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Bedömningskriterier för satsning på ny 

kollektivtrafikforskning 2020-2024 

 

Bedömningskriterier för stora K2-projekt 

Projektets bidrag till kollektivtrafikens utveckling: 

• Hur väl knyter projektet an till K2:s forskningsinriktning?  

• I vilken utsträckning bidrar projektet till ny kunskap och innovation bland 

kollektivtrafikens aktörer? 

• I vilken utsträckning har det förevarit dialog om projektets problembild och 

forskningsfrågor med för projektet relevanta aktörer?  

• Hur väl nyttiggör projektet internationella och nationella erfarenheter?  

Projektets bidrag till forskningsfältet: 

• Hur väl kommer projektet bidra till att utveckla forskningsfronten inom fältet? 

• I vilken utsträckning bidrar projektförslaget till förnyelse av metod och teori? 

• I vilken utsträckning bidrar projektförslaget till att utveckla kopplingar mellan 

olika forskningsområden och perspektiv? 

Projektets genomförbarhet: 

• I vilken utsträckning är metodologin, metoderna och projektets upplägg 

välmotiverade, rimliga och relevanta?  

• I vilken utsträckning beskrivs projektrelevant samverkan mellan akademi och 

praktik?  

• I vilken utsträckning bedöms projektet ha en relevant och trovärdig budget och 

plan i relation till projektets mål och förväntade resultat?  

• Hur väl sammansatt är projektgruppen utifrån kompetens, jämställdhet samt 

aktivitet i projektet? Har minst en forskare projektet som en av sina 

huvudsakliga arbetsuppgifter? 

• I vilken utsträckning förväntas projektet kunna bidra till K2:s forskningsmiljö 

och aktiviteter i Lund? 

Forskningskommunikation: 

• I vilken utsträckning finns en tillräckligt hög ambitionsnivå avseende 

leveranser och resultatspridning till kollektivtrafikens aktörer samt 

forskningssamhället. 

http://www.k2centrum.se/
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Bedömningskriterier för doktorandprojekt 

Projektets bidrag till kollektivtrafikens utveckling: 

• Hur väl knyter projektet an till K2:s forskningsinriktning?  

• Hur tar doktorandprojektets problemformulering hänsyn till kollektivtrafikens 

förutsättningar och behov?  

Projektets bidrag till forskningsfältet: 

• I vilken utsträckning adresserar projektförslaget ett tydligt kunskapsglapp ur 

ett vetenskapligt perspektiv? 

• Hur väl kan projektförslagets approach förväntas bidra till att utveckla 

forskningsfronten inom fältet? 

Projektets genomförbarhet: 

• I vilken utsträckning visar projektförslaget på möjlighet att på ett 

tillfredställande sätt behandla adresserat problem?  

• Hur väl kan den vetenskapliga miljön förväntas borga för ett framgångsrikt 

doktorandprojekt, t.ex. vad gäller huvudhandledares och andra viktiga 

resurspersoners kompetens?  

http://www.k2centrum.se/

