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Policy för K2 som forskningsmiljö 

 

K2 är Sveriges nationella center för forskning och utbildning om kollektivtrafik. För 

att kunna producera forskning och utbildning med hög kvalitet krävs en miljö som 

främjar formella och informella möten mellan såväl forskare som praktiker. Miljön 

avser både den fysiska miljön och de återkommande evenemang som bildar en 

struktur för verksamheten. Syftet med denna policy är att tydliggöra grunden för K2 

som forskningsmiljö.  

Kärnvärden 

Forskningsmiljön utgår från tre kärnvärden: 

 

• Välkomnande- K2 ska kännas välkomnande både för dem som är fysiskt 

närvarande på kontoret och dem deltar på distans. 

• Dynamisk – K2 ska möjliggöra såväl planerade som spontana möten mellan 

forskare från olika organisationer och med olika perspektiv. Forskningsmiljön 

ska även inbjuda till samverkan mellan akademi och praktik. 

• Lustfylld – K2 som forskningsmiljö ska vara inspirerande och stimulerande.  

 

Kärnvärdena ska genomsyra både K2:s fysiska miljö och olika typer av aktiviteter 

som genomförs i miljön. 

Aktiviteter 

Den generella utgångspunkten är att informella möten och aktiviteter sker fysiskt och 

att formella möten hålls digitalt alternativt som en hybridlösning mellan fysiskt och 

digitalt. Fyra typer av evenemang har definierats som särskilt centrala för att skapa 

struktur i forskningsmiljön.  

 

• Kunskapslunch – Kunskapsluncherna syftar i första hand till att presentera 

forskningsresultat från K2. Den främsta målgruppen är praktiker därför hålls 

föredragen huvudsakligen på svenska. De hålls digitalt men kan även visas i 

K2:s lounge för att främja informella möten.   

• Forskningsseminarium – Syftet är att diskutera dels pågående forskning, dels 

K2:s forskningsinriktning mer generellt. Forskningsseminarierna hålls på 

engelska vid behov. Medverkan ska alltid vara möjlig på distans på likartade 

villkor som vid fysiskt deltagande.  

• Doktorandseminarium – Syftar till att samla doktorander knutna till K2 för att 

diskutera forskning eller frågor relaterade till doktorandarbete. 

Forskningsseminarierna hålls på engelska vid behov. Medverkan ska alltid 

vara möjlig på distans på likartade villkor som vid fysiskt deltagande. 
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• Regionala rundabordssamtal – Syftar till att representanter från de tre 

storstadsregionerna, Trafikverket och forskare från K2 utbyter erfarenheter, tar 

del av forskningsresultat och diskuterar behov av fortsatt utveckling och 

forskning. De regionala rundabordssamtalen hålls huvudsakligen digitalt och 

med begränsat antal deltagare. 

• Fredagsfrukost –Syftet är att erbjuda en social mötesplats med möjlighet att 

emellanåt bjuda in föredragshållare. Frukosten hålls fysiskt på kontoret varje 

fredag. 

 

Utöver detta anordnar K2 sociala aktiviteter i form av en sommaraktivitet, en 

julaktivitet samt After Work (ca en gång/månad).  

K2-kontoret 

K2 kontoret ska vara en mötesplats för forskning och utbildning om kollektivtrafik 

och en arbetsplats för medarbetare verksamma inom K2. Kontoret ska erbjuda 

tekniska lösningar för att möjliggöra deltagande och anordnande av digitala 

aktiviteter, inklusive aktiviteter med en blandning av fysisk och digital närvaro. 

Kontoret ska dessutom erbjuda möjligheter för fysiska möten. För att verka som 

arbetsplats ska det finnas platser för enskilt arbete samt tysta rum.  

 

Kontoret ska vara uppfattas lika välkomnande för dem som har det som sin 

huvudsakliga arbetsplats som för dem som besöker det mer sällan. Som huvudregel är 

alla arbetsplatser av flexkaraktär. 

Närvaro 

Kontoret i Lund är navet i K2s verksamhet. Kontoret byggs upp kring en kärna av 

personer från Malmö universitet, Lunds universitet och VTI som har K2 som sin 

huvudsakliga arbetsplats eller som befinner sig på K2-kontoret någon eller några 

dagar i veckan.  För att skapa förutsättningar för en livaktig miljö förväntas K2-

forskare med placering i Lund och Malmö att närvara på kontoret i förhållande till 

finansieringsgrad från K2. Det är viktigt att K2-forskare med placering även på andra 

orter besöker kontoret i Lund med viss regelbundenhet, men utan samma krav på 

närvaro.  

Information till medarbetare 

All information av betydelse för personer verksamma i forskningsmiljön 

kommuniceras på svenska och engelska genom ett internt nyhetsbrev som ges ut 

minst fyra gånger per år. Vid behov genomförs särskilda informationsmöten som 

alltid är möjliga att följa på distans. 

 

 


