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Rapport från Washington november 2018: Bakslag mot “Big 

Tech” och demokratiska valframgångar 
 

De amerikanska teknikjättarna är för stora. Förutom Donald Trump är det detta ämne som 

definierar nyhetsåret 2017 i USA, enligt New York Times teknikkolumnist Farhad Manjoo. (I 

efterhand kan #metoo-kampanjen läggas till den listan.) Manjoo kallar de största av dessa Big 

Tech-företag -- Amazon, Apple, Facebook, Microsoft och Alphabet (Googles moderbolag) -- 

för The Frightful Five. Idag är The Frightful Five världens fem högst värderade företag. Och 

eftersom de äger den teknologi som kommer att prägla världen den närmaste framtiden 

kommer dessa företags makt att fortsätta växa, inte bara inom sina respektive sektorer utan 

också socialt och politiskt. Det finns flera svårfattbara exempel på de amerikanska 

teknikjättarnas räckvidd. Det tredje kvartalet 2017 hade Facebook över 2 miljarder aktiva 

användare varje månad, en användarbas som överträffar till och med Kinas befolkning med 

nästan 40 procent. Det är nu fler amerikanska hushåll som har ett premiumkonto på Amazon 

än vad som har en fast telefon. Google hanterar 3,5 miljarder sökningar per dag, eller 

ofantliga 1,2 biljoner sökningar per år.  

 

Mot bakgrund av den stora mängd fejknyheter som spreds genom framför allt Facebook, 

Google och Twitter i samband med presidentvalet 2016 funderar amerikanska lagstiftare nu 

på hur teknikjättarnas växande inflytande ska hanteras. I slutet av oktober och början av 

november bänkade sig advokater från Facebook, Google och Twitter för sammanlagt tre 

förhör i kongressen med senatens justitieutskott samt senatens och representanthusets 

underrättelseutskott. Särskilt förhöret med senatens underrättelseutskott den 1 november 

tydde på att amerikanska politiker har gått från att beundra de stora teknikföretagen till att 

vara irriterade på dem. Senator Ron Wyden, demokrat från Oregon, frågade rakt ut: “Är ni 

nöjda med era plattformars svar på utländsk inblandning i valet 2016?”. När Googles 

representant Kent Walker försökte ducka för frågan genom att svara “Vi förbättrar oss hela 

tiden” fortsatte Wyden att pressa Walker tills han medgav att “Vi kunde ha gjort mer”. “Jag 

tar det som ett nej”, avslutade senator Wyden. Även republikanska senatorer som Marc Rubio 

och Trumps nära allierade Tom Cotton var kritiska mot Facebook, Google och Twitter, bland 

annat för att de inte delat med sig av viss information till CIA. Företagen fick också kritik av 

https://mobile.nytimes.com/2017/10/11/technology/the-frightful-five-want-to-rule-entertainment-they-are-hitting-limits.html
http://dogsofthedow.com/largest-companies-by-market-cap.htm
https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
https://twitter.com/matthewstoller/status/864172885082079233
https://twitter.com/matthewstoller/status/864172885082079233
http://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/
http://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/
https://www.nytimes.com/2016/10/30/magazine/barack-obama-brought-silicon-valley-to-washington-is-that-a-good-thing.html
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den partipolitiskt oberoende senatorn Angus King från Maine för att ha skickat advokater 

istället för höga chefer till förhören: “Jag är besviken att ni och inte era VD:ar är här… Om vi 

går igenom den här övningen igen skulle vi uppskatta om ni skickar dem som faktiskt fattar 

beslut.”  

 

Vad är då det troliga utfallet av dessa förhör och den uppmärksamhet sociala mediers roll i 

det amerikanska presidentvalet har väckt? Det är än så länge för tidigt att säga, men 

kongressen har börjat gå från ord till handling. Bland annat har de demokratiska senatorerna 

Amy Klobuchar och Mark Warner tillsammans med sin republikanske kollega John McCain 

presenterat ett förslag (Honest Ads Act) som innebär att politisk marknadsföring på internet 

ska regleras på samma sätt som annan reklam på till exempel TV eller radio. Med tanke på att 

rysksponsrade inlägg nådde 126 miljoner amerikanska Facebook-användare--närmare 40 

procent av USA:s befolkning--och att internetbaserad marknadsföring kommer att spela en 

ännu viktigare roll i framtiden är detta ett steg mot att få teknikföretagen att ta större ansvar 

för vad som publiceras på deras plattformar. I exempelvis Tyskland--som av historiska skäl 

har en striktare yttrandefrihetslagstiftning än vad USA har--har lagstiftare gått längre än så i 

och med det som i folkmun kommit att kallas “Facebook-lagen”. Enligt denna lag, som träder 

i kraft den 1 januari 2018, kan plattformar med minst 2 miljoner användare i Tyskland 

behöva böta upp till 50 miljoner euro (knappt en halv miljard kronor) ifall innehåll som 

bryter mot de tyska yttrandefrihetslagarna ligger uppe i mer än 24 timmar. Jämfört med den 

tyska “Facebook-lagen” framstår Honest Ads Act som förhållandevis mild, men det betyder 

inte att amerikanska lagstiftare kommer att stanna där.  

 

I viss utsträckning har teknikföretagen tagit steg för att visa att man tar problemet med 

fejknyheter på allvar. Facebook har till exempel inlett samarbeten med utomstående 

faktagranskare som nyhetsbyrån Associated Press (AP) och Snopes (en amerikansk 

föregångare till Viralgranskaren) för att flagga inlägg som bedöms sprida falsk information. 

Dessa och andra strategier har visat sig minska spridningen av och reaktionerna (likes m.m.) 

på fejknyheter. Men det tar också tid att flagga fejknyheter--upp till tre dagar, vilket är 

tillräckligt för falsk information att göra avsevärd skada. Dessutom är det inte helt 

oproblematiskt att markera inlägg som fejknyheter. Vissa studier menar till och med att en 

“fejkstämpel” kan stärka redan övertygade personers åsikter om innehållet, även om det är 

https://www.npr.org/2017/10/19/558847414/what-you-need-to-know-about-the-honest-ads-act
https://www.npr.org/2017/10/19/558847414/what-you-need-to-know-about-the-honest-ads-act
https://www.theverge.com/2017/10/30/16578022/facebook-senate-testimony-russia-126-million-people
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/11/germany-facebook/543258/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/11/germany-facebook/543258/
http://nymag.com/selectall/2017/10/facebook-fake-news-flag-works-but-takes-3-days.html
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3035384
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3035384
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falskt. På samma sätt som censur kan skapa mer, inte mindre uppmärksamhet kan en 

markering att ett inlägg innehåller falsk information leda till ökad spridning på somliga forum 

och anklagelser om att Facebook och dess samarbetspartners försöker “tysta ner” vissa 

historier. Det behövs därför mer än bara faktagranskning. Till exempel skulle anonyma så 

kallade äggkonton kunna förbjudas och teknikföretagen skulle kunna ändra sina algoritmer så 

att clickbait-rubriker (som ofta används för att väcka uppmärksamhet för fejknyheter) 

nedprioriteras i användarnas nyhetsflöden. Men åtminstone den senare strategin skulle 

innebära att teknikföretagen måste omvärdera sin affärsmodell, som till stor del bygger på att 

fånga människors uppmärksamhet och få dem att klicka sig vidare till sidor som genererar 

annonsintäkter. 

 

Det andra spåret i debatten om teknikföretagen har att göra med deras monopolmakt, vilket 

känns igen från Europa där EU-kommissionen utdömt stora böter till bland annat Google. 

Men att komma åt teknikföretagen den här vägen är svårare än vad det först kan verka, och 

det tycks inte heller finnas något politiskt initiativ i USA för att göra det just nu. Enligt The 

Economist kan teknikföretag i framtiden möjligen få det svårare att göra företagsförvärv, men 

än så länge har amerikanska lagstiftare inte vidtagit några sådana åtgärder. Det är också svårt 

att stoppa förvärv av konkurrensskäl eftersom teknikföretagens verksamheter idag är så 

mångsidiga att de går bortom traditionella marknadsavgränsningar. Amazon är det kanske 

bästa exemplet på detta: det fanns till exempel lite myndigheter kunde göra när Amazon 

köpte upp livsmedelskedjan Whole Foods tidigare i år. Att bryta upp teknikföretagen skulle 

inte heller begränsa spridningen av fejknyheter; med fler sociala medie-plattformar skulle 

desinformation på internet snarare bli ett mer svårgreppbart problem. Många svåra frågor om 

teknikföretagens framtid förblir alltså obesvarade tills vidare, men debatten lär fortsätta på 

båda sidorna av Atlanten.  

 

*** 

 

Den 7 november ägde ett antal lokalval rum runtom i USA, både till guvernörsposter och till 

delstatskongresser. Dessa val ger den kanske bästa indikatorn på läget inför mitterminsvalen 

till representanthuset och en tredjedel av platserna i senaten hösten 2018. Det mest 

uppmärksammade av lokalvalen den 7 november var guvernörsvalet i Virginia, en swing 

https://www.theguardian.com/technology/2017/may/16/facebook-fake-news-tools-not-working
https://www.theguardian.com/technology/2017/may/16/facebook-fake-news-tools-not-working
https://www.ted.com/talks/zeynep_tufekci_we_re_building_a_dystopia_just_to_make_people_click_on_ads
https://www.ted.com/talks/zeynep_tufekci_we_re_building_a_dystopia_just_to_make_people_click_on_ads
https://www.newyorker.com/magazine/2017/08/28/who-owns-the-internet
https://www.politico.eu/article/vestager-hits-google-with-e2-42-billion-fine/
https://www.economist.com/news/united-states/21730652-they-could-eventually-receive-kind-scrutiny-banks-received-after-financial
https://www.economist.com/news/united-states/21730652-they-could-eventually-receive-kind-scrutiny-banks-received-after-financial
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-16/amazon-to-acquire-whole-foods-in-13-7-billion-bet-on-groceries
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-16/amazon-to-acquire-whole-foods-in-13-7-billion-bet-on-groceries
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state där det brukar vara jämnt mellan demokraterna och republikanerna. Den främsta 

skiljelinjen i delstaten går mellan det tätbefolkade, urbana norra Virginia som är mer 

liberalt/demokratiskt och det glesbefolkade, lantliga södra Virginia som är mer 

konservativt/republikanskt. För att vinna val i Virginia har partierna därför behövt vinna de 

viktiga förortsrösterna. Historiskt har närförorterna till Washington, DC--där det bor många 

högutbildade och högavlönade--röstat överväldigande på demokraterna, medan 

ytterförorterna--med fler egenföretagare och mellanchefer--lutat åt republikanerna. Men i 

årets guvernörsval i Virginia var inner- och ytterförorterna eniga, vilket bidrog starkt till den 

demokratiske guvernörskandidaten Ralph Northams jordskredsseger. Northam vann med 9 

procentenheter över republikanen Ed Gillespie, en nästan dubbelt så stor vinstmarginal som 

Hillary Clinton hade i delstaten mot Donald Trump i förra årets presidentval.  

 

 

Guvernörs- och lokalvalen i Virginia visade ännu en gång att demokraternas starka fästen är 

kring städerna (här de blå områdena runt Washington, DC, Richmond och Norfolk), medan 

republikanerna dominerar i glesbygden (röda områden). (Källa: New York Times) 

 

Även om det är svårt att säga i vilken utsträckning Northams storseger berodde på en allmän 

reaktion mot Trump så tycks det klart att Ed Gillespies “trumpianska” kampanjstrategi 

misslyckades kapitalt. Gillespie försökte framför allt spela upp rädsla för latinamerikanska 

gäng för att vinna förortsväljares gunst, men istället förlorade Gillespie i förortsdistrikt där 

republikaner som George W. Bush tidigare vunnit övertygande. Hade Gillespie vunnit i en 

swing state som Virginia hade det skickat en signal att en Trump-liknande plattform är ett 

effektivt sätt för republikaner att vinna val även på lokal- och delstatsnivå. Nu framgick det 

https://www.nytimes.com/interactive/2017/11/08/us/politics/virginia-governor-results-analysis.html
https://www.nytimes.com/interactive/2017/11/08/us/politics/virginia-governor-results-analysis.html
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istället med all önskvärd tydlighet att så inte är fallet. Utöver Northams vinst i Virginias 

guvernörsval vann demokraterna även guvernörsvalet i New Jersey, och i ett lokalval i 

Virginia vann en transperson, Danica Roem, mot en republikansk kandidat som öppet kallat 

sig för delstatens chief homophobe. Demokraterna tog dessutom kontroll över 

delstatskongressen i både Washington State och New Jersey.  

 

 

Trenden i valen i Virginia var övervägande demokratisk: valdistrikten markerade med blå 

pilar lutade mer demokratiskt i lokalvalen än i presidentvalet 2016. (Källa: New York Times) 

 

Dessa lokalval gav därför en välbehövlig moralhöjning till det demokratiska partiet, som 

kämpat för att återuppfinna sig självt efter Hillary Clintons valförlust och Barack Obamas 

sorti. Redan nu har spekulationerna om vem som ska representera demokraterna i 

presidentvalet 2020 börjat, och i spåren av #metoo-kampanjen spekulerar bland annat 

magasinet Politico att 2020 kan bli “kvinnans år”. Det finns framför allt fyra kvinnliga 

demokrater som kan komma på tal för en presidentkampanj: senatorerna Kirsten Gillibrand, 

Kamala Harris, Elizabeth Warren och Amy Klobuchar. Utav dessa har Elizabeth Warren den 

kanske största följarskaran bland demokratiska gräsrötter, men Kamala Harris har ett digert 

CV med en bakgrund som distriktsåklagare i San Francisco och är den kanske skickligaste 

talaren av de fyra. Utöver det spekuleras det också ifall äldre, manliga demokratiska 

tungviktare som Joe Biden och Bernie Sanders ska ställa upp. Räkna med att positioneringen 

inför demokraternas primärval kommer att ta fart på allvar efter mitterminsvalen nästa höst.  

https://www.nytimes.com/interactive/2017/11/08/us/politics/virginia-governor-results-analysis.html
https://www.politico.com/magazine/story/2017/11/24/2020-year-of-woman-democrats-post-weinstein-kamala-harris-klobuchar-gillibrand-warren-215860

