Slutredovisning för program
För skriften gäller:














Texten ska utgöras av en sammanhållen text skriven på svenska av en eller par
forskare i programmet – det vill säga inte en antologi.
Maximalt omfång är 150 000–200 000 tkn inkl. blanksteg och bilagor.
Programmets huvudsakliga resultat ska stå i fokus.
Texten riktar sig till en vidare krets än de närmast berörda, vilket betyder att centrala
begrepp och liknande måste förklaras.
Skriften ska vara färdig och presenteras vid slutkonferensen.
RJ svarar för tryckkostnader, produktion och eventuell marknadsföring, dock ej för
arbetstid för skribenterna.
Manus ställs till Jenny Björkman, RJ, som läser och redigerar manus i minst en
omgång. När manus skickas från RJ till förlaget ska texten vara slutredigerad och
färdig att sättas.
Räkna 4 månader från inlämnat manus till färdig bok.
Makadam förlag producerar skriften. Bara ett sättningskorr ingår.
Skrifterna kommer att vara nedladdningsbara från RJ:s webb, men skickas också ut
till programmet (antal ex baserat på antalet involverade forskare). De ska finnas att
köpa genom nätbokhandeln åtminstone första året efter konferensen.
Vad det gäller referenser, bilagor och appendix är det upp till varje program att
bestämma hur man vill göra.

För konferensen gäller:







Konferensen vänder sig till en svensk publik och ska hållas på svenska.
Syftet med konferensen är att andra än de vanligen berörda forskarna i fältet ska ta
del av forskningens resultat: en intresserad allmänhet, journalister, praktiker,
beslutsfattare, forskare inom andra fält och så vidare. Vår erfarenhet är att en sådan
publik ofta har mycket höga förväntningar på presentationerna samt att en halvdag
eller ett par timmars konferens är lagom för att de ska ha möjlighet att närvara.
Programmet planerar och bekostar konferensen, bokar lokal samt står för att sprida
inbjudan i god tid före konferensen. RJ godkänner konferensprogrammet. Ytterligare
medel för att genomföra konferensen kan sökas i särskild ordning genom Fredrik
Lundmark, RJ. Inför planerandet av slutkonferensen kontakta Jenny Björkman, RJ.
RJ ser till att skriften finns på plats på konferensen, informerar om konferensen i sina
kanaler samt sprider information till journalister och press.

Den sedvanliga elektroniska slutredovisningen görs enligt de instruktioner som finns
tillgängliga på RJ:s webbplats.

