av anonymitet,
att man inte vet vem man får hjälp av. Vidare kan en viss frustration utläsas när till synes enkla
bastjänster inte fungerar, som exempelvis att kaffet i köken tar slut och påfyllning måste beställas,
vilket får ses som något av ett misslyckande i det proaktiva arbetet då det finns rutiner på plats för att
undvika detta.
Fortsatt utvecklingsarbete


De proaktiva bastjänsterna som inte fungerar tillfredsställande (tjänster som kaffeförbrukning,
skrivarplatser etc.) åtgärdas genom att skapa viss omstrukturering inom berörda team samt att
ha en aktiv dialog med medarbetare att dessa tjänster är prioriterade.



För att minska antalet mail och intrycket av opersonliga mail och anonymitet försöker
medarbetare inom enheten, där så är lämpligt och möjligt, ta kontakt via telefon eller erbjuda
personliga möten (fysiska eller digitala).



Enheten strävar efter att genomföra s. k. ”walk arounds” vilket innebär att medarbetare är
synliga och går i korridorerna för att ge möjlighet att fånga upp frågor.

Inom parentesen anges resultatet för den fakultet som angivit att de har ”management
responsibilities”.
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Bilaga 4: Verksamhetsstödets effektmål 2021
Verksamhetsstödets effektmål 2021:
1. Professionellt och tillgängligt verksamhetsstöd
VS ska tillhandahålla ett kvalificerat och verksamhetsnära stöd till skolans utbildnings- och
forskningsverksamhet. Stödet ska kännetecknas av kontinuitet och god kännedom om
verksamhetens struktur och behov. Effektmålet är att skolans personal ska ha förtroende för
stödet och veta hur olika funktioner fungerar.
2. Verksamhets- & kostnadseffektivitet inom VS
Ett andra effektmål är att VS ska eftersträva effektivare processer både inom och mellan
enheterna, vilket i sin tur leder till förbättrat och mer kostnadseffektivt stöd till utbildningsoch forskningsverksamheten. Att personalen på skolan ska uppfatta stödet som ETT VS – som
en samspelad symfoniorkester. VS ska bli lite bättre varje dag.
3. Attraktiv arbetsgivare
En förutsättning för att kunna leverera på de två inledande effektmålen är att stödet har
kompetent personal som trivs, utvecklas och känner sig uppskattade. Ett delmål i detta är att
relationen mellan all personal på skolan bygger på tillit och respekt. Mitt VS. Vårt VS. Ett VS.
4. Öppen kommunikation och ökad transparens
Ett fjärde effektmål är att personal inom utbildnings- och forskningsverksamheten ska veta
vilket stöd som erbjuds, var information finns och hur de kan påverka dess utformning.
Verktygen för det sistnämnda är bl.a. VS Barometern, VS Tour, kontinuerliga avstämningar på
skolans Ledningsråd samt enhetsspecifika avstämningar med institutions- och
avdelningsledning.
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Bilaga 5: Summary
VS Barometern is a survey that evaluates the delivery of operational support at the School of Electrical
Engineering and Computer Science (EECS). This year's edition was sent out in May to all school
personnel. Nearly half of the faculty responded to the questionnaire, and the results analysis that has
been conducted focused on this category of personnel. The overall response rate was low (21%), mainly
due to the fact that few doctoral students responded (for further information, see the ‘Discussion’
section).
Results
On the whole, all personnel groups ‘clearly approve’ of the Professional Support. In view of the merger
that KTH’s three administrative organisations underwent in 2018, this is a slightly better result than
expected. The Professional Support has undergone major changes – both organisationally and in its
support processes – and the stability and predictability that an operational support function should
normally provide has not been fully delivered. The results thus constitute a good rating for the school's
support activities as well, not least in view of the fact that the survey was conducted during the COVID19 pandemic, when most members of the Professional Support were working remotely. However, there
are a number of aspects and functions - not least in terms of organisation and communication - that
should be addressed, and where improvement work ought to be initiated.
A number of support processes (10) were evaluated on a scale of 1 (‘Very poor’) to 7 (‘Exceptional’), and
the questionnaire also contained a number of questions (4 in total) with open answer options.
The three support processes that receive the highest rating are Service Centers, Educational Support
and Doctoral Education Support. The fact that the Service Centers, which are the gateway to all
operational support at EECS, receive the highest rating of all functions may be considered a very
positive result. The perception of this central support function as being closely tied to the school’s
activities can serve as a model for other support processes. Educational Support has had success with
regard to both first-cycle and third-cycle education when it comes to streamlining administrative
support processes and developing cooperation and information channels with the faculty. This also a
very welcome and positive sign.
The three support processes that receive the poorest reviews are Travel Bills (Reseräkningar),
Disseminate News and Recruiting Employees. Their ratings vary from just short of ‘Good’ to between
‘Good’ and ‘Very Good’. These results can be interpreted as an indication that the processes function
satisfactorily, but that there is room for improvement. It was expected that Travel Bills and
Disseminate News would not receive top marks. At state authorities travel bills entail a bureaucratic
process, and KTH's system support is perceived as difficult to navigate. Moreover, many users rarely
use this support system. Disseminate News had a low internal response rate (41%), which can be
interpreted as meaning that few people know about and/or use this support. There is room for
improvement – not least with regard to information about what the University Administration (GVS)
does and what the school’s Communication Unit can do. Recruiting Employees receives a rating
midway between ‘Good’ and ‘Very Good’. This is not a poor grade, but given that this is one of the
school's most important key processes, it should also be a flagship.
The Professional Support as a whole receives a rating closer to 'Very Good'.
Comments and questions with open answer options, which were generously filled out by all personnel
categories, provide a mixed picture: it is clear that administration as a phenomenon and occasional
shortcomings in the various support units’ ability/approach to providing support creates frustration,
for example, with regard to a lack of coordination within, processes that do not work efficiently/easily,
long distances to the support unit’s office, etc. Other criticisms that recur relate to KTH's support
system, information about the support, and state bureaucracy in general. There are also a number of
positive reviews and praise, presented in parallel with calls for support, and especially the University
Administration (GVS), to be more closely tied to research and education.
Discussion
The analysis of the results focuses on the responses of faculty members, who had a response rate of
46%. This is considered to be a high enough level to be able to make certain generalisations and
assumptions about this group. However, one can only speculate as to whether there is any bias among
those who have taken the time to respond – and, if so, in which direction? The usability of results from
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doctoral students is limited, as their response rate was just 13%. The 44% response rate from members
of the Professional Support also provides some usability. The many detailed comments from all groups
both broaden and deepen the survey’s insights, and provide a good basis for further discussions about
development work and possible paths moving forward. However, it sometimes appears that
respondents’ expectations do not quite correspond to what has been set out in the operational plan,
which weakens the analysis somewhat. High-quality evaluation requires knowledge and clarity about
the various types of support offered by the school.
The comments and responses of the faculty, which may not have been so explicit in the past, reveal
widely differing expectations and desires about support. Certain respondents call for decentralisation,
while others want to centralise. There are those who want more local administrators and those who
think that the number of support units should generally be reduced. Many people want more and closer
support.
The crux of the matter seems to lie in solving the equation of how to offer effective and financially
efficient support that follow stipulated rules, and at the same time are perceived as sufficiently flexible
and closely tied to the school’s operations. Moving forward, the focus should be on the balancing act
involved in managing these priorities. This dialogue must be open and active, and should be conducted
between both school management and the Professional Support, as well as the faculty and the
Professional Support. This discussion should also cover questions about what is effective for whom, the
governance mechanisms of the support (control or trust) and the balance between basic support and
advanced support. Communication and consensus about what the support units should be and offer are
a prerequisite for creating top-ranked support.
Continued improvement work
By and large, the trends and desires that emerge in the VS Barometern survey have already been
identified in previous analyses, and a number of improvement projects have already been launched, e.g.
the implementation of measures following the review of the school's financial management (Spring
semester, 2020), regular reconciliations by the management councils of the departments (VS Tour), the
restructuring of the Travel Bills support, and the so-called XX projects (11 in total) initiated at the start
of the year (2020). However, because EECS’s operational support has reduced its relative overhead
withdrawals since the start of the 2018 academic year, there is no room for larger, more extensive
development projects. Rather, the improvement work may be planned and implemented on the margin
– following the motto ‘a little better every day’.
The results of the survey provide deeper insights into the weak points of the support units and, above
all, a deeper understanding of the faculty and doctoral perspectives, which will prove valuable in the
ongoing work. All the support units have discussed results, responses and comments relevant to their
operations.
The proposed measures can be divided into two categories:
• Identification of six key performance trends that raise questions about priorities/choices that the
school must make in order to increase satisfaction with the support functions – including the balance
between efficiency and simplification for the user. Transparency and communication are fundamental
in defining what support for EECS must be, as they will ensure the accuracy of expectations.
• Concrete improvement work in the form of the streamlining a number of processes/functions, e.g.
travel bills, information about support processes, uniform treatment, the introduction process and
closer interaction with the school’s activities. In most cases, these development projects have already
commenced and are not presented in detail in the current report. However, they are described in the
Professional Support’s Operational Plan for 2021. Additional suggestions are listed in the performance
report (in Swedish).
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