
Insändare och debattartiklar 

Insändare 

En insändare är ett personligt uttalande till en tidnings läsare. Samma insändare kan skickas 

till flera tidningar så länge den har samma avsändare. Det krävs ingen kontakt på förhand 

med den berörda tidningen/insändarredaktionen, och du vet inte på förhand om din 

insändare kommer publiceras eller inte. Det står även insändarredaktören fritt att korta din 

text om den skulle vara för lång. 

Här är några huvudregler du bör hålla i minnet när du skriver insändare: 

● Var personlig. En insändare bör komma från dig och skrivas med just ditt språk och 

just dina uttryck. Var därför inte rädd att uttrycka dig på ett personligt sätt. Tänk 

dock på att när du skriver en insändare i Amnestys namn, så måste de åsikter du ger 

uttryck för ligga i linje med Amnestys åtagande. Är du osäker på hur Amnesty ställer 

sig i en fråga, kontakta sekretariatet. 

● Lägg dina bästa/viktigaste formuleringar så tidigt som möjligt i texten. Du vill 

engagera den som läser redan från första meningen. Om din insändare behöver 

kortas kommer dessutom texten i regel att skäras från slutet. Om din text avslutas 

med en slutkläm, en rekommendation eller ett krav kan du skicka med ett 

meddelande att du absolut vill att denna del av texten ska vara kvar, och be 

redaktionen höra av sig om de måste skära i texten. 

● Ange både namn och Amnestytillhörighet i avsändaren. En insändare kan för all del 

skrivas anonymt eller under pseudonym, men inom Amnesty vill vi vara tydliga med 

både vilka vi är och vad vi står för. Dessutom är det lättare att skriva med ett 

personligt uttryck om man skriver med sig själv som avsändare. Avsändaren "Anna 

Andersson, Amnestygrupp 11, Avesta" är därför betydligt bättre än bara 

"Amnestygruppen i Avesta" eller "arg Amnestymedlem". (Dessutom måste du skicka 

med ditt namn tillsammans med din text även om du skriver anonymt, tidningar 

brukar inte publicera insändare om de inte vet vem skribenten är.) 

● Skicka gärna med en bild. Insändare med bilder blir lästa i långt högre utsträckning 

än de som bara består av text. Tänk dock på att kolla upp om du har rättighet att 

publicera bilden. 

Debattartiklar 

Syftet med en debattartikel är (som namnet antyder) att lyfta en fråga till debatt eller 

diskussion. Den bör innehålla en argumentation som leder fram till någon typ av 

ståndpunkt, helst i form av ett krav eller en förväntan att någon/några bör vidta någon form 

av åtgärd för att komma tillrätta med det problem ni belyser. Den som vill skriva en 

debattartikel bör alltid kontakta tidningen för att diskutera artikelns syfte, innehåll och 

publiceringstillfälle. Debattredaktionen kommer alltid vilja se texten i publicerbart skick 

innan de ger några löften om publicering, och i många fall kommer de tacka nej. Med tanke 

på att det både är svårare att skriva debattartiklar, och svårare att få dem publicerade, så 

rekommenderar vi oftast våra grupper och medlemmar att skriva insändare. 


