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K2:s  publiceringspolicy  
Syftet med denna policy är att visa hur publicering av forskningsresultat fungerar på
K2 genom att tydliggöra själva processen samt vilka riktlinjer och kriterier som finns.
Det handlar till exempel om publicering i vetenskapliga tidskrifter, våra rapportserier
eller vårt faktablad. K2:s publiceringspolicy riktar sig till forskare vid K2 som ska
publicera sina forskningsresultat. Denna policy omfattar inte
forskningskommunikation via till exempel webbplats, nyhetsbrev och sociala kanaler.

Publikationstyper  
K2-resultat kan publiceras genom något av följande vis:
•
•
•

Vetenskapliga tidskrifter.
K2:s rapportserier: K2 Outreach, K2 Working Papers och K2 Research.
K2:s faktablad ”Kollektivtrafikforskning på 5 minuter”.

Medan K2 Outreach skrivs på svenska, kan både Working Papers och K2 Research
skrivas på antingen svenska eller engelska. Faktabladet Kollektivtrafikforskning på 5
minuter skrivs alltid på svenska.
Publicering i K2:s rapportserier ska främst betraktas som ett komplement till
publicering i andra vetenskapliga publikationstyper. Generellt sett bör andra
högkvalitativa vetenskapliga publikationstyper med open access prioriteras. Orsaker
till att publicera i K2:s rapportserier är brist på relevanta andra vetenskapliga kanaler
för publikationen, till exempel med avseende på:
•
•
•
•

att ämnet är nytt eller speciellt så att etablerade lämpliga vetenskapliga kanaler
saknas.
att publikationens vetenskapliga karaktär är speciell, till exempel att
publikationen har en tvärvetenskaplig karaktäristik.
att publikationens omfattning är stor.
att studiens främsta målgrupper ligger utanför forskarsamhället.
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K2:s  rapportserier  
Checklista  vid  rapportutgivning  
1.   Författaren gör en bedömning om forskningen bör publiceras i K2:s
rapportserie, eller om publicering i annan vetenskaplig publikationstyp är mer
lämplig, sett till ovanstående riktlinjer.
2.   Författaren gör en första bedömning om publikationen är en K2 Research, K2
Working Paper eller K2 Outreach, hämtar rätt mall på intranätet, och meddelar
K2:s kommunikationsansvariga att en rapport är på gång. (Läs mer om
rapportserierna samt se kontaktuppgifter nedan.)
3.   Rapporten sammanställs.
4.   Forskarna överser att rapporten granskas språkligt.
5.   Vid K2 Working Paper: Projektledaren ansvarar för att granskning sker av
rapporten.
6.   Rapporten skickas till K2:s kommunikationsansvariga.
7.   Vid K2 Research: Rapporten granskas (se avsnitt ”Om granskingsprocessen”).
8.   Vid K2 Outreach: Rapporten granskas av K2:s föreståndare och
kommunikationsansvarig, som avgör om publikationen passar i denna
publikationstyp.
9.   Vid K2 Research: Rapporten tilldelas ISBN av K2.
10.  Rapporterna granskas översiktligt av K2 sett till formalia och tilldelas ett
löpnummer.
11.  Rapporten trycks, vanligtvis i 10 ex varav författaren får ett antal, och
publiceras digitalt.
  
Om  K2  Research  
Studiens kvalitet ska vara på vetenskaplig nivå och:
•   bidra till existerande kunskap och litteratur.
•   slutsatserna ska ha stöd i resultaten och bygga på välgrundad metodik.
•   vara välskriven, vilket inkluderar: problemet är väldefinierat och motiverat;
introducerade koncept är väl definierade; publikationen är välstrukturerad med
sammanhängande argumentation. Vidare ska data, tabeller och diagram vara
tydliga och välintegrerade; det ska finnas en väl vald titel, samt att alla delar
av publikationen är relevanta att inkludera.
Författarna/författaren som skickar in en K2 Research-rapport förväntas att till bästa
förmåga säkerställa att ovanstående kvalitetskriterier är uppfyllda och att det finns en
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väl motiverad anledning att publicera resultaten som en K2 Research-publikation.
Vidare ska en K2 Research-publikation vara relevant för K2.1
  
Granskningsprocess  för  K2  Research  
K2 bistår med en begränsad review-process med stöd av en granskare utsedd av
ledningsgruppen. Först görs en preliminär bedömning av publikationen sett till dess
relevans för K2 och dess bidrag till fältet. K2 bedömer också om det är rimligt att
publicera publikationen som en K2 Research-publikationen utifrån ovanstående
kriterier. Om denna bedömning är positiv utses en icke-anonym forskare med relevant
kompetens som får följande uppdrag:
  
•   Bedöma kvaliteten, se ovan, och peka ut styrkor och svagheter.
•   Ge en generell bedömning av publikationen: om den kan bli accepterad
alternativt accepterad med mindre revideringar, och vilka dessa är, eller om
den bör refuseras. Refuserade rapporter kan istället publiceras i K2:s serie för
Working Papers.
Efter att författaren/författarna har uppdaterat publikationen baserat på granskningen
och förklarat hur kommentarerna har adresserats gör ledningsgruppen en bedömning
om publikationen ska accepteras med revideringar, accepteras eller refuseras. Vid
revideringar granskar en intern granskare i ledningsgruppen, utsedd av
ledningsgruppen, publikationen igen innan publicering.
  
Om  processen  för  K2  Research  
Eftersom K2 Research har en granskningsprocess kan det ta tid innan ett manus är
färdigbehandlat och redo för tryck. Räkna med upp till 6 veckor. Skicka därför in din
rapport i god tid.
Om  K2  Working  Papers  
K2 Working Papers är K2:s serie för preliminära publikationer och ska betraktas som
led i pågående forskning. K2 Working Papers kan skrivas på svenska eller engelska.
K2 Working Papers kan inte revideras efter publicering. Författaren ansvarar för att
granskning sker, både vetenskapligt och språkligt.
Om  K2  Outreach  
K2 Outreach är K2:s serie för populärvetenskapliga översikter med kollektivtrafikens
aktörer som målgrupp. Vid publicering i K2 Outreach-serien ställs höga krav på att
innehållet och språket ska vara lättillgängligt. K2 Outreach skrivs på svenska. Se
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gärna ”K2 Outreach – så skriver du” som är en vägledning som du hittar på K2:s
projektportal. Rapporten granskas av K2:s föreståndare och
kommunikationsansvariga som avgör om rapporten passar som en ”K2 Outreach”.

Vetenskapliga  artiklar  
Ofta är vetenskapliga artiklar det lämpligaste sättet att publicera forskningsresultat på.
Det är bra att ha en dialog om detta med K2:s forskningsledare. Ingen granskning sker
från K2:s sida. När rapporten publicerats ska länk till artikeln skickas till
info@k2centrum.se.
När K2 finansierar projektet, helt eller delvis, ska text om K2 finnas med under
”acknowledgements”. När författarna har en tydligt definierad roll inom K2, som
doktorand, post doc, projektledare, research fellow eller forskningsledare, ska text om
K2 finnas med under ”affiliation”. Om författarna ägnar sig åt kollektivtrafik och
närliggande områden inom LU, MAU eller VTI kan K2 stå med som ”affiliation”.
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Kollektivtrafikforskning  på  5  minuter  
Utöver detta kan rapporter och artiklar sammanfattas på två sidor i serien
”Kollektivtrafikforskning på 5 minuter”. Denna publikationstyp ska sammanfatta
forskningsresultat på ett lättillgängligt sätt med kollektivtrafikens aktörer som
målgrupp. Faktabladen skrivs på svenska.
Faktabladen baseras på en eller flera K2-publikationer (rapporter eller artiklar). Alla
resultat sammanfattas inte, utan här sker ett urval. Urvalskriterierna är att
forskningsresultaten ska passa i formatet och kunna sammanfattas på ett enkelt och
kortfattat vis, samt vara angeläget för kollektivtrafikens aktörer. Det är också viktigt
att faktabladen speglar bredden i K2:s forskning.
Vilka rapporter som passar i formatet avgör kommunikationsansvarig i samråd med
föreståndaren, men kom gärna med förslag (se kontaktuppgifter nedan).
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Kontaktpersoner  
Kontaktperson för frågor kring K2:s rapportutgivning, publikationstyper och
publicering i allmänhet:
•   Ellen Albertsdóttir, kommunikationsansvarig K2, ellen.albertsdottir@tft.lth.se,
0730-50 63 53.
Kontaktpersoner vid vetenskapliga frågeställningar:
•   Christina Scholten, forskningsledare K2, christina.scholten@mau.se
•   Claus Hedegaard Sørensen, forskningsledare K2, claus.h.sorensen@vti.se
•   Jan Persson, forskningsledare K2, jan.a.persson@mau.se
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