
Skrivarskolan

Insändare

Skriv en insändare/debattartikel
Insändare och debattartiklar är åsiktstexter efter-
som skribenten just vill torgföra sina åsikter. Det 
går att vara anonym för läsekretsen när man 
skriver en insändare, men tidningen kommer att 
kräva att få veta vem som skrivit.

Rubrik
Precis som vad gäller andra texter så är rubriken 
synnerligen viktig – den avgör om din insändare 
blir läst eller inte. Här måste rubriken klart tala om 
vad din insändare gäller, i klartext. Inga ordlekar 
eller försök att verka extra intressant utan rakt på: 
Kommunen missköter sina badplatser!
Rubriken innehåller subjekt och predikat och är i 
presens.

Texten
Kom snabbt till det viktigaste, kärnfrågan. Förk-
lara vad du tycker är problemet, eller det som är 
värt att berätta så att läsaren rycks med och inte 
tappar intresset. 
Framför dina argument för hur det du anser vara 
ett problem ska lösas. Lägg lite extra krut på dina 
viktigaste argument och förklara varför dessa är 
trovärdiga. Ange dina källor!
Kolla basala ting som siffror och namn. Ett felsta-
vat namn kan räcka för att du tappar nästan all 
trovärdighet i läsarens ögon.
Vet du att de som inte tycker som du har andra 
argument, så tala om varför dessa argument inte 
är lika starka som dina. Försök även här att motiv-
era och ange källor. Det är i det här avsnittet som 

trovärdigheten i din insändare testas, om den får 
genomslagskraft. 
Även om du ska vara noggrann är det viktigt att 
skriva så kort som möjligt och vara rapp i språket. 
Det finns flera skäl till det. För det första tappar 
läsaren snabbt intresset om du är omständlig. 
Plocka bort allt onödigt och framför allt små 
talspråksord som ju, alltså, typ, etc. För det andra 
kommer kanske tidningen att korta ner din text för 
att den tar för stor plats. Kommer du över 2000 
tecken bör du absolut tänka på att rensa.

Avslutningen
Din argumentering ska naturligtvis leda fram till 
en lösning på problemet. Har du nu argumenterat 
noggrant och korrekt så kan du framföra din slut-
sats, lösning eller krav i en eller ett par kärnfulla 
meningar. Du slipper sväva på målet och kan vara 
rakt på sak: Anställ sommarjobbare som håller 
rent på badplatserna!

Namn eller signatur
Vill du underteckna med en signatur för att vara 
anonym inför läsarna så gör det, men om du 
skriver under med ditt rätta namn så höjer det 
trovärdigheten och visar att du kan stå för det du 
skrivit. Den som eventuellt svarar på ditt inlägg vet 
också vem han/hon vänder sig till.
Du blir också en del av en journalistisk tradition. 
En text i en tidning undertecknas vanligtvis med 
namn, och telefonnummer och e-postadress. På så 
vis kan läsarna ta kontakt med den som skrivit och 
diskutera innehållet.


