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RIKTLINJER
Beslut fattat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2018-09-04, Dnr 2018/1316 A 21

RIKTLINJER FÖR HÖGSKOLAN VÄSTS RAPPORTSERIE
Högskolan Västs rapportserie, Rapport, Högskolan Väst ISSN 2002-6196 (Online), 2002-6188 (Print),
skall spegla högskolans verksamhet och innehålla material av hög kvalité baserat på vetenskaplig
verksamhet. Innehållet kan utöver forskningsrapportering även utgöras av exempelvis rapportering av
utvecklingsarbeten och utvärderingar, därtill av populariseringar av avhandlingar och övrig vetenskaplig
verksamhet. Framställningen skall vara i en form som kan tillgodogöras såväl av vetenskapssamhället
och berörda professionella grupper som av en intresserad allmänhet. Innehållet utgörs i första hand av
material som av olika skäl inte lämpar sig för direkt publicering i vetenskapliga tidskrifter, men som kan
utgöra kompletteringar av eller förarbeten till sådan publicering. Målet är dock att forskarna först och
främst ska publicera sig i externa vetenskapliga tidskrifter.
• Rapportserien är öppen för anställda och deras medskribenter på Högskolan Väst och publicering
kan ske på svenska eller engelska.
• Förslag till rapporter till Rapport Högskolan Väst samlas in för utvärdering vid fyra tillfällen per år
• Rapport Högskolan Väst administreras av en redaktionskommitté under ledning av en redaktör.
Forskningskommittén på respektive institution utser var sin medlem till redaktionskommittén.
Redaktören beslutar i samråd med övriga medlemmar om form och innehåll för
redaktionskommitténs verksamhet.
Granskning och publicering
• Författare ansvarar för att manuskriptet följer fastställd instruktion inklusive mall 1.
• Manuskriptet skickas till redaktören tillsammans med förslag på minst två granskare som är
forskarutbildade eller på annat sätt meriterade inom området och redaktören utser minst en
granskare.
• Under bedömningsprocessen kan redaktören använda sig av medlemmarna i redaktionskommittén
eller annan vetenskaplig expertis som sakkunniga och rådgivande i processen.
Ansvar
• Redaktionskommitté under ledning av redaktören avgör om ett manuskript lämpar sig för
publicering i Högskolan Västs rapportserie.
• Författare ansvarar för sakinnehållet, att texten är korrektur- och språkgranskad och att
upphovsrättsliga regler har beaktats.
• Kommunikationsavdelningen ansvarar för omslagets layout och Högskolebiblioteket för
distribuering av ISBN-nummer samt publicering i DiVA.

1

Se Instruktion för rapportserien.
Dokumentansvarig:
Elisabeth Näverå, Biblioteket
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Finansiering
Rapportserien publiceras elektroniskt i DiVA utan kostnad för författare. Om författaren önskar
tryckning av rapporten ansvarar författaren för kontakt med tryckeri och står för
framställningskostnader.

Dessa riktlinjer träder i kraft 2018-09-04 och ersätter Riktlinjer för rapportserien, beslutade av Forskningsoch forskarutbildningsnämnden 2012-01-23, Dnr 2011/749 A 21.

