Nordiske Organisasjonsstudier (NOS) er et akademisk tidsskrift rettet mot studiet av organisasjoner.
Tidsskriftet er flerfaglig, der bidrag kan komme fra disipliner som for eksempel økonomi,
statsvitenskap, sosiologi, antropologi og psykologi. Bidragsytere kommer fra nordiske
forskningsmiljøer eller tar opp tema knyttet til Norden. Bidrag er primært på skandinaviske språk.
Bedømming av artikler
Bedømming og oppfølging av innsendte artikler skjer også på nordisk nivå. Innsendte artikkelutkast
vil bli bedømt anonymt av 2 eller 3 personer etter prinsippet for ”double blind review”. Beslutninger
om publisering tas av ansvarlig redaktør eller eventuelt gjesteredaktør(er). Vi legger vekt på at en
bedømming ikke bare er et grunnlag for beslutning om publisering, men at den også er til hjelp for
forfattere i videre arbeid.
Forfatteres ansvar og rettigheter
Bidrag som sendes inn til NOS skal ikke være under vurdering andre steder. Artikler kan imidlertid
være presentert tidligere på konferanser eller foreligge som arbeidsnotat. Forfattere er selv
ansvarlige for at materiale som publiseres iNOS ikke innebærer brudd på noen opphavsrettigheter.
Dette gjelder tekst, figurer og bilder. En artikkel i NOS kan ikke publiseres andre steder uten gjensidig
enighet mellom forfatter(e) og Fagbokforlaget. Forfattere er også ansvarlige for at deres bidrag ikke
inneholder skrivefeil, galt format eller andre faktiske feil. Bidrag som er antatt for publisering vil
sendes til forfattere for gjennomgang og korrigering.
Innsending av artikler
Vanlige artikler skal sendes til redaksjonen som vedlagt fil til e‐post (nos.rokkansenteret@uni.no),
mens artikler til temanummer skal sendes til gjesteredaktør(er). Alle artikler skal være skrevet i
Microsoft Word med dobbel linjeavstand og skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12. Merk
følgende:


Forfatteren(e)s navn, adresse, telefon, faks og e‐postadresse må oppgis i separat fil, og ikke
på første side av selve artikkelen.



Legg ved kort sammendrag (inntil 200 ord) av artikkelen, ett på artikkelspråket og ett på
engelsk. Det skal også oppgis 5‐6 nøkkelord på originalspråket, samt tilsvarende 5‐6
”keywords” på engelsk. Legg dessuten ved en kort presentasjon av forfatter(e)s
institusjonstilhørighet, stilling, akademisk grad og interesseområder.



Artikkelen bør være på mellom 6000 og 8000 ord.



Artikkelen bør ikke ha mer enn tre overskriftsnivåer.



Tabeller og figurer leveres på separate sider, og merk i brødteksten hvor hver enkelt skal inn.
De gis fortløpende nummerering; tabell 1, 2, 3 osv; figur 1, 2, 3 osv.



Eventuelle noter plasseres bakerst i teksten (sluttnoter).



Litteraturlisten gis overskriften ’Referanser’. Flere referanser av samme forfatter(e) listes opp
kronologisk med den eldste referansen først. Referanser av samme forfatter(e) og år merkes
a, b, c bak årstallet.

Kronikker, debattinnlegg og bokmeldinger
Utkast til kronikk eller debattinnlegg bør være på 1000‐3000 ord og skal sendes til redaksjonen. For
forslag til bokmelding (litteraturgranskning), ta kontakt med redaksjonen.
Referanser settes opp på følgende måte:
(Bok)
Brunsson, Nils (2007). The Consequences of Decision‐Making. Oxford: Oxford University Press.
(Artikkel i tidsskrift)
DiMaggio, Paul J. & Walter W. Powell (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and
Collective Rationality in Organizational Fields.American Sociological Review 48 (2):147‐160.
(Kapittel i bok)
Furusten, Staffan (2000). The Knowledge Base of Standards. I: Nils Brunsson & Bengt Jacobsson
(red.): A World of Standards. Oxford: Oxford University Press.
Referanser i teksten
Bruk forfatter(e)s etternavn, kildens årstall og også sidenummer hvor det er nødvendig, for eksempel
Czarniawska (2008:770), eller hvor kilden står i parentes: (Czarniawska 2008:770).
Når flere forfattere er opphavet til samme kilde oppgis alle forfatteres navn hvis det er fra 1 til 3
forfattere. Hvis det er flere enn 3 skrives navnet på første forfatter, fulgt av ”m.fl.”.
Retningslinjer for vurdering av artikler til Nordiske Organisasjonsstudier
Hovedmålet ved artikler som antas for publisering i NOS er at de belyser nye og interessante sider
ved organisasjoner eller organisasjonsforskningen. Bidrag skal ha en klar adresse til
organisasjonsteoretiske problemstillinger. Vi vektlegger at artikkelen representerer et
håndverksmessig høyt nivå på metode, argumentasjon og bruk av teori. Empiriske undersøkelser skal
knyttes til teoretiske problemstillinger som har en bredere aktualitet enn det empiriske området som
artikkelen gjelder. Bidragsytere kommer fra Norden eller tar opp tema knyttet til Norden. Hvor det er
relevant, belyser de den nordiske versus den øvrige internasjonale forskningen på området.

