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Förändringar som hänger ihop 
Digitaliseringen består av, beror av, och medför ett stort antal samhällsförändringar. I början 

av året publicerade tankesmedjan Fores en antologi om en av dessa förändringar, nämligen 

plattformiseringen. Eftersom förändringarna hänger samman är Fores bok 

”Plattformssamhället” en bra utgångspunkt för att diskutera många aspekter av 

digitaliseringen. 

 

 

Samtidigt med och i samspel med digitaliseringen sker bland annat 
globalisering, avreglering, effektivisering, standardisering, kvantifiering och 

”förpappring”, snuttifiering, radikalisering, inkludering, decentralisering 
och plattformisering.  

 

Alla märker av förändringarna, men det är inte lätt att urskilja vad som är vad. Och ännu 

svårare att förstå konsekvenser och alternativ. För att kunna förhålla oss klokt till 

förändringarna behöver vi försöka se, försöka förstå.  

 

En av skribenterna - Darja Isaksson, till vardags generaldirektör för Vinnova - sa vid 

lanseringen att hon ställde upp på att medverka "för att kunna samtänka med andra". Jag hade 

också förmånen att få skriva ett kapitel, och jag instämmer helt med Darja. Jag menar att 

digitaliseringen för med sig både fantastiska möjligheter och stora utmaningar. Varken 

digitalisering eller plattformisering kan eller bör hindras, men de bör inte heller ske utan 

eftertänksamhet, samtal och debatt. 

 

Vi behöver samtänka så det knakar!  
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Boken ”Plattformssamhället” är en bra utgångspunkt för samtänk om 
digitalisering. 

 

Boken har definitivt ökat min egen förståelse. Först genom skrivandet och dialogen med 

redaktörerna Jonas Andersson Schwartz och Stefan Larsson. Sedan har läsningen av alla 

andras kapitel givit många nya insikter. Med den här texten tänkte jag fortsätta samtänkandet.  

 

Hoppas att du vill vara med! 

 

Min bearbetning av antologins 388 sidor har resulterat i fem blogginlägg. Du läser just det 

första, och resten av detta dokument består av övriga fyra:  

 

VAD ÄR EN DIGITAL PLATTFORM? – TVÅ HELT OLIKA SVAR 

HÖGT HÄNGANDE FRUKTER – NYTTAN MED PLATTFORMAR 

DIGITAL MILJÖFÖRSTÖRING – PLATTFORMARNAS BAKSIDOR 

POLITIK I PLATTFORMSSAMHÄLLET 

 

De innehåller många citat och glimtar från antologin. Men för full behållning behöver du läsa 

boken själv. Den finns att beställa för 50kr från Fores – eller ladda ner gratis!  

 

 

  

http://www.fores.se/plattformssamhallet-den-digitala-utvecklingens-politik-innovation-och-reglering/


Vad är en digital plattform? – Två helt olika svar  
Ordet plattform har många betydelser. Den allmänspråkliga betydelsen är ganska enkel, och 

beskrivs kanske bäst med några konkreta exempel: byggställningar, tågperronger och 

oljeriggar. De är praktiska och höjer säkerheten. Inom bil- och mobil-tillverkning är en 

plattform en teknisk stomme till vilken olika ytskikt och finesser kan väljas. Givetvis finns 

även många metaforiska betydelser, som innebär någon typ av gemensam bas. 

 

På det digitala området visar det sig att det finns två helt olika betydelser av 

plattformsbegreppet. Att nätjättar som Apple, Facebook, Google, Microsoft med flera 

tillhandahåller plattformar av båda slagen minskar inte direkt förvirringen. Därför kommer 

här ett försök att reda ut begreppen. 

 

Digital plattform enligt tekniker 
Den viktigaste egenskapen hos en digital plattform, för mig som ingenjör, är att det går att 

ställa olika saker på den. Ofta i betydelsen att köra olika tillämpningar eller applikationer. 

Viktiga kategorier av plattformar är operativsystem, återanvändbara kodbibliotek och 

mjukvarukomponenter såsom spelmotorer och databasmotorer. Men även infrastruktur som 

uppfyller vissa specifikationer (protokoll eller API:er).  

 

 

Tekniska plattformar är till exempel molntjänster och operativsystem (som 
det går att köra program på) eller infrastruktur som exempelvis appbutiker 

och själva Internet. Det kan även handla om gemensamma kodbibliotek 
som går att bygga vidare på. 

Ofta står plattformar ovanpå varandra. Internet får nog betraktas som alla 

kommunikationsplattformars moder, och webben är en jätteplattform med internet som bas.   

 

Den som bygger en bra plattform kan bli rik om den får en del av värdet som skapas på 

plattformen. Fråga Bill Gates. Men för en tekniker är en plattform en arkitektur snarare än en 

affärsmodell. 

 

Digital plattform enligt ekonomer 
För ekonomer är plattformar något helt annat. I grunden är det en viss kategori av 

affärsmodeller. Nämligen mötesplatser som sammanför två eller flera kategorier av aktörer 

och underlättar deras transaktioner. En sådan måste inte nödvändigtvis vara digital, utan även 

olika typer av handelsplatser och pappersmedia kan vara plattformar. Joakim Wernberg 

exemplifierar i sitt kapitel i antologin med Hansastäderna som för flera hundra år sedan 

skapade mötesplatser för säljare och köpare.  



 

Köpcentrum, basarer och fastighetsmäklare kan betraktas som tvåsidiga 
plattformar. På nätet är Blocket, Hemnet, AirBNB, Uber och Spotify kända 

exempel. 

En av sidorna är ofta ”gratissidan”. Dit lockas så många som möjligt, för att uppnå en kritisk 

massa. I regel betalar den andra sidan för att kunna nå de många personer som finns på 

gratissidan. 

 

Ekonomer använder gärna begreppet ”multi-sided platform”, för ibland är det mer än två 

grupper som sammanförs. Detta är särskilt vanligt inom för annonsfinansierade plattformar. 

 

 

Vissa plattformar sammanför mer än två kategorier av aktörer.  

 

Medieplattformar tillhandahåller ofta innehåll gratis för att locka publik (ibland aningen 

nedlåtande kallad ”eyeballs” eftersom deras roll bara är att titta). Annonsörer betalar för 

publikens uppmärksamhet. Även sociala medier och dating-sajter kan finansieras med 

annonsering. Fiffigt för plattformsägaren eftersom användarna då både själva står för innehåll 

och lockar dit varandra. 

 

I antologin definieras en plattform som ”en mjukvarubaserad, centralstyrd yta där olika 

tredjepartsaktörer kan mötas och finna varandra för olika typer av marknadsutbyten”. Den 

definitionen sätter fokus på det digitala området och lägger sig sedan ganska nära den 

ekonomiska affärsmodellen. Med lite god vilja rymmer definitionen, tack vare att ordet ”yta” 

används, även den traditionella tekniska förståelsen av begreppet plattform. 

 

Plattformisering har också två betydelser 
Begreppet plattformisering syftar ofta på rörelsen från de plattformar som skapas av öppna 

standarder (och därmed står öppna för alla), till plattformar som ägs och kontrolleras av en 

viss aktör.  

 

Eftersom värdet av plattformar, för alla inblandade, brukar öka ju fler som använder 

plattformen så finns en tendens att de plattformar som blivit stora blir allt större. Det blir svårt 

för mindre plattformar att konkurrera. Uttrycket plattformisering syftar ibland på den rörelse 

https://www.innovationtactics.com/platform-business-model-complete-guide/


som därmed sker från en brokig mångfald av små plattformar till att ett fåtal megaplattformar 

dominerar. 

 

 

I praktiken flyter betydelserna ofta ihop 
Exempelvis tillhandahåller de stora megaplattformarna (Apple, Facebook, Google, Amazon 

mfl.) både flersidiga mötesplatser och teknisk infrastruktur som andra kan bygga vidare på.  

 

 

Många plattformar är både teknisk infrastruktur och mötesplats. 

 

Jag tror att det är viktigt att tydliggöra de olika betydelser som finns av plattformar och 

plattformisering. Inte minst eftersom många talar om att reglera plattformarna. De som 

reglerar behöver ha en gemensam världsbild. 

 

Eller som fyra forskare från Lund skrev i Sydsvenskan nyligen: ”Ska man ut och segla på de 

digitala datahaven är det bra att veta om jorden är platt eller rund.” Vad jag vet är jorden 

fortfarande rund. Men nätet blir allt plattare, på gott och ont. 

  

https://twitter.com/plannero/status/1092726349830242304


Högt hängande frukter – nyttan med plattformar  
Flera miljarder användare visar med all tydlighet att det finns behov av plattformar på nätet. 

Mycket förenklat är nyttan med plattformar att de får möten, affärer, återanvändning och 

samarbeten att ske som annars inte skulle ha skett. En platt, stabil och välplanerad spelplan är 

mer praktisk än en sluttande, strömmande eller stökig miljö. I detta avsnitt beskrivs nyttorna 

något mer utförligt. 

 

Plattformar kan bidra till en cirkulär ekonomi 
När det gäller tekniska plattformar pratar man ibland om ”att stå på jättars axlar”. Plattformar 

är helt enkelt ett sätt att återanvända sådan teknik som andra redan utvecklat. Ofta mängder av 

människor under många år. Exempel är operativsystem, back-end-system som 

databasmotorer, kodbaser och så vidare.  

 

 

Bara genom att ”stå på jättars axlar” – alltså på plattformar av olika slag - 
kan vi nå mer än de lågt hängande frukterna. 

 

Förutom att återanvändning av tekniska komponenter i sig själv har en stor resursbesparande 

potential, så innebär den också att vi med begränsade resurser kan uppnå högre nivåer av 

nytta. Den som behöver bygga allt ”från scratch” kommer helt enkelt inte att hinna bli 

konkurrenskraftig. Men med hjälp av plattformar kan vi nå även digitaliseringens ”högt 

hängande frukter”. 

 

Digitaliseringens största potential finns inte i tekniken i sig, utan i den återanvändning och 

resursoptimering som den möjliggör.  

  



 

 

 

Potential för hållbar resursförvaltning  

Digitalisering ger stora möjligheter att minska resursbehov, genom bättre 
information och kommunikation. Plattformar kan bidra på flera plan, inte 

minst genom att göra återanvändning praktiskt möjlig.  

Tack vare plattformar kan resurser som tidigare stod outnyttjade komma till användning. 

Tillverkade bilar, maskiner och andra prylar kan skapa värde istället för att kräva 

förvaringsutrymme och åldras. Om vi kan smida medan järnet är varmt slipper vi värma upp 

det igen. Lediga bostäder och lokaler kan användas, så att vi slipper bygga, inreda och värma 

upp fler. Överblivna livsmedel kan mätta hungriga istället för att bara skapa växthuseffekt. 

Kompetens kan matchas med efterfrågan istället för att belasta välfärdssystem. Välfungerande 

plattformar kan ge ekonomisk tillväxt och spara naturresurser. I någon utsträckning faktiskt 

både guld och gröna skogar! Men det sker inte av sig själv. Hur kan du och jag bidra? 

 

 

Plattformar kan göra digitaliseringen mer inkluderande 
Den kanske mest uppenbara fördelen med de digitala plattformarna är att de erbjuder en 

mängd mer eller mindre nyttiga tjänster och innehåll ”gratis” för slutanvändare. På ett sätt gör 

det digitaliseringen mer rättvis när det inte krävs en tjock plånbok för att kunna vara delaktig.  

 

I mitt kapitel antyder jag att den annons- och datadrivna finansieringsmodellen främst beror 

på att det saknas en etablerad infrastruktur för små betalningar. Det är förstås en delförklaring, 

men nu när jag läst övriga kapitel inser jag att många plattformar troligen skulle ha haft en 

”gratissida” även om det fanns smidiga mikrobetalningar, eftersom plattformarnas värde i så 

stor utsträckning beror av hur många deltagare de lyckas sammanföra.  

 

Dessutom är det mer sannolikt att ett mindre antal plattformar gör sina system universellt 

utformade (alltså utformade så att de så långt som möjligt fungerar för människor oavsett 

exempelvis funktionsnedsättning, uppkopplingshastighet, utrustning eller situation) än att en 

myriad av små-sajter gör detta. 

 

Plattformar hjälper oss hantera informationsöverflödet 
Joakim Wernberg är forskare i ekonomisk geografi och hans kapitel i ”Plattformssamhället” 

belyser plattformiseringen framförallt ur ett ekonomiskt perspektiv. Pedagogiskt beskriver 

han hur digitaliseringen ökat mängden tillgänglig information och mängden personer som vi 

http://fores.se/plattformssamhallet-den-digitala-utvecklingens-politik-innovation-och-reglering/


potentiellt kan interagera med. Och framförallt att de digitala plattformarna skapar ett stort 

värde genom att de hjälper oss med den allt större utmaningen att hantera och hitta rätt i det 

enorma flödet. Plattformarna organiserar flödet av information och användare med hjälp av 

algoritmer och mallar. Därmed sänker de sökkostnader i informationsöverflödet på 

motsvarande sätt som traditionella företag sänker transaktionskostnader genom att rationellt 

organisera flödet av material, medarbetare, kunder mm.  

 

 

 
 

Plattformar hjälper oss att hantera enorma flöden. 

 

Att digitala plattformar kan vara bättre än traditionella medieaktörer på att hantera flöden i en 

digital värld illustrerar Wernberg med ett exempel från Andersson Schwartz kapitel: När 

Google News stängdes i vissa länder på grund av stämningar från mediehus som producerar 

innehåll så tappade mediehusen så mycket trafik att de drog tillbaka sin stämning. Även 

”gammelmedia” behöver plattformslogiken. (Därför är det lite märkligt att de håller på att 

lobba fram EU-reglering som försvårar smakprov på deras innehåll.) 

 

Plattformar kan förbättra forskning och lärande 
Tack vare sin digitala och välordnade natur kan plattformar bidra till en kraftigt förbättrad 

kunskapsutveckling i samhället: 

• Utbildningsmaterial kan individanpassas. 

• Elevernas framsteg kan följas upp löpande istället för enbart i samband med 

examination, och stödinsatser kan därför sättas in tidigare. 

• De bästa pedagogernas undervisning, övningar och läromedel kan komma fler elever 

till godo.  

• Forskningsresultat kan snabbare nå rätt mottagare, vilket bör kunna leda till stora 

framsteg inom många områden.  

 

Michael Forsman skriver bland annat i sitt kapitel att ”Många lärare och elever tycker att 

lärplattformar gör skolarbetet effektivare och enklare att strukturera, och upplever dem som 

lustfyllda och engagerade.” 
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Plattformar kan bidra till ökad tillit och trygghet 
Plattformar som underlättar återanvändning och ökat nyttjande av befintliga resurser brukar 

kallas för delningsplattformar. Wernberg påpekar att det som delningsplattformarna främst 

levererar är tillit. För att vi ska våga dela våra bostäder, bilar, verktyg och så vidare med 

främlingar behöver plattformarna inte bara para ihop utbud med efterfrågan utan även hjälpa 

till att etablera tillit mellan främlingar. Det kan de göra till exempel genom sina varumärken, 

välbekanta rutiner och försäkringar/garantier. Kanske borde AirBNB, Uber och Hygglo kallas 

för tillitsplattformar snarare än delningsplattformar? 

 

Bara några dagar efter att antologin släpptes publicerade bland annat Expressen en 

debattartikel av Mark Zuckerberg. I artikeln hävdar Zuckerberg, den störste plattformsägaren, 

att Facebook har goda skäl att inte sälja användardata. Precis som Wernberg konstaterar 

behöver plattformarna undanhålla användardata från annonsörer för att annonsörerna ska 

återkomma som kunder.  

 

På tal om Facebook så är just deras plattform ett bra exempel på en plattform som skapar 

ordning i något som annars kan bli väldigt kaotiskt. Facebook var redan från början relativt 

välstädat. Både vad gäller design och uppförandekod. Deltagare använder sina verkliga namn, 

vilket bidrar till en viss nivå av seriositet, även om lokala sociala normer sätts ur spel av 

nätets globala karaktär. I takt med plattformens tillväxt har dess funktioner och rutiner blivit 

så välbekanta att de skapat en både praktisk och relativt trygg universalmiljö för digitala 

möten.  

 

Men även andra plattformar kännetecknas av att de ökar användarnas trygghet. Det är mindre 

läskigt att beställa från Amazon än från någon okänd näthandlare. När jag köper hus är det 

livets största affär, och då känns det tryggt om jag hittat den via en välkänd plattform som 

Hemnet. Att hämta exekverbara program på internet kan vara farligt, men installerar jag en 

app via AppStore så finns skäl att tro att den uppfyller åtminstone grundläggande hygienkrav. 

Inte bara på individnivå utan även för samhället kan plattformarna bidra till ökad trygghet. 

Amelia Andersdotter konstaterar i antologin att säkerhet är dyrt och svårt, och att de 

internationella storföretagen har den skalbarhet som behövs.  

 

Wernberg lägger stor vikt vid begreppet tillit. Faktum är att tillit är en resurs som i någon mån 

kan kvantifieras och dessutom överföras både till och från digitala plattformar. Marina 

Svensson forskar om Kinas digitalisering och berättar i sitt kapitel bland annat om 

pilotprojekt som kopplar användares beteende (online och offline) till ett ”socialt 

kreditvärdighetssystem”. Ett ”bra” beteende kan då ge fördelar i form av rabatter och förtur på 

alla möjliga områden medan ett ”dåligt” beteende bestraffas. Om det råder konsensus om vad 

ett ”bra” beteende innebär och hur det ska mätas så förefaller detta vara en god idé. Men 

ungefär där börjar problemen.  

 

Digital miljöförstöring – plattformarnas baksidor 
I industrialiseringens barndom var det säkert lätt att bli lyrisk över alla nya möjligheter och 

nyttigheter, men ganska svårt att se baksidorna, för att inte tala om de långsiktiga 

konsekvenserna. Till exempel hur utsläpp påverkar klimat och miljö.  

 

Även i de digitala plattformarnas era har möjligheter och nyttor (se föregående avsnitt) fått 

den mesta uppmärksamheten. Men tyvärr blir det allt tydligare att det även finns baksidor. 

Vissa är kanske mer principiella än praktiska, men jag menar att det inte får vara en ensamrätt 

https://www.expressen.se/debatt/facebooks-vd-vi-saljer-inte-information-om-dig/
http://fores.se/klimat-och-miljo/


för teknikskeptiska ”neo-ludditer” och konspiratoriska ”foliehattar” att ta riskerna på allvar. 

Därför är det utmärkt att kunniga personer med många olika perspektiv medverkar i 

samtänkandet. Darja Isaksson formulerar sig som vanligt väl i antologin: ”plattformar ökar 

våra möjligheter att göra skillnad, men inte nödvändigtvis vår förmåga att göra det på ett klokt 

sätt”.  

 

Här är ett försök att sortera de utmaningar jag tycker mig kunna urskilja efter läsningen av 

”Plattformssamhället”. 

 

”Svarta lådor” gör det svårare att förstå världen 
Jutta Haider och Olof Sundin konstaterar i antologin att det ofta är svårt eller omöjligt att få 

insyn i eller påverka plattformarnas algoritmer. Anledningen kan vara både omsorg om 

användarens upplevelse, affärshemligheter, juridiska och praktiska hinder för algoritmisk 

transparens. Henrik Blomgren tar upp en av fördelarna: Genom att teknikaliteter göms i en 

”svart låda” blir det enklare att nyttja digitaliseringen. Vi behöver inte förstå exakt hur en bil 

fungerar för att kunna köra den, och på samma sätt är det naturligtvis med digital teknik. Men 

samtidigt blir det svårare att fatta kloka beslut. 

 

 

 

Det är inte så snyggt när tekniken är synlig för alla, men det blir lättare att 
förstå hur den fungerar. Och vem som helst kan upptäcka och åtgärda fel. 

På digitala plattformar däremot är kopplingarna ofta helt osynliga. 

 

Det är ”otroligt svårt att överblicka konsekvenserna av vad vi gör på nätet när data flödar 

mellan tjänster” skriver Olof Sundin. Vi har ingen aning om hur ”rören” är kopplade i de 

digitala plattformarna. Marina Svensson exemplifierar: ”en kinesisk app som används för att 

hyra cyklar i Uppsala och Stockholm samlar också in en mängd olika data kring etnicitet och 

religiös tillhörighet.” Med den nya dataskyddsförordningen kanske det räcker att alltid välja 

europeiskt? Nja, som Jutta Haider konstaterar: ”plattformar är globala och ägandet kan 

förändras”. 

 

Jag menar att även den huvudsakligen datadrivna finansieringen och de ogenomträngliga 

användarvillkoren som ingen läser gör oss digitalt blinda. ”Genom att vi inte ser den verkliga 

kostnaden är det svårt att undvika oskäliga erbjudanden. Hur ska jag veta om appen är värd 

’priset’ när beloppet är noll kronor?”.  
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”Ignorance är inte bliss” menar Amelia Andersdotter, men ”med bättre kunskap hos 

allmänheten kan vi komma långt för att skapa bättre ’cyberhygien’”.  

Makt överförs till aktörer som vi inte kan påverka 
Som användare betalar vi oftast inga pengar för att använda plattformarna. Men om vi 

studerar transaktionen lite närmare (vilket bland annat jag själv gör i ett av bokens kapitel) 

finner vi att betalningen ändå är att vi lämnar ifrån oss kontroll. ”Eller makt, om man så vill.”: 

 

Vi som individer påverkas 
Självklart påverkas våra ekonomiska val när vi använder plattformar som finansieras med 

reklam eller matchning av köpare och säljare. Men vår närvaro på plattformarna påverkar oss 

även på andra områden. Inte minst påverkar de hur vi spenderar vår tid. Eftersom 

plattformarna tjänar mer pengar ju starkare relation vi har med dem så tenderar de att 

optimeras för att vi ska ägna plattformarna mer tid och uppmärksamhet – inte för våra egna 

eller samhällets långsiktiga behov. Många liknar plattformarnas erbjudanden med snabbmat. 

Den har sina fördelar, men en klok person väljer ibland nyttigare alternativ. 

 

Shoshana Zuboff går ännu längre i sin bok The Age of Surveillance Capitalism: 

”Övervakningskapitalismen” raderar både den fria viljan och de fria marknaderna. Ett 

pedagogiskt exempel är Pokémon Go: De som använder appen upplever att de spelar ett spel, 

befolkat av digitala monster och ”pokestops”. I själva verket är användarna själva spelpjäser 

på en plattform, där de riktiga spelarna – alltså de som placerar ut det digitala innehållet - 

manipulerar inte bara användarnas tankar utan även deras fysiska rörelser.   

 

Vi har ofta inget val 
Så länge det inte finns interoperabilitet och dataportabilitet så gynnar plattformslogiken en 

eller ett fåtal dominerande plattformar. Nätverkseffekter gör det svårt för nykomlingar att slå 

sig in. Tyvärr leder det till en ”winner takes it all”-situation där det inte nödvändigtvis är den 

bästa som är vinnaren. 

  

Finns mina vänner på exempelvis Snapchat, Facebook eller Tiktok så måste jag välja samma. 

Annars blir jag utanför. Om jag ska sälja något så behöver jag i regel finnas på den 

dominerande plattformen för aktuell produktkategori. Annars får jag inte fulla 

marknadspriset. Vill jag använda e-post måste jag acceptera att Google kommer att analysera 

mina brev eftersom många använder G-mail. Har skolan köpt in Android-plattor så blir det 

svårt för mig att välja bort Google. 

 

I Michael Forsmans kapitel läser jag att ”Plattformsföretag som Google, Apple och Microsoft 

är numera en förutsättning för att bedriva skolarbete.” Isobel Hadley-Kamptz skriver om 

megaplattformarna att ”Vi kan helt enkelt inte lämna dem.” Samma erfarenhet gjorde 

journalisten Kashmir Hill nyligen då hon försökte leva utan plattformsjättarna under några 

veckor. Det gick inte. 

 

Det är svårt att påverka plattformarna 
Förutom att vi inte kan välja bort plattformarna har vi svårt att påverka dem. I mitt eget 

kapitel tar jag upp de användningsvillkor som vi alla måste godkänna för att ens komma över 

tröskeln till de digitala tjänsterna.  

 

https://www.theguardian.com/books/2019/feb/02/age-of-surveillance-capitalism-shoshana-zuboff-review
https://gizmodo.com/life-without-the-tech-giants-1830258056


 

 

Avtalsvillkoren på tröskeln till varje plattform är ofta i praktiken 
ogenomträngliga för användarna, och mycket sällan förhandlingsbara. Det 
är ”take it or leave it” och ”one size fits all”, trots att digitaliseringen brukar 

vara så bra på att individanpassa.  

I de allra flesta fall går det inte att förhandla om innehåll, och det går som sagt inte alltid att 

”rösta med fötterna” och välja en annan plattform. Vissa plattformsägare är lyhörda för 

användarnas önskemål, andra närmast okontaktbara. För globala plattformar är det svårt att 

tillgodose alla önskemål. Stefan Larsson förklarar: ”Olika grupper kommer att ha olika 

kulturella standards och sociala normer, och en del av dessa är rentav direkt motstridiga 

andra.”. Ibland går det att påverka plattformarna på traditionell demokratisk väg via reglering. 

Men inte alltid. 

Plattformarna utmanar nationalstater  
Även från ett nationellt perspektiv kan plattformiseringen leda till minskad kontroll. Som 

Joakim Wernberg formulerar det: ”Digitala plattformars räckvidd utmanar nationella 

regleringars territoriella begränsningar”. Vilket lands lagar gäller när plattformarna är 

globala? Vad händer om myndigheter förlitar sig på utländska digital plattformar och dessa 

läcker information eller blir onåbara? Vad händer med inhemsk ekonomi om utländska 

plattformar täljer en stor del av alla transaktioner? Hur påverkar det nationell konkurrenskraft 

om vi inte äger några plattformar? Förlorar vi skatteintäkter om transaktionerna flyttas till en 

annan del av plattformen?... 

 

Den som kontrollerar en dominerande plattform får makt, och med plattformiseringens winner 

takes it all-logik skapar detta maktkoncentration. Människor är inte ofelbara, och när den som 

fått stor makt gör fel så får det stora konsekvenser. När Jutta Haider får frågan (om 

plattformarnas algoritmer) ”Vilka maktaspekter finns i detta?” svarar hon ”Vilka 

maktaspekter finns inte i detta?”. 

 

Både det privata och det offentliga rummet krymper 
Som Michael Forsman konstaterar innebär lärplattformarna att elevernas framsteg kan 

analyseras löpande istället för i samband med examination. Det kan absolut finnas fördelar 



med detta, men inte desto mindre innebär det att eleven blir mer och mer övervakad. Och 

övervakningen ökar inte bara i skolan. Nästan alla plattformar profilerar sina användare för att 

kunna optimera matchning och användning. ”Det som tidigare var skeenden ’mellan skål och 

vägg’ förvandlas till kvantifierbara artefakter som därmed ligger till grund för analys, 

hantering och handel av information i den digitala ekonomin.” skriver Jonas Andersson 

Schwartz och Stefan Larsson. 

 

Integritet är ett svårdefinierat begrepp. Jag tror att Darja Isaksson kommer ganska nära med 

”integritet är ett begrepp som till stor del handlar om makten att välja sin egen grad av 

synlighet för andra”. Amelia Andersdotter beskriver dataskydd med liknande terminologi: ”att 

sätta privatpersoners egna preferenser, viljor och möjligheter att förstå och påverka sin egen 

person och omvärld i centrum”. 

 

Professorn i etik Susanne Wigorts Yngvesson har i boken Övervakad: Människor, maskiner & 

Gud (Timbro 2018) redogjort för djupgående existentiella konsekvenser av att ständigt vara 

betraktad. Som många andra återkommer hon till Jeremy Benthams idé om ett ”panoptikon”. 

 

 

Fängelse där vakten alltid kan se alla.  

 

Fängelser utformas ibland som så kallade panoptikon, alltså så att en övervakare ständigt har 

möjlighet att betrakta vilken cell som helst. Att tvingas leva under sådana förhållanden är ett 

straff. I praktiken har internet – inte minst på grund av plattformiseringen – kommit att bli ett 

digitalt panoptikon. Det finns förvisso skillnader. De digitala övervakarna är oftast bara just 

digitala. Programvaror som vi inte ser och lättare glömmer bort. Och vi är inte inlåsta. Eller 

hur var det nu igen? 

 

Så länge övervakningens enda konsekvens är skräddarsydd reklam som finansierar tjänsterna 

är det kanske okej. Men utvecklingen i Kina visar tydligt att övervakningen kan få betydligt 

större konsekvenser. Varje ord, varje möte, varje köp kan registreras, och om jag har andra 

värderingar än den som för tillfället kontrollerar systemet så straffas jag. Automatiskt. 

Faktiskt även om jag har ”rätt” värderingar finns det risk för att jag straffas, då systemet trots 

alla inte mäter allt, och lätt kan missförstå mig. Vem vågar ens föra ett hypotetiskt 

resonemang när ”likes” från en politiskt styrd AI avgör mina och mina anhörigas livschanser?  
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https://timbro.se/forlag/overvakad-manniskor-maskiner-gud/
https://timbro.se/forlag/overvakad-manniskor-maskiner-gud/


Det är inte bara privatlivet som hotas. När en stor del av samhällsdebatten flyttar in i en 

handfull privatägda plattformar krymper också det helt offentliga rummet. De flesta 

plattformarna är i och för sig väldigt inkluderande och bjuder in alla som vill, men fortfarande 

måste du godkänna plattformens villkor. Än så länge kan du i praktiken yttra vilken åsikt som 

helst både på digitala plattformar och på torget. Skillnaden är att den som eventuellt stoppar 

dig på torget är en polis som agerar utifrån demokratiskt beslutade lagar medan den som 

eventuellt stoppar dig på en digital plattform är ett privat företag som agerar utifrån ägarens 

direktiv, möjligen i kombination med lagarna i ett land där du aldrig satt din fot. 

 

När politiker sprider budskap och vallöften på ett torgmöte kan vem som helst lyssna, och 

komma med motargument. På digitala plattformar kan de rikta olika – mer eller mindre 

motstridiga - vallöften till olika delar av befolkningen.  

 

 
 

 

Med hjälp av sådana ”Dark posts” som Hadley-Kamtz kallar det kan budskapen i praktiken 

stå oemotsagda. Det i sin tur kan leda till att politiska program som är logiskt 

osammanhängande kan vinna val. Var detta förklaringen till Trump och Brexit? 

 

Plattformslogiken kan leda till politisk radikalisering 
Isobel Hadley-Kamptz skriver i sitt kapitel ”[…] Trump och högerpopulismen tror jag till inte 

liten del måste förstås utifrån internet […]”. En delförklaring är att de sociala plattformarna 

optimerar sina algoritmer att öka vårt engagemang på plattformen snarare än för samhällets 

goda. ”Det är känslor som får oss att vilja gilla och dela och göra kommentarer.” Därför 

gynnas extremism av plattformarna, även om plattformens ägare bara ville skapa 

engagemang. 

 



 

Starka känslor ger stort engagemang, vilket plattformarna premierar. 

 

Plattformslogiken kan utnyttjas av hänsynslösa 
Det finns även exempel på att algoritmerna utnyttjas medvetet på ett sätt som skadar 

användare. Mest uppenbart är kanske spam och olika typer av nätbedrägerier för kommersiell 

vinnings skull. Bland annat på Youtube finns en hel del material som riktar sig till barn och 

med hjälp av skamlös exploatering av plattformens algoritmer utsätter barnen för rent skräp 

för att få del av annonspengar. Isobel Hadley-Kamptz exemplifierar med trollfabriker som 

använder plattformarna för att påverka politiskt och ”så split och söndring”. 

 

Det papperslösa samhället förpapprar samhället 
Redan när vi sa ”ADB” eller ”datorisering” var en av visionerna ”det papperslösa samhället”. 

Ur skogsnäringens perspektiv kanske digitaliseringen är på väg att ta oss dit, jag vet inte, men 

en utveckling som gått hand i hand med plattformiseringen är faktiskt en ökad ”förpappring”, 

alltså ökade krav på dokumentation och mätningar. (Termen blev ett av Språkrådets nyord 

2018 efter att filosofen Jonna Bornemark använt det i sin samtidsbetraktelse Det omätbaras 

renässans.) 

 

Bakgrunden är att plattformarna är just digitala. Även om digitala system kan hantera nyanser 

utmärkt så behöver de kvantifiera världen, och plattformarna blir som allra mest rationella när 

de kan organisera världen med mallar. Så vi mäter och räknar och fyller i formulär som aldrig 

förr. En datadriven digital plattform behöver inte basera sig på stickprov. Alla användare kan 

inkluderas i statistiken! Detta ger påvisbar nytta. Enkla nyckeltal som gör det lätt att följa upp. 

Sakliga underlag för beslut. SMARTa mål och rättssäkerhet. Eller? 

 

Michael Forsman lyfter fram farhågan att skolan blir ”en fabrik för det som är mätbart” och 

”närmast motsatsen till de ideal om lärande som social och delad aktivitet som brukar kopplas 

samman med bildning som term för kvalificerad, reflekterad och omdömesgill kunskap”. 

 

Farorna med digital förpappring redovisas kanske allra bäst i matematikern Cathy O’Neills 

bok ”Weapons of Math Destruction”. Till exempel kan konsekvenserna bli mycket olyckliga 

om vi mäter fel saker. Både för enskilda individer som inte får en rättvis behandling, och för 

samhället i stort. 
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http://spraktidningen.se/nyord2018
http://spraktidningen.se/nyord2018
https://sv.wikipedia.org/wiki/SMART_(m%C3%A5lformulering)
https://weaponsofmathdestructionbook.com/


Automatisering kan reproducera befintliga missförhållanden 
Stefan Larsson konstaterar att de enorma mängder användare som plattformarna hanterar 

tvingar fram maskininlärning. Ett problem med maskininlärning är dock att den måste utgå 

från data. När det finns skevheter i befintliga data så riskerar skevheterna att fortplanta sig 

genom system som baseras på sådan maskininlärning. Det är därför vi ser exempel på AI som 

blir rasistisk, som diskriminerar kvinnor eller på andra sätt upprepar missförhållanden som 

finns i världen.  

 

Isobel Hadley-Kamptz nämner en besläktad problematik: När big data och självlärande 

algoritmer används för att optimera försäljning kan det råka leda till exploatering av svagheter 

hos exempelvis personer med vissa psykiatriska diagnoser. 

 

Darja Isaksson konstaterar i boken att ”det går snabbt nu, och en av de viktigaste 

utmaningarna plattformarna ställer oss inför är därför att hitta svaren på hur vi som samhälle 

kan dra nytta av de många fördelar plattformar ger, och samtidigt klara av att hantera de 

skadliga effekterna”. Nästa avsnitt handlar just om hur samhället skulle kunna förhålla sig till 

plattformiseringen. 

 

 

  



Politik i plattformssamhället 
Plattformiseringen, precis som digitaliseringen i stort, medför alltså både möjligheter och 

risker. Som samhälle kan vi inte längre bara betrakta utvecklingen, utan vi behöver förhålla 

oss till den. I detta sista avsnitt finns några korta reflektioner kring de två huvudsakliga 

utmaningarna: Hur kan samhället dra nytta av plattformar, och hur kan vi hantera de skadliga 

effekterna. Allra sist några funderingar om vilka politiska dimensioner som plattformarna 

aktualiserar. 

 

Samhället måste dra nytta av plattformar och plattformslogik 
Även om det finns utmaningar med digitala plattformar så vore det oansvarigt om samhället 

inte drog nytta av de många positiva sidorna. Som Henrik Blomgren formulerar det i boken: 

”tänk om vi kunde bota cancerns gåta om allas våra kollektiva journaler kunde samlas in. Ska 

vi då låta bli?”.  

 

Även om vi enbart betraktar möjligheter på samhällsnivå så finns det många frukter som 

väntar på att bli plockade. Här är ett axplock, som samtliga handlar om att för allmännyttiga 

ändamål utnyttja metoder och lösningar som plattformarna utvecklat för kommersiella 

ändamål: 

• Fia Ewald lyfter informationssäkerhet som ett område där det offentliga kan dra nytta 

av plattformsleverantörer: ”För kommuner kan outsourcing och molntjänster utgöra en 

väg för att starkt förbättra informationssäkerheten – men då krävs förutsättningar för 

att styra upphandlingar. Dessutom behövs en beställarkompetens som inte bara 

sträcker sig fram till det ögonblick då avtal undertecknas, utan som består under hela 

den tid relationen med leverantören varar.” En utredning från Statens inköpscentral 

nyligen visar i och för sig att det inte är så lätt att upphandla plattformstjänster till 

offentlig sektor. 

• Jockum Hildén konstaterar i sitt avsnitt att inget hindrar att public service vänder på 

algoritmer som i kommersiella sammanhang kan leda till filterbubblor så att de istället 

hjälper oss att se världen från andras perspektiv, så länge de är medvetna om att 

”missriktade mångsidighetsändamål [kan] leda till att marginella åsikter får alltför 

stort utrymme”.  

• Troligen kan arbetsmarknaden förbättras om plattformarnas potential för snabb 

matchning av utbud och efterfrågan utnyttjas mer. Därför är det glädjande att 

Arbetsförmedlingen utforskar sådana möjligheter, bland annat under vinjetten 

”Jobtech”. 

• Sveriges kommuner och landsting har tagit initiativ till en plattform för delande av 

resurser inom offentlig sektor: Deladigitalt.se. Tanken är mycket god. Man utnyttjar 

faktiskt båda plattformsdefinitionerna: Sajten fungerar som en mötesplats, som 

förhoppningsvis kan bidra till ett mer rationellt informationsflöde om digitala 

offentliga resurser – men sajten ökar också sannolikheten att offentliga aktörer 

gemensamt tar fram nya plattformar som flera kan stå på än att var och en får börja på 

noll. Än så länge är det dock ingen självklarhet att den som sitter på en resurs gör sig 

besväret att dokumentera detta på Deladigitalt, och inte heller att den som har ett 

behov börjar med att leta där. SKL kan behöva lära sig av de kommersiella 

plattformarna när det gäller att öka användningen. 

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.715231/staten-nobbar-ramavtal-for-molntjanster
https://www.voister.se/artikel/2019/02/arbetsformedlingens-nya-tech-losning/
https://deladigitalt.se/


Hur kan samhället hantera de skadliga effekterna? 
Två grundläggande förslag återkommer hela tiden i olika skepnader: Dels att tvinga fram en 

ökad tydlighet och transparens från plattformarna för att på så förbättra möjligheter för 

medborgare att göra vettiga val och bevaka sina intressen. Dels att laborera med olika typer av 

ägande.  

 

Krav på transparens 
Ett återkommande förslag, både i antologin och i Fores tidigare arbete, är att plattformarna 

ska tvingas bli mer transparenta och mindre ”svarta lådor”. 

 

Rikard Linde har skrivit om ”undervakning”, alltså att de övervakade måste börja övervaka 

övervakarna. Isobel Hadley-Kamptz föreslår bland annat obligatorisk märkning av bottar. Vi 

måste veta vem som är människa och vem som är maskin. Olof Sundin skriver om algoritmisk 

transparens: ”Vi måste ges möjlighet att förstå varför vi ser det vi ser i våra flöden. Likaså 

måste vi när alltfler beslut lämnas åt algoritmer, såsom kreditvärdighet, storlek på 

försäkringspremier eller socialbidrag, kunna förstå på vilka grunder besluten är fattade.” 

Jag tror att fullständig digital transparens är en utopi, eftersom det finns så många lager av 

komplexitet. Om inte annat av praktiska skäl måste många detaljer döljas för användarna. 

Frågan är hur mycket transparens som är möjlig och önskvärd, och under vilka 

förutsättningar.  

Men det kan bli bättre. Livsmedelsproduktion är också komplext, men i matbutiken har jag 

både jämförpris, trygghetsmärkningar, standardiserad presentation av näringsinnehåll och 

ursprungsmärkning.  

Den aspekt av transparens som gäller plattformarnas användarvillkor och integritetspolicy har 

jag själv jobbat mycket med. Inte minst i projektet CommonTerms. Inspirerade bland annat av 

de standardiserade tabellerna för näringsinnehåll (”nutrition facts”) som används för 

livsmedel tog vi fram ett förslag på hur plattformarna skulle kunna möjliggöra 

I mitt eget kapitel sammanfattar jag projektets rekommendationer för att möjliggöra 

meningsfulla samtycken till plattformarnas användarvillkor. Efter fem års studier, 

prototypande och samarbeten kom vi fram till att det finns en hel palett av olika kategorier av 

sinsemellan oberoende tänkbara åtgärder som var och en skulle kunna bidra till att användare 

får större förståelse, trygghet och delaktighet. Maktlöshet inför plattformsjättarnas 

monolitiska erbjudanden är ingen naturlag. 

http://fores.se/undervakning/
http://commonterms.org/
http://commonterms.org/


 

Sammanställning av tänkbara åtgärder för meningsfulla samtycken till villkoren på nätet. 

Källa CommonTerms.org. 

 

Darja Isaksson: ”De innovationer vi pratar om nu förutsätter till stor del att data är till-

gängligt för innovation, inte fastlåst i enskilda system hos en kommun, förvaltning eller ett 

företag.” Kanske är krav på öppna data en del av svaret? 

 

Hur bör plattformar ägas? 
Jutta Haider: ”frågan som man måste ställa är ändå hur kan samhället kontrollera och reglera 

informationsinfrastrukturen för att skapa en rimlig maktbalans mellan olika aktörer.”  

 

Ett sätt att påverka är att äga plattformar. De flesta stora plattformarna är idag privatägda, 

men det finns alternativ:  

• Offentligt ägande (stater, kommuner eller grupperingar av sådana). 

• Kollektivt ägande (ofta i form av grupperingar av användare). 

• Re-decentralisering (den som vill får koppla in sin egen server, som då blir en del av 

plattformen – alltså en återgång till den decentraliserade arkitektur som kännetecknar 

plattformarnas plattform: internet). 

I mitt kapitel i plattformsantologin finns några konkreta exempel. Samtänkande om 

plattformar och ägande pågår faktiskt på diverse olika plattformar. 

 

Obligatoriskt skydd Branschvis 

Nationellt / Regionalt 
Internationellt  

Tillit 

Gör det enklare Klarspråk 

Utbildning 

Standardisera presentation 
(sortering, terminologi, prioritering, 

symboler) 
Tillgänglig presentation 

Tidsförskjutning 

AI-analys av villkor 
Lita på varumärken? 

 Expertråd 

Transparens 

Igenkänningsbara villkor 
Vad brukar jag godkänna? 

Vad är nytt? 

Öka utbytet Förhandlingsbart 
Verklig valfrihet 

Gamification? 

Tredjepartscertifiering  
Vad godkänner andra? 

Vad godkänner mina vänner?  

Samtycke “Just-in-time”  
Prova innan du bestämmer dig 

Automatik baserat på 
inställningar 



 
Utdrag från en dialog om ägande av plattformar häromdagen (på plattformen Twitter) med 

bland annat James Royal-Lawson och Per Axbom. 

 

Henrik Blomgren påpekar att olika typer av ägande kan karakterisera olika utvecklingsfaser: 

”Merparten av grogrunden till svensk infrastruktur (energinät, järnvägsnät, telenät) byggdes 

initialt ofta med privat kapital. Privat kapital kan vara mer riskbenäget och framför allt mer 

entreprenörsdrivet.” Sedan spekulerar Henrik om att artificiella intelligenser (AI) kanske till 

en början kommer att drivas privat, men sedan görs om till en offentligägd allmän nyttighet. 

(Apropå AI antyder Joakim Wernberg att de kan komma att delvis ersätta plattformar, 

eftersom de adresserar sökkostnader på ett kanske ännu mer effektivt sätt än plattformarna.) 

 

I Kina har kommunistpartiet sett till att inhemska plattformar snarare än internationella 

dominerar. Enligt Marina Svensson ser kommunistpartiet internet som ett ”ideologiskt 

slagfält” (dock utan särskilt mycket debatt). Det är närmast motsatsen mot hur det länge varit i 

Sverige. Här dominerar amerikanska plattformar, förutom i vissa nischer (Blocket, Hemnet 

och några till). Megaplattformarna kritiseras ständigt, mest av medier som känner sig trängda 

och av enskilda eller grupper av aktivister. Men hur tänker partierna om plattformssamhället? 

 

Hänger partier och ideologier med? 
I bland annat USA har Facebook kallats till förhör hos beslutande församlingar efter 

avslöjandena om Cambridge Analytica. Det som blev mest tydligt under förhören var dock 

inte bristande ansvar hos plattformsföretaget utan många politikers bristande kunskaper på det 

digitala området.   

 

När jag i en panel på konferensen Internetdagarna 2013 frågade ut de politiska partierna om 

sina hållningar i digitala frågor fanns nästan inga meningsskiljaktigheter. Sedan dess har 

digitaliseringens politiska dimensioner blivit allt tydligare och fått en större synlighet i 

samhällsdebatten. Kunskapsnivån om det digitala är absolut på väg i rätt riktning. Men vad 

jag kan bedöma har partierna ännu inte formerat sig längs de konfliktlinjer som börjar gå att 

skönja i digitala frågor.  

 

Digitalisering och plattformisering gör att vi ibland behöver ställa goda ting mot varandra och 

bestämma oss för vad som är en rimlig balans.  

 

https://twitter.com/axbom/status/1104397826019258373


 
Inte bara höger-vänster 

 

För många av dessa balansgångar tycker jag att det är svårt att se varken en tydlig koppling 

till politisk höger-vänster eller till gal-tan. Ändå borde väl avvägningar som berör hela 

samhället avgöras med demokratiska metoder, och inte av plattformsägare i andra länder?! 

 

Tidningen Ny teknik publicerade nyligen en lista med tio förslag riktade till politiker från 

bland annat redaktörerna för Fores antologi Jonas Andersson Schwarz och Stefan Larsson. De 

efterlyser mer dialog. Jag instämmer, och tycker att antologin är ett bra bidrag. 

 

 

http://spraktidningen.se/blogg/veckans-nyord-gal-tan-skala
https://www.nyteknik.se/opinion/tio-punkter-for-en-progressiv-digital-agenda-6948522
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