
 

 

 

Kristiania rapportserie 
 

Kristiania rapportserie er en «Open Access» (OA) publikasjon gitt ut av Høyskolen Kristiania.  

«Høyskolen Kristiania» ble etablert som et forlag for å registrere publikasjonen.  

Dette dokumentet beskrivelser og gir retningslinjene for Kristiania rapportserie.  Serien ble opprettet 

i 2022 med første publikasjonsdato i 2021. 

Beskrivelsen og retningslinjene ble først forankret i rektoratmøte 17. januar 2022, deretter justert og 

godkjent 6. mars 2023. 

1. Om serien: 
Høyskolen Kristiania utgir en rapportserie, Kristiania rapportserie, som omfatter 

forskningsrapporter, utredninger og andre faglige arbeider som har publiseringskvalitet, men hvor 

det ikke er hensiktsmessig å formidle dette som tradisjonell poenggivende vitenskapelig publisering. 

Serien gjør det mulig for Kristiania å publisere faglige arbeider med åpen tilgang (og ha kontroll på 

lisensiering for åpen publisering).  For å publisere serien har et forlag med navn «Høyskolen 

Kristiania» blitt etablert.  

Kristiania rapportserie vil særlig være aktuell for publisering av rapporter knyttet til 

oppdragsforskning. Serien kan også brukes til å publisere resultater fra utredninger og undersøkelser 

som gjennomføres på oppdrag fra andre eller i Kristianias egen regi. Serien vil også kunne benyttes 

til å rapportere resultater av faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid (kunstnerisk forskning) og øvrige 

faglige arbeider som tilfredsstiller faglige/forskningsmessige krav. 

For eventuell senere vitenskapelig publisering av resultatene, vil det kreve videre arbeid slik at det 

som publiseres, representerer ny kunnskap. Prosjektleder bør derfor utforme en publiseringsplan for 

prosjektet slik at en utgivelse av en rapport ikke vil være til hinder for senere vitenskapelig 

publisering om dette er ønskelig. 

2.Krav til rapportene: 
Rapporten må inneholde en tydelig beskrivelse av hvilken type arbeid og rapport det er, og hva 

rapporten skal svare på. Dersom rapporten presenterer resultater av et oppdragsprosjekt, må det 

klart fremgå hvem som er oppdragsgiver, hva oppdraget har bestått i og hvordan det er 

gjennomført. 

Rapportforfatter(e) skal affilieres, det vil si at de må presenteres med formell tittel ved Kristiania og 

kontaktinformasjon. Forfattere uten tilknytning til Kristiania kan være medforfattere. 

Rapportene skal inneholde et populærvitenskapelig sammendrag. Dette skal kunne brukes til 

formidling av forskning og faglig og kunstnerisk arbeid utført ved Kristiania. Sammendraget skal 

presentere prosjektet/undersøkelsen/forskning som ligger til grunn for publisering. 

3.Kvalitetssikring av rapportene: 
Alle arbeider som publiseres i Kristiania rapportserie, skal kvalitetssikres og godkjennes av det 

institutt/avdeling der arbeidet er utført. Rapportene skal tilfredsstille grunnleggende faglige og 

forskningsetiske krav og Kristianias språkpolitiske retningslinjer. 



 

 

Utkast til manus skal kvalitetssikres av instituttleder (prodekan forskning ved avdeling som ikke har 

institutter) eller annen fagperson internt/eksternt som instituttleder/prodekan forskning delegerer 

oppgaven til. Ansvarlig for kvalitetssikring skal bidra til best mulig kvalitet på rapportene, både faglig 

og språklig. Avdeling for forskningskommunikasjon og innovasjon kan bistå med språklig 

kvalitetssikring. 

Rapportene kan publiseres på norsk eller engelsk, eller andre språk dersom det er en særskilt grunn 

til det. Rapportforfattere er selv ansvarlige for å innhente godkjennelse/aksept for publisering i 

Kristiania rapportserie. Biblioteket utarbeider skjema for slik godkjennelse. 

4.Enhetlig visuell profil: 
Kristiania rapportserie vil ha en enhetlig visuell profil med to alternative maler: 

1.Tradisjonelt A4-format 

2.Populærvitenskapelig format med mer plass til visuelle elementer (grafikk/illustrasjoner 

mm) 

Rapportene publiseres i digitalt format gjennom Kristianias Open Archive (KOA) med høsting videre 

til andre nettsider slik organisasjonen ønsker. Rapportene kan også trykkes i papirversjon (gjennom 

kopisenteret). Kostnader til trykk/kopiering belastes prosjektet rapporten er knyttet til. Eventuell 

trykk/kopiering bestilles gjennom biblioteket. 

5.Praktisk organisering av utgivelser, jfr. egen rutinebeskrivelse: 
Avdeling for forskningskommunikasjon og innovasjon er første kontaktpunkt og administrerer 

utgivelser i Kristiania rapportserie. 

Rapportforfattere må sørge for godkjennelse fra instituttledere før bestilling av publisering og 

eventuell trykking.  

Avdeling for forskningskommunikasjon og innovasjon: 

• Sørger for at rapportforfatter(e) inngår publiseringsavtale med Høyskolen Kristiania. 

• Har redaksjonelt ansvar for Kristiania rapportserie. 

• Har ansvar for formidling av rapport på andre websider.   

Biblioteket sørger for at:  

• Rapportene tildeles ISSN/ISBN-nummer og DOI-lenke. 

• Rapportene publiseres i Kristianias åpne arkiv. 

• Funksjonalitet i arkivsystemet fungerer optimalt for høsting av rapporten til andre sider som 

ønsket av Forskningskommunikasjon.  SIKT (Kunnskapsdepartements digitale 

tjenesteleverandør) skal involveres ved behov, samt Kristianias IT- og 

kommunikasjonsavdeling.   

• Optimal søkbarhet av rapportene sikres. 
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