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1 Inledning 
Den brittiske filosofen och rättspositivisten Jeremy Bentham beskrev på 1700-

talet ett fängelse han kallade panopticon. Det bestod av en rund byggnad där 

fångarna var placerade i rum utmed cirkelns ytterkanter, öppna mot cirkelns 

mitt där en ensam fångvaktare höll uppsikt. Självklart skulle det vara omöjligt 

för fångvaktaren att övervaka alla sina fångar vid varje ögonblick, men fång-

arna visste heller inte när de var övervakade eller ej. På grund av ovetskapen 

menade Bentham att fångarna skulle uppträda som om de var övervakade vid 

varje given stund och därför alltid kontrollera sitt beteende.1  

 

Från livet i små samhällen där ”alla känner alla” och hemligheter sällan hålls 

hemliga, har mänsklighetens tillvaro på många håll förändrats. Den anonyma 

storstaden och en alternativ identitet online är idag verklighet i stora delar av 

världen. Samtidigt dokumenteras människors liv allt mer – i och med exempel-

vis Facebook, Youtube och Instagram kan vad en person gjort inför ett slutet 

sällskap delas med hela världen på ett ögonblick.  

 

När mer material än någonsin finns förevigat på internet växer farhågan att 

Benthams panopticon ska bli verklighet även för fria människor. Fler och fler 

ställer sig frågan – vad hände med att glömma det förflutna? Den mänskliga 

hjärnan är välsignad med förmågan att på naturlig väg sortera ut irrelevant 

information, till skillnad mot internet som förevigar allt ifrån foton på fulla 

ungdomar till information om privatpersoners ekonomiska svårigheter.  

 

Ett koncept om en rätt att bli bortglömd2 har funnits i den europeiska rättstrad-

itionen sedan 1970-talet,3 men definierades år 2010 i sin EU-rättsliga form av 

                                                
1 Angående detta stycke, se The UCL Bentham Project, The Panopticon, University College 
London, ”http://www.ucl.ac.uk/Bentham-Project/who/panopticon” [cit. The UCL Bentham 
Project]. 
2 Observera att rätten i den svenska översättningen av texten refererad i fotnot 4 nedan kallas 
för ”rätten till radering”, medan den i den engelska versionen kallas för ”the right to be for-
gotten”. ”Rätten att blir bortglömd” kommer dock att användas som ett samlat begrepp genom 
hela den kommande framställningen.  
3 Bernal, Paul, A Right to Delete, European Journal of Law and Technology (EJLT), vol. 2, no. 
2, 2011, tidningens nätupplaga [cit. Bernal], avsnitt 1.1. 
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den europeiska kommissionen i deras översyn av dataskyddslagstiftningen på 

följande vis: 

”enskildas rätt att begära att behandlingen av personuppgifterna upphör 

och att de raderas när de inte längre behövs av legitima skäl”.4 

Europeiska unionens domstol [cit. EU-domstolen eller domstolen] tog fasta på 

detta i sitt förhandsavgörande i målet Google v. Costeja och AEPD5 [cit. 

Google-domen], där de fastställde att en rätt att bli bortglömd finns inom EU-

rätten. Domstolen kom fram till att det finns händelser som bör förpassas till 

det förflutna. Åtminstone bör de inte vara så lättillgängliga att de med ett par 

knapptryck uppenbarar sig på datorskärmen efter en sökning på en persons 

namn. Förhandsavgörandet har väckt många reaktioner. Å ena sidan ses det 

som en välkommen kursändring i en digital värld som aldrig glömmer och en 

välkommen bekräftelse av vad som redan tillämpas som europeisk rätt.6 Å 

andra sidan ses det som ett hot mot det fria ordet, ett redskap för censurering i 

fel händer.7  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Mycket finns skrivet om rätten att bli bortglömd och dess vara eller icke vara 

både i förhållande till EUs dataskyddsdirektiv8 och avseende rättens allmänna 

existens. I och med förhandsavgörandet från maj 2014 blir det dock aktuellt att 

utreda frågan på nytt – vilken ställning har rätten att bli bortglömd i EU efter 

domen? Domstolens bedömning av dataskyddsdirektivets territoriella tillämp-

ningsområde är långtgående och domen går emot ett amerikanskt företag. Det 

blir därför av intresse att även resonera kring den amerikanska synen på do-

men.  

                                                
4 Ett samlat grepp på skyddet av personuppgifter i Europeiska unionen (KOM(2010) 609 final) 
[cit. KOM(2010) 609 final].  
5 Mål C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD), Mario Costeja González, 2014, ännu ej publicerat [cit. Google-domen]. 
6 Se exempelvis Streitfeld, David, European Court Lets Users Erase Records on Web, New 
York Times, 2014-05-13, tidningens nätupplaga [cit. Streitfeld],  p. 8-9 samt 22. 
7 Se exempelvis Goldmann Mattias & Dexe, Jacob, Låt inte de digitala fotspåren få suddas ut, 
Svenska Dagbladet, 2014-05-17, tidningens nätupplaga [cit. Goldmann & Dexe]. 
8 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för 
enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter, EUT L 281, 23/11/1995, s. 31–50 [cit. dataskyddsdirektivet]. 
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Uppsatsen syftar till att förtydliga vilken ställning rätten att bli bortglömd har i 

EU per årsskiftet 2014/2015, att ge en prognos för vilken framtid rätten har 

samt ge vissa indikationer på hur rätten på bästa sätt kan tillgodoses. Utöver 

det EU-rättsliga perspektivet är avsikten att göra en begränsad jämförelse 

mellan den amerikanska och europeiska synen på skydd av privatliv (och däri-

genom synen på rätten att bli bortglömd). På så sätt ska uppsatsen undersöka 

vad skillnaderna mellan federationen och unionen består i och vilka problem 

som kan uppkomma i det globala och internetbetonade samhället.  

 

Ovanstående ska utredas i fyra avsnitt som behandlar följande huvudfrågor: 

o Avsnitt 2: Vilken syn på rätten att bli bortglömd förmedlar EU-domstolen i 

sitt förhandsavgörande i Google-domen?  

o Avsnitt 3: Vilken syn på privatlivet råder inom EU jämfört med i USA? 

o Avsnitt 4: Hur ser den föreslagna allmänna uppgiftsskyddsförordningen ut i 

avseenden som påverkar rätten att bli bortglömd?  

o Avsnitt 5: Vilka alternativ och kompletteringar finns till den föreslagna 

allmänna uppgiftsskyddsförordningen för att tillgodose rätten att bli bort-

glömd? 

 

Dessa huvudfrågor kan sedan indelas i flertalet underfrågor, som kommer att 

framgå närmare av varje avsnitt. Tanken är att rätten att bli bortglömd ska 

fungera som en röd tråd som genomsyrar uppsatsen i alla aspekter där varje 

huvudfråga, trots olika teman, ska ge ytterligare insikter i rättens ställning idag. 

Dessa insikter sammanfattas avslutningsvis i uppsatsens sista avsnitt där förfat-

taren även tillåter sig att föra ett något friare resonemang, kring framför allt 

tolkningen av domen, lämplig reglering av rätten att bli bortglömd samt dess 

framtid i EU och USA.  

 

1.2 Metod 

Uppsatsen använder sig i huvudsak av en rättsanalytisk metod, som tar av-

stamp i en rättsfallsanalys. Mer specifikt tillämpas en övergripande rättsin-

formatisk metod, främst i avsnitt 5. Den rättsinformatiska metoden karakterise-
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ras av att samspelet mellan juridik och informationsteknik särskilt beaktas. 

Även lösningar som inte är av ren juridisk karaktär, utan innehåller ett bety-

dande mått av tekniskt orienterade överväganden, beaktas därför. Vidare kom-

bineras den rättsinformatiska metoden med en EU-rättslig metod, eftersom 

framför allt EU-rättsligt material behandlas i uppsatsen. Angående den EU-

rättsliga metoden har hänsyn framför allt tagits till EU-domstolens ställning 

inom EU och förhandsavgörandens särskilda karaktär. För att uppnå en bättre 

förståelse har EU-domstolens tolkningsprinciper tillsammans med uppbyggna-

den av EUs rättskällelära (med bland annat primär- och sekundärrätt) studerats. 

I avsnitt 3 beaktas samhälleliga och historiska perspektiv för att fördjupa bilden 

av rätten att bli bortglömd.  

 

1.3 Material 
I uppsatsen har framför allt EU-rättsliga källor använts, vilka som bekant sak-

nar förarbeten. I direktiv och förordningar har ingresser studerats och för större 

förståelse av praxis har generaladvokatens uttalanden beaktas. EU-domstolens 

avgöranden är enkla och rättframma till sin utformning men saknar i regel 

hänvisning till aktuell doktrin, något som istället generaladvokatens uttalanden 

kan komplettera med. Att EU-domstolen inte dömt enligt generaladvokatens 

förslag till avgörande i Google-domen har inte setts som ett hinder för att 

använda förslaget som underlag för analysen. Detta eftersom generaladvoka-

tens uttalanden är mer resonerande till sin art och därför inte sällan även in-

begriper innehållet av domstolens slutliga avgörande. Vidare har rapporter från 

beroende och oberoende organ samt yttranden från Artikel 29-gruppen använts. 

Artikel 29-gruppen består av representanter från medlemsstaternas nationella 

dataskyddsmyndigheter, samt en företrädare för EU-kommissionen och den 

europeiske datatillsynsmannen. Deras verksamhet regleras av dataskyddsdirek-

tivets artikel 30 och deras uppgift är att vara rådgivande för en enhetlig tillämp-

ning av direktivet i medlemsstaterna.9  

 

                                                
9 Datainspektionen, Artikel 29-gruppen, ”http://www.datainspektionen.se/om-
oss/internationellt-arbete/artikel-29-gruppen1/” [cit. Datainspektionen, Artikel 29-gruppen]. 
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Rapporter och avhandlingar har var för sig bedömts källkritiskt, ofta på grund-

val av var och hur de är citerade i andra verk. Inga av dessa källor har dock 

använts som absoluta, utan snarare som stöd till olika påståenden och förkla-

ringar. I så stor utsträckning som möjligt ställs verken mot varandra för att 

skapa en nyanserad bild.  

 

Gällande den amerikanska rätten tas hänsyn till att landet tillhör en common 

law tradition, varför främst domstolspraxis används för att fastställa rättsläget. 

För att vidare finna material om den amerikanska rätten och dess tolkning och 

tillämpning har främst resurser från amerikanska universitet använts (så som 

Law Reviews och Law Journals), samt grundläggande litteratur i amerikansk 

rätt.  

 

Angående begreppsanvändningen bör framhållas att även tryckfrihet innefattas 

i yttrande- och informationsfrihet och att rätten till skydd av personuppgifter 

innefattas i rätten till skydd av privatliv. Förkortningar och dylikt presenteras 

löpande, samt i uppsatsens källförteckning. Hänvisningar kommer i uppsatsen 

att ske löpande genom förkortade referenser i fotnoter, vars fullständiga refe-

renser återfinns vid referensens första förekomst samt i källförteckningen. 

Samtligt elektroniskt källmaterial är kontrollerat den 4 januari 2015 om inte 

annat anges.  

 

Vad gäller den föreslagna allmänna uppgiftsskyddsförordningen används 

kommissionens förslag från den 25 januari 2012 med beaktande av Europapar-

lamentets ändringsförslag från den 12 mars 2014.  

 

1.4 Avgränsningar 

Det finns många länder vars privatlivs- och dataskyddslagstiftning vore intres-

sant att jämföra med den EU-rättsliga. USA har dock valts bland annat på 

grund av dess starka anknytning till domen, vilket vidareutvecklas i avsnitt 3. 

Uppsatsen gör dock inga anspråk på att göra en fullständig komparativ analys 

av förhållandet mellan EU och USA. Att en jämförelse med den svenska regle-

ringen inte inkluderats i uppsatsen har främst berott på att Sverige som med-
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lemsstat redan omfattas av EUs reglering och att jämförelsen därför skulle bli 

en icke-fråga. Författaren är dock väl medveten om att synen på skydd av 

privatliv och dataskydd i Sverige jämförd med synen i övriga EU-

medlemsstater inte är identisk. Av utrymmesskäl får dock dylika jämförelser 

lämnas till en annan uppsats. Det bör även i detta sammanhang kommenteras 

att det är svårt att tala om EU som en enhet, då kultur och etiska värderingar 

skiljer sig vida mellan medlemsstaterna. En förenkling av en så att säga ge-

mensam minsta nämnare inom EU och starka karaktärsdrag görs alltså i denna 

uppsats. Detsamma gäller självklart för USA, men som dock kan påstås vara 

något mer konformt då staterna trots viss självständighet har en starkare ge-

mensam rättstradition.  
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2 EU-domstolens förhandsavgörande i Google-domen 
Rätten att bli bortglömd har varit omdiskuterad en längre tid, men i och med 

det uppmärksammade avgörandet i EU-domstolen hamnade den ännu en gång i 

rampljuset. Detta avsnitt syftar å ena sidan till att ge läsaren en förståelse för 

domen eftersom den fungerar som underlag för diskussionen om de transatlan-

tiska motsättningarna (avsnitt 3) och rätten att bli bortglömds framtid (avsnitt 

4-5). Å andra sidan är avsikten att avsnittet ska få en självständig betydelse ge-

nom analysen av domens kärnfrågor: det materiella tillämpningsområdet, det 

territoriella tillämpningsområdet samt vad rätten att bli bortglömd innebär 

enligt dataskyddsdirektivet.  

 

2.1 Bakgrund till begäran av förhandsavgörande i målet 
Målet har sitt ursprung i en begäran om förhandsavgörande inkommen till EU-

domstolen från en spansk appellationsdomstol, Audiencia Nacional. Frågorna 

uppkom i ett mål mellan å ena sidan Google Inc och deras dotterbolag Google 

Spain SL [gemensamt cit. Google] samt å andra sidan den spanska data-

skyddsmyndigheten Agencia Española de Protección de Datos [cit. AEPD] och 

den i Spanien bosatta spanska medborgaren Mario Costeja González [cit. 

Costeja]. Det nationella målet avsåg ett överklagande, där Google klagat på ett 

mot dem riktat föreläggande utfärdat av AEPD. Föreläggandet innebar en 

skyldighet för Google att vidta åtgärder för att avlägsna personuppgifter10 

rörande Costeja från Google koncernens sökmotor11 Google Searchs index.12  

 

Personuppgifterna avsåg bland annat Costejas namn och återfanns i två artiklar 

publicerade 1998 i tidningen La Vanguardias nätupplaga. Dessa var elektro-

niska versioner av artiklar som tidigare publicerats i tidningens tryckta upp-

laga. I artiklarna annonserades en exekutiv auktion, avseende en fastighet 

                                                
10 Dataskyddsdirektivet artikel 2(a): ”personuppgifter: varje upplysning som avser en identifie-
rad eller identifierbar fysisk person (den registrerade). En identifierbar person är en person som 
kan identifieras, direkt eller indirekt, framför allt genom hänvisning till ett identifikations-
nummer eller till en eller flera faktorer som är specifika för hans fysiska, fysiologiska, psy-
kiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet”. 
11 Det vill säga en programvara som möjliggör sökandet av viss information, mer om detta i 
avsnitt 2.3. 
12 Angående detta stycke, se Google-domen, p. 14. 
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tillhörande Costeja, vilken hade utmätts på grund av obetalda socialförsäk-

ringsavgifter.13  

 

Webbplatserna där artiklarna återfanns hade indexerats av Googles sökmotor 

och en sökning på Costejas namn ledde därför till nämnda annonser på La 

Vanguardias webbplats. Costeja begärde hos AEPD att La Vanguardia skulle 

åläggas att ta bort hans namn eller ändra de sidor där de publicerat hans per-

sonuppgifter gällande den exekutiva auktionen, så att personuppgifterna inte 

längre skulle vara synliga. Som grund gjorde Costeja gällande att utmätningen 

till fullo avslutats samt att omnämnandet nu saknade relevans.14  

 

Costeja yrkade vidare att även Google skulle åläggas att ta bort, alternativt 

dölja, de träffar som hänvisade till sökresultat angående honom på La Van-

guardias hemsida.15 AEPD avslog Costejas begäran avseende La Vanguardia 

eftersom publiceringen varit lagligen grundad enligt spansk rätt, då den beord-

rats av arbetsmarknads- och socialministeriet med syfte att ge informationen 

stor spridning.16  

 

Gällande Google biföll dock AEPD klagomålet, eftersom de ansåg att Google 

som sökmotorsleverantör skulle anses vara ansvarig i dataskyddsdirektivets 

mening för den behandling de utfört. AEPD menade vidare att skyldigheten att 

ta bort eller ändra länkar skulle gälla sökmotorer direkt, även då den initiala 

publiceringen av tredje man (i detta fall La Vanguardia) inte bedöms vara 

otillåten. Målet överklagades av Google till Audiencia Nacional, som begärde 

ett förhandsavgörande av EU-domstolen i huvudsak för tre tolkningsfrågor.17 I 

det följande avsnittet redogörs för domstolens skäl och slut i tolkningsfrågorna. 

 

                                                
13 Angående detta stycke, se förslag till avgörande av generaladvokat Niilo Jääskinen föredra-
get den 25 juni 2013(1), mål C‑131/12 Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González [cit. generaladvokatens förslag till 
avgörande], p. 18. 
14 Angående detta stycke, se generaladvokatens förslag till avgörande, p. 21. Se även La 
Vanguardia, Subhasta d’Immobles, 1998-01-19, s. 23, elektronisk fotokopia [cit. La Vanguar-
dia 1998-01-19], s. 23. 
15 Google-domen, p. 15. 
16 Google-domen, p. 16. 
17 Angående detta stycke, se Google-domen, p. 17-18. 
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2.2 Domstolens tolkningsfrågor 

2.2.1 Dataskyddsdirektivets territoriella tillämpningsområde 

Förutsättningarna för dataskyddsdirektivets territoriella tillämpningsområde 

fastslås i artikel 4.1(a). Denna artikel anger att direktivet är tillämpligt när den 

registeransvariges behandling av uppgifter ”utförs som ett led i en verksamhet 

inom en medlemsstats territorium, där den registeransvarige är etablerad”. 

Detta innebär att tre omständigheter måste vara uppfyllda för att artikel 4.1(a) 

ska vara tillämplig. Verksamheten (det vill säga Google Spain SLs verksamhet) 

måste (1) vara belägen i en medlemsstats territorium, (2) vara etablerad i med-

lemsstaten och (3) verksamheten där behandlingen sker (det vill säga Google 

Search) måste vara ett led i den etablerade verksamheten. Den första omstän-

digheten är enkelt fastställd, eftersom det inte råder några tvivel om att Google 

Spain SL befinner sig inom en medlemsstats territorium. Gällande etableringen 

ger skäl 19 i direktivet vägledning och enligt denna förutsätter en “etablering 

på medlemsstats territorium [...] effektiv och faktisk verksamhet med hjälp av 

en stabil struktur”. Av detta följer enligt domstolen att verksamhetens rättsliga 

form saknar betydelse.18  

 

Vad gäller det sista kriteriet konstaterar domstolen att Google Spain SL bedri-

ver verksamhet som avser marknadsföring och försäljning av reklamutrymme 

hos Google Search, med säte i USA. Google Search är ett dotterbolag till 

Google Inc och tillhör alltså Google-koncernen.19 Google Spain SLs verksam-

het avser marknadsföring och försäljning av reklamutrymme, vilket är den 

funktion som gör Google Searchs verksamhet lönsam.20 Domstolen framhåller 

att det enligt direktivet inte krävs att själva behandlingen utförs av verksam-

heten som är etablerad i en medlemsstat, utan endast som ett led i dennes verk-

samhet.21 Vidare hänvisar domstolen till direktivets syfte, det vill säga att 

säkerställa ett effektivt och fullständigt skydd för medborgarnas fri- och rättig-

heter (däribland särskilt rätten till privatliv) och konstaterar att etableringskra-

                                                
18 Gällande detta stycke, se Google-domen, p. 48. 
19 Google-domen, p. 43. 
20 Google-domen, p. 55-56. 
21 Google-domen, p. 52. 
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vet för att tillgodose detta syfte måste ges en vid tolkning.22 Google Spain SLs 

funktion är att marknadsföra sitt moderbolags verksamhet (alltså Google Inc 

och dess sökmotor Google Search) och marknadsföringen är riktad mot invå-

narna i Spanien där Google Spain SL är etablerat.  

 

Google Spain SL befinner sig alltså inom en medlemsstats territorium, uppfyll-

ler kriterierna i skäl 19, är en egen juridisk person och dotterbolag till Google 

Inc och utgör därför ett etableringsställe för Google Inc enligt art 4.1(a). Den 

verksamhet som Google Spain SL utför är vad som gör Google Searchs verk-

samhet lönsam. Därför utgör den personuppgiftsbehandling som utförts av 

Google Search ett led i den verksamhet som Google Spain SL bedriver i Spa-

nien och ska alltså enligt domstolen omfattas av direktivet.23 Generaladvokat 

Jääskinen har i denna del gjort en bedömning i överensstämmelse med domsto-

len.24 

 

Mot detta hade Google anfört att behandlingen av Costejas personuppgifter 

inte genomförts i Spanien, då den utförts av Google Search med säte i USA. 

Vidare menade Google att verksamheten i Spanien är inskränkt till att stödja 

Google Incs reklamverksamhet och alltså inte ett led i deras sökmotor Google 

Searchs verksamhet.25 

 

2.2.2 Dataskyddsdirektivets materiella tillämpningsområde 

Det rådde inga tvivel i målet om att Costejas namn var en personuppgift enligt 

direktivets artikel 2(a).26 Frågan i målet gällande direktivets materiella tillämp-

ningsområde var istället huruvida de åtgärder som Google vidtagit skulle anses 

vara ”behandling” av personuppgifter i direktivets mening. Behandling av 

personuppgifter enligt art 2(b) hänför sig särskilt till automatiserade processer, 

men gäller likväl för manuell bearbetning. Processerna som omfattas är därmed 

inte begränsade till vissa typer och kan därför även omfatta exempelvis utläm-

nanden och bearbetningar, men också lagring.  
                                                
22 Google-domen, p. 53-54. Se även dataskyddsdirektivet, skäl 18-20. 
23 Google-domen, p. 60. 
24 Generaladvokatens förslag till avgörande, p. 51-68 
25 Angående detta stycke, se Google-domen, p. 51. 
26 Se exempelvis Google-domen, p. 15 och 21. 
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Google ”insamlar” personuppgifter och ”återvinner”, ”registrerar” och ”organi-

serar” dem sedan i indexeringsprogram, ”lagrar” dem på sina servrar och, i 

förekommande fall, ”utlämnar” och ”tillhandahåller” dem till sina användare. 

Dessa åtgärder är ovillkorligen angivna i artikel 2(b) i direktivet och det är för 

bedömningen om åtgärderna innebär behandling enligt domstolen alltså ovid-

kommande att Google, som de anfört, inte gör eller kan göra skillnad på per-

sonuppgifter och andra uppgifter. Inte heller är det intressant för bedömningen 

att uppgifterna inte publicerats eller redigerats av Google.27  

 

Nästa steg i domstolens bedömning avsåg om Google skulle anses vara ”regis-

teransvarig” 28  för personuppgiftsbehandlingen. Registeransvarig är enligt 

artikel 2(d) i direktivet den fysiska eller juridiska person som bestämmer målet 

och medlen för behandlingen av personuppgifterna. Det åligger den register-

ansvarige att säkerställa att vissa principer om personuppgifternas behandling 

följs. Dessa anges i artikel 6, där det föreskrivs att personuppgifter ska behand-

las på ett lagenligt sätt, alltså som direktivet och annan EU-rättslig lagstiftning 

anger (6.1(a)). Behandlingen får endast ske enligt ett i förväg angivet syfte och 

i enlighet med berättigade ändamål. Den registeransvarige måste därmed redan 

innan denne påbörjar behandlingen ha angivit sitt syfte och i fortsättningen 

hålla sig till behandling som överensstämmer med detta (6.1(b)). Vidare ska 

personuppgifterna i sig vara adekvata, relevanta och får inte vara mer omfat-

tande än vad som är nödvändigt (6.1(c)). Det åvilar den registeransvarige att 

försäkra sig om att personuppgifterna som behandlas är riktiga samt aktuella 

och alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa detta (6.1(d)). Slutligen 

ska personuppgifterna förvaras på sådant sätt att den registrerade inte kan 

identifieras under en längre tid än vad som är nödvändigt i förhållande till 

syftet med registreringen (6.1(e)).  

 

Domstolen konstaterar att Google som sökmotorleverantör själva bestämmer 

ändamålen och medlen med behandlingen av uppgifterna, i den mening som 

                                                
27 Angående detta stycke, se Google-domen, p. 28-29. 
28 ”Registeransvarig” i dataskyddsdirektivets artikel 2(d)s mening är detsamma som ”person-
uppgiftsansvarig” i den svenska personuppgiftslagens (1998:204) mening (3 §). 
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avses i artikel 2(d). Eftersom det är direktivets syfte att säkerställa ett effektivt 

och komplett skydd för personerna vilka uppgifterna rör, ska “ansvarig” tolkas 

i vid mening.29 

 

EU-domstolen påpekar att sökmotorleverantörers verksamhet spelar en avgö-

rande roll för spridandet av uppgifter som läggs ut på nätet. De möjliggör för 

internetanvändare att finna information som annars hade varit svårtillgänglig. 

Den organisering av uppgifter som sökmotorleverantör gör, ger användaren en 

strukturerad översikt av en person vars namn de sökt på. En sökmotorleveran-

tör påverkar således i hög grad de grundläggande rättigheterna för skydd av 

privatlivet och personuppgifter. Därför menar EU-domstolen att det är av 

största vikt att sökmotorleverantörer i sin verksamhet uppfyller kraven i direk-

tivet. Domstolen vidhåller att faktumet att webbplatsutgivare i viss mån kan 

påverka vilken information en sökmotor har möjlighet att indexera inte min-

skar sökmotorleverantörernas ansvar, eftersom sökmotorleverantörerna fort-

farande bestämmer ändamålen och medlen med den egna behandlingen.30 

 

Till skillnad från i frågan om det territoriella tillämpningsområdet, är general-

advokat Jääskinen och EU-domstolen inte överens då det kommer till bedöm-

ningen av dataskyddsdirektivets materiella tillämpningsområde. Jääskinen har 

för denna tolkningsfråga gett uttryck för en ståndpunkt motsatt EU-domstolens 

domslut. Han påpekar att Google inte utövar kontroll över innehållet på tredje-

mans hemsidor som de tillhandahåller genom sina verktyg för informations-

sökning. De kan därför varken rättsligt eller faktiskt fullgöra de skyldigheter 

som åligger en registeransvarig enligt direktivet. Generaladvokaten drar så-

ledes slutsatsen att Google som sökmotorleverantör inte kan anses vara ansva-

rig för den utförda personuppgiftsbehandlingen i direktivets mening.31  

 

                                                
29 Angående detta stycke, se Google-domen, p. 33-34. 
30 Angående detta stycke, se Google-domen, p. 36-40. 
31 Angående detta stycke, se generaladvokatens förslag till avgörande, p. 84-90. 
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2.2.3 Rätten att bli bortglömd enligt dataskyddsdirektivet 

Domstolen konstaterar att dataskyddsdirektivet måste tolkas mot bakgrund av 

den Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna32 [cit. 

stadgan], vilken enligt Lissabonfördraget33 är en del av de allmänna rätts-

principer som ska säkerställas av domstolen. Direktivet ska även tolkas med 

beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättig-

heterna och de grundläggande friheterna [cit. EKMR] som ska beaktas vid 

tillämpningen av dataskyddsdirektivet enligt artikel 1.1 och skäl 1.34  

 

I detta sammanhang är artikel 7 (skydd för privatlivet) och artikel 8 (skydd för 

personuppgifter) i stadgan av särskild betydelse. Enligt artikel 6 i dataskydds-

direktivet ska personuppgifter ”samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och 

berättigade ändamål [och inte senare behandlas] på ett sätt som är oförenligt 

med dessa ändamål”. Intresset för den registeransvarige att behandla person-

uppgifter ska alltså vägas mot den registrerades rättigheter enligt stadgan.35  

 

Domstolen menar att den registrerade ska kunna motsätta sig behandlingen 

direkt gentemot den registeransvarige som ska pröva begäran, i detta fall alltså 

direkt mot sökmotorn i fråga. Om den registeransvarige inte vidtar åtgärder 

med anledning av begäran, får den registrerade istället vända sig till den nat-

ionella tillsynsmyndigheten som ska genomföra kontroller och eventuellt före-

lägga den registeransvarige att vidta åtgärder.36 

 

För att sökmotorleverantörens intresse av att behandla personuppgifter ska vara 

berättigat, kan det enligt domstolen inte endast vara av ekonomisk art. Den 

registrerades rättigheter enligt stadgan väger dessutom enligt domstolen i 

allmänhet tyngre än internetanvändarnas intresse av informationsfrihet, men 

kan i särskilda fall bero på typen av information, samt den registrerade perso-

nens roll i det offentliga livet. Domstolen konstaterar att ett föreläggande 

                                                
32 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2000/C 364/01), EUT C 
326, 26/10/2012, s. 391–407 [cit. stadgan]. 
33 Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprät-
tandet av Europeiska gemenskapen, EUT C 306, 17/12/2007, s.1 [cit. Lissabonfördraget]. 
34 Angående detta stycke, se Google-domen, p. 68. 
35 Google-domen, p. 74. 
36 Angående detta stycke, se Google-domen, p. 77. 
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gentemot en sökmotorleverantör att avlägsna länkar inte förutsätter att infor-

mationen från webbsidan där den ursprungliga publiceringen skett samtidigt 

avlägsnas.37  

 

Att ha i åtanke, menar domstolen, är att de som ansvarar för publiceringen av 

webbsidor inte alltid omfattas av unionslagstiftningen (då de inte sällan saknar 

etableringsställe i EU) och att skyddet för den registrerade skulle vara in-

effektivt om kraven från den registrerade alltid skulle behöva vändas mot 

originalpubliceringen.38 En sökmotorleverantör omfattas vidare inte av samma 

journalistiska undantagsregler som kan gälla för en webbplatsutgivare.39 Att 

det finns legitima skäl att publicera information på en webbplats behöver där-

för inte nödvändigtvis betyda att en sökmotorleverantörs behandling av samma 

uppgifter är legitim.40 En annan proportionalitetsbedömning ligger dessutom 

enligt EU-domstolen för handen gällande en sökmotorleverantör jämfört med 

en webbplatsutgivare, eftersom den stora spridning som sökmotorer bidrar till 

kan innebära ett mer omfattande ingrepp i privatlivet.41  

 

Sammanfattningsvis kommer EU-domstolen fram till att en sökmotorleverantör 

vid en eventuell kränkning av rätten att bli bortglömd är skyldig att från för-

teckningen över sökresultat avlägsna länkar till webbsidor, även om original-

publiceringen av informationen på dessa webbsidor varit laglig. Domstolen har 

alltså konstaterat att behandlingen av Costejas personuppgifter har skett inom 

såväl det materiella som inom det territoriella tillämpningsområdet för data-

skyddsdirektivet, samt att den specifika behandlingen som sökmotor-

leverantörer utför faller inom direktivets ramar. Den bedömning som kvarstår 

är om Googles behandling av Costejas personuppgifter i det specifika fallet var 

oförenlig med direktivet.  

 

                                                
37 Angående detta stycke, se Google-domen, p. 81-82. 
38 Google-domen, p. 84. 
39 Google-domen, p. 85. 
40 Google-domen, p. 86. 
41 Google-domen, p. 87. Se även avsnitt 2.2.2. 
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2.2.4 Frågan om Googles behandling av Costejas personuppgifter påkal-

lade en rätt att bli bortglömd 

Behandling av personuppgifter kan vara oförenlig med direktivet på grund av 

någon av fyra omständigheter: att uppgifterna (1) är oriktiga, (2) ej adekvata, 

(3) irrelevanta eller (4) omfattar mer än nödvändigt.42 En behandling som 

initialt varit laglig kan också med tiden bli oförenlig med direktivet, om exem-

pelvis uppgifterna upphör att vara relevanta för sitt syfte.43 Att skada uppstått 

för den registrerade är enligt domstolen inte en förutsättning för att personen 

ifråga ska ha en rätt att kräva att dennes personuppgifter döljs eller raderas.44  

 

I det aktuella målet fäster EU-domstolen framför allt vikt vid att informationen 

om Costeja är känslig, rör hans privatliv samt att informationen är gammal. 

Enligt domstolen finns det inte heller några särskilda skäl som talar för att det 

föreligger ett övervägande intresse för allmänheten att ta del av informationen 

om Costeja genom sökmotorn. Costeja bör enligt domstolen på dessa grunder 

ha rätt att kräva en sökmotor att avlägsna länkar till informationen från en 

förteckning över sökresultatet.45 

 

Det finns här ännu en gång skäl att kort sammanfatta generaladvokat Jääski-

nens uttalande avseende denna del av målet, då hans argumentation effektivt 

belyser hur ett resonemang tvärt emot EU-domstolens kan föras. Jääskinen 

argumenterar för att dataskyddsdirektivet inte ger medborgare i medlemssta-

terna någon allmän rätt att bli glömd. Direktivet ger en särskild rätt att begära 

att felaktiga eller ofullständiga uppgifter ska rättas, blockeras eller utplånas. 

Jääskinen menar att uppgifterna om Costeja varken är felaktiga eller ofullstän-

diga. Google ska alltså i hans mening inte kunna tvingas ta bort de anknytande 

sökresultaten på grundval av en ”allmän” rätt att bli bortglömd.46  

 

Generaladvokat Jääskinen anger som stöd för sin uppfattning att artikel 17 i 

förslaget till en ny allmän uppgiftsskyddsförordning innehåller en allmän rätt 

                                                
42 Google-domen, p. 92. 
43 Google-domen, p. 93 samt 95. 
44 Google-domen, p. 96. 
45 Angående detta stycke, se Google-domen, p. 98-99. 
46 Angående detta stycke, se generaladvokatens förslag till avgörande, p. 108 samt 136. 
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att bli glömd. Denna nya artikel är enligt generaladvokaten inte en kodifiering 

utav gällande rätt utan en ”ny rättslig innovation”.47 Av detta drar han slutsat-

sen att artikel 12(b) och 14(a) i dataskyddsdirektivet alltså inte kan utgöra en 

allmän rätt att bli glömd, utan endast en rätt att bli bortglömd för de särskilda 

fall som uppräknas.48  

 

Inte heller ändras generaladvokat Jääskinens uppfattning när han tolkar data-

skyddsdirektivet i enlighet med stadgan. Skyddet till privatliv kan förvisso 

göras gällande även i fall där informationen redan offentliggjorts,49 men måste 

i alla fall vägas mot yttrande- och informationsfriheten. Han menar att dessa 

friheter skulle inskränkas allt för mycket om rätten att bli bortglömd enligt 

dataskyddsdirektivet skulle ses som allmän. Dessutom bör inte, enligt Jääski-

nen, dylika skyldigheter belasta en sökmotorleverantör, eftersom det skulle 

innebära att förfarandet för eventuell radering skulle ske ”privat” mellan den 

registrerade och sökmotorleverantören. Följden av detta skulle vara att webb-

platsutgivaren blir helt utesluten från processen och lämnad utan adekvat rätts-

ligt skydd, vilket alltså i förlängningen skulle inskränka webbplatsutgivares 

yttrandefrihet.50 

 

2.3 Följder för Google och andra sökmotorer 
Den generella definitionen av en sökmotor är en programvara som möjliggör 

sökandet av viss information. Sökmotorn ordnar träffar på exempelvis webb-

sidor i ett register, och det är i detta register som användaren sedan söker (och 

alltså inte direkt på nätet som nog många föreställer sig).51 När användaren 

hittat en länk som denne finner vara av intresse, skickar sökmotorn vidare 

användaren till den önskade webbplatsen. Däremot finns ingen sammanhållen 

juridisk definition av sökmotorer inom EU-rätten, vilket ger upphov till vissa 

                                                
47 Se generaladvokatens förslag till avgörande, p. 110. 
48 Se generaladvokatens förslag till avgörande, p. 111. 
49 Se generaladvokatens förslag till avgörande, p. 127. Se även Aleksey Ovchinnikov v. Rus-
sia, judgement of 16 December, 2010, European Court of Human Rights, Series A [cit. Alek-
sey Ovchinnikov v. Russia], p. 50. 
50 Angående detta stycke, se generaladvokatens förslag till avgörande, p. 127-134. 
51 Se Lindencrona, Eva, Sökmotor, Nationalencyklopedin, 
”http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sökmotor” [cit. Lindencrona]. 
Se även Artikel 29-gruppen, Yttrande 1/2008 om dataskyddsfrågor med anknytning till sökmo-
torer, avgivet den 4 april 2008 [cit. Artikel 29-gruppens yttrande 1/2008], s. 5-6. 
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oklarheter efter EU-domstolens dom. Det framstår som självklart att klassiska 

sökmotorer liknande Google (som Yahoo, Bing! etc.) omfattas av det ansvar 

som EU-domstolen fastslagit, men vad som gäller för andra liknande tjänster 

står inte helt klart. Vad gäller exempelvis för webbplatsers interna sökfunkt-

ioner och sökfunktioner som inte kan nås utan visst medlemskap? Det finns 

alltså många obesvarade frågor och det är av yttersta vikt för EU att bringa 

klarhet i dessa. 

 

Google har inrättat ett system för förfrågningar som rör borttaganden i enlighet 

med domen i form av ett onlineformulär.52 I formuläret kan den som anser sig 

ha rätt att bli bortglömd begära att en viss länk tas bort från Googles sök-

resultat inom EU. I mitten av oktober 2014 hade ca 150 000 personer ansökt 

till Google om att totalt ca 500 000 länkar skulle tas bort i Europa, varav när-

mare hälften (42 %) godkändes för borttagande.53 

 

Generaladvokat Jääskinen uppvisade i sitt förslag till avgörande en oro för att 

rätten att bli bortglömd kan behandlas felaktigt om Costeja och AEPDs begä-

ran fick bifall och bedömningen av om innehåll ska tas bort lades på sökmotor-

leverantörers axlar.54 Han menade att detta sannolikt skulle leda till  

”antingen automatisk borttagning av länkar till allt innehåll som är om-

tvistat eller till ett ohanterligt antal anmälningar till de populäraste och 

viktigaste sökmotorleverantörerna”55 

Mer tid behöver förflyta innan det säkert går att säga om generaladvokatens 

oro var befogad eller ej, men mycket tyder på att så är fallet. Antalet förfråg-

ningar som Google får in är onekligen av ett betydande antal, speciellt med 

tanke på att förfrågningarna ska bedömas från fall till fall. Google menar att de 

gör sitt allra bästa för att följa EU-domstolens beslut, men uttrycker samtidigt 

                                                
52 Google, Begäran om borttagning från sökning enligt europeisk dataskyddslag, 
”https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch&hl=sv” [cit. Google, 
Begäran om borttagning]. Se även Google, Vanliga frågor, 
”https://www.google.se/policies/faq/” [cit. Google, Vanliga frågor]. 
53 Svahn, Claes, Tusen om dagen vill radera sitt förflutna, Dagens Nyheter, 2014-10-10, 
tidningens nätupplaga [cit. Svahn]. Boati, David, Agenda den 2 november 2014, Sveriges 
Television, TV-program [cit. Boati], vid ca 15:28. 
54 Generaladvokatens förslag till avgörande, p. 133. 
55 Generaladvokatens förslag till avgörande, p. 133. 
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oro för att de har givits en roll som de inte borde ha då de tvingas göra avväg-

ningar mellan individens och allmänhetens intresse.56 

 

Ett exempel på ett fall där Googles avvägning mellan allmänhetens intresse och 

den personliga integriteten eventuellt inte gått helt rätt till är Mattias Gold-

mann, vd för Fores.57 Goldmann begärde ett borttagande av en länk till hans 

uttalande om att ett förnekande av klimathotet är lika illa som ett förnekande av 

förintelsen. Google valde att radera sökträffen från Goldmanns namn, trots att 

tre omständigheter tydligt talade emot en radering: (1) Goldmann är en offent-

lig person, (2) uttalandet är korrekt och (3) uttalandet är relevant, eftersom 

Goldmann arbetar just med klimatfrågor.58  

 

Ett grundläggande problem är tveklöst att ”allmänt intresse” är svårdefinierat. 

Om kriteriet för allmänt intresse uppfylls eller ej beror inte sällan på om perso-

nen vars information önskas bli bortglömd har en roll som publik person. För 

att ge bättre riktlinjer för vad som ska anses vara av allmänt intresse i förhål-

landet till rätten att bli bortglömd gick Artikel 29-gruppen ut med ett uttalande 

om hur denna bedömning ska göras, där de främst hänvisar till uttalanden i 

tidigare resolutioner och praxis.59 Artikel 29-gruppen fäster i uttalandet vikt vid 

att all information om en publik person inte ska vara publik, men att bedöm-

ningen normalt faller till fördel för det allmänna intresset då det gäller en per-

son som ”spelar en roll i det publika livet” 60 [översättning av författaren]. 

 

                                                
56 Boati, uppgifter från Gustaf Brusewitz, kommunikationschef Google norden, vid ca 15:00 
samt 17:30.  
57 Fores, Om Fores, ”http://fores.se/om/” [cit. Fores, Om Fores], samt Fores, Mattias Gold-
mann, ”http://fores.se/medarbetare/mattias-goldmann/” [cit. Fores, Mattias Goldman].  
58 Angående detta stycke, se Boati, uppgifter från Mattias Goldmann, VD Fores, vid ca 14:00.  
59 Se främst von Hannover v. Germany (no. 2), judgement of 7 February, 2012, European 
Court of Human Rights, Series A [cit. von Hannover v. Germany], samt  
Resolution 1165 (1998) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on the right 
to privacy, p. 7.  
60 Artikel 29-gruppens uttalande, Guidelines on the implementation of the Court of Justice of 
the European union judgment on “Google Spain and Inc v. Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD) and Mario Costeja González” C-131/12, avgivet den 26 november 2014 [cit. 
Artikel 29-gruppens riktlinjer], s. 14. 



 19 

2.4 Vilken syn på rätten att bli bortglömd förmedlar EU-domstolen i 

sitt förhandsavgörande av Google-domen? 
Det finns anledning att sammanfatta vad som hittills konstaterats gällande 

rätten att bli bortglömd. Inledningsvis kan anmärkas att EU-domstolen i 

Google-domen inte uttalat sig om rätten att bli bortglömd generellt, utan hur 

den ska tolkas och tillämpas i ett särskilt fall. Detta särskilda fall avser situat-

ionen där den som är registeransvarig är en sökmotorleverantör och informat-

ionen som önskas raderas varken är inadekvat eller mer omfattande än vad som 

är nödvändigt, men likväl saknar relevans. Att informationen saknar relevans 

beror på situationen att det inte finns ett allmänt intresse av att ta del av infor-

mationen i fråga, bland annat eftersom den som önskar bli bortglömd inte är en 

publik person. EU-domstolens uttalande innebär alltså inte en absolut rätt att 

bli glömd, vem man än är eller vad än den aktuella informationen gäller. Det 

innebär inte heller att originalpubliceringen av informationen ska raderas, 

endast att länken som sökmotorleverantören tillhandahåller raderas. Utav vad 

som kan utläsas av domen ska inte heller den aktuella länken helt raderas från 

sökmotorns index, utan endast raderas som sökträff vid en sökning på vederbö-

rande persons namn. Med en annorlunda ställd sökfråga kan alltså länken 

troligen påträffas. Rimligtvis bör länken även raderas vid en sökning på den 

ifrågavarande personens namn i kombination med andra parametrar (exempel-

vis ”Costeja + fastighet”), men detta kan inte med säkerhet sägas följa av 

domen. Vad som gäller för en persons kända pseudonymer (exempelvis leder 

en sökning på ”kungen” i svenska Google till Carl XVI Gustaf) fastställs inte 

heller i domen, men kan likväl tänkas omfattas. Vidare verkar gälla att länken 

inte kan begäras tas bort från annat än sökresultat från europeiska servrar, 

vilket innebär att om sökningen görs från en utomeuropeisk server finns sök-

träffen kvar. Det kvarstår dock många oklarheter i detta, då förhands-

avgörandet inte ger mer specifika riktlinjer för vad som ska gälla.  

 

EU-domstolens bedömning av dataskyddsdirektivets territoriella tillämp-

ningsområde går hand i hand med generaladvokat Jääskinens förslag till avgö-

rande och går i linje med den föreslagna allmänna uppgiftsskyddsförordning-
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en61, vilken utforskas i avsnitt 4. Bedömningen har ändå rönt stor uppmärk-

samhet både utanför och innanför EU. Kritiken har till stor del kommit från 

amerikanskt håll,62 naturligtvis eftersom domen går emot ett amerikanskt före-

tag men också för att det råder en annan kultur kring yttrandefrihet och rätt till 

privatliv i USA. Detta påstående kommer att motiveras och utvecklas närmare 

nedan i avsnitt 3. 

 

Google-domen ger en tydlig indikation för vad som kan väntas av den all-

männa uppgiftsskyddsförordningen, som kommer ha ett än mer generöst terri-

toriellt tillämpningsområde63 jämfört med det nu gällande dataskyddsdirekti-

vet, vilket kommer att utredas närmare i avsnitt 4. Den vida territoriella till-

lämpningen av direktivet som EU-domstolen fastslår ökar pressen på utom-

europeiska företag att ändra sina personuppgiftshanteringsrutiner. Google 

införde som framkommit ovan snabbt efter domen ett nytt formulär för hante-

ring av förfrågningar om borttagning64 och fler sökmotorer följer eller förvän-

tas följa Googles exempel.65 Domen sätter som sagt högt tryck på utomeurope-

iska företag världen över, men trycket är otvivelaktigt högre på vissa än andra. 

De flesta länder tillhandahåller tjänster liknande Google till EU i mycket be-

gränsad omfattning eller har redan infört liknande, eller ännu hårdare, regler än 

EU (se exempelvis Argentina66). USA är dock inte ett av dessa länder – många 

omåttligt populära produkter med en stor marknad inom EU är just ameri-

                                                
61 Generaladvokatens förslag till avgörande, p. 51-68, samt artikel 3 i den föreslagna allmänna 
uppgiftsskyddsförordningen. 
62 Se exempelvis Fleisher, Lisa, Google Ruling: Freedom of Speech vs. the Right to Be For-
gotten, The Wall Street Journal, inlägg 2014-05-13, 
”http://blogs.wsj.com/digits/2014/05/13/eu-court-google-decision-freedom-of-speech-vs-right-
to-be-forgotten/” [cit. Fleisher]. Jämför dock exempelvis Maycotte, H.O., America’s ’Right to 
Be Forgotten’ Fight Heats Up, Forbes, 2014-09-30, tidningens nätupplaga [cit. Maycotte]. 
63 Artikel 3 i den föreslagna allmänna uppgiftsskyddsförordningen. 
64 Se Google, Ta bort information från Google, 
”https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=sv” [cit. Google, Ta bort 
information]. Se även Google, Insynsrapport, ”http://www.google.com/transparencyreport/” 
[cit. Google, Insynsrapport].   
65 Se exempelvis Munson, Lee, Bing follows Google by offering ’right to be forgotten’ form, 
Naked Security, 2014-07-18, ”https://nakedsecurity.sophos.com/2014/07/18/bing-follows-
google-by-offering-right-to-be-forgotten-form/” [cit. Munson], samt Sullivan, Danny, Bing 
Says “Right To Be Forgotten” Request Info Coming Soon, 2014-06-11, 
”http://searchengineland.com/bing-right-to-be-forgotten-request-193799” [cit. Sullivan]. 
66 Mendel, Toby, Puddephatt, Andrew, Wagner, Ben, Hawtin, Dixie & Torres, Natalia, Global 
Survey on Internet Privacy and Freedom of Expression, UNESCO, 2012, elektronisk upplaga 
[cit. Mendel m.fl.], s. 84-85. 
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kanska, där EU kan vara en för betydelsefull marknad att förlora.67 Även detta 

påstående kommer att vidareutvecklas i avsnitt 3.  

 

Rörande det materiella tillämpningsområdet är det av intresse att belysa att 

EU-domstolen och generaladvokat Jääskinen har samma bild av sökmotor-

leverantörer, men trots detta landar i olika slutsatser. De är överens om att 

sökmotorleverantörer har en stor betydelse i dagens IT-samhälle68 samt om att 

Google saknar kontroll över vid vilka tillfällen de behandlar personuppgifter 

eftersom en automatisk och närmast slumpmässig bearbetning sker av alla 

sorters uppgifter,69 inklusive personuppgifter. Trots detta kommer alltså EU-

domstolen och generaladvokat Jääskinen till olika slutsatser, då Jääskinen 

argumenterar för att Google på grund av detta inte bör belastas för behandling 

de inte rår över70 och EU-domstolen menar att Google trots detta inte kan 

ursäkta sig med ovisshet71. Jääskinen menar att det skulle vara orimligt att 

lägga sådant ansvar på en sökmotorleverantör, eftersom konsekvenserna riske-

rar bli olyckliga,72 bland annat av de skäl som angivits ovan i avsnitt 2.3.2.  

 

EU-domstolen för i sin avslutande tolkningsfråga fram ett tydligt budskap: 

rätten att bli glömd är en rättighet att ta på allvar. De sätter press på sökmo-

torer: de ska inte komma undan med att spela på ovisshet eller med eko-

nomiska argument. EU har tidigare kritiserats för att falla för kommersiellt 

tryck, eftersom det finns en stor lobbyverksamhet som har mycket att tjäna på 

ett svagt dataskydd.73 Google-domen talar tvärtom för att EU vill ge individen 

starka verktyg att slå vakt om sin personliga integritet.  

 

                                                
67 Google innehar ca 90 % av Europas internetsökmarknad, se Toobin, Jeffrey, The Solace of 
Oblivion, The New Yorker, 2014-09-29, tidningens nätupplaga [cit. Toobin], p. 13.  
68 Generaladvokatens förslag till avgörande, p. 131, samt Google-domen, p. 37 och 80. 
69 Google-domen, p. 36-38, samt generaladvokatens förslag till avgörande, p. 84-90. Se även 
Mendel m.fl., s. 31-32, samt Google, Googlebot, 
”https://support.google.com/webmasters/answer/182072?hl=sv” [cit. Google, Googlebot]. 
70 Generaladvokatens förslag till avgörande, p. 89.   
71 Google-domen, p. 28 och 88. 
72 Generaladvokatens förslag till avgörande, p. 133-134.  
73 Se exempelvis Fleming, Jeremy, New data protection rules at risk, EU watchdog warns, 
Euractiv, 2013-05-30, ”http://www.euractiv.com/infosociety/eu-watchdog-warns-lobbyists-
parl-news-528128” [cit. Fleming]. 
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Efter domen har Google som nämnts ovan inrättat ett system för hantering av 

förfrågningar om radering av länkar. Emellertid är de beslut Google tar i de 

enskilda fallen inte bara av intresse för de enskilda personerna, utan innebär 

även viktiga avgöranden för informationsfriheten. Trots att Artikel 29-gruppen 

i november 2014 gått ut med ett välstrukturerat och pedagogiskt uttalande med 

riktlinjer avseende Google-domen, där begreppet ”allmänt intresse” berörs, blir 

inte rättsläget kring begreppet särskilt mycket klarare. Detta beror självklart 

inte på att Artikel 29-gruppen gjort ett dåligt uttalande, utan främst på att ”all-

mänt intresse” är ett subjektivt begrepp som inte går att definieras för noggrant, 

eftersom det måste ha ett mått av flexibilitet. Vad det inbegriper ändras med 

tiden och får alltså inte vara för fixerat, enligt precis samma skäl som att lag-

stiftning på IT-området måste ha ett mått av teknikneutralitet (det vill säga 

kunna tillämpas på vilket tekniskt medium som än använts, vilket vidare utreds 

i avsnitt 5.5). Lagstiftning kan omöjligt hålla samma tempo som teknik-

utvecklingen och måste därför inbegripa allt och inget. Detta är en nödvändig-

het. Anledningen till att sådana subjektiva begrepp som ”allmänt intresse” ändå 

bedöms vara tillräckligt rättssäkra för att accepteras i lagstiftning är att allmän-

heten i normalfallet kan lita på att en utbildad domstol gör bedömningarna och 

alltså skapar en föränderlig praxis av vad de subjektiva uttrycken innefattar. 

Det blir därför problematiskt när man, som i detta fall, överlåter den initiala 

bedömningen av det subjektiva begreppet till ett icke-statligt, icke-juridisk och 

okontrollerat organ.  
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3 Transatlantiska motsättningar 
Trots en i mångt och mycket gemensam rättstradition skiljer sig synen på 

privatliv och integritet i EU jämfört med USA. Detta har långväga historiska 

och sociopolitiska förklaringar, men beror också på händelser de senaste de-

cennierna. Nedanstående avsnitt söker utreda vad skillnaderna har sin grund i, 

samt vad de innebär i praktiken. Avsikten med jämförelsen mellan europeisk 

och amerikansk rätt är att skina nytt ljus över Google-domen samt ge insikter i 

vad som kan förväntas följa i domens fotspår på respektive sida av Atlanten. 

USAs generellt kritiska inställning till domen kommer att utredas, liksom vad 

som möjliggjorde domstolens utslag i Europa. Som ett övergripande tema för 

avsnittet ska den europeiska respektive amerikanska synen på privatliv utredas. 

Därför aktualiseras även yttrande- och informationsfriheten, eftersom dessa 

rättigheter i många sammanhang utgör motpoler till rätten till privatliv, av skäl 

som utvecklas närmare nedan.  

 

Framställningen blir mer precis angående EU av främst tre skäl. För det första 

är författarens förkunskaper om EU större, då EU-rätten studerats under jurist-

utbildningen, varför en mer ingående analys varit möjlig. För det andra är den 

europeiska synen av större vikt för att belysa Google-domen i olika hän-

seenden. För det tredje har USA inte samma typ av omfattande dataskyddsre-

gleringar som EU att jämföra med, vilket är någonting som också har tyngd i 

den kommande analysen. Privatlivs- och integritetsskyddet i USA utreds därför 

mer konceptuellt och generellt än specifikt för området dataskydd. 

 

Att jämförelsen gäller just USA kan initialt verka självklart, men förtjänar ändå 

en motivering. När det kommer till den EU-rättsliga synen på rätten att bli 

bortglömd och rätten till privatliv, är den amerikanska uppfattningen om de-

samma relevant av framför allt tre skäl. För det första har USA en generellt stor 

global betydelse: de är en av världens få supermakter med överlägsen politisk, 

ekonomisk och militär makt, samt innehavare av en permanent plats i FNs 

säkerhetsråd.74 Detta sätter USA på kartan för i princip vilken jämförelse som 

helst. För det andra dominerar USA marknaden för internetbaserade tjänster 

                                                
74 Mendel m.fl., s. 88. 
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som erbjuds inom EU, med Google, Facebook och YouTube för att nämna 

några exempel.75 För det tredje, och kanske viktigaste, är USA staten där en av 

uppsatsens huvudpersoner, Google Inc, har sitt säte.76 Jämförelsen görs alltså 

inte för att USA och EU har motsatta uppfattningar om vad de ovan nämnda 

rättigheterna innebär, utan snarare för deras uppenbara likheter och skillnad-

erna som finns dessa likheter till trots.  

 

3.1 Rätten till privatliv och dess relation till yttrande- och informat-

ionsfrihet 

Av liknande skäl som jämförelsen mellan EU och USA görs, ställs inte rätten 

till skydd av privatliv mot yttrande- och informationsfriheten för att de är 

varandras motsatser. Rättigheterna är snarare väldigt lika varandra, eftersom de 

har samma mål: att skydda mänskliga friheter. De är båda rättigheter som 

skyddar den ”lilla” individen från större aktörers, exempelvis stat och medias, 

makt och ger denne styrka i förhållandet med maktapparaten. De har dock 

olika sätt att göra detta på och skyddar individen från olika hot, vilket är vad 

som gör jämförelsen intressant. Precis som i Google-domen kan rättigheterna 

stå på tvären och skydda olika intressen i en och samma tvist. Eftersom rätten 

att bli bortglömd har ett nödvändigt samband med rätten till skydd av privatliv, 

vilket förklaras nedan i 3.1.1, är det av intresse för uppsatsen att undersöka de 

rättigheter som kan stå i konflikt med rätten till skydd av privatliv och därmed 

rätten att bli bortglömd.  

 

3.1.1 Rätten till privatliv och dess relation till rätten att bli bortglömd 

Om rätten till skydd av privatliv å ena sidan och yttrande- och informationsfri-

het å andra sidan är två sidor av samma mynt, så finns rätten att bli bortglömd 

på privatlivsskyddets sida. Vad som allmänt kan sägas om relationen rättighet-

erna emellan är att de avser samma skyddsvärda intresse – den personliga 

integriteten – och att de båda står för en grundtanke om att det finns en sfär 

som bör vara privat och är värd att skyddas från allmänhetens insyn. 

 

                                                
75 Mendel m.fl., s. 88.  
76 Google-domen, p. 43. 
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Relationen mellan rätten till skydd av privatliv och rätten att bli bortglömd är 

dock långt ifrån oproblematisk. Vissa menar att rätten att bli bortglömd skiljer 

sig från rätten till skydd av privatliv på så sätt att den senare skyddar rätten att 

hålla privat information privat, medan den tidigare innebär att återföra redan 

offentliggjord information tillbaka till den privata sfären.77 Mot detta synsätt 

talar viss praxis från Europadomstolen, där rätten till skydd av privatliv an-

vänts just för att ”privatisera” publik information, vilket också stöds av den 

tolkning generaladvokat Jääskinen gjort i sitt förslag till avgörande.78 

 

Mer forskning finns dock tillgänglig om rätten till skydd av privatliv än rätten 

att bli bortglömd, varför rätten till skydd av privatliv har valts att representera 

rätten att bli bortglömd i jämförelsen mellan EU och USA. Författaren är dock 

medveten om att de inte är varandras exakta motsvarigheter och gör därför 

jämförelser endast där det förefaller lämpligt. De källor som används utforskar 

privatlivsskyddet som koncept snarare än som den exakta rättigheten så som 

den uttrycks i stadgan och EKMR.  

 

3.2 EU-rättslig dataskyddsreglering av rätten till privatliv och rätten 

att bli bortglömd 
3.2.1 Dataskyddsdirektivet och allmänna rättsprinciper 

I dataskyddsdirektivet kommer rätten till skydd av privatliv till uttryck genom 

artikel 1.1 som stadgar att man vid tillämpningen av direktivet särskilt ska ta 

hänsyn till rätten till skydd av privatliv. Rätten till skydd av privatliv omnämns 

ett flertal gånger i preambeln,79 men framför allt skäl 2 bör uppmärksammas 

här. Där uttrycks att databehandlingssystem är ”för människornas skull” och att 

människornas grundläggande fri- och rättigheter måste respekteras, varav 

”särskilt rätten till privatlivet”.  

 

                                                
77 Weber, Rolf, The Right to Be Forgotten: More Than a Pandora’s Box?, Journal of Intel-
lectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law, vol. 2, nr. 2, s. 120, 
juli 2011, tidningens nätupplaga [cit. Weber], s. 122. Se även Crovitz, Gordon, Forget any 
Right to Be Forgotten, The Wall Street Journal, 2010-11-15, tidningens nätupplaga [cit. Cro-
vitz]. 
78 Se till exempel Aleksey Ovchinnikov v. Russia, p. 50, som generaladvokaten tog hänsyn till 
i sitt förslag till avgörande, se p. 127. 
79 Se exempelvis dataskyddsdirektivet, skäl 1, 10, 11 samt 25. 
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Vidare finns allmänna rättsprinciper som ska beaktas vid all tillämpning av 

EU-rätt och därmed även vid tillämpningen av dataskyddsdirektivet. Bland 

dessa ingår principerna som uttrycks i EKMR, som EU anslöt sig till genom 

Lissabonfördraget (fördraget om Europeiska unionen80 [cit. EUF] artikel 6.3), 

samt stadgan, som sedan Lissabonfördragets ikraftträdande gäller som bin-

dande primärrätt och har direkt effekt.81 I stadgan skyddas rätten till privatliv 

genom artikel 7 och skydd av personuppgifter genom artikel 8, vilka motsvaras 

av artikel 8 i EKMR. Det finns ytterligare artiklar som skyddar den personliga 

integriteten i stadgan,82 men den kommande framställningen kommer att foku-

sera på artikel 7 och 8. Dataskyddet definieras vidare som en EU-princip i 

Lissabonfördraget, vilken också ger antagandet av bestämmelser för skyddet av 

personuppgifter en rättslig grund genom artikel 16 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt83 [cit. FEUF]. Det bör anmärkas att de grundläggande 

rättigheterna i stadgan inte är absoluta, utan kan inskränkas till förmån för 

exempelvis det allmänna intresset under förutsättning att inskränkningarna inte 

sker på oproportionerliga sätt eller utgör oacceptabla ingrepp i rättigheternas 

innehåll.84 

 

Yttrande- och informationsfriheten uttrycks i stadgan (artikel 11) och EKMR 

(artikel 10) och ska på samma sätt som rätten till skydd av privatliv och rätten 

till skydd av personuppgifter tas hänsyn till vid tillämpningen av dataskyddsdi-

rektivet, genom hänvisning i preambeln.85 EU-rätten föreskriver formellt ingen 

inbördes rangordning av rättigheterna i stadgan. I praxis sker istället en avväg-

ning mellan rättigheterna från fall till fall och avvägningen ser olika ut mellan 

olika rättsområden. 

 

                                                
80 Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen, EUT C 326, 26/10/2012, s. 13 
[cit. FEU].  
81 Bernitz, Ulf (red.), Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 11 u., Norstedts 
juridik, Stockholm, 2010 [cit. Bernitz, Finna rätt], s. 81. 
82 Se exempelvis stadgan, artikel 3. 
83 Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUT C 326, 
26/10/2012, s. 47 [cit. FEUF].  
84 Stadgan, artikel 52.1, samt mål C-317/08-C-320/17, de förenade målen Rosalba Alassini mot 
Telecom Italia SpA (C-317/08), Filomena Califano v. Wind SpA (C-318/08), Lucia Anna 
Giorgia Iacono v. Telecom Italia SpA (C-319/08) och Multiservice Srl v. Telecom Italia SpA 
(C-320/08), 2010, EUT C 134, 22.5.2010, s. 3–4 [cit. mål C-317/08-C-320/089], p. 63. 
85 Se exempelvis dataskyddsdirektivet, skäl 1, 10, 11, 25, samt särskilt skäl 37 och artikel 9. 
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3.2.2 Historiska och politiska överväganden 

Ett koncept om en rätt att bli bortglömd har funnits i europeisk rättstradition 

långt före dataskyddsdirektivet. Rätten att bli bortglömd har sin grund i bland 

annat den franska le droit à l’oubli och den italienska dirotto al’ oblio, vilka 

gällde kriminellas rättigheter att efter avtjänat straff invända mot att bli för-

knippade med sina redan sonade brott.86 Trots den begränsade omfattningen 

innehar den historiska rätten att bli bortglömd samma huvudidé som den nu-

tida: man bör inte straffas onödigt länge för sitt förflutna.  

 

Historiskt sett har Europa en stark tradition av privatlivsskydd. EU-

kommissionären Viviane Reding talade specifikt om dataskydd inom EU under 

ett anförande angående samarbeten med USA strax efter övervakningsskanda-

lerna87 i den amerikanska säkerhetstjänsten, National Security Agency [cit. 

NSA]. Reding menade att man inom EU har en gemensam uppfattning om att 

privatlivet och den personliga integriteten ska vara inkorporerade delar av den 

personliga friheten och den mänskliga värdigheten. Uppfattningen är enligt 

Reding sprungen ur den europeiska historian av diktaturer, som skapat viljan 

att skydda privatlivet.88  

 

Att Europa starkt påverkats av att ha varit epicentrumet för två världskrig, och 

att ett av EUs huvudsyften är att förhindra en upprepning av historien,89 kan 

nog ingen förneka. Emellertid finns det fler förklaringar än så för den europe-

iska synen på privatlivets helgd. James Q. Whitman undersöker detta i sitt verk 

The Two Western Cultures of Privacy: Dignity versus Liberty. Han menar 

tvärtemot Reding att Europas historia av diktatur har haft väldigt liten inverkan 

på den europeiska synen på privatliv. Enligt Whitman ligger förklaringen 
                                                
86 Mitrou, Lilian & Karyda, Maria, EU’s Data Protection Reform and the right to be forgotten 
- A legal response to a technological challenge?, 5th International Conference of Information 
Law and Ethics 2012, Corfu-Greece, June 29-30, 2012, elektronisk upplaga [cit. Mitrou & 
Karyda], s. 7, not 15. Se även Whitman, James Q., The Two Western Cultures of Privacy: 
Dignity versus Liberty, Faculty Scholarship Series, The Yale Law Journal, paper 649, 2004, 
elektronisk fotokopia [cit. Whitman], s. 1171-1180. 
87 Se exempelvis Risen, James & Lichtblau, Eric, Bush Lets U.S. Spy on Callers Without 
Courts, The New York Times, 2005-12-16, tidningens nätupplaga [cit. Risen & Lichtblau]. 
88 Angående detta stycke, se Reding, Vivianne, Towards a more dynamic transatlantic area of 
growth and investment, tal vid konferens anordnad av the Peterson Institute, SAIS och EU 
Delegationen, Washington DC/USA, den 29 oktober 2013, transskript [cit. Reding]. 
89 Fontaine, Pascal, Europa på 12 lektioner, Luxemburg: Europeiska unionens publikations-
byrå, Tyskland, 2010 [cit. Fontaine], s. 5. Se även Toobin, p. 10. 
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längre bak i tiden, i djupt rotade aristokratiska värden som heder och idéer om 

självständighet och självbestämmanderätt.90 Detta kommer ur de två rättsliga 

traditioner som påverkat EU-rätten mest – den franska och den tyska.91 Det 

europeiska skyddet av privatlivet, menar Whitman, gäller främst skyddet av det 

egna ryktet, det egna namnet och den egna publika bilden.92 Därför är det 

europeiska privatlivsskyddet riktat mot framför allt förmedlare av media, som 

har makten att förvränga den bild av sig själv man önskar förmedla allmänhet-

en,93 precis som i Costejas fall.  

 

3.2.3 Google-domen 

Google-domen utgör ett bra exempel på hur rätten att bli bortglömd och rätten 

till skydd av privatliv värderas inom EU-rätten. I domen läggs stor vikt vid 

syftet med dataskyddsdirektivet som, liksom ovan beskrivits, särskilt är att 

skydda rätten till privatliv. Därför menar EU-domstolen att exempelvis ut-

trycket ”som ett led i verksamhet” inte kan tolkas restriktivt.94 Domstolen 

motiverar även inkluderandet av sökmotorleverantörer inom dataskyddsdirek-

tivets tillämpningsområde med att något annat skulle motverka direktivets 

ändamålsenliga verkan, framför allt när det gäller rätten till skydd av privat-

liv.95 Domstolen tar hänsyn till informationens ökade spridning i och med att 

den behandlas av en sökmotor96 och menar att detta utgör ett större ingrepp i 

rätten till skydd av privatliv än vad en vanlig webbplatspublicering skulle ha 

gjort.97 Värt att notera är att domstolen inte i samma utsträckning gör liknande 

avvägningar gällande vad exempelvis sökmotorleverantörer gör för nytta för de 

motstående rättigheterna: yttrande- och informationsfriheten, genom till exem-

pel just den stora spridning de ger information. Endast i en punkt tar sig dom-

stolen an en avvägning mellan rätten till skydd av privatliv och yttrande- och 

informationsfrihet och konstaterar där följande: 

                                                
90 Whitman, s. 1165. 
91 Whitman, s. 1165. 
92 Whitman, s. 1167. 
93 Whitman, s. 1219. 
94 Google-domen, p. 52-53. 
95 Google-domen, p. 58. 
96 Google-domen, p. 80. 
97 Google-domen, p. 87. 
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”Den berörda personens rättigheter enligt dessa artiklar överväger visser-

ligen i allmänhet internetanvändarnas intresse, men avvägningen kan 

emellertid i särskilda fall bero på typen av information och dess känslig-

het för den berörda personens privatliv samt allmänhetens intresse av in-

formationen, vilket kan variera bland annat beroende på den roll som 

denna person spelar i det offentliga livet”.98 

Domstolen framställer genom detta uttalande helt klart rätten till skydd av 

privatliv som huvudregeln och yttrande- och informationsfriheterna som un-

dantagen, åtminstone på dataskyddets område.  

 

3.3 Amerikansk reglering av rätten till privatliv och rätten att bli 

bortglömd 
3.3.1 Konstitutionellt skydd 

Rätten till privatliv skyddas inte direkt och sammanhållet i amerikansk rätt, 

men kan utläsas delvis från ett flertal olika rättsliga dokument. Det viktigaste 

av dessa är det fjärde tillägget till USAs konstitution, 99 som utgör amerikansk 

grundlag. De tio tilläggen till konstitutionen är den amerikanska närmaste 

motsvarigheten till stadgan och EKMR. Dessa kallas gemensamt för The Bill of 

Rights och statuerar framför allt skydd för individen gentemot staten. Det 

fjärde tillägget förbjuder oskälig arrestering och husrannsakan och ger uttryck 

för en idé om att det existerar ett område där man kan förvänta sig ett skyddat 

privatliv både subjektivt (”actual expectation”) och objektivt (”reasonable 

expectation”).100 Det finns vidare en ”privacy act”101 från 1974 som delvis ger 

individer ett dataskydd, men som inte blir av intresse i denna uppsats eftersom 

den endast erbjuder ett skydd för individen gentemot staten.  

 

3.3.2 Torts – ersättningsrätt 

Den amerikanska rätten till privatliv präglas av ett ”laissez-faire”-tänk gente-

mot marknaden och reglerar i lag främst förhållandet mellan stat och individ,102 

                                                
98 Google-domen, p. 81. 
99 United States Constitution [cit. USAs konstitution, den amerikanska konstitutionen eller 
konstitutionen].  
100 Mendel m.fl., s. 88-89. 
101 Pub.L. 93–579, 88 Stat. 1896, enacted December 31, 1974, 5 U.S.C. § 552a. 
102 Mendel, s. 98. 
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som ovan i den amerikanska konstitutionen. Förhållandet mellan individer och 

privata aktörer skyddas dock i viss utsträckning i amerikansk rätt genom rätts-

institutet torts, som är ett rättsområde inom common law-traditioner som regle-

rar utomobligatoriska skadestånd samt försäkringsrätt. Torts har inte en mot-

svarighet i det svenska rättsystemet och kan närmast översättas till ”ersätt-

ningsrätt”. Handlingen som berättigar en torts-”aktion” (”tort cause of action”) 

kan vara av såväl kriminell som icke-kriminell art.103 De amerikanska jurist-

erna Warren och Brandeis skrev 1890 en artikel i Harvard Law Review som 

ofta ses som startskottet för den amerikanska privatlivsskyddslagstiftningen.104 

En specifik typ av tort som används i USA genom ett restatement105 bygger på 

denna kända artikel och gäller för kränkningar av privatlivet. Dessa kan upp-

delas i fyra kategorier: (1) intrång i någons avskildhet, (2) offentliggörande av 

(genanta) personuppgifter, (3) publikt framställande av en person i falskt ljus 

och (4) renommésnyltning.106  

 

Torts hjälper dock föga då det kommer till frågan om rätten att bli bortglömd. 

Fallet Costeja får här ännu en gång agera belysande exempel.107 Informationen 

om Costeja är uppenbarligen inte tillskansad genom ett intrång i Costejas 

avskildhet, utan utgörs av högst offentliga uppgifter. Informationen är möjligt-

vis genant, men det är inte Google som offentliggjort informationen. De har 

närmast tänkbart endast mångfaldigat informationen genom kopiering och 

spridit den vidare via sitt sökindex. Google har inte framställt Costeja i ett 

falskt ljus, då uppgifterna om honom ostridigt är sanna. Uppgifterna är kanske, 

som EU-domstolen menar, irrelevanta – men inte falska. Slutligen handlar 

Googles agerande definitivt inte om någon slags renommésnyltning. Tort-

                                                
103 Kionka, Edward J, Torts, 2 u., West Pub. Co, St. Paul, Minnesota, 1993, s. 92. 
104 Brandeis, Louis & Warren, Samuel, The Right to Privacy, Harvard Law Review, vol. IV 15 
december 1890, no. 5 [cit. Brandeis & Warren].  
105 En amerikansk sekundär, men högt ansedd, rättskälla. Ett restatement utgörs av ett nedteck-
nande (men inte kodifiering) av vad som anses vara gällande amerikansk rätt (se Harvard Law 
School Library, Intro to restatements, 
”http://guides.library.harvard.edu/content.php?pid=103327&sid=1036651” [cit. Harvard Law 
School Library]). 
106 Restatement of the law (second) torts § 652A-E. Se även Prosser, William, Privacy, Cali-
fornia Law Review, vol. 48, issue 3, s. 383, 1960, elektronisk fotokopia [cit. Prosser], Walker, 
Robert Kirk, The Right to be Forgotten, Hastings Law Journal, vol. 64:101, s. 258, december 
2012, elektronisk upplaga [cit. Walker], s. 263-264, samt Kionka, s. 291. 
107 Se ett liknande exempel i Walker, s. 265. 
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institutet skulle alltså inte ha kunnat leda en amerikansk domstol till samma 

resultat som EU-domstolen nådde med sin tolkning av dataskyddsdirektivet.  

 

3.3.3 Yttrande- och informationsfrihet i amerikansk rätt 

Precis som i EU är de huvudsakliga motstående rättigheterna till rätten till 

skydd av privatliv i det amerikanska rättssystemet yttrande- och informations-

friheten. Man kan dock utan att överdriva påstå att yttrande- och informations-

friheterna i USA är ”superrättigheter” som i princip alltid vinner i eventuella 

avvägningar mot rätten till privatliv.108 Yttrande- och informationsfriheterna 

dominerar historiskt i den amerikanska rättstraditionen och de amerikanska 

domstolarna visar starka tendenser att döma till fördel för yttrande- och in-

formationsfrihet framför rätten till privatliv, detta även då privatlivet vägs emot 

kommersiella intressen.109 Den amerikanska högsta domstolen har bland annat 

uttryckt att ett bestraffande av någon som utnyttjar sin yttrande- eller informat-

ionsfrihet vore ”antithetical to the First Amendment’s protection”.110  

 

Ännu ett talande exempel är den amerikanska högsta domstolens dom i målet 

Florida Star v. B.J.F. 111 där ett offer för sexualbrott hade publicerats med namn 

i tidningen Florida Star, emot gällande lagstiftning i staten Florida. Offret 

tillerkändes skadestånd i den statliga domstolen, men domen revs upp efter ett 

överklagande till den amerikanska högsta domstolen. Den högsta domstolen 

menade att det vore okonstitutionellt att förbjuda en tidning sådant publice-

rande, eftersom det i för hög grad skulle inskränka tryckfriheten.112 Domen har 

satt standard för amerikanska staters lagstiftning och ses som ett av de största 

                                                
108 Cate, Fred H., The Privacy Problem: A broader view of information privacy and the costs 
and consequences of protecting it, First Reports, vol. 4, no. 1, mars 2003, elektronisk upplaga 
[cit. Cate], s. 11-12. Se även Weber, Rolf, The Right to Be Forgotten: More Than a Pandora’s 
Box?, Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce 
Law, vol. 2, nr. 2, s. 120, juli 2011, tidningens nätupplaga [cit. Weber], s. 121-122. 
109 Cate, s. 11-12. Se även exempelvis Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizens 
Consumer Council, Inc., 425 U.S. 748, 762-64 (1976) [cit. Virginia State Board of Pharmacy 
v. Virginia Citizens Consumer Council, Inc.]. 
110 Amerikanska högsta domstolen, Philadelphia Newspaper, Inc. v. Hepps, 475 U.S. 767, 777 
(1986) [cit. Philadelphia Newspaper, Inc. v. Hepps], s. 777. 
111 Amerikanska högsta domstolen, Florida Star v. B.J.F., 491 U.S. 524 (1989) [cit. Florida 
Star v. B.J.F]. 
112 Florida Star v. B.J.F, s. 534. Se även Amerikanska högsta domstolen, Smith v. Daily Mail 
Pub. Co., 443 U.S. 97 (1979) [cit. Smith v. Daily Mail Pub. Co]. s. 103. 
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hindren för en förändrad syn på rätten till skydd av privatliv och ett stort hinder 

för en eventuell rätt att bli bortglömd i USA.113  

 

Det finns å andra sidan exempel på fall där amerikanska domstolar har dömt i 

linje med en begränsad version av den europeiska versionen av rätten att bli 

bortglömd. Exempelvis kan fallet Melvin v. Reid114 nämnas, som gällde en 

före detta prostituerad kvinna, Melvin, som tidigare stått åtalad för mord men 

frikänts. Melvin kom senare att porträtteras i en film, som byggde på fakta från 

bland annat mordrättegången, där Melvins flicknamn användes. Vad som sagts 

under rättegången var offentligt material och den kaliforniska appellations-

domstolen menade att Melvin inte kunde anses ha en upphovsrätt till sin livs-

historia. Däremot ansåg domstolen att användandet av Melvins riktiga namn 

var obefogat, eftersom detta hindrade hennes rehabilitering och återinträde i 

samhället när hon längre än nödvändigt skulle tvinga förknippas med sitt tidi-

gare, enligt domstolen, förkastliga leverne (”life of shame”) som hon gjorde sitt 

bästa för att komma bort från.115  

 

Att ha i åtanke är dock att detta är ett fall där det motstående intresset endast 

var kommersiellt, eller möjligtvis av konstnärlig art, och inte påkallade en 

yttrande- eller informationsfrihetsbedömning.  

 

3.3.4 Historiska överväganden 

Whitmans framställning som presenterades i avsnitt 3.2.2 begränsar sig inte till 

den europeiska uppfattningen om rätten till skydd av privatliv och yttrande- 

och informationsfrihet, utan behandlar även den amerikanska uppfattningen om 

rättigheterna. Medan européer bygger sin uppfattning om privatliv på ett kon-

cept om värdighet, menar Whitman att amerikaner bygger sin uppfattning på 

                                                
113 Werro, Franz, The Right to Inform v. the Right to be Forgotten: A Transatlantic Clash, i 
Haftungsrecht im Dritten Millennium = Liability in the Third Millennium (Ciacchi, Aurelia 
Colombi, Godt, Christine, Rott, Peter & Smith, Leslie Jane (red.)), Nomos, Baden-Baden, 
Tyskland, 2009, elektronisk fotokopia [cit. Werro], s. 295-296. Se även Walker, s. 266, samt 
flertalet amerikanska rättsfall som exempelvis Appellationsdomstolen för andra distriktet, Sidis 
v. F-R Pub. Corporation, 113 Circuit Court of Appeals, Second Circuit, F.2d 806 (1940) [cit. 
Sidis v. F-R Pub. Corporation]. 
114 Kaliforniska appellationsdomstolen, Melvin v. Reid, 112 Court of Appeal of California, 
Fourth District, 285 (1931) [cit. Melvin v. Reid]. 
115 Angående detta stycke, se Melvin v. Reid, s. 292.  
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ett koncept om frihet. I och med denna skillnad har amerikanerna också en 

annan ”fiende” – staten (minns att européernas största fiende var massmedia). 

Enligt Whitman upplever amerikaner att de har ett slags privat självstyre (”pri-

vate sovereignity”) inom hemmets fyra väggar. Vad som händer i hemmet har 

ingen, framför allt inte staten, med att göra. Ju mer avlägset från hemmet akti-

viteterna företas, desto mindre kan därför skyddet av privatlivet förväntas 

vara.116  

 

Den amerikanska rätten ger uttryck för en stor misstro gentemot en stark statlig 

makt, som kan spåras till tiden för det brittiska styret. Efter den amerikanska 

revolutionen och frigörelsen från den brittiska kronan såg nationens grundare 

det som en av sina viktigaste uppgifter att begränsa statsmakten. De såg en 

stark statsmakt som ett hot mot den frihet man kämpat för och värderade 

högt.117 Benjamin Franklins kända citat från 1755 sammanfattar förtjänstfullt 

den dåvarande såväl som nutida amerikanska uppfattningen: ”Those who 

would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve 

neither Liberty nor Safety”.118 

 

Även mer modern historia har tveklöst påverkat den amerikanska uppfattning-

en av hur privatliv bör skyddas. Undersökningar bara dagar efter terror-

attentaten den 11 september 2001 uppvisade en ökad vilja att låta privatlivet ge 

vika till förmån för mer integritetskränkande statliga åtgärder, som skulle ge 

bättre chanser att förhindra fler terrorattentat.119 I detta syfte skapades the 

Patriot Act,120 en samling lagändringar som gav den amerikanska staten vida 

                                                
116 Angående detta stycke, se Whitman, s. 1159-1162, samt s. 1194. 
117 McAlinn, Gerald Paul, Rosen, Dan & Stern, John P., An Introduction to American law, 
Carolina Academic Press, Durham, 2005 [cit. McAlinn m.fl.], s. 5-6. Se även American Civil 
Liberties Union, The Bill of Rights: A Brief History, 2002-03-04, ”https://www.aclu.org/racial-
justice_prisoners-rights_drug-law-reform_immigrants-rights/bill-rights-brief-history” [cit. 
American Civil Liberties Union]. 
118 Franklin, Benjamin, Pennsylvania Assembly: Reply to the Governor, Votes and Proceedings 
of the House of Representatives, Philadelphia, 1756, s. 19-21. 
119 Cate, s. 26. Se även Doherty, Carroll, Balancing Act: National Security and Civil Liberties 
in Post-9/11 Era, Pewresearch, 2013-06-07, ”http://www.pewresearch.org/fact-
tank/2013/06/07/balancing-act-national-security-and-civil-liberties-in-post-911-era/” [cit. 
Doherty], samt Pewresearch, United in Remembrance, Divided over Policies, 2011-09-01, 
”http://www.people-press.org/2011/09/01/united-in-remembrance-divided-over-policies/1/” 
[cit. Pewresearch]. 
120 USA Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to 
Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 [cit. the Patriot Act]. 
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befogenheter att genomsöka sina medborgares privatliv. Å andra sidan verkar 

opinionen för sådan lagstiftning ha varit tillfällig, eftersom stödet sjunkit under 

de tretton år som gått.121 Detta kan mycket väl kopplas samman med avslöjan-

den om att NSA i hemlighet spionerat på amerikaners telefon- och e-

mailkorrespondens, utan rannsakningsorder och alltså i grund och botten i strid 

mot det fjärde tillägget. Samtidigt var NSAs program troligen en direkt följd av 

det amerikanska folkets nedvärdering av sitt privatliv och krav på staten att se 

till att den 11 september aldrig mer upprepas.122 

 

Det är emellertid inte bara EU som väljer att anta privatlivsfrämjande regle-

ringar på dataskyddets område och det är inte omöjligt att USA (sin super-

maktställning till trots) kan tvingas ge vika i olika hänseenden, för att kunna 

fortsätta sin handel med dessa länder.123 Att behålla en ”we don’t care about 

privacy”-attityd kan vara direkt vanskligt för den amerikanska marknaden.124 

Vissa observatörer befarar att USAs brist på respekt för privatlivet kan leda till 

handelshinder inom framför allt IT-tjänstesektorn, samt fungera som en ursäkt 

för stater att införa protektionistiska regler gentemot USA.125 

 

3.4 Vilken syn på privatlivet råder inom EU, jämfört med i USA?  
Rätten till skydd av privatliv har alltså en stark ställning inom både EU och 

Europa i stort. Förklaringen kan ligga i såväl historiska rättsliga traditioner, 

som i en modern historia av fascism och krig. Skyddet av privatlivet intar en 

framstående position i såväl EUs primärrätt som sekundärrätt, däribland i 

dataskyddsdirektivet. Att rättigheten återfinns på ett flertal platser i data-

skyddsdirektivet, samt i direktivets portalartikel och ett av direktivets portal-

skäl avslöjar hur viktig den är på dataskyddets område. Rätten till skydd av 

privatliv är enligt stadgan formellt lika värd som yttrande- och informationsfri-

                                                
121 Pewresearch. Se även Doherty. 
122 Se Risen & Lichtblau, samt Kirk, Michael, Amerikas fördolda stater, del 1-3, PBS & 
Frontline, 2014-05-13, 2014-05-20 & 2014-05-27, dokumentär [cit. Kirk] (som även varmt 
rekommenderas för den intresserade läsaren). 
123 Larose, Cynthia, Top 5 Commercial Data Security and Privacy Issues in 2012, Westlaw 
Journal, vol. 29, nr. 23, 2012-01-09, elektronisk upplaga [cit. Larose], s. 3.  
124 Swire, Peter, Internet Privacy: The Impact and Burden of E.U. Regulation, skriftligt ytt-
rande till the House Energy & Commerce Committee, 2011-09-15, elektronisk upplaga [cit. 
Swire], s. 4. 
125 Swire, s. 4. 
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het, men kan efter EU-domstolens förhandsavgörande i målet Google-domen 

sägas ha ett visst företräde framför yttrande- och informationsfriheten på data-

skyddets område. EU-domstolens dom gäller som primärrätt och eftersom EU-

domstolen betraktar sina egna domar som prejudikat126 är det svårt att tänka sig 

att EU-domstolen skulle döma annorlunda inom den närmsta framtiden. Nat-

ionella domstolar inom EU är nu även bundna av den nya praxis som utformats 

och principen kommer därigenom att få stort genomslag i och med Google-

domen. Att bära i minnet är dock att EU-domstolen uttryckligen endast uttalat 

sig om förhållandet mellan rättigheterna på dataskyddets område. Likväl kan 

man ändå tänka sig att avvägningen som EU-domstolen gör mellan rätten till 

skydd av privatliv och yttrande- och informationsfrihet ger uttryck för en bre-

dare syn än så och att den i viss mån är talande för EU-domstolens inställning. 

De olika rättigheterna ska vägas mot varandra och tillämpas proportionerligt, 

men som tidigare i avsnitt 2 anmärkts verkar domstolen mer eller mindre igno-

rera detta steg och bara bedöma fallet utifrån ett privatlivsperspektiv. Detta är 

dock likväl endast en svag signal för domstolens preferens för rätten till skydd 

av privatliv. När sedan USA ställs i kontrast tycks denna svaga signal blekna 

ännu mer inför USAs tydliga och starka signal för en preferens för yttrande- 

och informationsfrihet. Inom EU finns istället en långt tydligare jämställdhet 

mellan rättigheterna och undantag görs inom särskilda rättsområden (som för 

dataskyddet) jämfört med i USA där det finns ett mer allmänt företräde för 

yttrande- och informationsfriheten som verkar spänna över samtliga rättsområ-

den. Man kan alltså konstatera att skillnaderna mellan EU och USA är stora, 

men inte för att de har motsatta preferenser, utan snarare för att USA har en 

tydlig preferens och att EU inte har en sådan i samma utsträckning. 

 

Rätten till skydd av privatliv i amerikansk rätt fokuserar vidare på att skydda 

privatlivet i hemmet från statens inverkan, jämfört med den EU-rättsliga rätten 

till skydd av privatliv som skyddar individen från angrepp från både statliga 

och icke-statliga organ, samt både innan- och utanför hemmet. Den europeiska 

rättstraditionen samt synen på privatlivet och den personliga integriteten lade 

grunden för införandet av en rätt att bli bortglömd i EU samt möjliggjorde för 

                                                
126 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 u., Norstedts juridik, Stock-
holm, 2014 [cit. Bernitz, Europarättens grunder], s. 183. 
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utfallet i Google-domen. I USA erkänns inte, som visats ovan, rätten att bli 

bortglömd i gällande amerikansk rätt utom i vissa begränsade former och inte 

när yttrandefrihet behöver eftersättas. Vidare kan sägas att det med hänsyn till 

USAs historia av att prioritera yttrande- och informationsfrihet framför privat-

livsskydd, framstår som mycket orimligt att en reglering liknande den europe-

iska skulle införas inom den närmsta tiden.127 Å andra sidan måste man ha i 

åtanke att det inte bara är EU som är beroende av de amerikanska IT-

tjänsterna, utan att även de amerikanska tillhandahållarna är beroende av en 

god marknad. Detta innebär att trots att en förnyad amerikansk dataskydds-

reglering knappast är att vänta, kan det tänkas att den amerikanska marknaden 

tar saken i egna händer och implementerar integritetshöjande företagsrutiner 

för att upprätthålla handeln med EU. Det finns här anledning att jämföra med 

vad som hände internt i Sverige, då vissa telekomleverantörer vägrade att lagra 

sina kunders uppgifter i samband med att datalagringsdirektivet128 upphävdes 

men den svenska implementeringen av direktivet129 fortfarande gällde130. Detta 

var troligen ett säljargument i samma grad som ett etiskt ställningstagande.  

 

Detta avsnitt behandlar som bekant i huvudsak relationen mellan EU och USA, 

men belyser också svårigheter som finns internt i EU. Avvägningen mellan 

rätten till skydd av privatliv och yttrande- och informationsfrihet (samt numera 

avvägningen mellan rätten att bli bortglömd och yttrande- och informations-

frihet) är långt ifrån självklar och det är en fråga om rättssäkerhet att ha fler 

riktlinjer och inte bara förlita sig på bedömningar som görs fall till fall. Detta är 

särskilt aktuellt nu, eftersom EU-domstolen verkar ha överlåtit de initiala 

bedömningarna till sökmotorleverantörer som behandlar personuppgifter. Det 

är högst tveksamt om detta är en lämplig lösning, då sökmotorerna tvingas 
                                                
127 Se exempelvis Werro, s. 298, Toobin, samt Luckerson, Victor, Americans Will Never Have 
the Right to Be Forgotten, Time, 2014-05-14, tidningens nätupplaga [cit. Luckerson].  
128 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av 
uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgäng-
liga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring 
av direktiv 2002/58/EG, EUT L 105, 13/4/2006, s. 54–63 [cit. datalagringsdirektivet]. 
129 Den så kallade ipred-lagen, civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genom-
förande av direktiv 2004/48 EG [cit. ipredlagen], som föreskrev ändringar i ett flertal olika 
lagar som exempelvis lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk [cit. 
upphovsrättslagen]. 
130 P3 Nyheter med Karlsten, Operatörer vägrar datalagra, Sveriges Radio, 2014-07-22, 
”http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=5911086” [cit. P3 Nyheter 
med Karlsten]. 
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agera förstainstans i vissa dataskyddsfrågor. Sökmotorleverantörer är inte 

rustade för att ta ett sådant ansvar och därför, som generaladvokaten befarar,131 

riskerar förfrågningar släppas igenom utan omsorgsfullare granskning eftersom 

de ekonomiska fördelarna av att godkänna förfrågningar ofta kan överväga 

nyttan av att ha kvar en länk132. Detta blir till syvende och sist ett yttrande- och 

informationsfrihetsrättsligt problem, eftersom domen riskerar att förlora öns-

kad effekt och istället leda till otillgängliggörande av information som egentli-

gen hade varit i allmänhetens intresse att ta del av via sökmotorer.   

                                                
131 Generaladvokatens förslag till avgörande, p. 133. 
132 Reglering av böter, ersättning och skadestånd finns i både dataskyddsdirektivet (artikel 22-
24, där den närmare regleringen överlåts till medlemsstaterna) och i den föreslagna allmänna 
uppgiftsskyddsförordningen (artikel 10a, 77 och 79), men framför allt bötesbeloppen är avse-
värt skärpta i den föreslagna allmänna uppgiftsskyddsförordningen – upp till en miljon euro 
eller 5 % av företagets årliga omsättning. 
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4 Den föreslagna allmänna uppgiftsskyddsförordningen och 

dess reglering av rätten att bli bortglömd 
I och med stora förändringar på personuppgiftsskyddsområdet ansågs en re-

form av dataskyddet inom EU vara nödvändig. Det nu gällande dataskydds-

direktivet från 1995 bedöms vara i stora delar förlegat framför allt på grund av 

utvecklad teknik, nya användningsområden för personuppgifter, globalisering 

och en ojämn implementering av direktivet i medlemsstaterna som lett till en 

svag harmonisering.133 I och med Lissabonfördragets ikraftträdande innehar 

unionen vidare en ny självständig rättslig grund för skyddet av rättigheterna i 

stadgan, däribland artikel 8 om rätten till skydd av personuppgifter som nu-

mera utgör bindande primärrätt134, samt grund för översynen av unionens 

regelverk för personuppgiftsskydd genom artikel 16.2 FEUF.135 Förslaget till 

en ny allmän uppgiftsskyddsförordning har fyra huvudsakliga syften och mål: 

(1) att harmonisera och effektivisera uppgiftsskyddet,136 (2) att förbättra den 

inre marknadens funktion,137 (3) att stärka den enskildas rättigheter och kon-

troll över sina personuppgifter138 samt (4) att stärka den globala dimension-

en139. Att det nya regelverket föreslås ta formen av en förordning innebär att 

det tidigare dataskyddsdirektivet såväl som nationell lagstiftning ersätts, med 

förhoppningen att det leder till en bättre harmonisering av medlemsstaternas 

lagstiftning.140 För förbättrandet av den inre marknaden märks framför allt 

förenklingar för att minska de administrativa bördorna samt inbyggt uppgifts-

skydd (privacy by design, artikel 23 m.fl.) och uppgiftsskydd som standard 

(privacy by default, artikel 33 m.fl.). För stärkande av enskildas rättigheter 
                                                
133 Betänkande av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor av den 22 november 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning 
om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det 
fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning) (COM(2012)0011 – C7-
0025/2012 – 2012/0011(COD)) [cit. betänkande av utskottet för medborgerliga fri- och rättig-
heter], Motivering – Inledning. 
134 Bernitz, Finna rätt, s. 81. 
135 Betänkande av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, Motivering – Inledning.  
136 Betänkande av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, Motivering – Ett samlat 
grepp på uppgiftsskydd. 
137 Betänkande av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, Motivering – Ytterligare 
främjande av inremarknadsaspekten. 
138 Betänkande av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, Motivering – Stärkande av 
enskildas rättigheter. 
139 Betänkande av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, Motivering – Stärkande av 
den globala dimensionen.  
140 Betänkande av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, Motivering – Ett samlat 
grepp. 
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genomförs förändringar främst gällande ett utökat territoriellt skydd (artikel 3 

m.fl. samt skäl 20), rätt till radering (artikel 17 samt skäl 53-54, det vill säga 

rätten att bli bortglömd – mer om benämningen nedan) och ett utökat skydd för 

barn (artikel 8 m.fl. samt skäl 29). Vidare ges samtycke en smalare definition 

då det i förslaget måste vara uttryckligt och inte underförstått, vilket annars är 

möjligt enligt det nu gällande direktivet (artikel 4.8 samt skäl 25). För stär-

kande av den globala dimensionen ska kommissionen behålla sin befogenhet 

att besluta huruvida tredjeländer har ett adekvat uppgiftsskydd, samt ges en ny 

möjlighet att även göra bedömningar av specifika sektorer inom tredjeländer 

(artikel 41). 

 

Den följande framställningen kommer att fokusera på rätt till radering, det 

utökade territoriella tillämpningsområdet samt det inbyggda uppgiftsskyddet 

och uppgiftsskyddet som standard, eftersom dessa tre områden anknyter närm-

ast till Google-domen och skyddet av rätten att bli bortglömd.  

 

4.1 Det utökade territoriella tillämpningsområdet 
I den föreslagna allmänna uppgiftsskyddsförordningen är det territoriella till-

lämpningsområdet för det europeiska dataskyddet vidare än vad det uttrycklig-

en är i det nu gällande dataskyddsdirektivet. Bland annat stadgas i artikel 3.1 

att: 

”Denna förordning ska tillämpas på behandlingen av personuppgifter 

inom ramen för den verksamhet som bedrivs av en registeransvarig eller 

registerförare som är etablerad i unionen, oavsett om behandlingen utförs 

i unionen eller inte.”  

Samma regel som EU-domstolen tolkade ur dataskyddsdirektivet uppnås alltså, 

men tillämpningsområdet för databehandling som sker utanför EUs geogra-

fiska gränser är i den föreslagna förordningen istället uttryckligen reglerat. 

Vidare ska enligt artikel 3.2 även sådana behandlare av personuppgifter som 

inte överhuvudtaget är etablerade inom unionen falla inom förordningens 

tillämpningsområde, om behandlingen de utför har anknytning till utbjudande 

av tjänster eller varor till registrerade inom unionen. Detta innebär att förord-
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ningens territoriella tillämpningsområde utökas än mer jämfört med det nu 

gällande dataskyddsdirektivet.  

 

Utökningen av det territoriella tillämpningsområdet kan verka betungande för 

registeransvariga, när det ibland är en fördel för personuppgiftsbehandlande 

företag att undvika EUs jurisdiktion eftersom EU ofta erbjuder ett starkt skydd 

för individen och ställer höga krav på ekonomiska aktörer. Å andra sidan kan 

man argumentera för att den föreslagna förordningen också leder till större 

förutsägbarhet för samtliga aktörer, inklusive de registeransvariga. Om den 

allmänna uppgiftsförordningen skulle antas som förslaget ser ut idag, skulle det 

inte råda oklarheter på samma sätt som det gör gällande dataskyddsdirektivet. 

Det skulle även minska risken för överraskande tolkningar i EU-domstolen, så 

som i Google-domen. Att tolkningen av direktivets territoriella område utföll 

till Googles nackdel var inte en självklarhet, även om det verkade finnas viss 

konsensus inom unionen att direktivet ska tolkas just så (se bland annat över-

ensstämmelsen med generaladvokatens förslag till avgörande).  

 

Resultatet som EU-domstolen nådde berodde i högsta grad på att en syftestolk-

ning141 tillämpades, då domarna sökte direktivets syfte genom dess tillkomst-

historia och innehållet i dess ingress för att bestämma hur det territoriella till-

lämpningsområdet lämpligen måste ha varit menat för att uppnå dessa mål. 

Domstolen tillämpade även en funktionell tolkningsmetod142, då de lade stor 

vikt vid EUs grundläggande mål i och med stadgan och utgick ifrån att reglerna 

skulle uppnå avsedd effekt, det vill säga att skydda rätten till privatliv. Dessa 

tolkningsmetoder är självklart helt legitima och vanliga i EU-domstolens ar-

bete, men jämfört med en tydlig reglering är de klart mindre förutsägbara. Till 

skillnad från vad som kan sägas angående det ”allmänna intresset” (som kan 

vinna på att vara vagt definierat, se diskussionen ovan i avsnitt 2.3), bör det 

territoriella tillämpningsområdet vara noga reglerat eftersom det inte i samma 

utsträckning som det allmänna intresset kan behöva förändras efter svängning-

ar i det allmänna medvetandet.  

 

                                                
141 Bernitz, Europarättens grunder, s. 185. 
142 Bernitz, Europarättens grunder, s. 185. 
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4.2 Rätt till radering  
Artikel 17 i den föreslagna allmänna uppgiftsskyddsförordningen beskriver den 

rättighet som anges i dataskyddsdirektivets artikel 12(b). I det tidigare förslaget 

till förordningen beskrevs rätten som en rätt att bli bortglömd och till radering, 

precis som vad som utläses av det nuvarande dataskyddsdirektivets artikel 

12(b) och 14(a) populärt kallas. Efter det senaste ändringsförslaget till den 

allmänna uppgiftsskyddsförordningen är dock rätten omdöpt till rätt till rade-

ring.  

 

I det nu gällande dataskyddsdirektivet finns enligt EU-domstolen, så som de 

visat i Google-domen, en implicit rätt att bli bortglömd. Detta utläses indirekt 

av artikel 6 och 7 i direktivet som anger situationer där personuppgiftsbehand-

ling är tillåten. Motsatsvis bör följaktligen en rätt till radering enligt EU-

domstolen därför finnas då behandlingen inte är tillåten. Eftersom bevarande 

räknas som behandling måste radering därför ske för att behandlingen ska 

kunna upphöra. Att så är fallet är dock inte självklart, vilket tydligt kommer till 

uttryck i generaladvokat Jääskinens förslag till avgörande. Han menar å andra 

sidan att någon allmän rätt till radering inte kan utläsas av direktivet i sin nuva-

rande form – endast en rätt till radering i de specifika angivna fallen så som de 

uttrycks i artikel 12(b), det vill säga på grund av ofullständighet eller felaktig-

het143. I den föreslagna allmänna uppgiftsskyddsförordningen blir motstridig-

heterna mindre, eftersom en allmän rätt till radering uttrycks explicit i artikel 

17.  

 

4.3 Det inbyggda uppgiftsskyddet och uppgiftsskyddet som standard 

Två nyheter i den föreslagna allmänna uppgiftsskyddsförordningen är princi-

perna om inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som standard (”privacy by 

design” och ”privacy by default”). Dessa principer innebär att uppgiftsskyddet 

ska beaktas under teknikens hela livscykel. På så sätt skiljer sig principerna 

från till exempel integritetsfrämjande teknik (”privacy enhancing technologies” 

                                                
143 Generaladvokatens förslag till avgörande, p. 104-111. Se även Hoboken, Joris van, The 
Proposed Right to be Forgotten Seen from the Perspective of Our Right to Remember, Amster-
dam, 2013, elektronisk upplaga [cit. Hoboken], s. 7. 
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[cit. PET]), som innebär teknik som appliceras på en redan färdig produkt.144 

Med inbyggt uppgiftsskydd följer integritetstänket istället med i hela produkt-

utvecklingskedjan och ska på så sätt garantera ett bättre uppgiftsskydd. Det 

innebär då att redan tillverkaren måste ta hänsyn till den föreslagna allmänna 

uppgiftsskyddsförordningen, inte bara slutanvändaren som agerar som register-

ansvarig.145 Uppgiftsskyddet som standard medför vidare att integritetsinställ-

ningar för produkter som standard ska korrespondera med allmänna uppgifts-

skyddsprinciper.146 Uppgiftsskydd som standard kan exempelvis innebära opt-

in-mekanismer, som innebär att en viss integritetskränkande åtgärd är otillåten 

som standard ända tills användaren uttryckligen angivit att denne tillåter den.  

 

4.4 Yttrandefrihet  
I den föreslagna allmänna uppgiftsförordningen är undantaget för yttrande-

frihet både flyttat och ändrat. I dataskyddsdirektivet har artikeln som anger att 

medlemsstaterna själva får göra undantag av yttrandefrihetsskäl en fram-

trädande ställning som artikel 9 i ordningen. I den föreslagna allmänna upp-

giftsskyddsförordningen är motsvarande artikel förpassad till slutet av förord-

ningen med artikelnummer 80. Yttrandefrihetsskyddet i den föreslagna all-

männa uppgiftsskyddsförordningen kommer att vara lika som i det nu gällande 

dataskyddsdirektivet, trots sin nya form av förordning med direkt tillämplighet, 

eftersom det överlåts till medlemsstaterna själva att implementera undantag 

som hänför sig till yttrandefrihet. Regleringen i detta hänseende, kommer alltså 

inte att ändras.  

 

4.5 Hur ser den föreslagna allmänna uppgiftsskyddsförordningen ut 

i avseenden som påverkar rätten att bli bortglömd? 

Den föreslagna allmänna uppgiftsskyddsförordningen följer det nu gällande 

dataskyddsdirektivet i stort, men med en del förändringar. Dessa förändringar 

                                                
144 Mitrou & Karyda, s. 4-5. 
145 Skäl 61 och artikel 23 i den föreslagna allmänna uppgiftsskyddsförordningen, samt Mitrou 
& Karyda, s. 6-7. Se även Konarski, Xawery, Karwala, Damian, Schulte-Nölke, Hans & 
Charlton, Shaun, Reforming the Data Protection Package, European Parliament, Bryssel, 2012 
[cit. Konarski m.fl.], s. 50-61. 
146 Skäl 61 i den föreslagna allmänna uppgiftsskyddsförordningen. 
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gäller främst de områden vilka har en stark anknytning till rätten att bli bort-

glömd. Det första som kan märkas är att det territoriella tillämpningsområdet 

skärps och möjligheterna för registeransvariga att undgå den europeiska juris-

diktionen blir färre. Rätten att bli bortglömd har fått en starkare ställning i den 

föreslagna förordningen, då den nu gäller både den registeransvarige såväl som 

tredje part som uppgifterna spridits till. Rättigheten får alltså en större omfatt-

ning och skulle med den föreslagna förordningen kunna beskrivas som mer 

”allmän”, precis som generaladvokaten uttrycker det i sitt förslag till avgö-

rande.147  

 

Artiklarna som reglerar yttrandefrihet i dataskyddsdirektivet är som bekant i 

den föreslagna allmänna uppgiftskyddsförordningen flyttade. Så länge innehål-

let är mer eller mindre lika kan detta tyckas vara ointressant. Faktum är dock 

att EU-domstolen i sin tolkning av EU-rätten tar hänsyn till vilken placering en 

regel har i regelverket.148 En hänvisning till artikel 80 sker visserligen i artikel 

17.3(a), men detta torde inte göra någon skillnad för uppfattningen om hur 

viktig artikeln är. Resonemanget här är något förenklat, EU-domstolen kommer 

knappast anse att yttrandefriheten är av mindre vikt bara för att den nämns 

senare i förordningen. Trots detta tål det ändå att övervägas om den ändrade 

placeringen tillsammans med vad som tidigare undersöktes i avsnitt 4, kan 

addera till intrycket att EU-rätten på dataskyddets område inte värderar yttran-

defriheten särskilt högt.  

 

Själva skälet till att införa en förordning istället för ett direktiv är som sagt att 

skapa en reglering som är jämnare över medlemsstatsgränserna.149 Detta upp-

nås tveklöst angående dataskyddet, men om yttrandefrihetsundantaget lämnas 

oreglerat kommer också skyddet för yttrandefriheten på dataskyddets område 

fortsättningsvis att vara ojämnt. De olika nivåerna av yttrandefrihetsskydd som 

råder i olika medlemsstater kan alltså tillåtas fortsätta. Vidare kan problemen 

också ses från motsatt håll – länder som har en inställning till yttrandefrihet 

mer lik USA kan använda denna ”lucka” för att låta fler undantag vara yttran-
                                                
147 Generaladvokatens förslag till avgörande, p. 108 och 136. 
148 Bernitz, Europarättens grunder, s. 185-186. 
149 Bernitz, Europarättens grunder, s. 180. Se även betänkande av utskottet för medborgerliga 
fri- och rättigheter. 
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defrihetsgrundade. Detta kan förvisso undanröjas genom EU-domstolspraxis på 

sikt, men det är i så fall oklart varför man inte valde att reglera det från början, 

precis som man ville reglera rätten att bli bortglömd (eller rätten till radering) 

för att undvika oklarheter.  

 

En förändring, som även den till synes kan verka trivial, är att parlamentet i sitt 

ändringsförslag har ändrat ”rätt att bli bortglömd och rätt till radering” till 

endast ”rätt till radering”. Enligt parlamentets motivering berodde ändringen på 

att man ville förtydliga rättens innebörd.150 Detta kan förvisso ha sin poäng, då 

rätten att blir bortglömd har varit föremål för diskussion en längre tid och getts 

diverse olika tolkningar. Det finns dessutom ingen konsensus om att rätten att 

bli bortglömd är en ”bra” rättighet, till skillnad mot exempelvis yttrandefrihet-

en som endast få har invändningar mot. Alltså kan det finnas strategiska skäl 

till ett namnbyte för att på så sätt ge rätten en nystart.  

 

Å andra sidan ska man inte underskatta betydelsen av begrepp. Gällande själva 

benämningen ”rättighet” finns exempelvis vissa resonemang kring om ifall 

rätten att bli bortglömd ska anses vara en rättighet för den registrerade, eller en 

skyldighet för den registeransvarige.151 Att rätten att bli bortglömd i alla lägen, 

trots en namnändring, behåller karaktären av en rättighet gör den enklare att 

accepteras av allmänheten jämfört med om den har kallats en skyldighet.152 

Namnändringen kan dock få andra konsekvenser, beroende på vilka värdering-

ar som läggs i ”radering” respektive ”bortglömd”. ”Radering” för semantiskt 

tankarna till handlingen att specifik information tas bort, medan ”bortglömd” 

snarare siktar på vad som ska uppnås med raderingen, nämligen glömska. Om 

man ser till rättens historiska rötter (droit à l’oubli), är den starkare kopplad till 

begreppet ”bortglömd” än ”radering”. ”Bortglömd” kan även tänkas ligga 

närmre de tidigare nämnda europeiska idealen om värdighet och viljan att ens 

                                                
150 Betänkande av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. 
151 Svantesson, Dan, ”Right to be forgotten” v. ”Duty to be forgetful”, and the Importance of 
Correct Labelling, Blawblaw, inlägg 2014-08-23, 
”http://blawblaw.se/2014/08/%E2%80%98right-to-be-forgotten%E2%80%99-v-
%E2%80%98duty-to-be-forgetful%E2%80%99-and-the-importance-of-correct-labelling/” [cit. 
Svantesson]. 
152 Svantesson. 
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namn ska få upprättelse.153 Därför är det inte orimligt att tänka sig att ”rätt till 

radering” gäller en rätt till radering av viss information, medan ”rätt att bli 

bortglömd” gäller att viss information ska glömmas bort fullständigt. Det 

räcker då kanske inte att den specifika informationen i ett visst sammanhang 

raderas, det måste eventuellt även exempelvis krävas att informationen för-

hindras att spridas. Europaparlamentets namnbyte kan därför ifrågasättas, 

eftersom deras övriga ändringsförslag snarare verkar sikta mot att ett större 

mått av glömska ska uppnås.154   

 

 

  

                                                
153 Ambrose, Meg Leta & Ausloos, Jeff, The Right to be Forgotten Across the Pond, Journal of 
Information Policy, vol. 3, 2013 [cit. Ambrose & Ausloss], s. 1-2. 
 
154 Se främst artikel 17.1: ”och att av tredje parter utverka att eventuella länkar till eller kopior 
eller reproduktioner av uppgifterna raderas”. 
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5 Rätten att bli bortglömd – i gränslandet mellan juridik och 

teknik 
Precis som yttrande- och informationsfrihet och rätt till privatliv ses alltså 

rätten att bli bortglömd på olika sätt i olika delar av världen. Som ovan visats 

är det tveklöst så att rätten att bli bortglömd är en rättighet som EUs lagstiftare 

tar på allvar och vill behålla. Vi kan alltså med säkerhet ponera att rätten att bli 

bortglömd ur ett EU-perspektiv anses vara skyddsvärd. Frågan kokar då ned till 

hur den ska tillvaratas på bästa sätt. Det är också denna fråga detta avsnitt 

söker utreda, självfallet utan anspråk på att undersöka alla möjliga alternativ.  

 

Lagstiftning är det verktyg som ligger juristen närmst till hands för att komma 

till rätta med diverse problem. Lagstiftning är dock bara ett hjälpmedel bland 

flera och kan med fördel kombineras med andra verktyg för att uppnå optime-

rade resultat. Ibland kan den juridiska inblandningen behöva inta en mindre 

roll, för att önskat slutresultat ska uppnås. Med den rättsinformatiska metoden 

följer att även mer tekniska lösningar än rena lagstiftningsåtgärder, liknande 

den föreslagna allmänna uppgiftsskyddsförordningen, bör övervägas. Dessa 

måste dock självklart likväl ha legalt stöd och sanktionsmöjligheter. Efter 

överblicken av dataskyddsdirektivet i det föregående avsnittet kommer därför 

alternativa lösningar för att tillgodose skyddet av rätten att bli bortglömd att 

redogöras för nedan. 

 

Nedan kommer fyra huvudkategorier av strategier för att tillgodo se rätten att 

bli bortglömd att diskuteras: (1) ekonomisk kompensation, (2) digital infra-

struktur till skydd för privatlivet,155 (3) strategier som bygger på begränsningar 

i tiden och (4) strategier som på olika sätt behandlar mängden tillgänglig data. 

Dessa är alternativa eller kompletterande till regleringen i den föreslagna all-

männa uppgiftsskyddsförordningen. Samtliga strategier bygger på regulativa 

medel, men har jämfört med den föreslagna allmänna uppgiftsskyddsförord-

ningen större tekniska inslag (den ekonomiska strategin undantagen). 

  

                                                
155 Författarens översättning. Benämns i originalspråk (Mayer-Schönberger) som ”Digital 
Privacy Rights Infrastructure”. 
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5.1 Ekonomisk kompensation 
Övriga strategier som kommer att diskuteras nedan förnekar självfallet inte att 

personuppgifter har ett ekonomiskt värde. De fokuserar dock på personuppgif-

ters mer mjuka värden, som exempelvis intresset av en bibehållen integritet. 

Denna kategori är i detta hänseende mer ekonomisk till sin art eftersom den 

sätter kompensation för skada som uppstår vid otillåtet beteende i centrum och 

utgör därför en reaktiv modell. Den skiljer sig likväl från den föreslagna all-

männa uppgiftsskyddsförordningen på så sätt att den sätter större tillit till en 

marknadslösning. 

 

Inledningsvis kan man tänka sig ett system som liknar de som redan existerar 

för skydd av immateriella rättigheter. Systemet är välkänt och accepterat i och 

med användningen på immaterialrättens område, och på så sätt för det med sig 

många fördelar i form av att vara välbeprövat. Systemet kallas för Information 

Privacy Rights eller personuppgiftsrättigheter [författarens egen översätt-

ning].156 Den bygger på en idé om en slags äganderätt till de egna personupp-

gifterna, precis som äganderätt till immateriella tillgångar. Personuppgiftsrät-

tigheter har ingen exakt definition, utan inrymmer de flesta system som på ett 

eller annat sätt söker skydda ”äganderätten” till personuppgifter.157 Det ameri-

kanska rättsinstitutet torts, som beskrevs ovan i avsnitt 3.3.2, är till exempel en 

typ av personuppgiftsrättighetsskydd men som i sin nuvarande form i USA inte 

utgör ett skydd för rätten att bli bortglömd.158 Det är dock fruktlöst att uttala sig 

om personuppgiftsrättigheters effektivitet per se, eftersom effektiviteten helt 

och hållet är beroende av hur de utformas och implementeras.159 Styrkan hos 

personuppgiftsrättigheter blir alltså delvis en juridisk fråga, men beror också på 

hur villiga individer är att ta eventuella avtalsbrott till domstolsprövning.160 

Benägenheten att begära domstolsprövning kan stärkas med exempelvis en för 

den registrerade fördelaktig bevisbörda, kriminalisering av orättfärdigt använ-

dande och sänkta rättegångskostnader för den registrerade.161  

                                                
156 Mayer-Schönberger, Viktor, Delete: the Virtue of Forgetting in the Digital Age, Princeton 
University Press, Princeton, New Jersey, 2009 [cit. Mayer-Schönberger], s. 134-135. 
157 Mayer-Schönberger, s. 135. 
158 Mayer-Schönberger, s. 142. 
159 Mayer-Schönberger, s. 135. 
160 Mayer-Schönberger, s. 143. 
161 Mayer-Schönberger, s. 140. 
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Vidare kan man föreställa sig än mer marknadsorienterade lösningar. Pamela 

Samuelson förespråkar ett kontraktuellt system för personuppgiftsrättigheter. 

Individer ska i detta system ha möjlighet att sälja rätten att använda deras 

personuppgifter.162 Samuelson menar att man på så sätt skulle uppnå effektivi-

tet och flexibilitet, samt en mer korrekt kompensering till personuppgiftsrättig-

hetsinnehavarna.163 Förutom detta skulle personuppgiftsrättighetsinnehavarna 

få en bättre förståelse för vad deras personuppgifter är värda samt tvinga före-

tagen som vill använda personuppgifterna att internalisera kostnaderna, istället 

för att låta kostnaden stanna på de registrerade.164 

 

Mårten Schultz menar liksom Samuelson att lösningen på dylik dataskydds-

problematik ligger i just de civilrättsliga sanktionerna. Enligt honom frångås ett 

traditionellt ansvarstänkande just i digitala miljöer, där man av outgrundliga 

skäl verkar se på överträdelser med blidare ögon. Denna trend bör vändas och 

detta görs på bästa sätt genom att öka individers kunskap om sina möjligheter 

att vidta stämning. Detta ska fungera avskräckande och på så sätt förhindra att 

överträdelser inträffar. Schultz förespråkar även i detta sammanhang en in-

byggd ansvarslösning genom att tillhandahållare av webbsidor i användarvill-

koren för internettjänster ska hänvisa tvister mellan användare till en sorts 

intern skiljedomstol.165 Detta är enligt uppsatsförfattaren något man skulle 

kunna ta fasta på och med lagstiftningens hjälp exempelvis ålägga tillhandahål-

lare av webbsidor att erbjuda en sådan tjänst.  

 

Man kan också tänka sig att personuppgifter ses som ren valuta, och på så sätt 

föra in delar av dataskyddet inom e-handelsdirektivets166 tillämpningsområde. 

Detta synsätt stöds även av Europaparlamentets utredning av dataskyddsrefor-

men och visst stöd kan även utläsas av Reding i hennes ovan anförda tal. I 

                                                
162 Samuelson, Pamela, Privacy As Intellectual Property?, Stanford Law Review, vol. 58, s. 
1125, 2000, elektronisk version av utkast till artikel [cit. Samuelson], s. 3. 
163 Samuelson, s. 41-42. 
164 Samuelson, s. 3. Se även Swire, s. 3. 
165 Angående detta stycke, se Schultz, Mårten, Det ansvariga internet, föreläsning vid Internet-
dagarna 2014-11-24 [cit. Schultz]. 
166 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga 
aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden, 
EUT L 178, 17/7/2000, s. 1–16 [cit. e-handelsdirektivet]. 
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Europaparlamentets utredning föreslås att individen ska ges medel att juridiskt 

angripa även ”gratis” tjänster som de fått tillgång till genom uppgivande av 

sina personuppgifter. De menar att den registrerade skulle kunna behandlas 

som en konsument i sedvanlig ordning och därmed ha möjlighet att angripa 

tjänsteleverantören med de rättsmedel som vanligen står till en konsuments 

förfogande vid fel i tjänst: fullgörelse eller återgång.167  

 

5.2 Digital infrastruktur till skydd av privatlivet  
I avsnittet ovan har olika strategier som inspirerats av existerande immaterial-

rättsligt skydd och fokuserar på ekonomisk kompensation diskuterats. Dessa 

har i stor utsträckning varit av regulatorisk natur. I detta avsnitt kommer de 

tekniska mekanismer som existerar för immaterialrättsligt skydd att diskuteras, 

samt hur de istället kan tillämpas för skydd av personuppgifter.  

 

Inom immaterialrätten används Digital Rights Management [cit. DRM] för att 

kontrollera rättigheters spridande. DRM innebär att information om rättighets-

skyddat material paras med metainformation om vem som får använda det och 

hur. Genom DRM görs alltså automatiska tester av om den som försöker an-

vända informationen är auktoriserad eller ej.168  

 

På samma sätt kan personuppgifter skyddas från olovligt användande. En stor 

fördel med DRM är att det fungerar som skydd även då personuppgifter ham-

nar utanför den egna statens jurisdiktion och kanske förs till en stat med ett 

rättssystem där personlig integritet inte respekteras. Det största problemet är 

dock att DRM precis som all annan krypteringsteknik kan kringgås av någon 

som är tillräckligt dedikerad. Dessutom är det ofrånkomligt att informationen i 

vissa stunder är okrypterad och då kan kopieras.169 

 

En ytterligare svårighet är hur systemet ska förstå vad som är inom och utanför 

"syftet" – ett väldigt abstrakt och mänskligt begrepp. Om man skulle komma så 

långt att tekniken kan förstå syftet, så kvarstår ändå problemet att tekniken 
                                                
167 Angående detta stycke, se Konarski m.fl., s. 66-67. 
168 Angående detta stycke, se Mayer-Schönberger, s. 144-145. Se även Mitrou & Karyda, s. 20. 
169 Angående detta stycke, se Mayer-Schönberger, s. 146-148. 
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måste övervaka sina användare för att tillse att de använder informationen 

korrekt. I och med detta skapar man en oönskad (och troligen integritetskrän-

kande) övervakning och skapar därmed eventuellt ytterligare integritets-

problematik.170  

 

5.3 Begränsningar i tiden 
De två ovanstående avsnitten har fokuserat på reaktiv ekonomisk kompensa-

tion (5.2.1) och proaktivt tekniskt skydd (5.2.2). Detta avsnitt behandlar istället 

problematiken att internet ”aldrig” glömmer och riktar sig på så sätt i högre 

utsträckning än de ovanstående avsnitten mot rätten att bli bortglömds kärna.  

 

Den metod som Mayer-Schönberger förespråkar för att komma till rätta med 

internets omänskliga minne bygger på att all information ska förses med bäst 

före datum. Det ska vara omöjligt att spara information utan att ha angett ett 

bäst före-datum, precis som det är omöjligt att spara en fil utan att döpa den. 

Datumet ska vara möjligt att ändra i efterhand och skapar alltså inte en absolut 

tidsmässig gräns för informationens användande. Detta kan tyckas göra meto-

den ganska tandlös, men Mayer-Schönberger menar att bäst före-datumens 

största förtjänst inte är att informationen vid ett visst skede raderas, utan att den 

bidrar till eftertanke kring att värdet av information inte är oändligt.171  

 

Mayer-Schönberger jämför bäst före-datumen med datorers redan befintliga 

”hushållsarbete” (”house keeping tasks”), när de rensar onödig lagrad informa-

tion automatiskt helt utan användarens inverkan på exempelvis vecko- eller 

månadsbasis. En rensning utefter utsatta bäst före-datum skulle alltså kunna 

läggas till datorns redan befintliga hushållsarbete och skulle därför inte vara 

särskilt komplicerat att implementera.172  

 

Mayer-Schönberger berör även problemet med att viss information som är 

känsligare kan kräva lagstiftade ”tak” för hur långt i framtiden bäst före datu-

                                                
170 Angående detta stycke, se Mayer-Schönberger, s 148-150. 
171 Angående detta stycke, se Mayer-Schönberger, s 171-173 samt 180. 
172 Angående detta stycke, se Mayer-Schönberger, s 174. 
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met får infalla.173 Lagstiftningsinstrumentet kan även användas för att förmå 

tillverkare att implementera rutiner för bäst före datum redan vid utvecklingen 

av olika tekniska hjälpmedel, alltså genom privacy by design, samt för att tillse 

att funktionen nyttjas av användarna.174 

 

En liknande lösning förespråkas av Jonathan Zittrain som menar att man borde 

överväga en slags Reputation Bankruptcy, en rykteskonkurs, på nätet. På så sätt 

skulle man kunna erbjuda en andra chans online. Zittrain menar att konkursen 

skulle innebära en fullständig radering av all information på nätet om personen 

ifråga. Det skulle alltså inte gå att välja att information som visar en i god 

dager stannar och information som visar en i dålig dager försvinner. På så sätt 

skulle ”priset” för konkursen vara att man blir en blind fläck på internet, vilket 

för utomstående då skulle vara en indikation på att en konkurs genomförts.175 

 

5.4 Mer eller mindre data  
Avslutningsvis ska frågan om vad problemet egentligen är beröras: om det 

finns för mycket eller för lite information online. Svaret kan spontant verka 

självklart – naturligtvis finns det väl för mycket information? Många lösningar 

på integritetsproblem på internet har därför ett angreppssätt som bygger på att 

man vill ta bort information. Detta är gemensamt för samtliga lösningar som 

hittills presenterats i avsnitten ovan och gäller i högsta grad även för så väl det 

nu gällande dataskyddsdirektivet som för den föreslagna allmänna uppgifts-

skyddsförordningen. Därför ska avslutningsvis möjligheten att det inte finns 

för mycket information på nätet, utan för lite, lyftas fram. Själva önskan att 

radera information bygger inte sällan på att man anser sig vara missrepresente-

rad. Costeja menade att han missrepresenterades av informationen som fanns 

tillgänglig på La Vanguardias hemsida. Av informationen gick det exempelvis 

inte att utläsa huruvida Costejas skulder nu är lösta, vilket Costeja menade 

visade honom i ett orättfärdigt ljus. För Mattias Goldmanns del kan hans citat i 

                                                
173 Mayer-Schönberger, s. 184. 
174 Mayer-Schönberger, s. 174. 
175 Angående detta stycke, Zittrain, Jonathan L., The Future of the Internet -- And How to Stop 
It, Yale University Press & Penguin, New Haven & London, 2008, elektronisk upplaga [cit. 
Zittrain], s. 228-229. 
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ett lösryckt sammanhang verka onödigt okänsligt och skulle kanske kunna 

framstå som mer angenämt om läsaren förstod mer av Goldmanns resonemang.  

 

Situationer tas alltså ur sitt sammanhang och lämnar mottagaren av informat-

ionen att själv fylla luckorna. För att fylla dessa luckor på ett korrekt sätt skulle 

man istället kunna tillse att mer information bli tillgänglig via nätet och alltså 

låta mer övervakas och dokumenteras. På så sätt skulle information för en 

betraktare framträda i ett korrekt ljus och missförstånd undvikas.176 I Costejas 

fall skulle det exempelvis kunna innebära att La Vanguardia-artikeln uppdate-

rades med information om att exekutionsförfarandet avslutats och information 

om hur Costejas ekonomiska situation ser ut nu.  

 

Det kan verka som att vad som ovan redogjorts för är ett övervakningssamhälle 

utan dess like, men förespråkare för en ökning av informationsflödet menar att 

själva makten i övervakning beror på att någon ensam har tillgång till övervak-

ningen (att den alltså är asymmetrisk).177 Om all information istället är transpa-

rent och tillgänglig för alla skulle därför maktobalansen enligt förespråkarna 

försvinna. En invändning kan vara att någon ändå kommer att vara bättre än 

någon annan på att använda informationen, vilket i sin tur ändå skulle leda till 

att maktbalansen rubbas.178 Vidare kan informationen aldrig bli komplett ef-

tersom mottagaren bara ser extern och inte intern information, som exempelvis 

personers tankar och syften.179  

 

Att komplettera all information på nätet så att all information finns tillgänglig 

om allt kan verka både omöjligt och orimligt. Men själva grundidén kan ge 

upphov till lösningar som inte följer det vanliga mönstret av radering. Ett 

praktiskt exempel på hur grundidén kan omsättas i verkligheten kommer fak-

tiskt från just Google. År 2007 införde Google i USA en kommentarfunktion 

för sina Google News som innebar att de som var berörda av en artikel hade 

möjlighet att kommentera artikeln i fråga så att kommentaren fanns oredigerad 

                                                
176 Angående detta stycke, se Mayer-Schönberger, s. 163-165. 
177 Mayer-Schönberger, s. 165. 
178 Mayer-Schönberger, s. 165. 
179Mayer- Schönberger, s. 166. 
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i anslutning till texten.180 Denna funktion skulle i författarens mening kunna 

fungera i fler sammanhang, genom att man ger registrerade personer en juri-

disk rätt att kommentera sina egna personuppgifter och på så sätt komplettera 

de registrerade uppgifterna.  

 

5.5 Vilka alternativ och kompletteringar finns till den föreslagna 

allmänna uppgiftsskyddsförordningen för att tillgodose rätten att bli 

bortglömd? 

Angående de mer ekonomiska lösningarna, kan den ekonomiska kompensa-

tionen enligt uppsatsförfattaren aldrig utgöra hela lösningen, eftersom annat än 

ekonomiska värden står på spel. Ekonomiska hänsynstaganden kan likväl vara 

en del av lösningen, eftersom det är viktigt att man erkänner personuppgifters 

ekonomiska värde och tydliggör värdet för gemene man (företagen är uppen-

barligen redan insatta), för att uppnå en jämnare maktbalans mellan privat-

personer och företag. Annars blir konsekvensen att de registrerade får bära de 

egentliga kostnaderna för sina egna personuppgifter (kostnaden utgör i detta 

fall den uteblivna ersättningen) medan företagen som använder dem bara skör-

dar fördelar. De kan exempelvis sälja personuppgifterna vidare, precisera sin 

marknadsföring enligt dem eller använda dem till andra vinstbringande, alter-

nativt kostnadssparande, åtgärder. Den lilla kompensationen för att lämna ifrån 

sig sina personuppgifter den registrerade får är kanske en engångsrabatt eller 

liknande. Deras personuppgifter kan samtidigt användas av företaget i en evig-

het vilket uppenbarligen inte står i proportion till vad den registrerade får betalt 

för sina uppgifter.  

 

Ett problem med att lägga för stort fokus på den ekonomiska kompensationen 

för användande av personuppgifter är dock att det kan få oönskade konsekven-

ser gällande rätten att bli bortglömd. Den främsta risken är att ett bortförhand-

lande av rätten att bli bortglömd i framtiden skulle kunna bli standard i exem-

pelvis användarvillkor. Det är möjligt att detta skulle ses som ett oskäligt av-

talsvillkor som kan jämkas, men med ett mer ekonomiskt synsätt så som de 
                                                
180 Meredith, Dan & Golding, Andy, Perspectives about news from people in the news, Google 
News Blog, 2007-08-07, ”http://googlenewsblog.blogspot.se/2007/08/perspectives-about-
news-from-people-in.html” [cit. Meredith & Golding]. 
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ekonomiska lösningarna förespråkar är det inte helt självklart att oskälighets-

bedömningen skulle vara densamma om den registrerade fått ”tillräcklig” 

ersättning för att ha avtalat bort sin rätt. Detta speciellt då rätten att bli bort-

glömd inte är en fundamental mänsklig rättighet och det är inte en självklarhet 

att den inte går att avtala bort (som exempelvis rätten till liv är omöjlig att 

avtala bort). Självklart kan ekonomiska sanktioner ha en starkt proaktiv inver-

kan precis som Schultz menar. Men eftersom rätten att bli bortglömd som ovan 

konstaterats berör värden som inte är isolerat ekonomiska, utan snarare ideella, 

kan ekonomiska sanktioner inte erbjuda en komplett lösning. 

 

Inte heller kan bäst före datumen som Mayer-Schönberger förespråkar utgöra 

hela lösningen, men är likväl ett möjligt steg på vägen. Det är viktigt att attity-

den kring personuppgifter och information på nätet förändras. All information 

har inte ett evigt värde och bäst före datum kan vara ett sätt att påkalla efter-

tanke. Bäst före datumen är också smidiga på så sätt att lösningen sträcker sig 

över territoriella gränser och de har en fördel liksom DRM i och med att de kan 

inkorporeras i datorers befintliga hushållsarbeten, som är beprövade och funge-

rande. Bäst före datumen har dock även samma problematik som DRM: det 

finns alltid någon som är mer teknikkunnig som kan ta sig förbi låsen som 

byggts. På samma sätt skulle någon kunna manipulera bäst före datum och 

försäkra att informationen bli evig. Ännu simplare är det faktumet att informat-

ionen behålls okrypterad innan bäst före datumets utgång och alltså kan kopie-

ras och spridas. Bäst före datumen är alltså inte särskilt effektiva, men kan 

uppnå sitt syfte genom att bidra till ökad eftertanke, vilket förhoppningsvis i 

sin tur leder till mer noggranna överväganden redan vid den första publicering-

en av personuppgifter.   

 

Gällande DRM-tekniken innebär den att ett stort ansvar läggs hos användarna, 

eftersom det är de som måste formulera metainformationen. I immaterialrätts-

sammanhang skapar detta inte större problem eftersom användarna i det seg-

mentet har stora resurser och starka ekonomiska incitament att lägga dessa på 

ett effektivt skydd. Då samma teknik ska skydda personuppgifter är dock an-

vändarna privatpersoner. Det är alltså dessa privatpersoner som måste förstå 

hur metainformationen ska formuleras på ett korrekt sätt och ha tid till att ägna 
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sig åt tidskrävande uppdateringar.181 Detta är DRMs stora baksida, eftersom 

det är tveksamt om det är rimligt att lägga en så stor arbetsbelastning på privat-

personer. DRM riskerar därför i personuppgiftsskyddssammanhang bli felak-

tigt eller undermåligt använt och därmed ineffektivt.  

 

Vad gäller möjligheten att kommentera på hemsidor som behandlar ens 

personuppgifter, finns stort potential. Själva dataskyddsdirektivet och den 

föreslagna allmänna uppgiftsskyddsförordningen lyfter egentligen fram själva 

tanken med detta: man ska ha rätt att radera inkorrekt eller ofullständig inform-

ation. Själva problemet är alltså bland annat att information är ofullständig. Då 

borde lösningen närmast till hand vara att tillåta en komplettering av den ofull-

ständiga informationen. Att lösningen i såväl dataskyddsdirektivet och den 

föreslagna allmänna uppgiftsförordningen stavas radering är vid närmare efter-

tanke därför något ologiskt. Precis som med de flesta lösningar som presente-

ras i detta avsnitt är kommentarsfunktionen inte en fullständig lösning, men 

erbjuder ett komplement som kan reducera en del av problemen som data-

skyddslagstiftningen önskar lösa.  

 

Som nämndes i ovan i avsnitt 2.4 är det av största vikt att lagstiftning på rätts-

informatikens område är teknikneutral, det vill säga vara tillämpbar på alla 

tänkbara tekniska medier, för att den ska kunna följa med i teknikens tempo 

som ofrånkomligen är snabbare än den tröga lagstiftningen. Här finns därför ett 

problem med att lagstifta om implementering av diverse skyddsmekanismer 

som presenterats ovan. Om bara några år kan dessa tekniker vara uråldriga, 

eller för simpla att ta sig förbi. Vidare kan det objekt som ska skyddas ha änd-

rats avsevärt. Det finns därför en viktig poäng i att göra så som gjorts i den 

föreslagna allmänna uppgiftsskyddsförordningen: att endast föreskriva i lösa 

termer att privacy by design och privacy by default ska tillämpas – även om det 

kan tyckas vara väldigt vagt.  

 

  

                                                
181 Mayer-Schönberger, s. 149. 
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6 Avslutande kommentarer 
Om Benthams panopticon kan bli verklighet i dagens samhälle som till allt 

större del utspelas online är omöjligt att säga. Vad som dock står klart är att 

människor i större utsträckning än någonsin har möjlighet att övervaka och 

finna personlig information, som annars skulle varit oåtkomlig, om varandra. 

  

EU-domstolen förmedlar i sitt förhandsavgörande i Google-domen att rätten att 

bli bortglömd har kommit till EU för att stanna, samt att den utgör ett viktigt 

skydd för den personliga integriteten. Individens intresse av att bli bortglömd 

uttrycks värderas högre än kommersiella intressen. För att rätten att bli bort-

glömd ska kunna bli överspelad av motstående rättigheter som yttrande- och 

informationsfrihet, måste det allmänna intresset av att ta del av informationen 

vara synnerligen starkt. 

  

EU-domstolens syn på rätten att bli bortglömd stärker det europeiska privat-

livsskyddet specifikt på dataskyddets område, men ger också en signal om hur 

högt privatlivsskyddet värderas allmänt inom EU. EU-rätten saknar likväl en 

preferens för antingen rätten till skydd av privatliv eller yttrande- och informat-

ionsfriheten och balanserar istället rättigheterna mot varandra. Detta blir ännu 

tydligare då den amerikanska klara preferensen för yttrande- och informations-

frihet ställs i kontrast. 

  

På så sätt kan man säga att EU har ett starkare privatlivsskydd än USA. Samti-

digt eftersätter inte EU yttrande- och informationsfriheten i den utsträckningen 

som rätten till skydd av privatliv eftersätts i USA, till förmån för yttrande- och 

informationsfriheten. Vidare bör noteras att det europeiska och amerikanska 

skyddet av respektive rättighet till viss del riktas mot olika hot – stat respektive 

privata och framför allt mediala aktörer – och att rättigheterna bland annat 

därför är olika utformade. Detta är vidare en viktig anledning till att rätten att 

bli bortglömd svårligen kan få fäste i USA, eftersom den riktar sig mot privata 

aktörer snarare än statliga. 
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Trots att rätten att bli bortglömd genom dataskyddsdirektivet och den före-

slagna allmänna uppgiftsskyddsförordningen är en del av endast EU-rätten, 

begränsas dess effekt inte till EUs geografiska område. Det blir därmed av stor 

vikt att en dialog förs med utomeuropeiska stater. Risken är annars att rätten att 

bli bortglömd blir ett tandlöst instrument eftersom den främst riktar sig mot 

information som publicerats på internet, som odiskutabelt är ett globalt forum. 

Med den nya allmänna uppgiftsskyddsförordningen kommer den europeiska 

jurisdiktionen troligen att utsträckas till att gälla all behandling som har an-

knytning till utbjudande av tjänster eller varor till registrerade inom unionen. 

Den påtagna jurisdiktionen måste dock vinna gehör från internationellt håll för 

att förordningen ska få genomslag. Hur detta ska gå till är en fråga i sig att 

utreda och som endast kunnat beröras översiktligt i detta arbete. 

  

Så som anmärkts i avsnitt 3 kan en del av lösningen följa av att den internat-

ionella marknaden självmant efterkommer de europeiska reglerna för att under-

lätta den egna handeln. Trots detta skulle det onekligen underlätta om bredare 

konsensus kunde uppnås med avseende på rätten att bli bortglömd på global 

nivå, eftersom internet aldrig kommer att vara annat än just en internationell 

företeelse. USA blir därför en viktig allierad att ha vid EUs sida, eftersom det 

är en stat med ojämförlig makt på det internationella planet, såväl som hem-

maarenan för några av de största plattformarna på internet. 

  

Den föreslagna allmänna uppgiftsskyddsförordningen förstärker skyddet av 

rätten att bli bortglömd framför allt på grund av det nyss nämnda utökade 

territoriella tillämpningsområdet samt genom att göra rätten mer ”allmän”, för 

att använda generaladvokat Jääskinens terminologi. Förutsatt att man anser att 

synen på rätten att bli bortglömd i stort sett är lika över hela världen, utgör den 

föreslagna allmänna uppgiftsskyddsförordningen en bra reglering. Problemet är 

dock att situationen är den motsatta. Förordningen är viktig för EU lokalt, där 

den kan bidra till ett utjämnat skydd mellan medlemsstaterna eftersom den blir 

direkt tillämplig på samma sätt i alla stater. Ett problem är dock att regleringen 

gällande undantag för yttrandefriheten i den allmänna uppgiftsskyddsförord-

ningen liksom i dataskyddsdirektivet lämnas till medlemsstaternas skön, vilket 

fråntar den föreslagna allmänna uppgiftsskyddsförordningen en del av dess 



 58 

annars möjliga genomslagskraft. På global nivå riskerar förordningen bli otill-

räcklig, eftersom internet som ovan konstaterats onekligen är en internationell 

företeelse. En ljuspunkt i förordningen är dock just regleringen av det inbyggda 

integritetsskyddet, eftersom sådana lösningar fungerar oavsett landsgränser. 

Problemet kvarstår dock att endast europeiska utvecklare omfattas av kraven, 

samt det ständiga bekymret att illvilliga aktörer kan ta sig förbi de flesta spär-

rar, bara motivationen är tillräcklig. 

  

De viktigaste komplementen till den föreslagna allmänna uppgiftsskyddsför-

ordningen gällande rätten att bli bortglömd ligger likväl i inbyggda lösningar. 

Uppsatsförfattaren tror personligen att lösningar som Mayer-Schönbergers bäst 

före-datum och den av Google introducerade möjligheten att kommentera 

informa-tion om sig själv i nyheter (tillsammans med den av författaren före-

slagna möjligheten att ge juridisk rätt att kommentera egna personuppgifter i 

allmänhet) är viktiga komplement för att tillgodose rätten att bli bortglömd. De 

ekonomiska sanktionerna kan visserligen fungera proaktivt, men de är till liten 

tröst då den personliga integriteten redan kränkts. Undertecknad tror istället, i 

likhet med Mayer-Schönberger, att det är viktigt att öka medvetenheten om att 

information endast har ett ändligt värde. Vidare är bekymret som ovan anförts 

oftare att information är inkomplett, snarare än att den behöver raderas helt och 

hållet. Kommentarsfunktionen kan framför allt i detta hänseende erbjuda ett 

viktigt alternativ till radering. På detta vis kan man också minska riskerna med 

att radera information som i nuläget bedöms vara onödig, men som i framtiden 

kanske omfattas av det allmänna intresset. 

 

Det är tveksamt vilken effekt rätten att bli bortglömd får i sin nuvarande ut-

formning i den förslagna allmänna uppgiftsskyddsförordningen, även då det 

specifikt gäller sökträffar i sökmotorer. Regleringen har fördelar på så sätt att 

slentrianmässiga sökningar på namn, inför exempelvis arbetsintervjuer eller 

dejter, inte ger träffar som önskats bli bortglömda. Med en mer dedikerad 

sökning, exempelvis genom användning av fantasifulla sökord, användande av 

en proxyserver182 med hjälp av vilken sökningen kan verka göras utanför EU 

                                                
182 Det vill säga en server som fungerar som en mellanhand mellan den faktiska användaren 
och sidan som besöks. På detta sätt kan användaren verka göra en sökning från en amerikansk 
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eller bara en sökning i en databas som listar borttagna resultat (och som av 

domens ordalydelse inte verkar falla under begreppet ”sökmotorleverantör”) få 

tillgång till det som skulle ha varit glömt. På så sätt uppnår inte rätten att bli 

bortglömd full verkningskraft med hjälp av den föreslagna allmänna uppgifts-

skyddsförordningen. Emellertid är kanske inte poängen heller en fullständig 

och vattentät radering, så som även Mayer-Schönberger argumenterar, utan 

snarare en förändring av attityden kring ihågkommande online. Detta kan 

mycket väl uppnås med förordningen. 

  

Avslutningsvis bör även anmärkas att den maktbefogenhet EU-domstolen 

indirekt har tilldelat Google, och andra sökmotorer, är bekymmersam av två 

skäl. För det första kommer Googles bifall av borttaganden knappast att över-

klagas. Raderingsbesluten som Google tar kommer därför med största sanno-

likhet sällan att granskas, förutom i undantagsfall som gällande Goldmann. Ett 

verktyg som kan användas för censur har följaktligen lagts i ett internationellt 

och inflytelserikt privat företags händer. Domen kan på yttrande- och informat-

ionsfrihetens område därför mycket väl ha gjort mer skada än nytta, trots att 

viljan verkar ha varit att ge individens rättigheter ett starkare skydd. Det fram-

står därför efter domen som mer brådskande än någonsin för EU att ge skarpare 

riktlinjer i frågan om hur förfrågningar ska hanteras, speciellt angående be-

dömningen om vad som är allmänt intresse.  

 

Det allmänna intresset är också vad som utgör det andra bekymret. Att allmänt 

intresse är ett subjektivt begrepp som måste bedömas från fall till fall är som 

argumenterat för i avsnitt 2.4 ofrånkomligt. Det är därför i uppsatsförfattarens 

mening högst olämpligt att låta ett icke-juridiskt organ göra denna bedömning, 

ens i ett initialt skede. Att låta sökmotorleverantörer göra bedömningen är 

måhända kostnadsbesparande, eftersom dataskyddsmyndigheterna då slipper ta 

hand om de flesta fall, men oförenligt med själva syftet med principen om 

rätten att bli bortglömd. Det är rent ut sagt motsägelsefullt av EU-domstolen att 

först fastslå att intresset för individen att bli bortglömd är så starkt att det går 

                                                                                                                            
server (som då är en proxyserver), medan denne i verkligheten gör sökningen från en svensk 
server (se WhatIs, Definition Proxy Server, ”http://whatis.techtarget.com/definition/proxy-
server” [cit. WhatIs]). 
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före diverse ekonomiska intressen, och i vissa fall även det allmänna intresset 

av informationsfrihet, för att sedan inte låta bedömningen av detta viktiga 

intresse avgöras av ett organ under EUs tillsyn. Det framstår, i uppsatsförfatta-

rens ögon, som slapphänt att å ena sidan understryka hur viktig en rättighet är 

för att sedan låta den bedömas av sin egentliga meningsmotståndare.  

 

Personligen tycker uppsatsförfattaren efter genomfört arbete att rätten att bli 

bortglömd är någonting skyddsvärt som bör behållas och förvaltas. Det största 

problemet är snarare hur detta ska göras på ett effektivt sätt för att samtidigt 

undvika att i för stor utsträckning inkräkta på andra viktiga rättigheters områ-

den, framför allt yttrande- och informationsfrihetens. Vidare är det en stor 

utmaning att tillgodose rättigheter som likt rätten att bli bortglömd främst 

kränks på internet, eftersom det finns lokala skillnader i hur man värderar 

rättigheter samtidigt som dessa ska tillgodoses i det globala forumet internet. 

Med tanke på internets snabba utveckling framstår det som troligt att fler och 

fler befintliga rättigheter kommer att få sina motsvarigheter på nätet, samt att 

fler specifika online-rättigheter kommer att skapas. Hur dessa på bästa sätt ska 

tillgodoses i framtiden blir en spännande problematik, som uppsatsförfattaren 

med en juristexamen i bagaget hoppas få vara med att lösa. 
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