


Unikt svenskt  

 
”Den intressantaste frågan kanske dock är  
varför DN Debatt och liknande debattsidor  
i stora och små tidningar fått så stor betydelse. 
Någon internationell motsvarighet finns 
knappast. ” 
 
Stig Hadenius, ”Dagens Nyheters historia”, s 419 



Idén (1984) 
 
”Debattredaktören Göran Beckérus prioriterar 
inlägg med hög nyhetsvärde - politiska utspel, 
larmrapporter - och kräver exklusiv 
förstahandsrätt. […] 
DN gör en nyhetsvinst och skribenterna ges ett 
oemotståndligt tillfälle att framlägga sin sak.” 
 
Åke Lundqvist: ”Kultursidan”, s 362-363 
 



EXEMPEL 



•  Agenda, politisk nyhet



•  Agenda, detaljerat politiskt förslag,  
en av avsändarna extra intressant



•  Agenda, tillspetsat
•  Avsändare med expertkunskaper



•  Agenda, berör många, kontroversiell  
argumentation, forskare som avsändare





•  Agenda, oväntat förslag,  
välrenommerade avsändare



•  Agenda, oväntat, provocerande, välformulerat,  
avsändare med viss tyngd



•  Känd och inflytelserik  
person byter åsikt radikalt



BLIR ARTIKLARNA SPRIDDA? 





Läsning & delning - inlägg & repliker 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Inlägg Replik 1 Replik 2 Replik 3 Replik 4

Trafik

Branden

MP - Ap fonderna

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

Inlägg Replik 1 Replik 2 Replik 3 Replik 4

Delningar

Branden

MP - AP fonderna



Vad är en nyhet? 
 

Och varför söker vi nyheter? 



Unik nyhet – Spridd nyhet 
Önskad nyhet – Oönskad nyhet 

Plausibel nyhet – Oväntade nyhet 
Knuten till agendan – Sätter agendan 

Händelsekopplad – Berör långsamt skeende 
Berör många – Berör få 

Har stor samhällspåverkan – Har liten dito 
 



Hur kan forskare debattera 
med nyhetsvinkel? 

• Nya forskningsresultat 
•  Inlägg som vederlägger  
aktuella missuppfattningar 

• Forskningsbaserade idéer  
om lösningar på aktuella problem 

• Fördjupa kunskapen inom  
ett omdebatterat område 

 



Skriv så här 

1.  Ett bra anslag: varför ska jag läsa vidare? 
2.  Argumentera gärna i punktform (ca 6 400 

tecken är en lång text) 
3.  Avsluta med vem som bör gör vad nu 
4.  Om bakgrundsfakta behövs: skriv en kort 

faktaruta 
5.  Om en grafik kan tydliggöra: förse oss med 

underlag 



Har jag en bra artikelidé? 

08-738 23 23 
debatt@dn.se 



Debatt 
 

Nils Öhman, Chef & redaktör 
Anders Bolling, Biträdande redaktör 

 
Tel: 08- 738 1223 

E-post: debatt@dn.se 
Twitter: @dndebatt 
WWW: dn.se/debatt 

 
Redaktörsblogg med info om hur man gör rent praktiskt: 

blogg.dn.se/dndebatt 
 

 


