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Call for papers for special issue
of Nordic Journal of Working Life Studies

Work organisation and technology – strategy,
negotiation and application
Team of special issue editors: Tuomo Alasoini (TEKES) and Arja Haapakorpi
(University of Helsinki)
 A special issue to be published in 2017.
 Dead line for abstracts 15th January 2017 and
for full papers 15th May 2017.
 Abstracts submitted to arja.haapakorpi@helsinki.fi and
tuomo.alasoini@tekes.fi / full papers submitted to: bo@nordicwl.dk

The aim of the special issue is to discuss theoretical approaches, to present
results and conclusions of empirical studies and to promote research on the
relationship and interaction between work organisation and technology. The
special issue is planned to be published at the end of 2017.
As a consequence of new automatized and digital computer-based technology, new, and in some cases radical, approaches to the redesign of work and the
organisation of work are ongoing. The complex relationships between human
action and new technological opportunities may lead to multiple outcomes
concerning the work organisation.
We call a variety of papers dealing with work organisation and technology:
theoretical, policy-oriented, and empirical studies concerning different sectors of work life.
Guidelines for the abstracts: send a synopsis (1/2–1 page of resumé of the
content of the article) including following: theoretical approach, methodology,
main results and conclusions. Add 3-5 key words.
Additional information:
 Työelämän tutkimusyhdistys, http://www.tyoelamantutkimus.fi
 Nordic Journal of Working Life Studies, http://www.nordicwl.com/

