
PÅVERKA SNABBT OCH LÄTT - SKRIV EN
INSÄNDARE!

SKRIV DIN INSÄNDARE

En traditionell och välfungerande uppbyggnad av insändare brukar följa den här
mallen:

Steg 1.
Först en kort Rubrik som tydligt säger vad insändaren handlar om. Om du inte har
en egen rubrik hittar tidningen på en, vilket kan bli dåligt ibland.

Steg 2.
Nu är det dags för en Inledning på några meningar som presenterar budskapet.
Den är viktig för att få folk att läsa vidare. Här kan du presentera problemet. Försök
att väcka intresse. Koppla gärna problemet till något aktuellt,
uppseendeväckande, eller något du vet att folk bryr sig om. Ibland kan det också
vara viktigt med en lokal anknytning i lokaltidningarna.

Steg 3.
Här presenterar  du dina Åsikter som styrks med fakta och argumentation.
Koppla gärna viktig fakta till trovärdiga källor och försök att vara specifik. Skriv inte
bara ”internet” eller ”TV” utan en specifik sida eller ett visst program.
Här kan det också vara bra att i förväg bemöta några av de vanligaste
motargumenten för att på så vis avväpna meningsmotståndares argumentation.

Steg 4.
För att insändaren inte bara skall sprida hopplöshet är det bra om du efter
problemformuleringen avslutar med Förslag på lösning. För att få andra att ta till
handling är det viktigt att visa på vägar ur problemen.

Steg 5.
Till sist är det bra med en kort Uppmaning. Ibland är det lättare att få med sig
andra genom att be om mindre uppoffringar, t.ex. ”Köp färre klädesplagg!” istället
för ”Sluta köpa kläder helt!”.
Även om insändaren i första hand syftar till att få makthavare att ändra sig kan
det vara bra med en uppmaning till privatpersoner att försöka påverka,
exempelvis genom att maila politiker, skriva på en namninsamling, eller genom



att engagera sig i Jordens Vänner eller skicka ett bidrag som möjliggör för andra
att engagera sig. Berätta gärna för läsarna var de kan lära sig mer om ämnet.

Steg 6.
Efter insändaren skriver du under med Signatur eller namn. Vissa tidningar tar
bara med insändare från personer under eget namn, och det ger ofta en större
trovärdighet än anonyma signaturer. Om du av olika anledningar inte vill skylta
med ditt riktiga namn kan det därför vara bra att hitta på en pseudonym med ett
vanligt för- och efternamn.

Att tänka på
Om du hamnar i debatter med andra insändarskribenter så försök att inte bara
bemöta deras argument. Det är viktigt att inte låta dem stå oemotsagda, men
glöm inte att fokusera på vad du vill lyfta fram. Tänk på att debatten brukar syfta
till att övertyga läsarna snarare än motparten.
Försök att hålla språket sakligt för större trovärdighet. Undvik personangrepp och
nedsättande omdömen. Detta är extra viktigt om du skriver som representant för
en organisation.
Användande av facktermer och akademiskt språk kan öka trovärdigheten men
tänk på att alla ska kunna förstå. Använd inte begrepp du inte är helt säker på.
Dubbelkolla siffror och stavning av namn.
Be gärna någon att läsa igenom din insändare innan du skickar in den. Förutom
eventuella stavfel som redaktionerna ofta missar blir en lätt hemmablind i en text
som en själv formulerat.
Försök hålla ämnet smalt. Även om exempelvis miljöproblem ofta är komplexa
och gränsar till andra problem är det ibland bättre att försöka fokusera på en
aspekt för att just den aspekten ska bli tydlig. Men för den sakens skull skadar det
inte att kort nämna att det finns andra problem (som du kanske kan skriva en till
insändare om senare).
Tänk på att det är viktigt att argumenten inte blir röriga utan är separerade. Är det
olika starka argument kan du gömma ditt svagare argument i mitten. Det är
också viktigt att hela tiden hålla sig till det centrala budskapet så att inte någon
annan svarar på en bisak och debatten styr åt ett annat håll.
När det kommer till fakta är det viktigt att ha all fakta på plats, annars kan allt
avfärdas endast på ett fel. Ett eventuellt svar kan också komma att fokusera
endast på faktafelet och  inte på sakfrågan.

TIPS FÖR ATT FÅ DIN INSÄNDARE PUBLICERAD

Svar på andra insändare är ibland lättare att få publicerade än helt nya ämnen.
Om du vill ta upp ett ämne som inte debatteras i tidningen kan det ibland vara



bra om du försöker formulera det som ett svar på en tidigare insändare. Korta
insändare har också mycket större chans att bli publicerade!

Hitta lokaltidningar att skicka din insändare till
Här är en länk där du kan hitta olika tidningar:
https://sites.google.com/site/lokaltidningar/svenska-dagstidningar-paa-internet
Ett tips är att skriva till alla. Du kan också googla på din stad, landskap eller
stadsdel. Skrolla längst ner på den tidningssidan du hittar som du vill skriva till. På
sidan längst ner hittar du oftast kontaktuppgifter såsom telefonnummer, mail
eller formulär för insändare. Det brukar ofta stå tydligt antal tecken eller ord samt
var man fyller i sitt namn. Ett tips är också att ringa redaktionen och fråga vart
man ska skicka det och vad det handlar om, och om någon journalist är
intresserad av att skriva om det. Det kan även vara bra att ha med ett foto.

Ett annat sätt att hitta tidningar att skicka till är via Insändarmaskinen. Då skaffar
du först att konto på https://insandarmaskinen.se och sedan loggar du in och
skriver in din insändare med rubrik och text. De har också en guide du kan titta
igenom med bra saker att tänka på. När du har skrivit klart så klickar du vidare
och väljer vilken eller vilka tidningar du vill skicka till utifrån en lång lista. Om du
väljer många eller alla så kan du inte ha med specifika hänvisningar till en viss
kommun, som kan vara intressant för en lokaltidning i den kommunen att ta in,
men inte för andra. Å andra sidan ökar chansen att du kommer med någonstans
om du skriver mer allmänt och skickar brett.

Lycka till!

Vill du ha hjälp att skriva din insändare? Våra aktivistsamordnare finns här för
dig. Hör av dig till aktivism@jordensvanner.se så stöttar vi dig.

https://sites.google.com/site/lokaltidningar/svenska-dagstidningar-paa-internet

