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Sedan den 14 april i år finns en debattsajt om teknik. Den heter Teknikdebatt.se. Tanken är att 

diskussionen på fikarasten eller lunchen inte ska stanna där utan landa mitt i knäet på 

makthavare i Tekniksverige. 

Bli debattombud Anmäl dig nu 5 tips för debattörer  

Länk till Teknikdebatt.se Klicka här  

Det har saknats en plats att debattera teknik där allas röst är lika mycket värd. Ser man på 

debattörernas titlar i tidningar som Ny Teknik och Dagens Industri är det sällan de som direkt 

arbetar med teknik som får göra sin röst hörd. På Teknikdebatt.se sorteras ingen bort, här 

finns plats för högt och lågt, smått och stort. 

  

FLER DEBATTER, TACK 

Varför stannar diskussioner runt fikabordet så ofta där?, kan man undra frustrerat. De kan 

vara minst lika intressanta som debattsidorna i tidningar. Nu finns det en chans att föra de 

åsikterna vidare och kanske fördjupa demokratin i Sverige. Redaktionen för Teknikdebatt.se 

lovar att debatterna ska nå fram till Sveriges makthavare. De lovar också att beslutsfattare ska 

ge svar på tal. Inte bara mycket snack utan också en hel del verkstad. 

Hur många av debatterna fram till sommaren kom från fikabordsdiskussioner? 
- Alldeles för få, kanske en fjärdedel. Det hade vi räknat med. Vi har fått jaga in folk som kan 

debattera dagsaktuella ämnen. Vi är inte kända idag. Till hösten tror jag att det kommer fler 

spontana debatter, svarar chefredaktören för Teknikdebatt.se Peter Pettersson. 

Kan du se ett mönster, vilka debatterar och vilka hörs inte? 
- Än så länge alldeles för många röststarka. Processen är igång, men det tar ett år att sätta 

sajten på banan. 

http://www.ingenjorsamfundet.se/Nyheter/Bli-debattombud/
http://www.ingenjorsamfundet.se/Nyheter/Lyssnar-Tekniksverige/5-tips-for-debattorer/
http://www.teknikdebatt.se/


   Det är Ingenjörsamfundet som ligger bakom debattsajten och under våren besökte 

Teknikdebatt.se fackförbunden ST, SKTF och Unionen för att skapa intresse kring sajten och 

hitta debattombud. Ett dussin personer hade anmält sig före sommaren. 

 Vad får dem för att de skriver? 

- Ingen ekonomisk kompensation. De drivs, tror jag, av önskan om att vara med i debatten och 

att hjälpa andra att vara med. Man kan även i ett fackförbund ha olika åsikter och då kan man 

debattera dem på Teknikdebatt.se utan att skapa friktion inom förbundet. 

Tycker du att det finns en bättre plats för ingenjörer och tekniker att debattera? 
- Nej, det gör jag inte och jag kan förklara varför. Det har inte funnits ett forum för denna typ 

av debatter. För andra kanaler, som tidningar, är debatten inte i fokus. Det är den här. För det 

andra ska vi råda bot på att de röstsvaga så sällan hörs i debatten. 

    Så här i begynnelsen pågår debatter om energi, ICT, infrastruktur, innovation, miljö och 

utbildning. En het debatt under våren handlade om elpriserna. En annan handlade om 

fildelning, Ipred-lagen och internetoperatörer. Det finns ingen gräns för vad du kan debattera.  

  

BRED DEBATT 

Du kan starta en ny debatt om något som du vill vädra. Det är lätt. Registrera dig som 

debattör. Skriv, lägg ut och debattera. 

   - Vi vill ha den breda debatten. Du behöver inte vara stilist. Det viktiga är vad du vill säga, 

uppmanar Peter Pettersson. 

   På sajten kan du hitta heta debatter, de senast inlagda, mest kommenterat och mest gillat. Du 

kan ta emot RSS-flöde och prenumerera på nyhetsbrev. 

Av: Helena Thorén, helena.thoren@axlainformation.se 

Ansvarig utgivare: Terje Andersson, terje.andersson@ingenjorsamfundet.se  
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1. Skriv för en specifik person eller målgrupp. 

2. Var social, det vill säga hänvisa till andra och svara på kommentarer. 

3. Var en resurs, tänk på hur du kan hjälpa andra. 

4. Var genuin, stå för vem du är och dina åsikter. 

5. Ha tålamod, ett debattinlägg räcker kanske inte för att skapa en bättre värld, men det är ett 

första steg. 
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