
 

Redaktionell mall 
 
Har du viktig kunskap om säkerhetspolitiska frågor? Vill du tillföra argument eller perspektiv som bidrar 
till att bredda och nyansera den säkerhetspolitiska debatten? Eller har du personliga erfarenheter som 
illustrerar behovet av ett mänskligt säkerhetsperspektiv? Då är du välkommen att skriva för 
nätmagasinet Mänsklig Säkerhet. 
 
Den redaktionella processen 
 
Alla texter genomgår redaktionell granskning och ska leva upp till Mänsklig Säkerhets grundläggande 
kvalitetskrav. Utkast skickas till ansvarig redaktör. Ansvarig redaktör ger därefter feedback och 
korrekturläser tills denne är nöjd med utkastet. Därefter ska utkastet godkännas av chefredaktör Robert 
Egnell eller biträdande chefredaktör. 
 
Arvode 
 
Mänsklig Säkerhet är ett ideellt initiativ som helt saknar budget och därför inte har någon möjlighet att 
arvodera skribenter. Alla nättidningens löpande kostnader bekostas av redaktionen. Ingen i redaktionen 
får ersättning för det arbete de utför. 
 
Innehåll 
 
Alla texter ska behandla frågor som på något sätt rör säkerhetsfrågor. Våra kategorier ger en 
fingervisning om vilka ämnen vi är intresserade av, men det viktigaste är att du är medveten om på vilket 
sätt det relaterar till en bredare säkerhetsdebatt. Om det är otydligt, klargör detta så tidigt som möjligt i 
artikeln. 
 

"Tjuvjakt ses vanligtvis inte som ett säkerhetshot. På senare år har dock tunga 
säkerhetsinstitutioner, som FN:s säkerhetsråd, uppmärksammat kopplingen mellan tjuvjakt och 
terrorism." 

 
Ofta räcker det att driva ett eller två argument i en text. Fundera över om du kan sammanfatta ditt 
argument eller resonemang i en mening, till exempel "Därför är religiösa konflikter mer svårlösta" eller 
"Sydafrikas respekt för mänskliga rättigheter har försämrats". Det är särskilt välkommet att fundera över 
på vilket sätt ditt ämne relaterar till Sverige. 
 
Bilder 
 
Varje text på Mänsklig Säkerhet tilldelas en bild, antingen en genrebild eller ett porträtt på skribenten. 
Ge gärna förslag på en bild som kan publiceras i samband med din text. Tänk på att du måste ha 
upphovsrättsinnehavarens uttryckliga tillstånd för att publicera bilden. Meddela din redaktör vem som är 
upphovsrättsinnehavare för eventuella bilder som bifogas. 
 
Längd 
 
Alla artiklar på Mänsklig Säkerhet ska vara mellan 600-1000 ord långa, föredragsvis omkring 800 ord. I 
undantagsfall tillåts längre texter, men vi uppmuntrar alla våra skribenter att hålla sig inom den 
rekommenderade längden. Vill du skriva en längre text kan du fundera över om det eventuellt skulle 
passa som en artikelserie i flera delar. 
 
Rubrik och ingress 
 
Redaktionen förbehåller sig rätten att sätta rubrik och skriva ingress. Det är dock välkommet om du ger 
ett förslag på lämplig rubrik och ingress. Rubriker ska sträva efter att vara korta, slagkraftiga och 
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konkreta. Ingresser ska kortfattat sammanfatta textens innehåll och väcka läsarens intresse. Ingresser 
bör vara max 300 tecken långa och ska skrivas i fetstil. 
 
Länka till tidigare artiklar på Mänsklig Säkerhet 
 
Vi uppmanar våra skribenter att positionera sig i förhållande till tidigare artiklar och pågående debatter 
på Mänsklig Säkerhet. Använd våra kategorier och taggar för att gå igenom tidigare texter om ditt ämne. 
Hänvisa gärna till tidigare texter i enlighet med vår mall för referenser (se nedan). 
 
Kategorier och taggar 
 
Fundera över inom vilken/vilka ämneskategorier din artikel ska publiceras på Mänsklig Säkerhet. Ge 
även förslag på vilka taggar som bör tilldelas din text. 
 
Författarinformation 
 
Om det är första gången du skriver för Mänsklig Säkerhet behöver vi ditt namn, din yrkestitel och en 
kort beskrivning av dina meriter som kan publiceras i samband med att texten publiceras. Bifoga också 
en porträttbild på dig själv. 
 

Sebastian van Baalen 
Sebastian van Baalen är frilansjournalist och konsult med fokus på fred- och utvecklingsfrågor. 
Han har en MSSc i freds- och konfliktstudier från Uppsala universitet. Dessutom är han 
redaktör på Mänsklig Säkerhet. 

 
Språk 
 
Grundregeln är att inte använda ett mer avancerat språkbruk än vad som krävs. Tänk på att anpassa 
ditt språk efter nättidningens målgrupp. Mänsklig Säkerhet riktar sig i första hand till de som är insatta i 
ämnet och engagerade i den säkerhetspolitiska debatten och uppskattar högkvalitativa analyser och 
debattinlägg. I andra hand riktar sig nätmagasinet också till de som är intresserade av säkerhetspolitik 
men som eventuellt inte har så stor kunskap om ämnet ännu. Bland våra läsare finns forskare, politiker, 
journalister, beslutsfattare, tjänstemän, studenter och den säkerhetspolitiskt intresserade allmänheten. 
 
Definiera viktiga begrepp. Facktermer som inte kan antas vara allmänt vedertagna bör förklaras kort 
första gången de används. 
 

"År 1975, var det sex väpnade konflikter som var 'internationaliserade inomstatliga konflikter', 
som är den tekniska termen för inbördeskrig med utländska krigare." 

 
Siffror ska skrivas med bokstäver upp till och med talet tolv. Även tecken som % ska skrivas med 
bokstäver. För övriga riktlinjer gällande siffror och tal, se TT:s språkrekommendationer. 
 
Om det finns flera olika stavningar av ett ord utgår vi från TT:s språkrekommendationer. 
 
Alla språkliga förkortningar, som t.ex., etc. m.m., ska skrivas ut. När det gäller namn skriver vi hela 
namnet första gången det används med förkortningen inom parentes. Därefter kan akronymen 
användas. 
 

"Human Rights Watch (HRW) beskriver situationen i landet som särskilt allvarlig." 
 
Uppmärksamma att även engelska akronymer ska skrivas enligt svenska skrivregler i genitiv förutom om 
dessa slutar på -s.  
 

"UNHCR:s bedömning är att Bris senaste rapport inte är korrekt." 
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Förkortningar som uttalas bokstav för bokstav skrivs med versaler (FN, EU, LKAB) medan förkortningar 
som uttalas som ord skrivs med versal begynnelsebokstav (Sida, Säpo, Jas, Ikea). 
Uppmärksamma också att svenska akronymer inte skrivs ut med versaler för alla ord, till skillnad från 
engelska akronymer. Jämför "Förenta nationerna" med "United Nations". Vissa undantag kan finnas, till 
exempel "Sidas" och "Mänsklig Säkerhets". För mer info om förkortningar se TT:s 
språkrekommendationer. 
 
Engelska begrepp ska i största möjliga mån översättas till svenska för att underlätta böjning och 
stavning. Skriv till exempel "icke-statliga organisationer" istället för "NGO". Ta hjälp av Språkrådets 
guide eller rådslå med din redaktör om du har svårt att hitta en korrekt översättning. Om översättningen 
inte är allmänt känd kan det engelska uttrycket skrivas i parentes och kursiv stil när översättningen 
används första gången. 
 

"Inom säkerhetsforskningen talar man om att klimathotet har säkerhetiserats (eng. 
securitisation)." 

 
Citat från rapporter och uttalanden ska markeras med citationstecken ("") och inte med talstreck (–). 
 
Referenser 
 
Mänsklig Säkerhet är inte en akademisk tidskrift och använder sig inte av akademiska referenssystem. 
Däremot uppmuntrar vi våra skribenter att vara transparenta med sina källor. Vi använder oss av 
hänvisningar till källor i texten och hyperlänkar alltid till källor som finns tillgängliga på nätet. 
 
Skriv ut vem/vilka som ligger bakom rapporter som du hänvisar till: 

 
"Den amerikanska tankesmedjan Freedom House publicerade förra året en rapport om hur ett 
antal demokratiska länder prioriterar mänskliga rättigheter och demokrati i sin utrikespolitik. 

 
Lägg till hyperlänkar i ditt utkast när du hänvisar till vaga begrepp som till exempel 'bedömare', 
'experter' och 'forskare'. 
 

"Bedömare menar att Sydafrikas senaste utspel riskerar att leda till ett afrikanskt massurträde 
från Romstadgan." 
 

Lägg till hyperlänkar i ditt utkast när du citerar personer eller rapporter. 
 

"Sydafrikas vice-president Cyril Ramaphosa meddelade att "vi minns fortfarande med stor 
tacksamhet det svenska engagemanget mot apartheid". 
 

Publicering 
 
När artikeln har blivit godkänd för publicering meddelas författaren ett datum för publicering. När 
artikeln har publicerats på Mänsklig Säkerhets hemsida sprids texten via sociala medier (Facebook och 
Twitter). Författare uppmuntras att dela, gilla och eventuellt kommentera inlägg på sociala medier 
eftersom det ökar inläggets räckvidd – en förutsättning för att nå fler läsare. 
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