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Från potlatch till techlash  
– om regleringen av digitala plattformar 

PETER JAKOBSSON 

Det tycks falla sig naturligt att tänka på diskussionen om internet och digitala 
medier – appar, spel, plattformar, skärmar, sociala nätverk, osv. – i termer av 
en pendelrörelse. Under 2000-talets första decennium förknippades internet 
med ord som kreativitet, gemenskap och samarbete. Internetanvändare på-
stods vara aktiva deltagare i ett öppet och dynamiskt kommunikationssystem 
och inte längre passiva massmediekonsumenter. Att vem som helst kunde göra 
sin röst hörd på internet sågs som uteslutande positivt och de plattformar som 
möjliggjorde detta ansågs bidra till att stärka demokrati, frihet och jämlikhet.  

Nu när pendeln till synes vänt talas det om en ”techlash”, framförallt rik-
tad mot de marknadsledande plattformsföretagen från Silicon Valley. Före-
tagen och deras produkter förknippas nu med ord som populism och propa-
ganda och de beskylls för att utgöra ett hot mot den personliga integriteten 
och för att vara slutna från insyn och politisk reglering. Det påstås att de är 
polariserande, att de splittrar samhällen och gemenskaper, och att de varit en 
del av processer som lett till våldsutövning – till och med folkmord (Gelin & 
Pettersson, 2018). Dessutom orsakar de depressioner, medför läs- och kon-
centrationssvårigheter samt är starkt beroendeframkallande. Om inte det 
vore nog så undergräver de legitimiteten och auktoriteten hos de politiska 
institutionerna och de institutioner som arbetar med kunskap och vetande. 
Tvärtemot vad som tidigare har sagts hotar dessa företags verksamheter så-
ledes demokratin och gör människor mindre fria och jämlika.  

Denna förändring gällande de teman som dominerar diskussionen om 
internet och sociala nätverksmedier tycks även sammanfalla tidsmässigt med 
en omsvängning i den politiska inställningen till internet och gällande det 
politiska behovet av att reglera de dominerande internetföretagens verksam-
heter. Till skillnad från när till exempel radio och TV etablerade sig som 
massmedier så har inställningen från lagstiftarna i relation till webben och 
internet sedan 1990-talet varit relativt ”hands off”. Men nu genomförs en rad 
åtgärder, framförallt av EU-institutionerna, samtidigt som det väcks ännu 
fler förslag på reglering som försöker att ta sig an internet och de sociala 
medieplattformarna.  
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Ett av motiven bakom den länge dominerande inställningen att internet-
regleringen skulle genomföras med en lätt hand, som framkom i det empi-
riska materialet under mitt avhandlingsarbete (Jakobsson 2012), var idén att 
politiker inte kunde förutse vilka affärsmodeller som skulle visa sig fram-
gångsrika. Kloka politiker skulle vänta med reglering till efter det att mark-
naden urskiljt vinnarna från förlorarna. Denna övertygelse är i sin tur del av 
ett övervägande nyliberalt influerat medieregleringsparadigm som spelat en 
central roll i den europeiska mediepolitiken sedan början av 1980-talet (Van 
Cuilenburg and McQuail, 2003; Freedman 2008).  

Min avhandling skrevs inom ramarna för en doktorandtjänst på Söder-
törns högskola, vilken hade möjliggjorts av ett forskningsprojekt som leddes 
av Göran Bolin och finansierades av Östersjöstiftelsen. Göran var även min 
huvudhandledare genom hela forsknings- och skrivprocessen. Ursprungli-
gen var det tänkt att avhandlingen skulle handla om mediebruk och fildel-
ning och att jag skulle utnyttja survey-data från den longitudinella och kom-
parativa studien Skiftande medielandskap som Göran hade arbetat med sedan 
2002. Tack vare Görans tillåtande och tålmodiga handledarstil var det dock 
möjligt för mig att arbeta med många olika sorters material, frågor och teo-
retiska ingångar, innan avhandlingen tog form. 

Vissa kopplingar mellan den färdiga avhandlingen och den ursprungliga 
projektplanen fanns dock. En föreställning bland fildelarna – åtminstone de 
ideologiskt motiverade och övertygade – var att internet är en teknisk platt-
form som är oförenlig med en marknadsekonomi. Främst på grund av svårig-
heten att ta betalt för digitala varor och enkelheten i att dela med sig av dem. 
Internet är således, resonerades det, en idealisk teknisk infrastruktur för en 
gåvoekonomi (Bolin, 2012) snarare än en kapitalistisk marknadsekonomi. 
Internet kan jämföras med en potlatch – en offerfest – där användarna för-
söker att trumfa varandra med att erbjuda den mest värdefulla gåvan, i form 
av programvara, film och musik, wikipedia-inlägg, osv.  

Vad som kom att intressera mig i mitt avhandlingsarbete var dock det 
faktum att det var fler än fildelare som ville vara med på festen och ta del av 
nätets gåvoekonomi. De flesta av dagens framgångsrika internetföretag byg-
ger på eller har sitt ursprung i en ekonomisk modell där otydligheten kring 
vem eller vad det är som utgör varan och vem som är säljare och köpare 
(Bolin, 2009) bidrar till modellens attraktionskraft – både för användarna och 
för företagen. Internets gåvor – bestående av personlig information och an-
vändargenererat innehåll – identifieras på företagens plattformar, paketeras 
om och omvandlas till en del av företagets prissatta ”erbjudande” till mark-
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naden. Den positivt laddade aura som omgav plattformsföretagen bidrog för-
stås till att uppräthålla föreställningen om det rättfärdiga i detta utbyte av 
gåvor, tjänster och gentjänster. 

Men så svängde alltså pendeln plötsligt åt andra hållet. Eller? Det jag 
ämnar diskutera i det här kapitlet är just förändringens natur. Mer specifikt 
kommer jag att diskutera begreppet ”techlash” och den teori om samhällelig 
förändring som antyds vid användningen av begreppet. I språkrådets nyords-
lista definieras ordet som en ”reaktion mot stora företags dominans på internet 
och mot teknologins stora betydelse i vardagslivet”. När begreppet används 
görs det för det mesta med det implicita antagandet att det är en reaktion som 
kan ges ett, mer eller mindre, specifikt datum. Framförallt pekas perioden 
2017–18 ut som då ”allt hände”. Genom att följa upp några av trådarna i min 
avhandling vill jag lyfta fram upptakten till denna påstådda brytpunkt och på 
så sätt närmare belysa uppfattningen om att det just under dessa två år sker en 
plötslig förändring i det allmänna medvetandet och hos lagstiftarna. 

Begreppet ”techlash” används framförallt i journalistiska sammanhang, 
men det finns också medievetenskapligt intressanta frågeställningar att ut-
forska i relation till begreppet. Dels gällande sådana frågor om hat och mot-
stånd mot medier som Trine Syvertsen diskuterar i ett annat kapitel i den här 
boken. Dels gällande frågor om generation och medier. Hur påverkar dylika, 
till synes vitt spridda, omsvängningar i uppfattningen om en tidsperiods do-
minerande medieteknoologi känslan av att tillhöra en specifik mediegenera-
tion? I anslutning till detta väcks också frågan om mediernas generella be-
tydelse för samhällelig förändring och framförallt för hastigheten på sådan 
förändring. Hur mycket snabbare är historiens pendelrörelser idag jämfört 
med tidigare och vilken roll spelar nätets snabba kommunikationsmönster 
för denna sociala acceleration (Rosa, 2015)? Den medievetenskapliga fråge-
ställning som ligger närmast till hands för mig att knyta an till handlar dock, 
som redan antytts, om förändringar i dominerande ideal inom mediepoli-
tiken. Föreställningen om en techlash ligger nära vad Cuilenberg & McQuail 
(2013) kallar ett paradigmskifte inom medieregleringen, det vill säga ett skifte 
i lagstiftares och andra policyprofessionellas uppfattning om mediereglerin-
gens mål och medel. Den fråga som inställer sig är därmed om det som kallas 
för en ”techlash” också är ett sådant paradigmskifte. Det finns inte utrymme 
att göra en uttömmande utredning av den frågan i det här kapitlet, men jag 
kommer att diskutera några möjliga svar i kapitlets avslutande del.  
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Pendelrörelser i den offentliga diskussionen om internet 

I det här avsnittet försöker jag att få ett grepp om den offentliga diskussionen 
om internet, och det upplevda behovet av reglering av internet, från 2010-
2018. Materialet jag använder mig av är populärt hållna böcker om internet, 
plattformar och sociala nätverk. Böckerna är hämtade från årsbästalistor som 
publicerats av tidskrifter som Wired och olika teknik- och policybloggar. En 
del av upphovspersonerna är akademiker, andra är journalister, och åter 
andra författare som försörjer sig på att skriva böcker om teknik och internet. 
Främst handlar det således om böcker som inte enbart, eller ens i första hand 
siktar på en akademisk publik, utan är ämnade att hamna på bokhandlarnas 
topplistor. Det medför att böckerna ofta är tillspetsade och relativt enkla att 
dela upp i vad som kan kallas för tekno-optimister och tekno-pessimister 
(jmf. Fleischer 2017). En anledning att utgå från ett sådant material här är att 
sådana böcker var en del av det empiriska materialet i min avhandling, vilket 
möjliggör en jämförelse med en tidigare tidsperiod. Som jag argumenterar 
för i min avhandling är också den här sortens böcker, på grund av viljan till 
ett brett tilltal, ett tacksamt analysmaterial för att upptäcka kulturella för-
givettaganden och för att undersöka hur ramarna för det offentliga samtalet 
ser ut vid en viss tidpunkt.  

För att skapa en jämförelsepunkt till den undersökta perioden kan det 
dock som sagt vara användbart att inleda med ett par nedslag åren innan 
decennieskiftet 2010. Till exempel kan 2006 lyftas fram som ett märkesår för 
internetoptimismen då både Henry Jenkins (2006) bok Convergence Culture 
och Yochai Benklers (2006) bok Wealth of networks publiceras det året. Båda 
böckerna ger uttryck för en optimistisk och hyllande syn på internet som en 
möjliggörare av en friktionsfri samverkan och förstärkande relation mellan 
marknader och politiska och kulturella demokratiska processer. De båda 
böckerna utgör ett par av de främsta exemplen i Kreiss, Finn och Turners 
(2010: 243) beskrivning av den ”utopiska ortodoxin” inom diskussionen om 
internet under slutet av 00-talet.  

Stämningen är fortsatt god två år senare då både Lawrence Lessigs (2008) 
Remix, Clay Shirkys (2008) Here comes everyboody och Chris Andersons 
(2008) The long tail publiceras. Lessig menar att internet leder till en kultur 
som präglas av ett mer aktivt förhållningssätt från mediernas publiker och ett 
mer jämlikt förhållande mellan producenter och konsumenter. Shirky häv-
dar i samma anda att internet sänker trösklarna för deltagande och samarbete 
på ett sätt som gör att de institutioner och byråkratier som byggts upp av stat 
och marknad blir alltmer överflödiga. Funktionerna hos dessa kan därmed 
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tas över och utföras av ”vanliga” internetanvändare. I The long tail hävdar 
Andersson att sjunkande lagrings- och distributionskostnader leder till att 
den medieekonomiska logiken med blockbusters och best-sellers ersätts av 
en logik där även nischmarknader blir ekonomiskt lönsamma för medieföre-
tagen och att vi därigenom får en kulturell diversifiering där tidigare förbi-
sedda publikgrupper får sina intressen och behov tillgodosedda. 

Optimismen är inte heller över när Chris Andersson (2009) publicerar sin 
nästa bok, Free, året därpå eller när Clay Shirky (2010) publicerar sin upp-
följare Cognitive surplus 2010. I Free utvecklar Anderson argumenten från 
den föregående boken och argumenterar för att utvecklingen på internet 
leder mot att, bland annat kulturella uttryck, i framtiden kommer att göras 
tillgängliga utan någon ekonomisk kostnad för konsumenterna. Shirky dis-
kuterar i sin bok hur plattformar på internet använder sig av internetanvän-
darnas överskott på tid och tankekapacitet för att generera saker som är 
värdefulla för individer och samhället. Samma år kommer också Kevin Kellys 
(2010) bok What technology wants, som enligt förlagsinformationen erbjuder 
ett ”optimistiskt perspektiv på hur mänskligheten och tekniken förenas för 
att skapa fler möjligheter i världen och beskriver hur teknologin kan ge vårt 
liv en djupare mening”.  

En titt på årsbästalistorna från 2010 erbjuder dock en betydligt mer blan-
dad läsning än föregående års listor. Under 2010 publicerar sig en rad för-
fattare vars författarskap under de kommande åren kommer att bana väg för 
en slags böcker som har en allt annat än optimistisk syn på internet. Exem-
pelvis Tim Wu (2010) lyfter i The Master Switch frågan om monopol och 
marknadsdominans. Han diskuterar hur den öppna och innovativa nätmil-
jön utvecklats i samma riktning som tidigare medie- och informationsindus-
trier – mot att allt mer makt ligger i händerna på allt färre företag. Nicholas 
Carrs (2010) The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains har ett 
mer individualistiskt perspektiv och argumenterar för att internet gör män-
niskor dummare genom att uppmuntra till ett ytligt förhållningssätt till infor-
mation och kunskap och förhindrar den sorts djupa och koncentrerade 
läsning som böcker inbjuder till. Även Jaron Lanier (2010) inleder sin svit av 
teknikpessimistiska böcker 2010 med You are not a gadget: A manifesto, vil-
ken gör upp med de idéer om hur internet främjar samarbete och kreativitet 
som varit dominerande under det föregående decenniet. Massorna på inter-
net är varken kreativa eller intelligenta, menar Lanier, utan driver på utveck-
lingen mot kulturell likriktning och pöbelvälde.  

Året därpå fortsätter i samma anda som det föregående. 2011 publiceras 
Evgeny Morozows (2011) The Net Delusion som diskuterar hur internet inte 
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alltid förstärker demokratin. I länder med auktoritära regimer har internet 
tvärtom inneburit en hårdare kontroll över människor och gett staten ut-
ökade möjligheter att kontrollera informationsflödet. Samma år publiceras 
Eli Parisers (2011) Filter Bubble, som i titeln på boken lanserar ett begrepp 
som blir tongivande för många diskussioner om internet under de följande 
åren. Insikten att internetföretagen samlar in mängder av information om 
sina användare var inte ny, men Parisers bok gav aktualitet åt uppfattningen 
att plattformsföretagen använder denna information för att stänga in inter-
netanvändarna i sina egna världar och avskärma dem från människor med 
andra åsikter och uppfattningar än de själva. Isolering och ensamhet är även 
temat för en annan bok samma år, nämligen Sherry Turkles (2011) Alone 
Together, vilken skulle komma att inleda den idag allt vanligare diskussionen 
om huruvida internet och sociala medier leder till depressioner och andra 
psykiska sjukdomar.  

Denna inriktning på bokutgivningen fortsätter sedan under 2010-talet 
med en rad titlar på liknande teman. Förutom fler böcker av de ovan nämnda 
författarna så figurerar till exempel titlar som Foxman och Wolfs (2013) Viral 
hate, Nicco Meles (2014) The End of Big: How the Internet Makes David the 
New Goliath, O’Neils (2016) Weapons of math destruction, Cohens (2017) 
The Know-It-Alls: The Rise of Silicon Valley as a Political Powerhouse and 
Social Wrecking Ball, Watcher-Boecchers (2017) Technically Wrong: Sexist 
Apps, Biased Algorithms, and Other Threats of Toxic Tech, samt Jamie Bart-
letts (2018) The People vs Tech: How the Internet is Killing Democracy (and 
how we save it), bland titlarna på teknik- och policyexperternas årsbästalistor. 
Förutom att fortsätta på den pessimistiska trenden så adderar de ovan an-
givna titlarna nya teman till litanian mot internet och plattformsföretagen. 
Algoritmer, Big data, artificiell intelligens, m.m. bidrar med nya begrepp och 
nya grunder för att förkasta företagen från Silicon Valley.  

Alla böcker som dyker upp på topplistorna ger dock inte en rakt igenom 
negativ bild av internet. Exempelvis Meles (2014) The end of big skriver under 
på de flesta av de påstådda förändringar som lyftes fram under diskussion-
erna om Web 2.0 på 00-talet. Utgångspunkten för Meles är således också att 
internet möjliggör för vem som helst som har en idé, åsikt eller uppfinning 
att få stor spridning för denna, utan att det krävs att personen redan har 
tillgång till socialt, kulturellt eller ekonomiskt kapital. En skillnad mot tidi-
gare är dock att för Mele ses detta inte enbart som positivt. Tvärtom vänder 
Mele ofta på perspektivet och påstår att de sänkta trösklarna har en mängd 
negativa effekter på kulturen och samhället, gällande till exempel journalistik 
och politik.  
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I boken Samtider: perspektiv på 2000-talets idéhistoria ger Rasmus Fleischer 
(2017) en översikt över dominerande föreställningar om ”internets väsen” 
under det första decenniet efter det senaste millennieskiftet. Han fångar upp 
de stämningar som jag skissat ovan och som jag utforskat mer ingående i min 
avhandling, men menar också att det sker ett skifte i diskussionen om inter-
net i slutet av decenniet. Han förlägger detta skifte till 2008, med en ytter-
ligare nedgång 2010, och sätter skiftet i samband med krisen i världsekono-
min under 2008. Det fortsatta intresset för internet-optimisterna Chris An-
derssons (2009) och Clay Shirkys (2010) idéer menar Fleischer är en slags 
kulturell eftersläpning och ett undantag från den generella trend som inleds 
2008. Den globala ekonomiska nedgången gör det svårare för de redan käm-
pande traditionella medieföretagen att få sina affärsmodeller att fungera, 
vilket i sin tur leder till att den tidigare viljan att anpassa sig till och omfamna 
internet avtar och att ett mer kritiskt förhållningssätt till nätet och de ledande 
internetföretagen blir vanligare bland journalister och andra författare. 
Fleischer föreslår inte det själv – eftersom hans kapitel skrevs innan begrep-
pet techlash populariserades – men kanske kan hans text läsas som ett argu-
ment för att begreppet techlash ska användas för året 2008 eller 2010 snarare 
än 2017. Utifrån den översikt som givits ovan menar jag dock att det finns 
anledning att titta närmare på en längre tidsperiod än ett specifikt år om man 
vill förstå techlash-fenomenet, vilket diskuteras närmare i kapitlets avslu-
tande del.  

Bryssel och Silicon Valley 

Det finns, som diskuterats inledningsvis, en uppfattning om att EU sedan 
2017 inlett en offensiv mot Silicon Valley. Lett av Margrethe Vestager, den 
danska EU-kommisionären med ansvar för konkurrensfrågor, sägs EU flyttat 
fram positionerna i relation till nätföretagen och intagit en ledande roll i 
internetregleringen globalt. Att det handlar om en policyoffensiv från EU:s 
sida visar sig också i att tech-företagen själva spenderar mycket mer än tidi-
gare på lobbying i Europa. Google spenderade till exempel över sex gånger så 
mycket pengar på lobbying i EU 2017 som de gjorde sex år tidigare. Men även 
om effekterna av EU:s offensiv blev synliga under främst 2017 är detta ett 
resultat av processer som inleddes långt tidigare. Offentliggjorda beslut och 
lagar har ofta en lång historia av revisioner och diskussioner i olika fora 
bakom sig. I det följande avsnittet ska jag därför återvända till en annan 
materialtyp som jag använde i min avhandling och jämföra EU-parlamentets 
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och kommissionens agerande (i form av direktiv, rekommendationer och 
utredningar) på internetområdet under 2010-18 med de föregående åren.  

Under inledningen av perioden 2010-18 ligger inställningen fast från från 
föregående år att en lätt hand i regleringen av internet är att föredra. Som 
exempel på detta kan de strandade förhandlingarna kring det internationella 
handelsavtalet ACTA lyftas fram. Avtalet handlade bland annat om en sam-
ordning och en förstärkning av den internationella upphovsrättsregimen och 
avtalet var hårt kritiserat på grund av avsaknaden av transparens och demo-
kratisk legitimitet gällande de förhandlingar som lett fram till den slutgiltiga 
texten. Bland kritikerna av avtalet fanns inte endast organisationer med 
demokratifrågor på agendan utan också internet- och teleleverantörerna var 
kritiska. Att EU under 2012 slutligen valde att inte signera avtalet låg således 
i linje med EU:s tidigare ställningstaganden om att inte använda upphovs-
rätten på ett sätt som kan hindra internetutvecklingen. Inte heller Edward 
Snowdens avslöjande under 2013 att USA med hjälp av bland annat Google, 
Apple och flertalet europeiska stater, övervakade europeiska medborgare fick, 
åtminstone enligt vissa forskare (Pohle and Audenhove, 2017), några konkreta 
efterverkningar i lagstiftningen. Om något så stiftades lagar i flera europeiska 
länder som juridiskt möjliggjorde det som tidigare pågått i det tysta. 

Redan under 2010 fanns det dock tecken som pekade i en annan riktning. I 
det tysta hade EU börjat utreda om Google använde sin marknadsledande posi-
tion på ett sätt som hämmar konkurrensen på internet. Under de följande åren 
inleder EU sedan flera undersökningar om brott mot konkurrens- och skatte-
lagstiftning mot Google, men också mot andra företag som Facebook, Amazon 
och Apple. 2014 antar Europaparlamentet en resolution riktad mot Google – i 
lätt förtäckta ordalag – och som handlar om att förhindra nätföretag från att 
utnyttja en dominerande marknadsposition på ett sätt som hämmar konkur-
rensen på till exempel sökmarknaden eller annonsmarknaden. Resolutionen 
antas kort efter att Margrethe Vestager har tagit platsen som kommissionär 
med ansvar för konkurrensfrågor och sänder således en signal både till henne 
och till nätföretagen om EU-parlamentets vilja till skärpt reglering och krav på 
en ökad följsamhet på området. Även om Vestager, som sagt, på senare tid har 
fått fungera som en slags galjonsfigur för techlashen från EU så är det alltså inte 
enbart på eget initiativ som kommissionären tagit sig an uppgiften att leda EU:s 
offensiv mot Silicon Valley. När det så småningom under 2017 och 2018 blir 
dags för Google, Apple, Facebook och Amazon att betala dryga bötesbelopp 
eller att betala in undanhållna skattepengar är det alltså processer som startat 
många år tidigare.  
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Samma sak kan sägas gällande många av de nya regleringar och lagar rik-
tade mot nätplattformarna som dyker upp under 2016–18, till exempel data-
skyddsdirektivet, uppdateringen av direktivet om audiovisuella medietjäns-
ter, upphovsrättsdirektivet, och rekommendationerna angående hanteringen 
av uppladdat illegalt material.  

Processerna kring det nya dataskyddsdirektivet som uppdaterar det äldre 
EU-direktivet från 1995 inleds på initiativ av kommissionen 2012. Detta leder 
under 2016 fram till Dataskyddsförordningen, också känd som GDPR, vilken 
tvingar nätplattformarna att göra vissa justeringar i både sina användaravtal 
och gällande hur de hanterar personuppgifter. Dataskyddsförordningen gör 
också plattformarna skadeståndsskyldiga efter personuppgiftsläckor liknan-
de dem som drabbat både Facebook och Google under 2018 och även om 
lagstiftningen var omdiskuterad i Europa så finns det uppgifter om att den 
inspirerat andra dataskyddslagstiftningar internationellt. 

Uppdateringen av direktivet om audiovisuella tjänster som blev färdig 
under hösten 2018 hade i sin ur inletts under 2013 med ett så kallat green 
paper från kommissionen. I sin skrivelse noterar kommissionen bland annat 
en ökande konkurrens från amerikanska plattformar för strömmande media 
och beklagar att de europeiska företagen inte kan erbjuda motstånd mot den 
amerikanska konkurrensen. Den fem år långa processen landar slutligen i en 
uppgörelse som bland annat tvingar strömningstjänster som Netflix att er-
bjuda en större andel europeiska filmer och serier till sina europeiska kunder.  

Det nya upphovsrättsdirektivet som slutförhandlas först under 2019 inne-
håller detaljer som har sitt ursprung fem år tidigare. 2014 föreslår den nytill-
trädda kommissionären Gunther Oettinger en så kallad Google-skatt på 
europeisk nivå som innebär att företag ska betala en avgift för att länka till 
upphovsrättsskyddat material på internet. Modellen är hämtad från Spanien 
och Tyskland och mycket omdebatterad bland annat på grund av den 
spanska lagstiftningen som ledde till att Google News lade ner sin verksamhet 
i landet. 2018 blir dock en variant av denna ”skatt” verklighet genom Direk-
tivet om upphovsrätt på den digitala inre marknaden vars artikel 11 innebär 
att just nyhetstjänster ska erbjuda ekonomisk ersättning för att länka innehåll 
från nyhetsproducenter. 

Ett sista exempel på processerna bakom de senaste årens techlash är 
diskussionerna om nätplattformarnas skyldighet att plocka ner olagligt mate-
rial som laddas upp av användarna. Ansvarsfördelningen har tidigare sett ut 
som så att plattformarna endast varit skyldiga att plocka ner material efter att 
de har gjorts uppmärksamma på innehållet. Under 2015 intensifieras dock 
diskussionerna och EU sätter press på plattformarna att vara mer proaktiva i 
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sitt förhållande till illegalt material. Framförallt gäller det material som inne-
bär uppmaningar till terrorhandlingar och yttranden som utgör hatbrott, 
men också barnpornografi och material som bryter mot upphovsrättslagen. 
På detta område gäller fortfarande självreglering men kommissionen utfär-
dade 2018 en rekommendation som utlovade kommande lagstiftning om 
plattformarna inte följer kommissionens rekommendationer om bland annat 
automatiserade procedurer för att upptäcka och plocka bort olagligt innehåll. 

Mycket pekar således i riktningen mot en hårdare kontroll och reglering 
av plattformsföretagen. Men steg i denna riktning tas alltså åtminstone så ti-
digt som 2010. Samtidigt pekar inte allt som EU gör under den aktuella perio-
den i samma riktning. Som en del av strategin för att skapa en digital inre 
marknad som inleddes 2015 beställdes till exempel en rapport som skulle 
analysera plattformarnas roll på marknaden och som skulle undersöka de 
eventuella problemen med bristen på transparens gällande sökresultat, pris-
sättning, och den information som plattformarna samlar in om sina använ-
dare och kommersiella partners. Denna utfästelse följdes upp av flera löften, 
eller hot, om att åtgärder i form av reglering och lagstiftning riktad specifikt 
mot de stora nätplattformarna skulle komma på plats. Någon sådan reglering 
har dock hittils inte realiserats och det verkar inte heller längre finnas några 
sådana planer. 

Det är därmed inte självklart att man ska tolka EU:s agerande under 
perioden 2010–2018 som en offensiv riktad specifikt mot nätplattformarna 
eller amerikanska företagsintressen. Det är en tolkning som allt oftare kom-
mer från företagen själva och från deras branschorganisationer. Även ameri-
kanska presidenter – både Barack Obama och Donald Trump – har uttryckt 
missnöje med hur EU behandlar de amerikanska nätföretagen. Obama ankla-
gade i ett av sina tal EU för att gömma sina motiv att främja europeiska 
företag bakom förment demokratiska principer (Zhou, 2018). Utan tvekan 
liknar också en del av EU:s agerande ett handelskrig mot amerikanska intres-
sen. De höga bötesbeloppen som delats ut kommer säkerligen ha betydelse 
för hur företagen kommer att agera framöver. Mycket lagstiftning har också 
kommit på plats som på ett eller annat sätt berör plattformsföretagen. 
Däremot saknas ännu lagstiftning som på allvar försöker att moderera platt-
formsföretagens dominans på nätet och den definitionsmakt (se Couldrys 
kapitel i denna bok) som de kommit att besitta.  
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Avslutande diskussion 

Är ”techlash” ett användbart begrepp för att förstå omsvängningen i synen på 
internet, nätplattformar och sociala nätverksmedier som skett under senare år? 
Det beror förstås på vad man lägger in i begreppet. Men när ordet ”techlash” 
används så är det oftast, som nämnts ovan, på ett sätt som antyder en snabb 
och samfällig förändring i både det allmänna medvetandet och i agerandet från 
lagstiftarna. Förändringen sätts också i samband med medialt uppmärksam-
made händelser som förhören av höga chefer från Silicon Valley i EU-parla-
mentet och amerikanska kongressen, stora bötesbelopp riktade mot specifika 
företag, etc. Begreppet ger också en bild av att lagstiftarna reagerar i relation till 
specifika händelser som till exempel spridningen av falska nyheter under det 
amerikanska presidentvalet och Cambridge Analytica-skandalen. Detta är i 
och för sig inga orimliga antaganden och det ligger förmodligen ett korn av 
sanning i det mesta av detta. Men samtidigt tenderar ordet techlash också att 
dölja en mer banal, vardaglig och långsammare process av små förändringar, 
både i människors uppfattningar om internet och i verksamheten i olika lag-
stiftande organ. Undersökningar som Svenskarna och internet (2018) visar att 
de flesta använder internet precis som tidigare och inte ändrat nämnvärt på hur 
de delar med sig eller tar del av information på nätet. Samtidigt har vi sett hur 
de lagar och förordningar som kommit på plats under de senaste åren är 
resultatet av ett långvarigt arbete.  

Ordet techlash tycks också föreslå att fascinationen och optimismen inför 
internet och sociala nätverksmedier var en trend och att denna nu ebbat av 
och ersatts av en motsatt trend. Kritiker av de stora amerikanska plattforms-
företagen avfärdas nu också i diskussionen i USA som delar av en ”hipster 
antitrust movement” (Meyer, 2018). Det finns ökande krav i USA på att de 
stora plattformsföretagen ska brytas upp i flera företag eller på andra sätt 
hindras från att använda sin position för att konkurrera med företag även 
inom andra branscher – åtgärder som USA tidigare vidtagit mot domine-
rande företag som AT & T, Bell och IBM. Att hävda att sådana argument är 
del av en trend – och att jämföra antitrust-rörelsen med bokbinderi och digi-
tal detox (andra hipsterfenomen) – gör det lättare att avfärda argumenten 
eftersom trender är övergående och saknar djupare orsaker och förklaringar.  

Ett sista problem med berättelsen om en pågående techlash är utgångs-
punkten att någonting verkligen har förändrats på djupet och att spelplanen 
nu ser annorlunda ut för plattformsföretagen. Som vi har sett har det bevis-
ligen tillkommit en rad nya regleringar riktade mot de sociala medieplatt-
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formarna och en del företag har tilldelats kännbara straff för enskilda till-
kortakommanden. Trots det är det för tidigt att säga om detta kommer att 
medföra förändringar av bestående art. De åtgärder som tagits är till exempel 
främst baserade på konkurrens- och skatteregler och ligger därmed i linje 
med det ”nyliberala” regleringsparadigm som i första hand förstår medie-
reglering som en fråga om ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft. Någon 
grundläggande förändring i synen på lagstiftarens uppdrag eller mediereg-
leringens syfte handlar det således inte om. Det är också oklart om konkurrens-
lagstiftning är ett tillräckligt eller passande instrument för att motverka de 
negativa effekterna av nätplattformarnas makt (Daly, 2017). En oroväckande 
tendens är samtidigt att den ökade regleringsiver som trots allt finns när det 
gäller nätplattformarna, sammanfaller med en ökad iver i många stater att på 
nationell nivå politiskt kontrollera medierna – både kommersiella medier 
och public service-medier. Offensiven mot nätplattformarnas spridning av 
falska nyheter sammanfaller med tendenserna i till exempel Frankrike, 
Italien, Polen och Ungern att använda statens makt för att tysta misshagliga 
medieröster nationellt.  

I denna sistnämnda tendens finns också någonting som ligger i linje med 
hur van Cuilenberg & McQuail (2013) beskriver framväxten av ett nytt reg-
leringsparadigm under 1980- och 90-talet. Van Cuilenberg & McQuail me-
nar att medieregleringen traditionellt bestått i dels en massmediepolicy och 
dels en telekommunikationspolicy och att framväxten av en specifik inter-
netreglering kan beskrivas som att värden och medel traditionellt förknip-
pade med telekommunikationspolicy – industriell tillväxt, konkurrenslag-
stiftning – kom att kolonisera medieregleringsfältet i stort. Om vi nu ser kon-
turerna av ett nytt regleringsparadigm så kan det således beskrivas som en 
motsatt rörelse, genom vilken företag som traditionellt behandlats som tele-
kommunikationsföretag, eller som möjliggörare av kommunikation, allt 
oftare behandlas som nyhets- och medieföretag och som producenter av 
kommunikation och information. Eventuellt ser vi också ett återupplivande 
av vad som kan beskrivas som en av baksidorna av mediepolitiken från public 
service-eran, dvs. perioden1945–1980, nämligen en paternalistisk impuls att 
styra innehållet i medierna, samtidigt som de positiva sidorna av denna poli-
tik – i form av ett statligt ekonomiskt ansvarstagande för att säkra mångfald 
och oberoende – alltmer ifrågasätts.  
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