
 

 

FÖRENINGEN FÖRETAGSEKONOMI I SVERIGE 

Företagsekonomiska ämneskonferensen 

Umeå 17-18 oktober 2012 

 

 

 

Från tolkning av utbildningsmål till bedömning av 

måluppfyllelse 

Observationer och reflektioner mot bakgrund av Högskoleverkets 

utvärdering av företagsekonomi 2011-2012 

 

Lars Hallén 

Mälardalens högskola, Ekonomivetenskapliga avdelningen, HST, 72123 Västerås 

tfn: 021-101517; e-post: lars.hallen@mdh.se 

& 

Anders Nilsson 

Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, 97187 Luleå 

tfn: 0920-491095; e-post: l.e.anders.nilsson@ltu.se 



1 

Från tolkning av utbildningsmål till bedömning av måluppfyllelse 

Observationer och reflektioner mot bakgrund av Högskoleverkets utvärdering 

av företagsekonomi 2011-2012 

 

Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar bedömningen av examensarbeten i samband med Högskoleverkets 

utvärdering av företagsekonomi 2011-2012. Syftet är att beskriva överväganden som gjordes i 

bedömargruppen under utvärderingsprocessen, att redogöra för olika delar av 

tillvägagångssättet från mål till formulering av omdömen för de olika utbildningarna, och att i 

efterhand reflektera över den genomförda utvärderingen. I uppsatsen behandlas vår syn på 

bedömargruppens hantering av Högskoleförordningens mål, den praktiska bedömningen av de 

utvalda examensarbetena och utvärderingens resultat. Avslutningsvis presenteras några 

reflektioner runt utvärderingens styrkor och svagheter och möjliga följder av en fortsatt 

framtida tillämpning av utvärderingsmetodiken. Beskrivningen och bedömningen av 

förloppen är våra egna och andra som varit med om processen kan ha en annan syn på vad 

som hänt och hur man kan se på det. 
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1. Inledning 

En trend i samhället är intresset för att granska och mäta framgång i olika verksamheter för att 

säkerställa att resurser används på ändamålsenligt sätt och för att de verksamheter som 

granskas håller tillräckligt hög kvalitet. Ett område där kvalitetsmätningar är högaktuella är 

högskole- och universitetsutbildningar. Både i Sverige och internationellt råder ett tilltagande 

intresse för internationella certifieringar som ska bidra till att göra det troligt för olika 

intressenter att utbildningar vid certifierade lärosäten håller hög kvalitet. Sådana privata 

certifieringar, som i företagsekonomi utfärdas bland annat av EFMD (The European 

Foundation for Management Development) genom dess EQUIS-certifiering (European 

Quality Improvement System), kompletteras i många länder av statliga tillstånd att bedriva 

högre utbildningar inom angivna områden. Sådana ackrediteringar meddelas i Sverige av 

Högskoleverket. Efter årsskiftet övertas den funktionen av det återupprättade 

Universitetskanslersämbetet. Den statliga ackrediteringen kompletteras av Högskoleverkets 

kvalitetsgranskningar, som är avsedda att återkomma i fyraåriga cykler och gälla all högre 

utbildning. Högskoleverket blir i sin tur föremål för granskning (certifiering) av den 

internationella organisationen ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher 

Education). 1 

Att mäta kvalitet är erkänt problematiskt. Det finns ingen anledning att tro att 

kvalitetsmätning skulle vara mindre problematisk på området för högre utbildning än inom 

annan verksamhet. Snarare tvärtom. Dock är i Sverige kvalitetsmätning på 

utbildningsområdet särskilt aktuell och intressant, eftersom det nya 

kvalitetsutvärderingssystem som har lanserats är inriktat på att mäta utbildningskvalitet i 

termer av resultat. Systemets förträfflighet eller brister har debatterats flitigt i medierna, och 

det är nog ingen överdrift att påstå att inriktningen mot att mäta resultat är en anledning till 

det, eftersom detta är mindre vanligt vid kvalitetsmätningar inom högre utbildning. 

                                                           
1 Den 17 september 2012 meddelade ENQA att Högskoleverket inte kunde ses som ”substantially compliant 
with the ESG” (dvs ENQA:s European Standards and Guidelines) genom utvärderingssystemets tonvikt på ”the 
learning outcomes based approach” under det att ENQA fäster vikt vid ”the whole concept of learning 
outcomes”. HSV fick därför status som “ENQA Full member under review” fram till 14 september 2014 då HSV 
på nytt kan begära att bli granskat för fullt medlemskap, vilket skulle kräva att HSV gör en översyn. Enligt 
ENQA kan dock ESG ”easily accommodate the learning outcomes approach while at the same time respecting 
the standards and guidelines”. Enligt budgetpropositionen för 2013 (utgiftsområde 16, s. 81) har HSV och 
regeringen förtroende för systemet: ”Högskoleverkets uppfattning är att det nya systemet fungerar bra och att det 
har varit möjligt för de bedömare som hittills har varit involverade att på ett tillförlitligt sätt utvärdera huruvida 
utbildningarna uppfyller kraven i examensbeskrivningarna. Regeringen menar att detta system tydligt är 
kvalitetsdrivande.” 
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Här riktar vi intresset mot kvalitetsutvärderingssystemet inom det svenska universitets- och 

högskoleväsendet genom att inrikta oss mot bedömningen av examensarbeten i samband med 

Högskoleverkets utvärdering av företagsekonomi 2011-2012. Våra resonemang tar 

utgångspunkt i våra erfarenheter från medverkan i Högskoleverkets bedömargrupp för den 

utvärderingen. Vi behandlar bedömargruppens hantering av högskoleförordningens mål, den 

praktiska bedömningen av de utvalda examensarbetena och utvärderingens resultat. 

Avslutningsvis presenteras några reflektioner om utvärderingens styrkor och svagheter. 

 

2. Om examensmålen 

Mål för alla akademiska utbildningar är fastställda i högskoleförordningen sedan 1993 där de 

ingår i en bilaga som är uppdelad i mål för generella examina, yrkesexamina med mera. 

Målen har sitt ursprung i de så kallade Dublindeskriptorerna som utvecklades genom 

Bolognaprocessen, vilken inte är ett EU-projekt utan omfattar en vidare krets av länder. De 

kom att infogas i lag och förordning i Sverige vilket kan ses som ett trendbrott vad gäller 

lärosätenas självständighet, där utbildningsmål tidigare uttryckts i betydligt mer allmänna 

ordalag som vetenskaplig grund och så vidare, en term som visserligen finns kvar i 

högskolelagen men nu alltså kompletterats med officiella utbildningsmål. Att dessa mål 

därmed skulle vara utgångspunkten för ämnesutvärderingarna blev därigenom en självklarhet. 

Det var regeringens och Högskoleverkets utgångspunkt.  

Förordningens mål för generella examina specificeras för kandidat-, magister- och 

masterexamina. I tabell 1 exemplifieras dessa med magisterexamens mål. Målen på högre och 

lägre nivåer är i stort sett likartade men med annorlunda förstärkningsord eller beskrivande 

termer. Inom parentes vid varje mål anges kortnamn på målen. Dessa benämningar ingår inte i 

förordningen, och de användes inte heller i utvärderingsprocessen. 
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Kunskap och förståelse  

Mål 1a (ämneskunskap*) 

visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet såväl överblick över området 

som fördjupade kunskaper inom vissa delar av 

området samt insikt i aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete, 

 

Mål 1b (metodkunskap) 

visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet 

för utbildningen 

 

Färdighet och förmåga  

Mål 2 (analysförmåga) 

visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, 

bedöma och hantera komplexa företeelser, 

frågeställningar och situationer även med begränsad 

information,  

 

Mål 3 (självständighet) 

visa förmåga att självständigt identifiera och 

formulera frågeställningar samt att planera och med 

adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter 

inom givna tidsramar 

 

Mål 4 (framställningsförmåga) 

visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra 

för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och 

de argument som ligger till grund för dessa i dialog 

med olika grupper 

 

Mål 5 (yrkeskompetens) 

visa sådan färdighet som fordras för att delta i 

forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i 

annan kvalificerad verksamhet 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

Mål 6 (bedömningsförmåga) 

visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen 

göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt 

visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- 

och utvecklingsarbete 

 

Mål 7 (vetenskapsinsikt) 

visa insikt om vetenskapens möjligheter och 

begränsningar, dess roll i samhället och människors 

ansvar för hur den används 

 

Mål 8 (insikt om vidareutbildningsbehov) 

visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare 

kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling 

*Not: Kortnamnen på målen ingår inte förordningens text 

Tabell 1. Högskoleförordningens mål för generell magisterexamen. 

Det var inte självklart att utvärderingen skulle avse alla dessa mål eftersom ett visst antal mål 

fick väljas bort. Vilka mål som skulle tas med och vilka som skulle väljas bort beslöts av 

Högskoleverket efter förslag från bedömargruppens 20 medlemmar, det vill säga 14 

representanter för lärosätena, 3 yrkeslivsrepresentanter och 3 studentrepresentanter. De 14 

lärosätesrepresentanterna i bedömargruppen läste tillsammans med övriga 36 ämnesexperter 

sammanlagt 973 examensarbeten. Alla 50 ämnesexperter ansågs kunna bedöma 

examensarbeten från hela det företagsekonomiska fältet på kandidatnivå, under det att 

examensarbeten på avancerad nivå fördelades efter ämnesexperternas specialisering.  

De mål som valdes bort var mål 5, mål 7 och mål 8. Anledningen till att just dessa mål valdes 

bort var att bedömargruppen inte ansåg det möjligt att utvärdera dem med hjälp av de fyra 

underlag som Högskoleverket fastställde som underlag för utvärderingen: 1) examensarbeten, 

2) självvärderingar, 3) alumnenkäter, och 4) studentintervjuer vid platsbesök. De uteslutna 

målen betraktades således inte som mindre viktiga utan enbart som omöjliga att utvärdera 

med hjälp av de fastställda underlagen.  
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Valet av mål gjordes således av praktiska skäl. Konsekvenser av observationen om ”what gets 

measured gets done” (Mason Haire, citerad i Peters & Waterman, 1982, s. 2682) spelade inte 

någon större roll i diskussionerna. Se tabell 2 för en översikt av valda respektive uteslutna 

mål. 

Valda mål  

 

1 a Ämneskunskap 

1 b Metodkunskap 

2 Analysförmåga 

3 Självständighet 

4 Framställningsförmåga 

6 Bedömningsförmåga 

Uteslutna mål  

 

5 Yrkeskompetens 

7 Vetenskapsinsikt 

8 Insikt om vidareutbildningsbehov  
 

 

Tabell 2. Sammanställning av mål som medtogs och uteslöts vid ämnesutvärderingen i företagsekonomi 

(magisterexamen). 

Av de fyra underlagen skulle enligt instruktionerna från Högskoleverket till bedömargrupp 

och ämnesexperter examensarbetena väga ”tungt”. I praktiken kom de att bli helt 

utslagsgivande. Men de anonymiserade examensarbetena kunde inte utgöra grund för 

fullständig bedömning av de medtagna målen. Självständighetsmålet kunde inte bedömas 

genom en skriftlig rapport eftersom det inte fanns information om det var ensam- eller 

samförfattat och inte heller fanns det någon möjlighet att veta hur mycket bistånd handledaren 

hade gett. Det framgick inte heller om det var ett arbete som omfattade 15 eller 30 

högskolepoäng, och bedömarna visste inte heller om det var skrivet vid ett lärosäte med krav 

att det skulle färdigställas inom kurstiden, vanligen 8-10 veckors heltidsarbete, eller om 

studenterna haft rätt att fortsätta att arbeta med sin uppsats under ytterligare en eller flera 

terminer. De aspekter av de utvalda målen som bedömdes genom examensarbetena framgår 

av tabell 3. 

Att självständighetsmålet ändå togs med i den totala bedömningen hängde samman med att 

examensarbetena uttryckligen kallas självständiga arbeten, vilket gjorde det motsägelsefullt 

att utesluta självständighet. Det målet fick i stället bedömas genom självvärderingarna och 

studentintervjuerna vid platsbesöken. Svårigheten att gradera dessa underlag mot varandra 

ledde dock till att självständighetsmålet i praktiken genomgående fick omdömet hög på den 

                                                           
2 Peters, T. J., & Waterman, R. H. (1982). In Search of Excellence: Lessons from America’s Best Run 

Companies. New York: Harper-Row. 
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tregradiga skalan mycket hög/hög/bristande. Med andra ord innebar detta att trots att 

självständighetsmålet fanns bland de utvalda målen så kunde inte eventuella skillnader mellan 

de granskade utbildningarna urskiljas i det avseendet.  

Valda mål Mål bedömda genom examensarbetena 
1 a Ämneskunskap 
1 b Metodkunskap 
2 Analysförmåga 
3 Självständighet 
4 Framställningsförmåga  
6 Bedömningsförmåga  

I dess helhet genom examensarbetena 
I dess helhet genom examensarbetena 
I dess helhet genom examensarbetena 
Endast genom andra underlag än examensarbetena 
Endast skriftlig förmåga, muntlig förmåga genom andra underlag  
Endast vetenskapliga bedömningar 

 
Tabell 3. Aspekter på valda mål som bedömdes genom examensarbetena 

Beträffande mål 4, som avser både skriftlig och muntlig framställningsförmåga, fanns en 

liknande svårighet som för självständighetsmålet beträffande den muntliga delen. Muntlig 

framställning övas i anknytning till examensarbeten vid seminariebehandlingen och vid vissa 

lärosäten även genom särskilda presentationer, till exempel inför företagsrepresentanter, men 

det kan inte den som läser en anonymiserad skriftlig rapport veta och förstås inte heller 

bedöma. Målet muntlig framställning kom därför att vid bedömningen bli beroende av 

måluppfyllelsen för skriftlig framställning. Trots att frågor ställdes om muntlig framställning i 

samband med platsbesök på de olika lärosätena, så kom omdömet om skriftlig framställning 

därigenom att bestämma det samlade omdömet om mål 4 (framställningsförmåga). 

Att endast vetenskapliga bedömningar kom med i mål 6 (och inte samhälleliga och etiska) 

hänger samman med att sådana aspekter normalt inte utgör bedömningskriterier för 

examensarbeten. Som framgår av följande avsnitt byggdes bedömningskriterierna upp av 

aspekter på kvalitet som bedömargruppen ansåg utgjorde normen inom disciplinen vid 

bedömning av examensarbeten. Eftersom den kriterielista som blev resultatet av det arbetet 

endast berörde vetenskapliga bedömningar härleddes endast den egenskapen ur 

examensarbeten. Examensarbetena sågs inte som lämpade sig som redskap för att bedöma 

studenters förmåga till etiska och samhälleliga bedömningar (vad det nu är). Någon alternativ 

metod att fånga in detta utvecklades inte. Det innebär självfallet inte någon värdering av 

betydelsen av etisk bedömningsförmåga, bara att den inte lät sig mätas med de tillgängliga 

underlagen i allmänhet och examensarbetena i synnerhet. 

3. Om det praktiska arbetssättet vid bedömningen av examensarbeten 

Bedömargruppen hade att ta ställning till hur högskoleförordningens mål skulle kunna 

omformas till bedömningskriterier som både skulle fånga det som man kunde enas om som 
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kännetecknande för kvalitet, och som skulle återspegla målen. Målen skulle kunna delas upp i 

komponenter genom att det som nämndes i dem uttrycktes som delmål, men det fanns 

uppenbara svårigheter att på ett tydligt sätt relatera det till etablerade kvalitetskriterier som 

tillämpades i praktiken. Som ett alternativ föreslogs att i stället utgå från tillgängliga 

kvalitetskriterier och ur dem bygga upp bedömningar som skulle kunna summeras till hur 

förordningens mål blivit uppfyllda. 

De två ansatserna sammanfattas i tabell 4. 

Nedbrytningsansatsen Uppbyggnadsansatsen 
Högskoleförordningens mål bryts ner i mindre 

beståndsdelar som uppsatsläsarna ska värdera. 
 

Kriterier som bygger på praxis vid olika lärosäten 

kopplas samman med högskoleförordningens mål. 

Problem: ger allmänt hållna kriterier som avviker från 

hur uppsatsbedömning brukar göras enligt etablerade 

normer inom disciplinen. 

Problem: kopplingen mellan kriterier och mål är inte 

uppenbar och svårförenlig med komplexa och 

överlappande mål-medel-kedjor. 

 
Tabell 4. Möjliga tillvägagångssätt vid utformning av bedömningskriterier. 

 

Efter diskussioner i bedömargruppen valdes uppbyggnadsansatsen genom vilken 

bedömningskriterier enligt en specificerad lista överfördes till omdömen i termer av målen 

genom tre steg: 

1) Bedömning enligt en kriterielista som utvecklades inom bedömargruppen med hjälp 

av bedömningsmallar som samlats in av Högskoleverket 

2) Överföring av bedömningarna till en delmålslista enligt Högskoleverkets specificering 

3) Inmatning av sammanvägningar av delmålsbedömningar till utlåtanden om de valda 

målen (fem för magisterexamen och fyra för kandidatexamen) i Högskoleverkets så 

kallade bedömarvy, det vill säga ett webbaserat schema där det för alla åtta mål gick 

att ange omdömena bristande/hög/mycket hög (uttryckt som 1, 2 eller 3), samt även att 

i fritext ange kommentarer. Vid uteslutna mål skulle omdömet ”kan ej bedömas” 

markeras med koden 0. 

Som utgångspunkt för uppsatsläsningen och bedömningen utformade bedömargruppen 

således en kriterielista (bilaga 1), baserad på kriterielistor från ett flertal lärosäten samt i 

omgångar vidare bearbetad, modifierad och kondenserad dels vid plenarmöten med 

bedömargruppen, dels inom Högskoleverket. Hur kriterielistan var avsedd att användas 

diskuterades med ämnesexperterna (det vill säga de akademiska lärare som tillsammans med 
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bedömargruppens medlemmar utförde uppdraget som uppsatsläsare och uppsatsbedömare) 

vid två tillfällen med hälften av dem närvarande vid ettdera tillfället. Trots det fick några 

uppsatsläsare bara skriftlig information om tillvägagångssättet.3  

Fast de skriftliga anvisningarna var tydliga kan ändå en del uppsatsläsare gjort 

totalbedömningar med direkt utgångspunkt från målen, vilket kan ha minskat likformigheten i 

bedömningarna. De ifyllda kriterielistorna sändes inte in till verket och informationen i dem 

är därför inte möjlig att återföra till lärosätena. 

Anvisningarna i kriterielistan innehöll följande text (se bilaga 1): 

Mycket hög kvalitet” markeras i kolumn 3,”hög kvalitet” i kolumn 2 och ”bristande kvalitet” i kolumn 
1. Icke ifylld rad (ruta) innebär att bedömningskriteriet saknas helt/inte finns dokumenterat i 
uppsatsen. Omdömena kan betraktas som minnesanteckningar, och kryssen ska således inte summeras 
till ett slutomdöme.  
 
Bedömningskriterierna är utformade för att vid behov kunna fungera som stöd vid granskningen av 
examensarbeten mot examensmålen. Likaså är bedömningsspecifikationerna för respektive kriterium 
som redovisas nedan tänkta att vid behov kunna fungera som stöd vid bedömningen mot 
examensmålen. För graderingen ”hög kvalitet” kan det innebära att specifikationerna i princip är 
uppfyllda och att ingen vidare motivering därmed behöver föras in i bedömarvyn. För övriga två 
graderingar kan särskilda specificeringar angående förtjänster eller brister vara önskvärda/nödvändiga 
i fältet för bedömningskriterier i bedömarvyn. 

 
Som framgår av bilaga 1 kompletterades kriterielistan med specifikationer av vad som skulle 

anses med ”hög” kvalitet, och för nivån ”mycket hög” angavs att man skulle lägga in lämpliga 

förstärkningsord som god, hög, väl, mycket osv.   

Varje mål hade delats upp i delar som helt enkelt motsvarade de olika komponenterna i den 

mening som utgjorde formuleringen av målet. Kriterier från kriterielistan knöts till vart och ett 

av delmålen (med undantag av mål 6 där alla delmål kopplades till den vetenskapliga 

bedömningsförmågan). Samma kriterium kunde kopplas till flera delmål. För varje delmål 

fördes kriterieomdömena in i rutan ”bedömningskriterier” i ett särskilt formulär genom vilket 

kriterielistans omdömen överfördes till delmålen (se bilaga 2: Formulär för överföring av 

bedömningskriterier till delmål).  

Därefter sammanvägdes omdömena vid delmålen i formuläret till omdömen om uppfyllandet 

av huvudmålen, som först fördes in rutan ”omdöme” och därefter matades in i databasen HSV 
                                                           
3 Som framhålls i budgetpropositionen för 2013 (utgiftsområde 16, s. 81) kan själva bedömningsarbetet ses som 

ett slags kvalitetsåtgärd (givet att ämnesexperterna verkligen blir involverade i bedömningsprocessens alla 

delar): ”Dessutom får de bedömare som deltar i utvärderingarna god kännedom om och inblick i olika 

utbildningar och kan därför vara en resurs för lärosätena i deras interna kvalitetsarbete.” 
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Direkt (den s.k. bedömarvyn). Inga särskilda riktlinjer utfärdades för sammanvägningen utan i 

det skedet måste uppsatsläsarna lita till sin egen omdömesgillhet eftersom olika slags 

viktningsregler blivit både för komplicerade och godtyckliga.  

4. Diskussion 

En fundamental aspekt på bedömningsprocessen var att enskilda examensarbeten inte skulle 

ombedömas. Alla utlottade arbeten hade minst fått betyget godkänd, och att en bedömare 

angivit omdömet ”bristande” avseende ett visst mål innebar inte ett ställningstagande med 

innebörden att examensarbetet inte hade bort bli godkänt. Inte ens om bedömaren angett 

omdömet ”bristande” på vartenda för ett visst examensarbete innebar det en tolkning att 

arbetet hade bort bli underkänt. Bedömargruppens utlåtanden gällde endast måluppfyllelse för 

varje enskilt mål, inte måluppfyllelse per uppsats. Hur många mål som bedömdes som 

bristande per uppsats var inte någon aspekt som behandlades. 

Däremot var det väsentligt hur stor andel av uppsatserna från en utbildning som fått omdömet 

”bristande” eller ”mycket hög” på ett visst mål och vad som skulle ”behövas” i det avseendet 

för att det sammanlagda omdömet avseende det målet skulle sammanfattas som ”bristande” 

eller ”mycket hög”. Några procentandelar fastställdes inte, men eftersom alla rådata finns i 

Högskoleverkets rapport för varje lärosäte går det att räkna ut ungefär var gränsen gick, dels 

för omdömet bristande, dels för mycket hög kvalitet. Man kommer då att finna att den 

varierar, vilket beror på att bedömargruppen vägde in förekomsten av ”mycket hög” som 

kompensation för brister och vice versa. Ett exempel på hur sammanställningarna av ”rådata” 

redovisades för bedömargruppen finns i tabell 5 nedan. 

Bedömare Nivå Titel Mål1a Mål1b Mål2 Mål3 Mål4 Mål6 
Bedömare 29 Magister Uppsatsens titel 1* 1 1 0 2 1 
Bedömare 17 Magister Uppsatsens titel 3 2 3 0 2 2 
Bedömare 50 Magister Uppsatsens titel 2 2 2 0 2 2 
Bedömare 4 Magister Uppsatsens titel 2 1 2 0 1 2 
Bedömare 37 Magister Uppsatsens titel 2 2 2 0 2 2 
Bedömare 9 Magister Uppsatsens titel 3 2 0 0 2 0 
Bedömare 21 Magister Uppsatsens titel 1 1 1 0 1 1 
Bedömare 46 Magister Uppsatsens titel 2 2 2 0 3 2 
Bedömare 12 Magister Uppsatsens titel 2 2 2 0 2 2 
Bedömare 28 Magister Uppsatsens titel 3 2 2 0 2 2 
Bedömare 36 Magister Uppsatsens titel 3 3 3 0 3 3 
Bedömare 21 Magister Uppsatsens titel 2 2 2 0 2 1 
Not:  

*1= bristande kvalitet, 2=hög kvalitet, 3= mycket hög kvalitet, 0=ej bedömd genom examensarbeten (bedömd 

på andra underlag eller saknad uppgift). Omdömena markerades också med färger: 1=rött, 2=ljusblått, 3=grönt.  
 
Tabell 5. Exempel på redovisning för bedömargruppen av omdömen om examensarbeten på magisternivå.  
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Bedömargruppen gjorde inga jämförelser med ECTS-skalan, men man kan i efterhand notera 

dels att ”brister” (shortcomings) i viss utsträckning enligt den betygsskalans definitioner 

uttryckligen anges som acceptabla för godkänt betyg (se tabell 6 nedan), dels att det finns 

förväntningar på en normalfördelning där betygen D och E, som i sin definition innehåller 

termen ”shortcomings” eller ”minimum criteria”, inte förväntas överstiga 35 %. Även om 

någon procentgräns inte fastställdes för att avgöra om andelen examensarbeten med omdömet 

”bristande” skulle medföra att hela det berörda målet skulle få det omdömet, kan man i 

efterhand se att utfallet kom att innebära att mycket mer än så inte godtogs. Enligt 

Högskoleverkets riktlinjer fick inget mål ha blivit bedömt som bristande för att totalomdömet 

”hög kvalitet” skulle kunna ges, så ett sådant omdöme kom alltså att fälla en hel utbildning 

vid ett lärosäte. 

Grade Percentage of successful 
students normally 
achieving the grade 

ECTS definition 

A 10 % EXCELLENT: outstanding performance with only minor errors 
B 25 % VERY GOOD: above average standard but with some errors 
C 30 % GOOD: generally sound work but with a number of notable errors 
D 25 % SATISFACTORY: fair but with significant shortcomings 
E 10 % SUFFICENT: performance meets minimum criteria 
FX  FAIL: some more work required before the credit can be awarded 
F  FAIL: considerable further work is required 
 
Källa: Guide to good practice – Erasmus and Lingua Action II. Commission of the European Communities, 
Erasmus Bureau, 1993.  
 
Tabell 6. ECTS-betygsskalan. 
 

Endast en uppsatsläsare har bedömt varje examensarbete. Det räcker med att tänka på hur 

sakkunnigbedömningar vid tjänstetillsättningar görs för att inse att det har spelat roll hur 

bedömarna har lottats ut på de olika examensarbetena. Trots försöken att kalibrera 

bedömningskriterierna genom den här beskrivna uppbyggnadsmetoden och 

informationsmötena är det sannolikt att andra bedömare skulle ha kommit fram till andra 

omdömen i vissa fall. Det förefaller som att det funnits både ”hökar” och ”duvor” bland 

uppsatsläsarna, men eftersom dessa fördelats över alla lärosäten kan det vara rimligt att anta 

att effekterna av olika kravnivåer jämnat ut sig någorlunda på varje lärosäte.  

Man kan dock tycka att åtminstone examensarbeten som fått omdömet ”bristande” på vissa 

mål borde ha bedömts av två personer, men det var inte möjligt av kostnadsskäl. Resurserna 

kunde dock ha använts på andra sätt. Alumnenkäten kunde till exempel inte tolkas på något 
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tydligt sätt i förhållande till måluppfyllelse, och kostnaden för den kunde ha lagts på 

omläsning av uppsatser som bedömts brista avseende vissa mål. 

Högskoleverkets utlåtande har fått stora effekter på de lärosäten där examensrätterna 

ifrågasatts. Kvalitetsfrämjande åtgärder har initierats som underlag för den rapport som ska 

inlämnas till Högskoleverket för dess beslut om eventuellt återkallande av examensrätten. De 

arbetsdokument som bedömargruppen utformat och anlitat är offentliga handlingar och är väl 

spridda bland lärosätena. Man kan dock notera att exempelvis kriterielistan uttryckligen inte 

är avsedd för att bedöma examensarbeten i deras helhet utan enbart för att ge underlag för 

samlad bedömning av uppfyllelsen av de separata examensmålen. I anvisningarna anges att 

kryssen inte ska summeras till ett totalomdöme, även om ett sådant kvalitativt omdöme också 

är ett bedömningskriterium för vissa mål. Det finns dock en uppenbar risk för att kriterielistan 

övertolkas som ett officiellt föreskrivet instrument för bedömning av examensarbeten. Det 

finns redan exempel på att kriterielistan används så. Bedömargruppen var medveten om den 

risken men underskattade den kanske. Det är ett bekymmer om detta leder till att 

formuleringen ”what gets measured gets done” blir besannad. Det finns andra aspekter på 

examensarbeten än det som står i kriterielistan som är viktiga, och det finns andra aspekter på 

utbildningar än det som alls kan återspeglas i examensarbeten som är väsentliga 

kvalitetsdimensioner. Till det hör inte minst det av praktiska skäl bortvalda målet 

yrkeskompetens.4 

De lärosäten som fått omdömet ”mycket hög kvalitet” kommer som belöning att få ett 

resurstillskott. Det kan dock noteras att omdömet ”bristande” innebär att insatser måste göras 

av den institution eller avdelning som är värd för ämnet, under det att resurstillskottet går till 

                                                           
4 Avsikten var att yrkeskompetens eller anställningsbarhet skulle mätas genom alumnenkäterna, vilket dock inte 

lät sig göras. I budgetpropositionen 2013 för (utgiftsområde 16, s. 81) kommenterar regeringen detta på följande 

sätt: ” [U]tbildningens användbarhet i arbetslivet, s.k. anställningsbarhet, är ett viktigt resultat som bör 

inkluderas i kvalitetsutvärderingarna. Regeringen gjorde därför bedömningen att resultat från enkäter till tidigare 

studenter bör ingå som ett bedömningsunderlag, men att olika aspekter på anställningsbarhet även kan inkluderas 

i övriga bedömningsunderlag, dvs. de självständiga arbetena och lärosätenas självvärderingar. I de utvärderingar 

som Högskoleverket genomfört har det visat sig finnas stora metodproblem med enkäter till tidigare studenter, 

framför allt i fråga om svarsfrekvensen. Det har medfört att dessa enkäter inte har kunnat ligga till grund för den 

samlade bedömningen av utbildningen såsom var avsikten. Det är enligt regeringens uppfattning viktigt att 

utbildningarnas användbarhet i arbetslivet bedöms även i de kommande utvärderingarna, men det bör vara en 

fråga för Universitetskanslersämbetet att finna lämpliga former för detta.” 
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lärosätet som helhet utan garanti att belöningen kommer den berörda avdelningen till del. Den 

obalansen behöver hanteras på ansvarsfullt sätt inom lärosätena. 

Företagsekonomi hör till de ämnen för vilka resultatet av ämnesutvärderingen inneburit att en 

hög andel av lärosätena fått examensrätten ifrågasatt, även om det finns andra ämnen med en 

ännu högre andel. Bedömningsförfarandet har dock skiftat mellan ämnena, så det finns ingen 

grund att därav dra slutsatser om att den generella kvaliteten skulle vara högre i vissa ämnen 

än i andra. Däremot kan det vara ett tecken på att företagsekonomer ställer höga krav på sig 

själva och på varandra. Det finns ämnen – till exempel genusvetenskap – där utfallet är att 

inga lärosäten bedöms ha bristande kvalitet. Det är inte självklart att det är ett kvalitetstecken, 

och det är inte heller självklart att de rapporterade bristerna bland företagsekonomerna 

indikerar bristande kvalitetskrav. 

5. Sammanfattande reflektioner 

Ämnesutvärderingen har både fått kritik och beröm, en del berättigat, annat oberättigat. Något 

som inte uppmärksammats så mycket är att utvärderingen av praktiska skäl inte beaktat alla 

mål, t.ex. målen att förbereda för yrkesverksamhet. Det är ett centralt utbildningsmål som inte 

så lätt återspeglas i examensarbetena. Det är viktigt att sådana inslag i utbildningen inte blir 

nedprioriterade när fokuseringen på examensarbetena skärps. 

Att endast sådant som kan bedömas genom examensarbetena i praktiken fick genomslag på 

omdömet kan bli ett problem genom att det kan styra uppläggningen av examensarbetena i 

olämplig riktning. Självständighetsmålet kunde inte bedömas, men examensarbeten är som 

påpekats just ”självständiga arbeten”. Det är viktigt att handledarnas roll blir tydlig: stödjande 

på alla tänkbara sätt men inte spökskrivare. 

Enhetliga bedömningskriterier har troligen inte tillämpats helt och hållet. Kritiken som 

framförts har kanske snarast varit den motsatta, nämligen att alltför stelbenta och övertydliga 

kriterier använts. Vi vill hävda att bedömningskriterierna genom den kollegiala 

beredningsprocessen i bedömargruppen blev väl förankrade i etablerade bedömningsnormer 

inom disciplinen, och att problemet snarast var det motsatta: det kan ha funnits uppsatsläsare 

som inte tillämpade bedömningskriterierna, och det kan funnits skiftande kravnivåer. 

Fördelarna med ett utvärderingssystem som fokuserar på resultat i stället för process är dock 

betydande. Att resultat och inte förutsättningar blev utvärderade gav en chans åt lärosäten som 

prioriterade undervisningen och utnyttjade resurserna väl. Vid examensrättsprövningar finns 
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inga resultat att bedöma, eftersom i sådana fall utbildningen av uppenbara skäl ännu inte 

startat i full skala, och vid sådana fall måste stor vikt läggas vid förutsättningarna. 

Utvärderingar av kvalitetsprocesser kan leda till fokus på ord i stället för handling. 

Resultatutvärdering kan förefalla orättvis, eftersom exempelvis lärosäten med studieovana 

studenter kanske lyfter deras förmåga mer (ett större ”förädlingsvärde”) – även om de inte når 

toppen – än lärosäten som attraherar studenter som kan prestera väl redan vid antagningen. 

Men resultatfokusering är ändå en utvärderingsmetod som innebär att det blir ”the bottom 

line” som räknas. 

Utvärderingsmodellens inriktning mot bedömning av mål och inte av hela uppsatser innebär 

en fokusering på vikten av kvalitet i alla delar av examensarbetena och inte bara på helheten. 

Även om man kunde önska att fler delar hade kunnat beaktas ger likväl ansatsen besked till 

lärosäten om vart särskilda ansträngningar för kvalitetsutveckling bör inriktas. 

En intressant fråga är hur examensarbeten i företagsekonomi kan komma att förändras och hur 

de i så fall kan komma att se ut om samma kvalitetsutvärderingssystem ska tillämpas igen om 

fyra år (eller för all del redan tidigare, för civilekonomprogrammet). Fördelarna med ett 

resultatinriktat utvärderingssystem skulle potentiellt kunna få en motvikt i icke önskvärda 

effekter, inte minst med tanke på devisen ”what you measure is what you get”. Ett sådant 

scenario skulle kunna vara att examensarbetena kommer att bli alltmer välskrivna produkter 

med tilltagande tonvikt på ämnes- och metodkunskap och analysförmåga, men som tagits 

fram i en osjälvständig process som inte gagnar utvecklingen av studenternas 

yrkeskompetens. Möjligen skulle underlagen för bedömning av examensarbeten kunna 

kompletteras, exempelvis med kvalitativa omdömen från handledare (och i förekommande 

fall uppdragsgivare eller andra avnämare), för att motverka en sådan utveckling. Det är också 

tänkbart att kriterielistan kan komma att bli alltför normgivande för examinationen av 

examensarbeten på våra lärosäten, trots de invändningar vi anfört här mot en sådan 

utveckling. Ett möjligt botemedel från detta skulle kunna vara att intensifiera meningsutbytet 

inom lärarkåren i företagsekonomi om vad som kännetecknar kvalitet i vårt ämne. Det är en 

viktig uppgift för Föreningen Företagsekonomi i Sverige. 
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Bilaga 1  

Bedömningskriterier som stöd vid granskning av examensarbeten i företagsekonomi 
 

� Kandidat   �Magister 1 år   � Magister 2 år (Master) 
Examensarbete: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ev. nyckelord: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 
Mkt hög 
kvalitet 

2 
Hög 

kvalitet 

1 
Bristande 
kvalitet 

A Problematisering    
A 1 Identifiering och formulering av problem � � � 

A 2 Problematiseringens relevans � � � 

A 3 Syfte inklusive avgränsningar � � � 

B Teorier och begrepp    
B 1 Förtrogenhet med teoretiskt tänkande � � � 

B 2 Tidigare relevant forskning � � � 

B 3 Analysmodell med operationalisering av begrepp � � � 

C Övergripande metod eller angreppssätt    
C 1 Redogörelse och motivering för vald design � � � 

C 2 Designens relevans med hänsyn till problem, modell och data � � � 

C 3 Redogörelse för insamling och analys av material och data � � � 

D Redovisning, analys, resultat och slutsatser    
D 1 Avrapportering � � � 

D 2 Tolkning och analys kopplade till använda teorier, begrepp 
och metod 

� � � 

D 3 Slutsatser relaterade till syfte och problem � � � 

D 4 Formalia � � � 

E Övergripande perspektiv    
E 1 Sammanhang mellan problem, syfte, teori, modell, metod, 
data och slutsatser (den röda tråden) 

� � � 

E 2 Kritiskt förhållningssätt � � � 

E 3 Reflektion och kreativitet � � � 

E 4 Trovärdigheten i tillvägagångssätt, resultat och slutsatser � � � 

E 5 (endast för magister 2 år/master 2 years): Vetenskapligt 
bidrag 

� � � 

Kommentarer 

”Mycket hög kvalitet” markeras i kolumn 3,”hög kvalitet” i kolumn 2 och ”bristande kvalitet” i kolumn 1. Icke 

ifylld rad (ruta) innebär att bedömningskriteriet saknas helt/inte finns dokumenterat i uppsatsen. Omdömena 

kan betraktas som minnesanteckningar, och kryssen ska således inte summeras till ett slutomdöme.  

Bedömningskriterierna är utformade för att vid behov kunna fungera som stöd vid granskningen av 

examensarbeten mot examensmålen. Likaså är bedömningsspecifikationerna för respektive kriterium som 

redovisas nedan tänkta att vid behov kunna fungera som stöd vid bedömningen mot examensmålen. För 

graderingen ”hög kvalitet” kan det innebära att specifikationerna i princip är uppfyllda och att ingen vidare 

motivering därmed behöver föras in i bedömarvyn. För övriga två graderingar kan särskilda specificeringar 

angående förtjänster eller brister vara önskvärda/nödvändiga i fältet för bedömningskriterier i bedömarvyn. 
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Bedömningsspecifikationer för nivån ”hög kvalitet” 
För nivån ”mycket hög kvalitet” läggs lämpligen förstärkningsord till (god, väl, mycket etc.). 
Bedömningskriterierna ovan gäller för examensarbeten på kandidat- (utom 5.5), magister- och 
masternivå. Vid magister- och masternivå ställs högre krav i enlighet med examensmålen för 
dessa två examina (se bilaga med examensmålen). 
 
 

 Bedömningskriterier Bedömningsspecifikationer för nivån ”hög kvalitet” 
A Problematisering  

A 1 Identifiering och formulering av 
problem 

Problemdiskussionen ska vara koncis, genomtänkt och 
strukturerad. Den ska utmynna i en tydlig och motiverad 
problemformulering som självständigt identifierats och skapats av 
författaren.  

A 2 Problematiseringens relevans Valet av problem ska vara relevant med avseende både på tidigare 
kunskaper/studier inom området och på dess betydelse för 
yrkesliv, samhällsfrågor och/eller kunskapsutveckling. Valet ska 
motiveras och studieobjekt definieras. 

A 3 Syfte inklusive avgränsningar Uppgiften ska vara preciserad och avgränsad så att den är 
genomförbar och så att det går att avslutningsvis läsa ut resultatet. 
Syftet ska ha ett generellt intresse utöver uppsatsskrivande 

B Teorier och begrepp  
B 1 Förtrogenhet med teoretiskt 

tänkande 
Inkluderar bl.a. förmåga att skilja mellan begrepps teoretiska och 
vardagliga betydelse.  

B 2 Tidigare relevant forskning Tidigare viktiga arbeten inom det valda problemområdet ska vara 
identifierade, och arbetet anknutet till befintlig teori- och 
begreppsbildning. 

B 3 Analysmodell med 
operationalisering av begrepp 

Ska visa förmåga att välja och vid behov anpassa en användbar 
begreppsapparat som knyter an till tidigare relevant forskning och 
som uttryckligen används för behandlingen av det valda 
problemet. Begreppen ska uttryckas så att de kan definieras 
och/eller observeras. Valet av begrepp (teori, modell, tidigare 
studier) ska göras med koppling till problemet. 

C Övergripande metod eller 
angreppssätt 

 

C 1 Redogörelse och motivering för 
vald design 

Metodvalets för- och nackdelar ska diskuteras samt begränsas till 
problemrelevanta aspekter. Genomförandet ska vara uppenbart 
och kontrollerbart för läsaren. 

C 2 Designens relevans med hänsyn 
till problem, modell och data 

Den valda metoden ska motiveras och kopplas till problem, teori 
och modell.  

C 3 Redogörelse för insamling och 

analys av material och data 

Redogörelsen för insamling och analys ska vara konsistent och 

författaren ska visa medvetenhet om hur bl.a. kvantitativa och 

kvalitativa analysmetoder används beroende på vald ansats. 

D Redovisning, analys, resultat 
och slutsatser 

 

D 1 Avrapportering Avrapportering av det empiriska materialet ska vara systematisk, 
med eventuell koppling till den valda modellen. 

D 2 Tolkning och analys kopplade till 
använda teorier, begrepp och 
metod 

Analysen och tolkningen av materialet ska vara resonerande. 

D 3 Slutsatser relaterade till syfte och 
problem 
 

Resultat och slutsatser ska vara begripliga och diskuteras med 
avseende på trovärdighet, giltighet, relevans och besvara hur syftet 
uppfyllts. 

D 4 Formalia  Språket ska vara stringent och korrekt. Tillämpningen av figurer 
och tabeller ska vara formellt riktig. Systemet för källhänvisningar 
och källförteckning ska vara konsekvent. 

E Övergripande perspektiv  

E 1 Sammanhang mellan problem, 
syfte, teori, modell, metod, data 

Arbetet ska utgöra en helhet där problemformulering, teori, 
modell, val av metod, redovisning av insamlat och analyserat 
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och slutsatser (den röda tråden) empiriskt material samt slutsatser hänger väl ihop och följer logisk 
på varandra. Arbetet har en balanserad disposition, ett logiskt 
framställningssätt och läsbarhet samt röd tråd.  

E 2 Kritiskt förhållningssätt Visar förmåga att förhålla sig kritisk till egna och andras tankar, 
till teoretiskt och empiriskt källmaterial samt till det egna arbetet 
relaterat till samhälleliga, ekonomiska och etiska aspekter. 

E 3 Reflektion och kreativitet Visar förmåga att reflektera och tänka nytt. 
E 4 Trovärdigheten i tillvägagångs-

sätt, resultat och slutsatser 
Redogör för tillvägagångssättet på ett trovärdigt, logiskt och 
begripligt sätt. 

E 5 (endast för magister 2 år/master 2 
years): Vetenskapligt bidrag 

Kunskapsbidraget ska vara tydliggjort och relaterat till syftet. 
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Bilaga 2. Formulär för överföring av bedömningskriterier till delmål 

KANDIDATEXAMEN  

Examensarbete: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mål i examensordningen som bedöms genom examensarbetena (uppdelade i delmål)  

Underlaget visar att studenten per mål har 

Mål 1 

kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, 

inbegripet: 

Bedömnings-

kriterier 

Omdöme 

1.1 kunskap om områdets vetenskapliga grund  A1 A2 B1   

1.2 kunskap om tillämpliga metoder  A3 C1 C2   

1.3 fördjupning inom någon del av området B3  

1.4 orientering om aktuella forskningsfrågor B2  

   

Mål 2 

förmåga att 

Bedömnings-

kriterier 

Omdöme 

2.1 söka relevant information i en problemställning C3  

2.2 samla relevant information i en problemställning C3  

2.3 värdera relevant information i en problemställning D2   

2.4 kritiskt tolka relevant information i en problemställning D3 E3  

2.5 kritiskt diskutera företeelser,  
2.6 kritiskt diskutera frågeställningar  
2.7 kritiskt diskutera situationer 

D3 E2 E4  

   

Mål 4  

förmåga att 

Bedömnings-

kriterier 

Omdöme 

4.2 skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och 

lösningar i dialog med olika grupper 

D1 D4 E1  

   

Mål 6 

förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till 

Bedömnings-

kriterier 

Omdöme 

6.1 vetenskapliga aspekter 
6.2 samhälleliga aspekter 
6.3 etiska aspekter 

E2 E3 E4  
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MAGISTEREXAMEN  

Examensarbete: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mål i examensordningen som bedöms genom examensarbetena (uppdelade i delmål)  

Underlaget visar att studenten per mål har 

Mål 1a 

kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, 

inbegripet: 

Bedömnings-

kriterier 

Omdöme 

1a.1 såväl överblick över området  A1 A2 B2  

1a.2 som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området  B3  

1a.3 samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete B2  

   

Mål 1b 

kunskap och förståelse  

Bedömnings-

kriterier 

Omdöme 

1b.1 fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen C1 C2 C3  

   

Mål 2  

förmåga att 

Bedömnings-

kriterier 

Omdöme 

2.1 integrera kunskap B1 B3 D3 E1 

E3 

 

2.2 analysera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer 

även med begränsad information 

 

B3 D2  

2.3 bedöma komplexa företeelser frågeställningar och situationer 

även med begränsad information 

 

D3  

2.4 hantera komplexa företeelser frågeställningar och situationer 

även med begränsad information 

 

A3 C3   

   

Mål 4 

förmåga att 

Bedömnings-

kriterier 

Omdöme 

4.2 skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den 

kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog 

med olika grupper 

 

D1 D4 E1  
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Mål 6 

förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till 

Bedömnings-

kriterier 

Omdöme 

6.1 vetenskapliga aspekter 

6.2 samhälleliga aspekter 

6.3 etiska aspekter 

6.4 samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- 

och utvecklingsarbete 

E2 E3 E4  
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MASTEREXAMEN  

Examensarbete: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mål i examensordningen som bedöms genom examensarbetena (uppdelade i delmål)  

Underlaget visar att studenten per mål har 

Mål 1a  

kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, 

inbegripet 

Bedömnings-

kriterier 

Omdöme 

1a.1 såväl brett kunnande inom området  A1 A2 B2  

1a.2 som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av 

området  
B3 E5  

1a.3 samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete 

B2  

   

Mål 1b 

kunskap och förståelse  

Bedömnings-

kriterier 

Omdöme 

1b.1 fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för 

utbildningen 

C1 C2 C3  

   

Mål 2 

förmåga att 

Bedömnings-

kriterier 

Omdöme 

2.1 kritiskt och systematiskt integrera kunskap B1 B3 D3 E1 

E3 

 

2.2 analysera komplexa företeelser, frågeställningar och 

situationer även med begränsad information 

 

B3 D2  

2.3 bedöma komplexa företeelser frågeställningar och situationer 

även med begränsad information 

 

D3  

2.4 hantera komplexa företeelser frågeställningar och situationer 

även med begränsad information 

 

A3 C3  

   

Mål 4  

förmåga att 

Bedömnings-

kriterier 

Omdöme 

4.2 i såväl nationella som internationella sammanhang skriftligt 

klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap 

och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika 

grupper 

 

D1 D4 E1  

   

Mål 6 Bedömnings- Omdöme 
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förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn 

till 

kriterier 

6.1 vetenskapliga aspekter 

6.2 samhälleliga aspekter 

6.3 etiska aspekter 

6.4 samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- 

och utvecklingsarbete 

E2 E3 E4  

 
 


