forfatterveiledning
nytt norsk tidsskrift er et flerfaglig tidsskrift om politikk, kultur og vitenskap. Tidsskriftet skal være
en arena for kritisk analyse på tvers av politiske saksområder og faglig spesialisering. Målet er å bidra
med innsikt og argumentasjon i det offentlige ordskiftet. Tidsskriftet henvender seg til forskere, studenter, journalister, politikere, byråkrater og andre interesserte lesere i og utenfor Norge.

Nytt Norsk Tidsskrift 1–2/2016, årgang 33
Redaksjon Vidar Enebakk (ansv. red.) / Ellen Krystad (red. sekr.) / Fredrik Engelstad / Charlotte Haug /
Christine Myrvang / Inger Johanne Sand / Henrik H. Svensen / Kjersti Thorbjørnsrud
Redaksjonens adresse Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo
E-post: ellen.krystad@universitetsforlaget.no, telefon 474 17 549
www.idunn.no/nnt
Tegner Siri Dokken
Illustrasjoner i denne utgaven omslag, s. 7, 45, 71, 123, 145 og 159
Abonnementspriser 4 utgaver institusjon kr 1029 / privat kr 529 / student kr 369
E-tilgang Både institusjoner og privatpersoner kan kjøpe elektronisk tilgang til tidsskriftet på idunn.no.
Nærmere informasjon om priser og produkter finner du på idunn.no/ts/nnt
Bestilling/adresseendring sendes abonnement@universitetsforlaget.no
Universitetsforlaget, Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo
tlf. 24 14 75 00 / faks 24 14 75 01
Design Munch design
Sats Laboremus Sandefjord as
Trykk og innbinding 07 Media – 07.no
Skrift Dante, Avenir
Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i avtale om normalkontrakt
for utgivelse av litterære verk i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet
på: www.nffo.no. Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på idunn.no,
Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter (www.idunn.no).

Forskning nnt er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 i henhold til Universitets- og
høgskolerådet, og både originalartikler og oversiktsartikler regnes som vitenskapelige publikasjoner.
nnt er et redaksjonsstyrt tidsskrift, det vil si at alle bidrag blir lest og vurdert av redaksjonens medlemmer. Ved behov benyttes eksterne fagkonsulenter.
Formidling nnt er en såkalt blandet publiseringskanal og legger stor vekt på formidling både på tvers av
fag og til et bredere publikum. Derfor har tidsskriftet også flere andre sjangere, og skribenter oppfordres
til å sende inn bidrag under vignetter som Melding, Fremragende?, Ideologi, Essay, Portrett, Samtale,
Debatt, Kommentar og Bokanmeldelse.
Manus Artikler bør ikke overstige 30 000 tegn inkludert mellomrom. Vitenskapelige artikler skal ha
et sammendrag på både norsk og engelsk (begge på ca. 500 tegn inkludert mellomrom), samt tre til
fire sentrale nøkkelord, mens andre bidrag bør ha en kort og poengtert ingress (ca. 200 tegn inkludert
mellomrom). Innholdet må ikke være publisert tidligere og ikke være til vurdering andre steder. Bruk
mellomtitler i lange tekster. Begrens omfanget av noter til et minimum. Sitater skal stå i anførselstegn,
ikke i kursiv, og lengre sitater kan stykkes ut av løpeteksten. Eventuelle figurer skal lastes opp i egen fil,
og plassering av figurer og tabeller markeres i manus. Forfatteren må selv innhente tillatelse til bruk av
andres tabeller og figurer. Forfatteren må også få tydelig fram mulige interessekonflikter og eventuelle
økonomiske bindinger.
Referanser nnt bruker en variant av Harvard-systemet med både referanser i teksten og en litteraturliste.
Referanser i teksten angis i parentes med etternavn, årstall og side – for eksempel Nussbaum (2015:
68) eller (Nussbaum 2015: 68). Referansene må samsvare nøyaktig med opplysningene i litteraturlista.
I litteraturlista oppgis forfatter, utgivelsesår, tittel, utgivelsessted og forlag. Vær konsekvent i bruken av
tegnsetting, kursiv og små eller store bokstaver, og bruk helst norske forkortelser (red., mfl., ss., osv.).
Ved bruk av kilder fra internett oppgis dato for siste nedlasting. Der det er mulig, skal referanser også
inneholde doi (digital object identifier), som plasseres helt til slutt i referansen. For å finne en eventuell
doi-referanse, søk etter navn og tittel på http://search.crossref.org/. Referansene settes opp slik:
•
•
•

Nytt Norsk Tidsskrift er medlem av Norsk Tidsskriftforening,
www.tidsskriftforeningen.no.

•

Utgitt med støtte fra Norsk kulturråd og Institusjonen Fritt Ord

•
•

© Universitetsforlaget 2016

Slagstad, R. (2011). Rettens ironi. Oslo: Pax.
Claes, D. H., K. Heidar og C. Holst. (red.) (2014). Politikk i grenseland – Festskrift til Øyvind Østerud.
Oslo: Universitetsforlaget.
Nussbaum, M. C. (2015). «Political liberalism and global justice». Journal of Global Ethics 11 (1),
s. 68–79. doi: http://dx.doi.org/10.1080/17449626.2015.1015081.
Norsk Eiendom (2014). «Tjuvholmen vant Cityprisen». Tilgjengelig fra: http://www.noeiendom.
no/article.php?articleID=975&categoryID=72 [Lastet ned 30.04.2014].
Støre, J. G. (2015, 25. september). «Libyas drama». Aftenposten.
St.meld. nr. 30 (2008–2009). Klima for forskning. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

