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Norsk medietidsskrift (NMT) er landets ledende mediefaglige tidsskrift, og det eneste
norskspråklige som gir publikasjonspoeng (på nivå 1). NMT er et fagfellevurdert vitenskapelig
tidsskrift som publiserer artikler fra norsk, nordisk og internasjonal medieforskning, samt
debattstoff, intervjuer og bokanmeldelser. Medievitenskap er utpreget tverrvitenskapelig, og
tidsskriftet søker å dekke hele medieforskningens bredde. Vi aksepterer teoretiske artikler med
lite empiri, og empiriske artikler med lite teori, så lenge de kommer gjennom fagfellevurderingen.

NMT henvender seg til forskere, men også til studenter, medielærere, journalister og andre innen
medieproduksjon. En artikkel som publiseres i tidsskriftet skal ha høy vitenskapelig kvalitet,
samtidig som vi ønsker en framstillingsform som gjør artikkelen tilgjengelig også for allment
interesserte.

Innsendte artikkelbidrag vurderes etter følgende kriterier:


Overordnet vitenskapelig kvalitet



Originalitet og relevans



Struktur og språk



Forskningsetiske retningslinjer

NMT dekker også sentrale bokutgivelser og belyser den nordiske forskningsfronten gjennom
anmeldelser av doktorgrader.

Tidsskriftet eies av Norsk Medieforskerlag (NML), og utgis med støtte fra Norges forskningsråd
og Rådet for anvendt medieforskning. Fra og med 2015 er Norsk medietidsskrift et rent digitalt
Open Access tidsskrift. Alle artikler fra og med 2015 publiseres under en Creative Commonslisens (CC-BY-NC 4.0) og er åpent tilgjengelige for allmennheten. NMT publiseres kun digitalt,
på Universitetsforlagets Idunn.no-plattform.

Redaksjonelle henvendelser og prosedyrer
Norsk medietidsskrift tar fortløpende imot artikler, debattinnlegg og andre tekster for
redaksjonell behandling og fagfellevurdering. Vitenskapelige artikler: Ferdige manuskript leveres
gjennom manushåndteringsverktøyet ScholarOne, se lenke fra tidsskriftets hjemmeside under
«Send inn manus». Der blir innleveringsprosessen forklart punkt for punkt. Spørsmål om
vitenskapelige artikler og debattinnlegg kan rettes til redaktør Steen Steensen på e-post
steen.steensen@hioa.no.

Bokmeldinger: Henvendelser og anmeldelseseksemplar sendes til bokmeldingsredaktør Jens
Barland, jens.barland@hig.no. Postadresse: Bjerkelundsveien 56B, 1358 Jar..

Alle andre henvendelser rettes til redaksjonssekretær Terje Colbjørnsen på epost
norskmedietidsskrift@gmail.com.

Artikler, intervju og debattinnlegg som publiseres i NMT skal som hovedregel være på norsk
eller andre skandinaviske språk. Engelskspråklige artikkelmanus kan likevel sendes inn for
vurdering. Vurderingsprosessen foregår da på engelsk, og dersom manuskriptet blir antatt vil
redaksjonen vurdere om det det finnes gode grunner for at manuset bør trykkes på engelsk. Hvis
ikke, må forfatteren selv besørge en oversettelse til norsk. Engelskspråklige bøker og
doktorgradsavhandlinger kan anmeldes på engelsk i tidsskriftet.

Innleverte manuskript blir lest av redaksjonen. Dersom redaksjonen vurderer at teksten er
relevant for publisering sendes den til to fagfeller som er utvalgt på grunnlag av deres faglige
kompetanse og interesseområder. Redaksjonen utformer en samlet vurdering basert på fagfellenes
kommentarer og forslag til forbedringer. Fagfellene og forfatteren forblir anonyme for hverandre
gjennom hele prosedyren.

Andre bidrag til tidsskriftet, slik som debattinnlegg og bokanmeldelser, leses og kommenteres av
redaksjonen.

Retningslinjer for manus
NMTs mal for noter og referanser skal brukes i artikkelmanus, intervjuer og debattinnlegg.
Debattinnlegg bør ikke overskride 3000 ord. Bokmeldinger bør ikke overskride 1500 ord.
Anmeldelser av doktorgradsavhandlinger bør ikke overskride 1000 ord.

For artikkelmanus gjelder følgende retningslinjer:


Manuset kan ikke være publisert andre steder, eller være innsendt til vurdering i andre
publiseringskanaler på det tidspunkt det sendes inn til Norsk medietidsskrift.



Vitenskapelige artikler bør være mellom 6000 og 8000 ord. Oppgi antall ord på slutten av
artikkelen.



Første side skal begynne med tittel, en ingress på 50-150 ord, tre-fire emneord på engelsk
og norsk, og fortsetter med selve teksten.



NMT anvender mellomtitler på ett eller to nivå i den løpende teksten.



Artikkelen skal ha et engelsk sammendrag (maks. 150 ord) og en engelsk tittel som
plasseres etter referansene.



Alle data (inkludert metadata under fil-egenskaper) som kan identifisere forfatteren(e) må
være fjernet fra manuset før innsending.



Generelt gjelder det at artikkelen kun skal ha et begrenset antall noter. Ordinære
litteraturreferanser skal ikke skrives som noter, men som parenteser i teksten. Notene skal
være sluttnoter nummerert med tall (1, 2, 3…). Ikke bruk noter i artikkelens tittel.



NMT oppfordrer forfattere til å sende inn relevante illustrasjoner. Send inn dine
illustrasjoner i et egnet filformat og i så god kvalitet som mulig. Bilder, figurer og andre
illustrasjoner bør både plasseres på ønsket sted i artikkelteksten, og sendes inn som
separate filer ved siden av. Forfattere må selv sørge for tillatelse til å gjengi materiale fra
annen opphavsmann.



Eventuelle video og annet multimedialt innhold som artikkelen analyserer eller på annet
vis forholder seg, kan embeddes i artikkelen på idunn.no, men NMT kan ikke selv lagre
slikt innhold. Forfatteren må derfor selv sørge for at slikt innhold er lagret på en si måte at
tilgjengeligheten er sikret.



Forfattere som ønsker å embedde video og annet multimedialt innhold må skrive
artikkelen slik at den også kan leses i pdf-versjon uten for stort meningstap.



Forfattere oppfordres også til å sende inn grunnlagsmateriale (for eksempel regneark med
data) slik at dette kan vurderes for publikasjon sammen med artikkelen.

Mal for referanser og litteraturliste
NMT bruker fra juni 2015 referansestilen APA 6th (American Psychological Assocation, sjette
utgave av deres referansemanual). En veiledning til hvordan referanser og litteraturlister føres i
henhold til denne stilen finner du på http://sokogskriv.no/kildebruk-ogreferanser/referansestiler/apa-6th/.

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal
være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til
en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn
osv. på http://search.crossref.org/.

Eksempel på plassering av DOI-kode med APA-referansestilen: Nyre, L. (2007). Minimum
Journalism. Journalism Studies, 8(3), s. 397-413. DOI: http://dx.doi.org/10.1524/hzhz.2011.0001.

Det er forfatters ansvar å sørge for at innlevert manus forholder seg korrekt til referansestilen.

Har du ytterligere spørsmål om NMTs referansestil, ta kontakt med redaksjonen på
norskmedietidsskrift@gmail.com.

