Tidsskriftet Magma – invitasjon til bidrag:
Magma 0223: Institusjonelle utfordringer og endringer etter en
økonomisk nedgangsperiode
Tidsskriftet Magma er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift og er Econas medlemstidsskrift. Tidsskriftet utgis av Econa i
samarbeid med Cappelen Damm Akademisk. Magmas formål er å bidra til kunnskapsutvikling, refleksjon og debatt innenfor feltet
økonomi og ledelse. Et sentralt mål er å styrke kommunikasjonen mellom forskere og utøvere på de ulike fagområdene. Opplag i 2021
var ca 22 000. Magma er underlagt Fagpressens mediekontroll og blir opplagskontrollert to ganger per år.

Norsk og internasjonal økonomi har de siste 15 årene opplevd ulike sjokk som har preget den
økonomiske aktiviteten. Fra finanskrise til Covid-19 og krig i Ukraina. Hvilke implikasjoner
har disse sjokkene for institusjoner og den økonomiske utviklingen? Hvordan vil og bør
makroøkonomisk politikk respondere på denne utviklingen?
I dette nummeret ønsker vi å belyse de makroøkonomiske konsekvensene over tid av ulike
sjokk, og hvordan ulike institusjoner blir rammet og eventuelt tilpasser seg. Dette kan være
temaer som finanspolitikk, pensjonssystemer, lønnsdannelse, tillit, økonomisk vekst,
bærekraftighet, pengepolitikk, lange renter, sparing, kredittutvikling, finansielle ubalanser,
men også andre temaer er velkomne. Det sentrale er å binde dagens situasjon opp mot
langsiktig utvikling nasjonalt eller internasjonalt.
Nummeret vil utkomme juni 2023. Innsendte bidrag vil bli fagfellevurderte, i tråd med
kravene for vitenskapelige artikler.
Vi publiserer også redaksjonelt vurderte fagartikler, eksempelvis artikler fra et
praktikerperspektiv, eller meningsbærende kommentarer. Vi ber om at det spesifiseres ved
innsendelse dersom artikkelen ikke skal fagfellevurderes.
Fagredaktør for nummeret er Joachim Thøgersen, førsteamanuensis ved Oslomet –
storbyuniversitetet. En ekstra fagredaktør vil annonseres i august.

Krav til bidrag:
Lesbarhet og tilgjengelighet er viktig, og vi ber alle forfattere om å være særlig opptatt av et
klart og konsist språk og bevisst benytte mellomtitler og illustrasjoner og figurer for å gjøre
fagstoff så tilgjengelig som mulig. Vi vektlegger også bruk av norske termer i
fagterminologien, og ber om at det brukes gode norske, begreper der de finnes.

Samtlige vitenskapelig artikler det kreves publiseringspoeng for skal fagfellevurderes.
Dersom fagfellevurdering ikke ønskes må dette klargjøres ved innsending. Fagfellevurderte
artikler vil bli merket ved publisering. Fagfellevurdering skal sikre kvaliteten på artikkelen,
men endelig avgjørelse om publisering tas av redaksjonen.
Artikler og annet stoff sendes som e-postvedlegg i word-format til redaksjonen på e-post:
magma@cappelendamm.no

Tidsfrister:
Forfattere som ønsker å bidra bes snarest å sende inn sammendrag og arbeidstittel til
magma@cappelendamm.no
Frister for artikler som skal fagfellevurderes:
Innsending av sammendrag

1. november 2022– send gjerne snarest

Innsending av artikkel

15. januar 2023

For artikler som ikke skal fagfellevurderes gjelder andre frister. Ta kontakt med redaksjonen
på magma@cappelendamm.no

Format:
Alle bidrag må utformes i tråd med Magmas forfatterveiledning: Forfatterveiledning (.pdf)
Vitenskapelige artikler skal være på maksimum 5000 ord, inkludert litteraturreferanser og
sammendrag.
De første, innsendte sammendragene skal ha en lengde på maksimalt 500 ord. Forfatteren skal
beskrive artikkelens planlagt struktur og innhold. Følgende punkter er relevante i
beskrivelsen: Tematikk, teoretisk rammeverk, forskningsdesign/-metode, resultater,
begrensninger, forskningsmessige eller praktiske implikasjoner, og bidrag til
kunnskapsutvikling

Referanser:
Referanser angis etter APA 7-format, med forfatter(enes) etternavn og årstall i parentes
løpende i teksten. Se norsk APA-manual for hvordan du henviser til kilder i tekst og utformer
referanseliste.

Publiseringsrettigheter:
Det er en betingelse for publisering at forfatterne gir publiseringsrettigheter til Magma. Dette
gir tidsskriftet rett til å formidle artikkelen i trykket form, og elektronisk for åpen tilgang på
http://www.magma.no etter at den er publisert i papirversjonen.

Forfatterne står fritt til å benytte artikkelen etter utgivelse, men da i den versjon som
opprinnelig er publisert. Det skal videre gå klart frem at artikkelen opprinnelig er trykket i
Magma, samt henvises til utgivelsestidspunkt.
Artikkelforfatterne kan også arkivere sine artikler i åpne, institusjonelle arkiv etter
sperrefristens utløp.

