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Bedömningsskalor för projekt inom 
utlysningen ”arbetsmiljö i kvinnodominerade 
sektorer” 
 
Detta dokument omfattar en beskrivning av gradering för bedömning av 
ansökningar inom utlysningen ”Arbetsmiljö i kvinnodominerade sektorer”, som 
utlystes 19 april 2016 – 31 maj 2016. 
 
 
Bedömningskriterier 
 
På en sju-gradig skala 
 

• Frågeställningarna 
• Projektets vetenskapliga värde 
• Projektets relevans och genomförbarhet 
• Metodik och genomförande  
• Kompetens och förutsättningar  

 
På en tre-gradig skala 
 

• Genus och mångfald  
• Kommunikation och samverkan 
• Nyttiggörande och praktisk betydelse/relevans av de förväntade 

resultaten 
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Bedömningsskalor 
 
Sju-gradig betygsskala 
 
(”Frågeställning”; ”Vetenskapligt värde”; ”Metodik”; ”Genomförande” och 
”Kompetens”) 
 

Bedömningsskala Betygsvärde 
7 Outstanding / 

Enastående   
Exceptionally strong application with neglible weaknesses / 
Exceptionellt stark ansökan med försumbara svagheter 

6 Excellent / 
Utmärkt 

Very strong application with negligible weaknesses / Mycket stark 
ansökan med försumbara svagheter 

5 Very good to 
excellent / 
Mycket bra till 
utmärkt 

Very strong application with minor weaknesses / Mycket stark 
ansökan med mindre svagheter 

4 Very good / 
Mycket bra 

Strong application with minor weaknesses / Stark ansökan med 
mindre svagheter 

3 Good / Bra  Some strengths, but also moderate weaknesses / Vissa styrkor men 
också vissa svagheter 

2 Weak / Svag A few strengths, but also at least one major weakness or several 
minor weaknesses / Några styrkor men åtminstone en större 
svaghet eller ett flertal mindre svagheter 

1 Poor / Dålig   Very few strengths and numerous major weaknesses / Mycket få 
styrkor och ett flertal större svagheter 

 

Tre-gradig betygsskala 
 
(”Genus och mångfald”; ”Kommunikation och samverkan”; ”Nyttiggörande och 
praktisk betydelse/relevans av de förväntade resultaten”) 
 

Bedömningsskala Betygsvärde 
3 Very good /  

Mycket god   
Very strong application with minor weaknesses / Mycket stark 
ansökan med mindre svagheter 

2 Good / God Strong application with minor weaknesses / Stark ansökan med 
mindre svagheter 

1 Weak / 
Bristande 

Very few strengths and numerous major weaknesses / Mycket få 
styrkor och ett flertal större svagheter 

 


