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Öppenhet och dess problem 
 

När Edward Snowden avslöjade NSA:s övervakning satte han igång en angelägen diskussion 

om demokratisk användning av internet. Det kan med fog hävdas att regeringars 

Storebrorsmässiga aktiviteter är symptom på ett större problem: vidöppen teknologi och 

sociala vanor tillåter övervakning av alla, överallt, när som helst och via alla möjliga 

apparater. Detta leder till en kapplöpningsmentalitet inte bara för underrättelseorganisationer 

utan också för reklamindustrin (som i hög grad också förlitar sig på spionage). Man kan inte 

utgå från att den andra sidan agerar utifrån några etiska begränsningar, man spelar så ojuste 

som teknologin medger. Och teknologin är vidöppen. 

 

Att fokusera på öppenhet på det här sättet är svårt eftersom vi gärna ser öppenheten som något 

oproblematiskt gott. Särskilt i Sverige har vi vinnlagt oss om informationsfrihet och en 

transparent regeringsmakt. Öppenhet har också bidragit till vår tids absolut viktigaste 

teknologi: internet. Internet utformades för att vara öppet för alla och ge alla samma tillgång. 

Det fanns inte någon privilegierad tillgång, såsom snabbare service, för de rika eller för 

amerikanska medborgare. Internet byggde på tillit; det krävdes inga inloggningsprocedurer, 

identitetskontroller eller säkerhetsrutiner. Och kanske viktigast av allt: alla kunde bidra till 

innehållet. Internet är förmodligen mänsklighetens främsta uppfinning genom tiderna och det 

som bidrar till dess genialitet är den sofistikerade blandningen av teknologi och demokratiska 

värderingar. Som om inspirerade av detta har vi sett ett antal öppenhetsrörelser växa fram: 

öppen källkod, öppet innehåll, öppna data, öppen tillgång etc. 

 

Öppenhetsrörelserna är sunda demokratiska projekt som genererar en mängd positiva effekter. 

Trots det ska vi inte blunda för att öppenhet också medför problem. Internetforskaren 

Jonathan Zittrain har hävdat att öppenhetsprojekt, såsom internet, genomgår ett generativt 

mönster, en livscykel i fyra stadier. I det första stadiet skapas en revolutionerande plattform. I 

stadium två drar denna öppenhet till sig en ansenlig mängd anhängare och skapar positiva 

värden för alla inblandade. I stadium tre utnyttjas öppenheten på ett orättvist sätt av en liten 

grupp i nätgemenskapen som därmed tillskansar sig makt eller pengar, vilket praktiskt taget 

leder till att plattformen skadas. I det fjärde stadiet stängs öppenheten ner för att undvika 

storskalig förvanskning och förstörelse av plattformen. 
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Det generativa mönstret är tillämpligt för att förstå problemen med öppenhet. Vi befinner oss 

nu i stadium tre, där vi ser att våra internetbaserade demokratiska projekt exploateras. Vi 

måste ta stängning i beaktande, vilket medför att vi måste undersöka problemen förknippade 

med öppenhet. De fyra centrala problemen med öppenhet är: stora datamängder, personlig 

integritet, säkerhet och asymmetrisk makt. Dessa begrepp är besläktade med varandra, men 

jag ska förklara vart och ett i tur och ordning. 

 

Stora datamängder 

Snowden har avslöjat övervakning av personlig kommunikation, ej offentliggjorda data. Det 

här är en indikator på den vådliga kapplöpning som underrättelseverksamheten är inbegripen 

i. Den borde onekligen ha fullt upp redan med offentliggjorda data på internet. Facebook har 

nu över en miljard aktiva medlemmar som dokumenterar sina vardagsliv. En del av dessa 

kommer att vara ”persons of interest”, många fler kommer att ha oregelbunden och sporadisk 

kontakt med personer som intresserar underrättelseverksamheten. I grund och botten kan 

offentligt tillgängliga data på Facebook betraktas som en databas över vardagliga 

spionaktiviteter. Detta är en databas som hela tiden växer och sedan kan kopplas till andra 

företeelser som Instagram, Flickr, YouTube och hemsidor på nätet. En enorm resurs i detta 

arbete är den ständigt förbättrade tekniken med ansiktsigenkänningsprogram som gör det 

möjligt att identifiera människor i en folkmassa. 

 

De miljardtals uppdateringar som dagligen genereras kan användas som en resurs för 

spionage och därmed är det möjligt att följa snart sagt vem som helst som rör sig i det 

offentliga rummet. Sedan har vi de riktiga godsakerna: prediktiva analyser av stora 

datamängder. Om vi redan har identifierat ett litet antal terrorister, så är det möjligt att gå 

bakåt i tiden och följa deras förehavanden, läsvanor, kärleksliv etc. Obama-administrationen 

har under ett flertal år utvecklat en ”disposition matrix”, en databas som i det närmaste är en 

terroristalgoritm. Den används för att övervaka en grupp möjliga misstänkta personer och 

förutsäga vilka av dessa som kan tänkas komma att utföra en terroristhandling. Dessa slags 

förutsägelser skulle ha ansetts löjeväckande med den teknologi som stod till buds på 1990-

talet. Nu har vi emellertid tillgång till en enorm mängd information om människors aktiviteter 

och ur denna kan matematiker förutsäga individuellt beteende på ett sätt som påminner om 

filmen Minority Report, där människor grips redan innan något brott har begåtts. Vi bör därför 

inte bli förvånade över att USA:s departement för inrikes säkerhet har utvecklat programmet 
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Future Attribute Screening Technology (FAST), som försöker identifiera terrorister genom att 

övervaka kroppsliga reaktioner och olika beteenden. Det sägs vara pålitligt till sjuttio procent. 

 

Dessa slags förutsägelser genomförs dessutom rutinmässigt inom stora multinationella företag 

och här handlar det också om en kapplöpningsmentalitet. Den brännande frågan är: Vilka 

konsumentgrupper kommer sannolikt att köpa en vara och under vilka omständigheter, och 

vilka argument är de mottagliga för? Den huvudsakliga målgruppen är världens ungdomar 

och omfattningen tillgängliga data är enastående. 

 

Personlig integritet 

I internets barndom skapade människor nya identiteter när de utövade olika hobbies på 

mötesplatser på nätet. Sedan kom Facebook och förändrade allt. Facebooks grundare Mark 

Zuckerberg har sagt att det är moraliskt oförsvarbart att ha flera identiteter: ”du har bara en 

identitet ... att ha två identiteter vittnar om en brist på personlig integritet”. Facebook har 

aktivt eftersträvat att föra fram människors hobbies och intressen i ljuset och försökt 

motarbeta att människor har flera olika identiteter. Med Facebookkontot loggar vi nu in även 

på andra plattformar. 

 

Facebook underlättar för analytiker av stora datamängder, och det är givetvis dessa analytiker 

som är de verkliga, betalande kunderna. Zuckerberg har också förklarat att vi rör oss mot ett 

samhälle som karakteriseras av ”radikal transparens”: allting om alla är sökbart för alla. Ur 

det perspektivet bör Facebook ständigt sträva mot större öppenhet för att fortsätta vara aktuell. 

En typisk applikation är ”Tidslinjen” som skapar en kronologisk berättelse om människors liv. 

En annan grundläggande Facebookidé, som lanserades 2011, är ”friktionsfri delning” som 

medför att användarnas aktiviteter automatiskt delas. Radikal transparens är, naturligtvis, 

slutet för alla former av personlig integritet.  

 

Säkerhet 

Det är inte bara sociala medier som intresserar sig för våra personliga data. Och som Snowden 

har visat är säkerheten ett problem. NSA inhämtade sina data direkt från toppservrar som 

Google. Internet byggde emellertid på öppenhet och det här med säkerhet är svårt. Det blir 

bara lite mer kostsamt att skaffa fram samma data via andra kanaler. Det finns olika metoder 

att hacka sig in och få tillgång till information. När nätverk hackas utnyttjas det faktum att 

merparten information färdas långa avstånd på internet. Därför är det möjligt att gå in och 



4 
 

tjuvlyssna i vilken del av nätverket som helst. När mjukvara hackas installeras spionprogram 

direkt på datorn. När hårdvara hackas utnyttjas den sårbarhet som föreligger vid 

uppdateringar av fasta program på kringutrustningen. De flesta datachips saknar försvar mot 

den sortens attacker. 

 

När man väl har hackat sig in i, exempelvis, Blu-ray-spelaren i det lokala nätverket kan resten 

av de uppkopplade hemdatorerna vara helt oskyddade. Sårbarheten ökar exponentiellt när 

man lägger till funktionalitet (mer kringutrustning). När våra apparater får högre 

funktionalitet läggs fler komponenter till och dessa kopplas ihop och ges kontroll över andra 

komponenter. Med andra ord ökar sårbarheten hela tiden. Vi kan inte anförtro vår 

kringutrustning privata hemligheter eller företagshemligheter eftersom våra apparater kan 

förråda oss. 

 

Asymmetrisk makt 

Det kanske mest grundläggande felet med öppenhetsteknologin är att den, paradoxalt nog, 

förstärker redan befintliga maktstrukturer. Det här är en viktig poäng. Mer öppenhet leder inte 

till mer demokrati. Istället kan mäktiga aktörer med tillgång till enorm datorkraft, kunskap om 

hur man hackar sig in i system och en armé av övervakningsspecialister gynnas kolossalt 

jämfört med dem som har mindre resurser. Det är i detta sammanhang Edward Snowden 

agerar. Det han egentligen har gjort, nu när han står anklagad för spionage, är att avslöja hur 

underrättelseorganisationer har utnyttjat öppenheten. Vi befinner oss i det tredje stadiet av det 

generativa mönstret och själva utnyttjandet av öppenheten börjar bli transparent. Även om 

inflytelserika regeringar och multinationella företag anser att det går an att offra den 

personliga integriteten, så kommer de inte att kunna hantera en framtid där det inte finns 

några nationella hemligheter eller företagshemligheter. Sannolikt inte? 
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