
 

      

 
 

KRITERIER FÖR BEDÖMNING 
VETENSKAPLIGA PROJEKT 
 
Excellens 

 

Följande aspekter räknas in: 

• Tydlighet och relevans i projektets mål 
• Trovärdighet i tillvägagångssätt att lösa 

problemställningen/metod 
• Klarhet i konceptet 
• Kvalitet i koordinering/organisation 

”Impact”/Grad av 
genomslag/påverkan/inverkan 

såväl inom den vetenskapliga sfären och 
inom sektorn besöksnäring* 

 
* Besöksnäringen är sammansatt av flera olika 
branscher. De största är hotell och restaurang 
tillsammans med övriga former av logi (t ex camping 
och stugor), transporter (flyg, järnväg, bussar, 
biluthyrning etc) och varuhandel, Kultur-, 
sportaktiviteter och rekreation är andra betydande 
delar av besöksnäringen. Besöksnäringens företag är 
ofta små eller mycket små, men det finns också några 
mycket betydelsefulla stora aktörer. En besökares 
totalupplevelse bygger på ett antal tjänster och 
produkter från ett antal både stora och små 
leverantörer. Därför finns ett starkt ömsesidigt 
beroende mellan besöksnäringens aktörer, företag, 
organisationer, evenemang och destinationer - man 
kompletterar varandra samtidigt som man är 
konkurrenter. 

Följande aspekter räknas in i bedömningen: 

• En bedömning av hur effektiva föreslagna insatser 
bedöms vara för nyttjande och spridning av 
projektresultaten, kommunikation av projektet. 

• Till vilken grad projektet bedöms ha en inverkan på 
det vetenskapliga fältet, (forskning, utbildning) 

• Till vilken grad kan projektets resultat inverka på 
svensk besöksnäring kvalitativt 

• Till vilken grad kan projektets resultat inverka på 
svensk besöksnäring kvantitativt (hur många (vilka) 
företag kan påverkas direkt/på sikt. Till vilken 
grad kan det få en positiv påverkan på 
omfattningen av inhemsk turism/utländska 
besökare.  

Implementering (kvalitet och effektivitet 
i planerat projektgenomförande) 

  

Följande aspekter räknas in i bedömningen: 

• Samstämmighet och effektivitet i arbetsplanen, 
inklusive lämpligheten i fördelningen av uppgifter 
och resurser 

• Ledningsstruktur och förfarande  
• Sammansättning av projektgruppen, hur deltagarna 

kompletterar varandra 
• Operativ förmågan att genomföra det föreslagna 

arbetet. 

Betyg sätts inom ramen för 1 – 5 poäng: 
1 — Mycket Svag.  Kriteriet är otillräckligt behandlat, eller det finns allvarliga svagheter. 
2 — Svag. I förslaget behandlas i stort sett kriteriet, men det finns betydande brister. 
3 — Bra. I förslaget behandlas kriteriet väl, men ett antal brister finns. 
4 — Mycket bra. I förslaget behandlas kriteriet mycket väl, men ett litet antal brister finns. 
5 — Utmärkt. I förslaget behandlas framgångsrikt alla relevanta aspekter av kriteriet. 
Eventuella brister är små. 
 
Trösklar  
Tröskeln (för att projektet ska behandlas på beslutsmötet) för enskilda kriterier är 3.  
Den totala tröskel, som gäller för summan av de tre individuella poängen är 10. 


