
SKRIV EN INSÄNDARE

Vill ni synas med din fråga i den lokala tidningen? Här kommer en enkel guide till hur du skriver en insändare som 
väcker intresse!

En insändare består av:
 ϐ Rubrik för att påkalla uppmärksamhet (Läsaren ska vilja veta mer)

 ϐ Ingress det viktigaste i texten (ca 200 tecken)

 ϐ Brödtext med Uppmaning (till politiker, allmänhet, kan vara en fråga eller slut-
sats också.

 ϐ Signatur / namn

Rubrik
En kort och slagkraftig rubrik kan vara skillnaden om en insändare blir läst eller inte. Kom 
ihåg att Redaktionen brukar förbehålla sig rätten att ändra rubriken. 

Ingress
Om rubriken påkallat vårt intresse läser vi ingressen och avgör om vi vill gå vidare. Här är 
det viktigt att det viktigaste står sammanfattat.

Brödtext
Åsikt: 

 ϐ Bakgrund 

 ϐ Argument – för och emot, en eller fler

Avslut: 
 ϐ Uppmaning – CTA (call to action)

Signatur: 
Namn och något som förklarar vem du är tex titel och / eller varför du har just denna åsikt.

FLER TIPS:

På iogt.se hittar du alltid senaste nytt i frågor som rör alkohol.

http://iogt.se
https://www.iogt.se/medlemssidor/engagera-dig/verktygslador-for-alkoholpolitik/planera-paverkansarbete/
https://www.iogt.se/medlemssidor/engagera-dig/verktygslador-for-alkoholpolitik/politiska-argument-om-alkohol-graviditet-och-spadbarns-halsa/
https://www.iogt.se/medlemssidor/engagera-dig/verktygslador-for-alkoholpolitik/tank-pa-detta-nar-du-formulerar-ett-budskap/


Oavsett var vi framför vårt budskap är det viktigt att göra det på rätt sätt. Så här kan vi tänka:

Hur vi tänker när vi framför ett budskap
Konkret: ju tydligare och mer konkret budskapet är desto lättare är det för läsaren att ta till 
sig och engagera sig.

Aktuellt: det är lättare för dig att få publicitet om nyheten knyter an till ett redan pågående 
skeende som präglar nyhetsbilden, en aktuell händelse eller en trend till exempel. Kan du 
koppla nyheten till ett aktuellt ämne ökar möjligheterna att föra fram dina budskap.

Relevant: innebär att ditt budskap bör ha någon form av allmänintresse. Fundera över 
vilka och hur många som berörs av ditt budskap.

Intressant: Ja, ju fler som berörs av den desto intressantare, relevantare och viktigare är 
självklart nyheten.

Kontroversiell eller konflikt: som får konsekvenser eller väcker känslor. Den kan vara 
positiv eller dramatisk, viktigt dock att förmedla objektivt och kritiskt.

Vad blir nyhet?
 ϐ Närhet – händelsen inträffar geografiskt, tidsmässigt eller kulturellt nära.

 ϐ Avvikelse – händelsen är ovanlig, oväntad eller dramatisk.

 ϐ Negativ händelse – dåliga händelser har högt nyhetsvärde.

 ϐ Händelsen involverar många människor.

 ϐ Händelsen får konsekvenser för många människor.

 ϐ Händelsen kan följas under en längre tid.

 ϐ Nyhetsproducenten är ensam om nyheten.

 ϐ Händelsen involverar berömda personer eller personer med inflytande över  
samhället.

 ϐ Det finns bildmaterial som skildrar händelsen.

IOGT-NTO:s tonalitet (hur vi framför vårat budskap)
 ϐ Vänlig och professionell 

 ϐ Saklig: vi angriper problem, inte personer

 ϐ Personligt och lättillgänglig, men inte privat

 ϐ Korrekt och faktabaserad – länkar till fakta stärker vår tes

 ϐ Vuxen, avskalad och samtida 

 ϐ Målgruppsanpassat språkbruk efter kanalens format

FLER TIPS:

På iogt.se hittar du alltid senaste nytt i frågor som rör alkohol.

http://iogt.se
https://www.iogt.se/medlemssidor/engagera-dig/verktygslador-for-alkoholpolitik/tips-for-facebook/
https://www.iogt.se/medlemssidor/engagera-dig/verktygslador-for-alkoholpolitik/tips-pa-foreningsaktiviteter/
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