
Tips på hur man skriver insändare 
 

 Rubrik som tydligt säger vad insändaren handlar om.  

 Inledning som presenterar budskap (koppla gärna till aktuellt ämne/nyhet/ 
artikel/händelse t ex I DN den 28 mars 2020 skriver/rapporterar….)  

 Argumentera för er åsikt med väl valda argument (påståenden ska gå att 
verifiera med källa, om möjligt länka till källa i texten, fungerar väldigt bra 
digitalt)  

 Förslag på lösning. I det här fallet är ju lösningen amnesti, t ex ”Eftersom vi 
behöver x personer i arbetskraften de närmaste 10 åren och dessa 
ungdomar vill och kan bidra så vore amnesti en både rimlig och human 
lösning”)  

 Uppmana Sveriges riksdag att besluta om en amnesti för alla 
ensamkommande av alla nationaliteter som varit här i minst ett år 

 Signering med en eller flera personers namn + en lokal organisation om ni 
företräder en sådan. Signera också med ”kampanjen Håll ihop Sverige- 
Flyktingamnesti för de ensamkommande”   

 Var uppmärksam på antal tecken. Tidningarna har lite olika regler för 
insändare men det brukar ligga på mellan 1500-3000 tecken som 
maxgräns.  

 Tänk på den röda tråden 

 Korrekturläs, testa gärna insändaren på någon utomstående 

 Ytterligare tips på hur man skriver insändare: 

https://www.skolverket.se/download/18.1d7693d81684bec9282732/154815

1458585/insandare-naturvetenskap-teknik-grundskola.pdf 

 Slutligen, det är roligt att skriva insändare! Gör det med glädje 8 en lagom 

portion ilska fungerar också  
 

 

 
Förslag på aktuella ämnen som man kan skriva utifrån 

 

 

 Riksrevisionens rapport om återvändarverksamheten 

https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2020/atervan

dandeverksamheten---resultat-kostnader-och-effektivitet.html 

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/sveriges-arbete-med-atervandande-

flyktingar-sagas/ 

 Smittspridning på förvaren och i Migrationsverkets lokaler 

https://www.expressen.se/nyheter/migrationsverkets-personal-vadjar-om-

hjalp-smitthard/ 

https://www.expressen.se/nyheter/advokater-larmar-smittorisk-i-

migrationsverkets-lokaler/ 

https://tidningensyre.se/2020/19-mars/corona-pa-forvaret-i-marsta-oron-

vaxer/ 

https://www.etc.se/inrikes/fast-pa-forvaret-och-skrackslagen-infor-corona 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Vb3Ael/coronaupplopp-pa-

migrationsverket 

 

 Sveriges behov av arbetskraft (gärna med exempel på hur vi utvisat ock 

kommer att utvisa kompetens)  

https://arbetet.se/2019/03/20/af-sverige-behover-mer-
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arbetskraftsinvandring/ 

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/nyheter/nyhetsarkiv/2019-03-

20-rapport-en-halv-miljon-nya-jobb-behovs-till-2030 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/arbetsformedlingen-sverige-behover-

stor-invandring-for-att-undvika-arbetskraftsbrist 

 

 Situationen i lägren i Grekland (där våra tvångsutvisade riskerar att hamna) 

https://www.dw.com/en/we-have-no-other-choice-afghans-stranded-at-

greeces-gates/a-52641941 

https://www.expressen.se/kronikorer/magnus-falkehed/situationen-pa-

flyktingon-blir-allt-mer-desperat/ 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/europakorrespondenten-aldrig-tidigare-

upplevt-sadan-frustration-pa-lesbos 

  

 

 Afghaner som nekas sjukvård i Iran  

https://sydasien.se/analys/tiotusentals-afghaner-strommar-ur-iran-till-

afghanistan/ 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=688414

8 

 

 Personlig berättelse/vittnesmål som visar på t ex bristande rättsäkerhet/ risk 

för förföljelse/ familjesplittring  
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