Att skriva insändare
Insändarsidorna är oftast bland de mest lästa sidorna i en tidning och når en bredare
grupp än debattartiklar.
Här kommer våra tips till dig som vill skriva en insändare för att påverka den lokala
opinionen.
1. Bestäm vad du vill förmedla för budskap
Vad är viktigast att förmedla denna gång? Vilken fråga ger mest uppmärksamhet?
2. Fundera på målgrupp och kanal innan du skriver
Var har du störst chans att få in inlägget? Var ger det störst effekt? Vilka läsare vill du
nå?
3. Tänk ut en bra rubrik!
Även om den ofta ändras av redaktören. Men om du redan har skrivit en bra rubrik
minskar risken för att den byts ut mot en sämre variant.
4. Rikta gärna din insändare till någon ”ansvarig”
Det ökar möjligheterna att få i gång en diskussion där du sedan kan skriva fler
insändare.
5. Kom med lösningar!
Även om utrymmet är begränsat så försök att inte bara klaga på sakernas tillstånd
eller andra organisationer/politiker/beslut, utan kom med förslag på lösningar och dra
egna slutsatser om vad som behövs.
6. Var kortfattad men ha ett tydligt budskap
Utrymmet är starkt begränsat i en insändare så var tydlig och koncis. Ta bara upp en
fråga i en insändare. Skriv hellre fler korta insändare än en enda med många olika
frågor.
7. Återvinn!
Använd argumentation från tidigare insändare, skriv om och ändra. Bra argument
håller för att användas om och om igen.
8. Viktigt med många röster
Skicka in insändare från många olika människor i olika kanaler – ju fler skilda röster
som hörs, och från fler håll, desto större tyngd får frågan i debatten. Därför behöver
man inte heller nämna Hyresgästföreningen eller skriva under som representant för
Hyresgästföreningen. En insändare från en privatperson får större tyngd än en som
upplevs komma från en organisation.

