Regeringen
Utbildningsdepartementet

Luntmakargatan 13, Box 7851,
SE-103 99 Stockholm, Sweden
Tfn/Phone: +46 8 563 085 00
Fax: +46 8 563 085 50
hsv@hsv.se, www.hsv.se
Lena Eriksson
08-563 086 71
lena.eriksson@hsv.se
Beslut
2012-06-26
Reg.nr 63-248-12

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning
Härmed överlämnas en sammanställning av resultatet av de kvalitetsutvärderingar som
Högskoleverket genomfört i den första och andra utvärderingsomgången och som
beslutats senast den 26 juni 2012, tillsammans med det antal helårsekvivalenter dessa
motsvarar. Utvärderingsprojekten har varit följande:
Arbetsvetenskap
Biomedicin
Ekonomisk historia
Farmaci
Folkhälsovetenskap
Företagsekonomi
Genusvetenskap
Geografi, kulturgeografi, geovetenskap
Informatik
Journalistik
Kognitionsvetenskap, kognitiv neurovetenskap
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nationalekonomi
Psykologi
Sociologi, demografi
Statsvetenskap, freds- och konfliktstudier och utvecklingsstudier
De yrkesexamina som har utvärderats är biomedicinsk analytikerexamen,
receptarieexamen och psykologexamen. Utvärderingen har utgått från
examensbeskrivningarna i 2007 års examensordning. I vissa fall har dock
examensarbeten/självständiga arbeten inom sådana examina som utfärdats enligt 1993
års examensordning ingått i bedömningen av sådana arbeten. Detta har skett under
förutsättning att de självständiga arbetena skulle ha kunnat tillgodoräknas i en examen
enligt 2007 års examensordning.

Uppgifter om utfärdade examina under 2011 som har utvärderats, har rapporterats
från lärosätena till Högskoleverket och avser examina enligt 2007 års examensordning.
Det är dessa examina som utgör underlag för beräkningen av antalet
helårsekvivalenter. Den beräkningen har gjorts genom att respektive examen har
multiplicerats med det antal år med heltidsstudier som krävs för respektive examen.
Således har kandidatexamina multiplicerats med 3, masterexamina med 2,
receptarieexamen med 3 osv. Antalet examina respektive helårsekvivalenter per lärosäte
som har erhållit omdömet Mycket hög kvalitet redovisas i bilaga 1. I bilaga 2 finns en
sammanställning av samtliga examina respektive helårsekvivalenter med uppdelning på
dels det omdöme som beslutats dels på lärosäte. I bilaga 3 finns en sammanställning
över totala antalet utvärderade helårsekvivalenter per utvärderingsprojekt fördelade på
omdömen.
Totalt har 10 875 examina utfärdats under 2011 inom de utbildningar/examina som
har utvärderats och beslutats senast den 26 juni. Dessa examina motsvarar 28 297
helårsekvivalenter, inkl. Handelshögskolan i Stockholm (HHS), som fördelar sig på
följande sätt beträffande beslutat omdöme.
Mycket hög kvalitet: 3 651 (13 procent)
(Exkl. HHS: 2 976)
Hög kvalitet: 18 929 (67 procent)
Bristande kvalitet: 5 717 (20 procent)
För många av de utvärderade yrkesexamina gäller att också en generell examen har
utfärdats (dubbelexamen). Även dessa generella examina har utvärderats. Bland de
examina som erhållit omdömet Mycket hög kvalitet förekommer fyra dubbelexamina
vilket framgår av sammanställningen. Även i bilaga 2 och 3 är examina respektive
helårsekvivalenter bruttoredovisade.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Lars Haikola efter föredragning
av bitr. avdelningschefen Carin Callerholm i närvaro av avdelningschefen Maria
Sundkvist. I beredningen av ärendet har även utredaren Lena Eriksson,
avdelningschefen Annika Pontén och bitr. avdelningschefen Karin Järplid Linde
deltagit.
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