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Mona 
Lindseth 

Høsten er over oss og litt mer innetid kan være en god anledning til å hive 
seg over tastaturet, jobbe med skrivingen og sende et leserinnlegg til 
avisa. Og denne episoden skal handle om hvordan du kan bli bedre til å 
skrive kronikk og en bedre debattant i spaltene. Enten du er en politiker 
som vil mobilisere opinionen eller borger som vil påvirke politikerne, så skal 
dagens gjest gi oss noen tips til hvordan man kan skrive et innlegg som er 
verdig å komme på trykk. Velkommen journalist i Khrono, Amanda Schei!  
 

Amanda 
Schei 

Takk! 

Mona 
Lindseth 

Du har tidligere jobbet som debattansvarlig, og da har du jo både mottatt 
helt enorme mengder med innlegg fra ulike aktører som har lyst til å 
komme på trykk, og du har i tillegg skrevet en rekke meningsinnlegg selv. 
Hva er det en debattredaksjon ser etter i et godt innlegg som er verdig i å 
komme på trykk?  
 

Amanda 
Schei 

Ja, når jeg var i Dagbladet da fikk vi jo inn ja... kanskje 50-100 innlegg hver 
dag. Også skal man kanskje ha 5 innlegg i papiravisa i hvertfall, og hvis det 
er noe veldig aktuelt og som vi ser «oi, dette er midt i debatten nå», så kan 
vi ta noe ut på dagen på nett da. Men, hovedregelen at vi ser etter en god 
mix. Ikke sant, da har man noen kortere innlegg og det er gjerne svarinnlegg 
osv. Men hva skal en si, det viktigste man ser etter er jo at det er godt 
skrevet, og at det er spennende å lese. Men det gjelder forsåvidt overalt i 
media, at det viktigste er aktualitet. Er det noe som skjer nå, kan man lage 
sin egen vri på dette her, ehm. Ja da har alle redaksjonene lyst til å være 
den redaksjonen som har meningsvrien på en dagsaktuell sak, rett og slett.  
 

Mona 
Lindseth 

Og hvordan gjør dere det? Sitter dere bare og venter på at det tikker inn, 
eller jobber debattredaktørene også aktivt med å trigge de debattene noen 
ganger.  
 

Amanda 
Schei 

Begge deler altså. Man er jo heldig i de store avisene, fordi, det er jo der de 
som skriver ser til. Men, selvfølgelig, særlig når det er ferietid så må man 
jobbe mye mer aktivt, og det er jo jobben din å se litte granne rundt. Se på 
Facebook, prøve å rett og slett finne litt talenter, men dette kommer 
selvfølgelig helt an på hvem som er debattansvarlig. Men for min del så 
hadde jeg veldig lyst til å finne helt nye stemmer. Så hvis jeg så noen som 
skrev et eller annet bra et sted eller på et lite medium, så tenkte jeg sånn 
«ahh, gull. Den må vi få inn her og».  
 

Mona 
Lindseth 

Så man trenger ikke å være minister og allerede en kjent politiker nasjonal 
for å komme på trykk?  
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Amanda 
Schei 

Nei, absolutt ikke. På en måte så kan det i visse tilfeller være en fordel å 
ikke være den mest kjente, fordi man kanskje da og har litt mer frihet i 
hvordan man vil skrive og ikke er så bundet av kanskje program og... ikke 
sant. Ting man, hvordan man er forpliktet til å formidle ting. Noe av det jeg 
synes er viktig når man skriver generelt, det er at... Det å skrive et 
debattinnlegg det handler egentlig om å få din originale vri på et eller 
annet, ikke sant? For vi er alle unike mennesker, vi har alle vår opplevelse 
av noe, så det at du skriver om noe vil uansett være litt annerledes enn 
hvordan noen andre skriver om noe. Derfor er det personlige veldig viktig. 
Det er viktig å tenke på at et debattinnlegg, det er en helt egen sjanger. Og 
det er noe man må øve på å skrive, rett og slett. Og man tror kanskje at det 
handler om å ikke bruke «jeg» og sånne ting, men da sier jeg nei! Vet du 
hva, hvis du er... si du er 17 år gammel ungdomspolitiker, da har du helt 
unik mulighet til å komme på. For eksempel du kan skrive om skolepolitikk 
eller skolehverdag på en helt annen måte enn noen som er ti eller tjue år 
eldre kan. Så, det tenker jeg er det beste utgangspunktet for et leserinnlegg, 
også er det sånn at – selvfølgelig, det er forskjell på hvor man er i livet og 
hvilken type rolle man har. Men man må tenke litt over «hvilken rolle har 
jeg når jeg skal skrive dette innlegget, hvilken hatt tar jeg på meg nå». 
Selvfølgelig hvis du er forsker og skal skrive om noe du forsker om, da har 
du litt andre, da må du tenke på litt andre ting. Det er kanskje veldig 
komplisert det du skal skrive om, så da må du tenke på «hvordan kan jeg 
formidle dette på en enkel og forståelig, tabloid måte» rett og slett. Men 
jeg vil tenke at for de fleste politikere, så er det andre ting som gjelder. Det 
er kanskje en sak man er opptatt av å formidle at Venstre da, som vi 
snakker om nå, bryr seg om og man mener Venstre har den beste politikken 
på det. Og da tenker jeg at man kan få politikken frem, ja, på en måte som, 
der man viser hvordan dette påvirker deg selv, hvordan det påvirker andre, 
prøve å ikke bare snakke om fakta. Altså ikke bare snakk til hjernen til folk, 
men snakk til hjertet. Så det tror jeg man kan tenke litt over sånne ting.  
 

Mona 
Lindseth 

Ja, for hvilke typiske feller ofte politikere spesielt går i når de skriver 
innlegg?  
 

Amanda 
Schei 

Det er sikkert ulikt hva folk sier her, men jeg vil si det vanligste er at det rett 
og slett blir litt kjedelig. Og ja, jeg tenker at det man bør prøve å unngå er at 
man blir litt sånn partipapegøye og at det kan virke som man har 
robotgeneralisert partiprogrammet da. Og hvis folk vil lese 
partiprogrammet så kunne de jo gått inn på det. Men nå handler det også 
kanskje om å nå ut til bredere lag av samfunnet. Så da må man prøve å ikke 
bare snakke helt til menigheten, men prøve å vise hvordan dette er aktuelt 
for flere, hvordan påvirker dette folk, prøve å skrive på spennende språk, ja. 
Rett og slett prøve å være litt original og være deg selv. Det er litt sånn 
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vanskelig å forklare, men noen ganger kan det virke som det er en eller 
annen som har skrevet innlegget. Og det skjer jo av og til. Men jeg vil 
anbefale i alle tilfeller å øve på å bli god til å skrive innlegg selv. Og jobbe 
med det, rett og slett, fordi man ser det veldig godt. Også ser man veldig 
godt som debattredaksjon, hvilke innlegg som er godt gjennomarbeidet og 
ikke. Så jeg vil jo anbefale at man jobber med å skrive tekst, fordi tekst er 
viktig og folk liker å lese gode tekster. Mhm.  
 

Mona 
Lindseth 

Hvordan tenker du selv når du setter deg ved tastaturet og skal skrive et 
innlegg, har du liksom et par råd til hvordan du tenker når du skriver selv?  
 

Amanda 
Schei 

Vet du hva, jeg tror man.. det finnes veldig mange måter man skriver på. Så 
alle har liksom den måten som funker best for de selv. For meg kommer det 
veldig an på hvilken type tekst. Det som fungerer aller best for meg, er hvis 
det er noe som skjer og da, så blir jeg fryktelig provosert for eksempel. Og 
da kjenner jeg sånn «nå har jeg masse tanker og følelser» og da er det lurt 
egentlig, for min del i alle fall, sette meg ned ved tastaturet og bare skrive i 
vei. Og det kan være ustrukturert og rart, eller noen ganger blir det litt sånn 
bra med en gang. Men da er jo tipset at man lar det kanskje vente litt til 
man har blitt litt mer rasjonell, litt mer vanlig. Også ser man over det på 
nytt. Så kommer det jo an på hvor man vant man er til å skrive, men jeg 
anbefaler at man også tar det videre og lar noen andre ser på. Kanskje noen 
som har litt mer erfaring. Særlig for, hvis man er i politikken da, og ikke er så 
vant med å skrive, så kan det jo være at det er grenser for hva man ønsker 
at skal komme på trykk. Det vet jeg ikke helt. Men det er lurt å samarbeide 
litt og. Men det er den måten som fungerer best for meg, for andre kan det 
være å gå mer systematisk til verks, sant, skrive en disposisjon eller 
liknende. Det finnes ikke én måte som er best, man må finne ut selv 
«hvordan er det du klarer best å lage en god og spennende tekst, som er 
godt oppbygget?» 
 

Mona 
Lindseth 

Og hvordan skal man klare det, for man har kanskje en veldig god tekst med 
mange gode poenger, men så klarer man liksom ikke å få en 
debattredaksjon på kroken. Poenget er der, saken er god, aktualiteten er 
der, alt er på plass, men innpakninga er liksom... litt kjedelig, litt tørr. 
Hvordan kan man trene på og hvordan kan man tenke når man skal gjøre 
saken akkurat nok tabloid til at du kommer på, og ryddig nok til at du selv er 
komfortabel med det. For som på politikerne vil man ikke presse grensa 
altfor langt, alltid.  
 

Amanda 
Schei 

Hvis man ikke kommer på, så er svaret stort sett det at da er det noen som 
kan skrive det litt bedre, litt mer spennende, litt mer provoserende. Så 
enkelt er det rett og slett. Og jeg tenker at sånn... grunnen til at man skal 
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skrive tabloid og på den måten der, det handler ikke bare om at det er sånn 
medievirkeligheten er. Men tenk liksom over «hva er det som får meg til å 
ville dele en sak videre? Til å like noe?» Det er jo at det rører ved noe i deg. 
Teksten får deg til å bli provosert eller engasjert eller får en følelsesmessig 
reaksjon. Så det handler rett og slett om å gå og vake på knivseggen 
littegrann. Man må vake littegrann på grensen og tenke sånn «er dette her 
helt innafor eller er det ikke?» Du må rett og slett være der i tekstene dine, 
for det er ingen som har lyst til å lese om selvfølgeligheter. Så du trenger på 
en måte noen litt provoserende ting, noen ting som... ja, det kommer an på 
hvor mye du for eksempel vil dele om deg selv. Det jeg vil anbefale og er å 
ha en sånn kul inngang, der du egentlig kommer på en måte fort til 
poenget. Ha litt sånne gullsetninger som er sånn «Der sier du det godt!» på 
ulike måter, gjennomgående i teksten. Setninger som lett beskriver 
essensen i det du skriver, ikke sant. Det som jeg ikke liker er jo hvis jeg leser 
en tekst og skal bearbeide den for eksempel, også sier man alt så ullent på 
en måte, eller man beskriver alt så ullen at det ikke er én setning som lett 
oppsummerer hva man vil frem til. For da har man ikke klart å komme kort 
nok til poenget.  
 

Mona 
Lindseth 

Også tror jeg det er veldig mange politikere som har sendt inn et 
leserinnlegg til en debattredaksjon har sittet med følelsen «ahh, nå har jeg 
skrevet det perfekte leserinnlegget på 4000 tegn» også får man beskjed om 
«du må kutte den ned på 2500».  
 

Amanda 
Schei 

Ja, det som er viktig å vite da, er at de færreste får på trykk en kronikk. Og 
gjerne hvis man får på trykk en kronikk, er det ofte fordi redaksjonen har 
bedt deg om å skrive en kronikk. Fordi det har man bare en av om dagen og 
de kuleste til å gjøre det er ofte forskere eller de som er ekspert på noe, så 
jeg vil jo virkelig anbefale at man i alle fall når man skal begynne å skrive, 
prøver seg på litt kortere tekster ja. Men det handler jo og om at hvis du 
skal prøve å fylle en tekst med 6000 tegn inkludert mellomrom, så er det 
mye egentlig. Og det skal være en slags drøftende tekst, og vet du hva, ting 
blir ofte bedre hvis man har det kort. Så jeg vil jo anbefale at man kanskje 
øver på å, vet du hva, 2000 tegn inkludert mellomrom. Det er ganske lite 
egentlig, men egentlig skal alle klare å få fram poenget sitt på den plassen. 
Så øve seg på å gjøre det. Og av og til er det så komplisert materie at man 
ser «jeg trenger mer plass på å få det frem». Og da er det kanskje en 
indikator på at man bør skrive noe større da.  
 

Mona 
Lindseth 

Mhm. Men hvorfor bør man hive seg utpå og delta i den offentlige 
debatten, det kan jo også virke litt skremmende å blottlegge og... sette 
hodet ut for hugg på den måten? 
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Amanda 
Schei 

Ja, altså. Som politiker bør man i hvertfall det. Det er vel en del av poenget 
med å jobbe med politikk, at man ønsker oppmerksomhet om seg selv for 
eksempel som kandidat, men også på politikken og partiet generelt. Så 
tenker jo jeg at alle har et eller annet interessant å komme med. Alle har 
sine erfaringer og sin vri. Og hvis man er engasjert i verden, så er det å 
skrive leserinnlegg kanskje den beste måten å, ja, å få sagt ifra om dette på 
da. Det er en måte man direkte kan kanskje påvirke hvordan folk tenker på, 
kanskje man kan direkte påvirke faktisk en stortingsvotering eller hva man 
er opptatt av da. Fordi folk leste og det skriftlige ordet det påvirker jo 
hvordan folk tenker. Nei, men hvis man skal snakke for de som er i Venstre 
og kanskje hører på denne podcasten, så er det den beste måten å sette 
dagsorden på selv. Man konkurrerer jo hele tiden i et medielandskap ikke 
sant. Og jobben som politiker bør jo, bør jo være å få oppmerksomhet om 
det man bryr seg om. Og hvis du klarer å skrive godt og skrive spennende, 
så kan det gjøre at folk er interessert i mer om deg, mer om politikken, at 
det dannes et bilde av deg som en interessant person. Kanskje det kan føre 
til mer debatt. Kanskje debattinnlegg i Dagbladet, VG eller Aftenposten blir 
så godt lest eller provoserer noen andre, ikke sant, så de svarer deg. Og 
plutselig ender du opp med en debatt på Dagsnytt 18, eller noen i en annen 
avis velger å lage en redaksjonell sak om det. Ikke sant. Det kan få store 
ringvirkninger.  
 

Mona 
Lindseth 

Litt sånn kotyme, når man kontakter en debattredaksjon. Man kan jo føle at 
man har et kjempegodt debattinnlegg, også har du lyst til å sende den til 
alle debattredaksjonene, bare for å sikre deg at det kommer på et sted. 
Hvordan reagerer debattredaksjonen da?  
 

Amanda 
Schei 

Da sier man bare at «nei, det passer ikke med våre regler. Altså vi vil ha det 
eksklusivt til oss.» De aller fleste redaksjoner holder på sånn, også er det 
noen som kan ha på en måte, være litt mer liberal at når det først har 
kommet på trykk, så kan hvis en annen avis er interessert, så kan kanskje de 
få låne det etterpå så lenge de krediterer den avisen som først satte på 
trykk. Det er jo med at man legger en del ressurser, det sitter personer på 
fulltid og jobber med dette her. Og man må ha litt eksklusivitet rundt det. 
Så man blir litt sånn.. passer på sine egne tekster. Nei, men generelt. 
Politikerinnlegg bør man ikke sende til flere redaksjoner. Du får prøve en 
redaksjon og hvis de sier nei, så får du sende videre til noen andre. Det kan 
jo og være lurt å prøve å få til en samtale med den som er debattansvarlig. 
Enten hvis du først sender inn innlegget og sender en personlig mail, for 
eksempel. Og sier «Jeg har sendt inn et debattinnlegg, hva synes du om 
det?» For man har jo ofte mye å gjøre for eksempel. Eller du kan, prøve å 
ringe de. Men, vær litt forsiktig med å gjøre det for mye også. Men hvis det 
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er noe som haster veldig, så kan det være lurt å hvertfall ta kontakt med 
debattansvarlig.  
 

Mona 
Lindseth 

Mhm. Ja, også er det litt sånn... Det er nok mange som tenker, for eksempel 
8. mars er et typisk tidspunkt hvor veldig mange vil komme på med en 
kronikk på selve dagen og mener de har noe viktig å si. Også begynner de å 
skrive på det uka før. Også sender de inn, har brukt masse tid på den, også 
sender de inn også sier debattredaksjonen «Dette har vi overhode ikke 
plass til, denne siden har vi jo fylt for mange uker siden!». Hvor tidlig må 
man begynne å gjøre innsalg på slike store dager og på sånn, store 
markeringer?  
 

Amanda 
Schei 

Ja, det gjelder på en måte alle de store dagene så sitter man jo selv som 
debattansvarlig og har veldig lyst til at du skal ha det beste debattinnlegget 
hos deg. Så da, det er jo typisk en sånn anledning der man ofte bestiller 
innlegg. Så hvis man selv har lyst til å være på den dagen, så ville jeg jo 
anbefale i god tid, kanskje tre uker i forveien eller noe sånn. Du kan 
ihvertfall si ifra at du har noe på gang også si «jeg kommer til å lever to uker 
før» eller, ja. Man kan jo aldri være helt sikker på at man får noe på trykk, 
men ja. Hvis du har veldig lyst til å komme på en spesifikk dag, ha god 
kommunikasjon med de som jobber med dette.  
 

Mona 
Lindseth 

Mhm. Ja, si ifra i god tid og vær litt... vær kanskje litt bevisst at er det en dag 
det er høy konkurranse så man kanskje bør unngå selvfølgelighetene, så er 
det på sånne dager. Da bør man komme med sin egen vri som gjør at man 
skiller seg ekstra mye ut.  
 

Amanda 
Schei 

Ja, absolutt.  
 

Mona 
Lindseth 

Hvis du skulle gitt ett råd til noen som stiller til valg for aller første gang, ha 
ville det vært?  
 

Amanda 
Schei 

Hmm, det er vel å... Det er jo å lytte til råd og se etter gode eksempler fra 
andre. Men det er også å ikke være så redd. Jeg tror, jeg tror det er lurt å 
heller være litt uredd også kanskje gjøre noen feil, enn å ja. Enn å være for 
forsiktig. Også tror jeg det er lurt å bruke media og heller tenke at man skal 
være åpen, enn å være redd for media. Det er nå min, det er mitt råd. Det 
tror jeg, jeg tror det er det man vinner mest på.  
 

 


