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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Genom att googla en person kan du på bara några sekunder få en relativt heltäckande bild 

av personen ifråga. Sökmotorer och internet har revolutionerat både samhället och 

individers levnadsvanor genom att, på en enda plattform, göra det möjligt att sprida och 

ta emot information över hela världen. Allt större del av vår information och 

kommunikation förmedlas idag digitalt och passerar någon gång över internet.1  

Information som finns på nätet innehåller i många fall uppgifter om enskilda personer. 

Uppgifter som sprids över internet blir snabbt, enkelt och ofta permanent tillgängliga för 

alla personer som har internetåtkomst. Information som numera bara finns några 

knapptryck bort skulle utan internet falla i glömska efter en viss tid. En följd av den ökade 

digitalisering och möjligheten till informationsspridning är att skyddet för enskildas 

personuppgifter och skyddet för den personliga integriteten har blivit en allt viktigare 

fråga. Behandling och spridning av personuppgifter på internet blir aktuell i flera olika 

situationer. Personuppgifter kan exempelvis göras tillgängliga när information om en 

individ publiceras i en nättidning eller när en person delar med sig av sina uppgifter i 

sociala medier. Sökmotorer har idag en central roll i hur internetanvändare navigerar på 

nätet och insamlar information. Genom algoritmer kan sökmotorer samla in, indexera och 

sammanställa i princip all information som finns tillgänglig online. I sökmotorernas 

resultatlista kan det återfinnas personuppgifter om enskilda personer som personen i 

fråga, av olika anledningar, inte vill att allmänheten längre ska kunna ta del av. I maj 2014 

fastställde EU-domstolen i Google Spain att enskilda individer har en rätt att under vissa 

förutsättningar få sökresultat borttagna som uppkommer vid sökning på den berörda 

personens namn. Rätten kallas rätten att bli glömd och har skapat en livlig debatt kring 

yttrande- och integritetsaspekter på internet.2 

Skyddet för personuppgifter i Sverige och inom EU har sin grund i 

Dataskyddsdirektivet. När Direktivet antogs 1995 var internet ett relativt nytt fenomen 

och ingen kunde då förutse det stora genomslag och den särskilda ställning som internet 

                                                 

1 SOU 2007:22, s. 68.  
2 Se t.ex. Noorlander Peter, Google Spaincase: ECJ has straightjacketed the librarian, LCE Media Policy 

Project Blog, 14 maj 2014 och Arthur, C, Explaining the right to be forgotten – the newest cultural 

shibboleth, The Guardian, 14 maj 2014. 
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skulle få. Under 2010 presenterade EU-kommissionen en strategi för att påbörja ett  

omfattande arbete med att förändra skyddet av personuppgifter inom unionen.3 År 2012 

lade kommissionen fram ett förslag till en ny reglering av personuppgifter i syfte att 

modernisera och stärka skyddet för personuppgifter.4 Kommissionens arbete utmynnade 

i en ny Dataskyddsförordning som antogs i april 2016 och som träder i kraft i maj 2018.5 

 

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att utreda och analysera de rättsliga 

efterverkningarna av EU-domstolens avgörande i Google Spain och den däri tolkade 

rätten att bli glömd. För att uppnå detta övergripande syfte inriktas analysen mot två 

delsyften. Det första delsyftet är inledningsvis att utröna och klargöra vad rätten att bli 

glömd innebär i praktiken, med fokus på sökmotorer, utifrån det ovan nämnda avgörandet 

samt utifrån hur rätten kommer till uttryck i Dataskyddsförordningen.6  

Det andra delsyftet är att analysera och diskutera den problematik som rätten att bli 

glömd innebär och vilka konsekvenser som uppstår i ljuset av Google Spain. Avgörandet 

i Google Spain påvisar bland annat det faktum att skyddet för personuppgifter och den 

personliga integriteten är allt mer relevanta rättigheter att beakta i dagens samhälle. I 

konflikt med den personliga integriteten och skyddet för personuppgifter finns yttrande- 

och informationsfriheten vilka kan bli begränsade vid införandet av ett stärkt skydd för 

den personliga integriteten. För att lösa denna konflikt krävs att det vidtas en 

rättighetsavvägning. Det är därför av intresse att analysera olika aspekter av de aktuella 

rättigheterna och hur avvägningen genomfördes av domstolen i Google Spain. Internets 

globala omfattning medför nya rättsliga utmaningar och jurisdiktionsproblem. Därmed 

uppstår även problematik avseende det territoriella tillämpningsområdet för rätten att bli 

glömd vilket är ytterligare ett av föremålen för analys i uppsatsen.  

 

 

                                                 

3 Kommissionens pressmeddelande, 4 november 2010.  
4 Kommissionens förslag till Dataskyddsförordning, 25 januari 2012. 
5 Europeiska unionens officiella tidning, L 119, 4 maj 2016. 
6 Rätten att bli glömd är nu kodifierad i Dataskyddsförordningen, art. 17.  
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1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar skyddet för personuppgifter och personlig integritet främst inom 

EU-rätten även om vissa delar inom svensk rätt kommer att diskuteras. Avgränsning sker 

här också till att behandla skyddet för personuppgifter på internet. Eftersom uppsatsen 

bygger på avgörandet i Google Spain utgår diskussioner kring rätten att bli glömd  från 

sökmotorer och inte från hur rätten tillämpas på en vanlig webbplats, dock kan viss 

jämförelse med andra webbplatser komma att ske. Vid användning av namnet Google kan 

det också innefatta sökmotorer i generell mening eftersom Google Spain avgörandet och 

rätten att bli glömd gäller för alla sökmotorer och inte endast för Google. Fokus är främst 

på Google eftersom de är den dominerande sökmotorn i Europa.7 Uppsatsen avgränsas 

även till att behandla i huvudsak Dataskyddsdirektivet och Dataskyddsförordningen och 

därmed inte andra EU-rättsliga specialregleringar angående personuppgifter som 

exempelvis för brottsbekämpning.8 

 

1.4 Metod och material 

Framställningen i uppsatsen utgår från den rättsdogmatiska metoden samt den EU-

rättsliga metoden. Ett av rättsdogmatikens syften är att fastställa kärnan i ett rättsligt 

problem för att därefter, utifrån relevanta rättskällor, beskriva, tolka och analysera 

gällande rätt för att försöka finna en lösning på problemet.9 Metoden syftar även till att 

kritiskt granska det gällande rättsläget och det som framkommit i analysen av gällande 

rätt.10 Den EU-rättsliga metoden präglas främst av två olika faktorer. Dels det faktum att 

EU-domstolens tolkning av EU-rätten innebär en ny rättsordning, rule of law, och dels att 

EU-fördraget innehåller medel för att genomdriva och kontrollera EU-rätten.11 Vidare 

tillämpas oftast en ändamålstolkning och allmänna rättsprinciper väger tungt.12 Då 

uppsatsen till stor del bygger på en analys av EU-rättsliga regleringar så som domar, 

direktiv och förordning appliceras här den EU-rättsliga metoden för att på så vis, genom 

                                                 

7 Wisterberg, E, Så stor är Googles dominans i Sverige, Dagens Media, 31 mars 2015. 
8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/680 den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 

avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, 

avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och 

om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF.  
9 Kleineman, s. 21.  
10 Kleineman, s. 35.  
11 Reichel, s. 121.  
12 Reichel, s. 125.  
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ändamålstolkning, försöka utröna vad denna rätt innebär i den relevanta situationen. Den 

rättsdogmatiska metoden är genomgående i uppsatsen och den däri innehållande analysen 

för att fastställa gällande rätt, de problem som uppstår och kritiskt granska dessa. 

Materialet som används i uppsatsen är främst rättsakter och bindande praxis13 från EU-

domstolen, litteratur samt i vissa delar svenska förarbeten. Litteraturen avseende  

Dataskyddsförordningen är dock relativt begränsad eftersom Förordningen är så pass ny.  

Ett flertal elektroniska källor och artiklar kommer att användas för att i analysen 

allsidigt kunna belysa den pågående debatt och kritik som uppkommit efter Google Spain. 

Till viss del används EU-rättslig soft law, dvs. icke bindande dokument från EU-organ, 

för uppsatsen är det främst aktuellt med dokument utgivna av Artikel 29-ruppen. Då soft 

law är icke bindande kan den inte bli föremål för prövning av EU-domstolen men har 

trots det en påtaglig normerande verkan eftersom den bidrar till tolkning och utfyllnad av 

bindande EU-rättsliga regleringar.14 Även Generaladvokatens förslag till avgörande i 

Google Spain kommer att diskuteras vilket också hör till den icke bindande 

sekundärrätten och kan därmed i vissa fall vara vägledande.15 Slutligen används 

dokumentation från Google, denna dokumentation har ingen given rättslig ställning utan 

tillämpas endast för att påvisa och exemplifiera hur rätten att bli glömd har tolkats och 

implementerats i praktiken av Google.  

 

1.5 Disposition  

Uppsatsen inleds med kapitel 2 som beskriver vad den personliga integriteten innebär och 

hur personuppgifter skyddas inom EU. I kapitel 3 presenteras  Google Spain samt rätten 

att bli glömd med fokus på begreppets innebörd i Google Spain och 

Dataskyddsförordningen. Därefter sker i kapitel 4 en genomgång för hur rätten att bli 

glömd har tolkats, implementerats och tillämpats av EU-organ, Google och svensk 

domstol. I kapitel 5 analyseras de konsekvenser som uppstår i samband med Google 

Spain. Diskussionen inleds med att fokusera på problematiken mellan rätten att bli glömd 

och yttrande- och informationsfriheten. Fokus övergår sedan till  att diskutera det 

territoriella tillämpningsområdet av Google Spain. Uppsatsen avslutas med en kort 

sammanfattning och avslutande reflektioner. 

                                                 

13 Hettne, s. 40. 
14 Reichel, s. 127 f.  
15 Hettne, s. 40. 
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2 Skyddet för personuppgifter 

2.1 Inledning 

Grunden i skyddet för personuppgifter återfinns i rätten till personlig integritet och de 

båda rättigheterna är därigenom starkt sammanbundna med varandra.16  Så länge som en 

person är möjlig att identifiera med hjälp av information finns det också en risk för att 

den personliga integriteten påverkas. Skyddet för personuppgifter och den däri 

innefattande personliga integriteten regleras både i internationella överenskommelser så 

som Stadgan och EKMR och genom nationell lagstiftning som till del bygger på 

regleringar från EU. 

I följande kapitel tydliggörs vad begreppet personlig integritet innebär för att skapa 

en grund för analysen och rättsläget gällande skyddet för personuppgifter och den 

personliga integriteten. Därefter sker en genomgång av hur regleringen av skyddet för 

personuppgifter och integritet utrycks i EKMR och Stadgan. Vidare presenteras de 

grundläggande begreppen gällande personuppgifter utifrån Dataskyddsdirektivet och 

personuppgifters ställning på internet. Kapitlet avslutas med att kort presentera 

Dataskyddsförordningen och dess eventuella nyheter inom personuppgiftsskyddet.  

 

2.2 Begreppet personlig integritet 

I Sverige återfinns ett grundlagsstadgat skydd för den personliga integriteten i RF 2:6 som 

föreskriver att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den 

personliga integriteten. Det finns dock ingen exakt definition av begreppet personlig 

integritet och det är inte heller enkelt att fastställa en allmän och entydig 

begreppsbestämning.17 Begreppet innehållet flera olika aspekter vilket gör att det är svårt 

att bestämma utifrån en positiv och heltäckande beskrivning.18 Att det är ett svårdefinierat 

begrepp torde bero dels på att uppfattningen om innebörden kan variera från person till 

person, vissa människor är mer öppna med sina liv medan andra föredrar en mer privat 

hållning. Dels kan uppfattningen om vad som inbegrips i personlig integritet variera 

mellan olika samhällen, kulturer, tidsåldrar och rättstraditioner.19 

                                                 

16 Kranenborg, s. 228.  
17 Prop. 2009/10:80, s. 175. 
18 SOU 2008:3, s. 244.  
19 Magnusson Sjöberg, s. 144.  
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Det har utan framgång gjorts flera försök, både inom doktrin och inom lagstiftningsarbete, 

för att fastställa en definition av begreppet personlig integritet.20 Resultaten av de olika 

försöken att definiera begreppet är däremot i viss mån lika, nämligen att integriteten kan 

ses som en sfär som i olika skikt omsluter den enskilde. I den yttre delen av sfären 

återfinns integriteten i fysisk form dvs. kroppslig, materiell och rumslig integritet. Till 

detta kan hänföras exempelvis fängelsestraff och tvångsvård. Generellt sett görs en 

skillnad mellan kroppslig integritet och personlig integritet. Den personliga integriteten 

hänförs till den inre delen av sfären och är starkt sammanbunden med individens egen 

personlighet. Till den inre delen av sfären infattas också information om den  enskilde 

och användning av identifierbar data.21  

Med hänsyn till det digitala samhället som vi lever i och den fortsatta snabba 

tekniska utvecklingen kan vad som innefattas i den personliga integriteten komma att 

förändras över tid.22  En fastställd definition av begreppet skulle således kunna bli 

förlegad efter en viss tid och det kanske därför inte är önskvärt att fastställa en alltför snäv 

och precis definition. Framställningen i uppsatsen utgår från perspektivet att den 

personliga integriteten är det innersta skiktet i den ovan beskrivna sfären som innefattar 

personlig information om den enskilde och som den enskilde bör vara skyddad från att 

utsättas för intrång i.  

 

2.3 Internationell reglering av personuppgiftsskydd 

2.3.1 Skyddet för privatliv enligt EKMR 

EKMR ratificerades av Sverige 1953 och inkorporerades som svensk lag 1995.23 Enligt 

RF 2:19 får inte lagar eller föreskrifter meddelas i strid med konventionen vilket antyder 

att konventionen har ett visst företräde framför intern svensk rätt. Konventionens 

bestämmelser och Europadomstolens praxis ska tillämpas av svenska domstolar och 

myndigheter vilket vanligtvis benämns som konventionskonform lagtolkning.24 Enligt 

Lissabonfördraget art. 6.3  ska de grundläggande rättigheterna så som de garanteras i 

EKMR ingå i EU-rätten som allmänna principer och enligt art. 6.2 ska unionen ansluta 

                                                 

20 Se bl.a. Strömholm, SOU 2007:22 och SOU 1984:54. 
21 SOU 2007:22, s. 65.  
22 Bernal, s. 33.  
23 SFS 1994:1219. 
24 Bernitz m.fl., s. 82. 
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sig till EKMR även om detta ännu inte skett. EKMR har således en stark ställning inom 

unionen och inom EU-domstolens praxis.  

I EKMR art. 8 stadgas att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, 

sitt hem och sin korrespondens. Huvudsakligen skyddar artikeln från att staten inte 

ingriper i rätten till privatliv men den uppställer också en skyldighet för staten att vidta 

åtgärder för att skydda den enskildes privatliv.25 En stat kan därför bryta mot art. 8 genom 

att underlåta att skapa ett tillräckligt skydd för individer eller att acceptera en redan 

existerande situation som kränker privatlivet.26 För att upprätthålla ett fullgott skydd bör 

en stat därför utfärda lagar och regler som skyddar rätten till respekt för privatlivet samt 

se till att dessa följs genom kontroll av myndigheter. Rätten till privatliv är inte absolut 

och kan enligt art. 8.2 begränsas med stöd i lag om det är nödvändigt med hänsyn till 

bland annat statens säkerhet, den allmänna säkerheten eller till skydd för hälsa eller för 

andra personers fri-och rättigheter.  

Flera olika aspekter och omständigheter kan hänföras till privatlivet vilket gör att 

det är svårt att fastslå en generell definition. Här ger praxis från Europadomstolen 

vägledning i vad begreppet omfattar.27  Rätten till respekt för privatliv omfattar rätt till 

skydd för rykte, förtal eller nedsättande uppgifter. Frågan om skydd för privatlivet 

uppkommer ofta i situationer när media publicerat artiklar om eller bilder på enskilda 

individer. Här måste en avvägning göras för att fastslå vilket intresse som väger tyngst – 

allmänhetens intresse att ta del av informationen enligt EKMR art.10 som stadgar rätt till 

yttrandefrihet eller den enskilde personens intresse av att skydda sitt rykte och sin 

integritet enligt art. 8. 28 Om det således finns ett stort allmänt intresse av ogynnsam 

information som publicerats om en viss individ kan yttrandefriheten i vissa fall väga 

tyngre än skyddet i art. 8. 

 

2.3.2 Skyddet för privatliv enligt Stadgan 

Efter att Lissabonfördraget trädde i kraft 2009 har Stadgan enligt art. 6.1  i 

Lissabonfördraget samma rättsliga ställning som fördragen vilket innebär att den är 

bindande som primärrätt. I de fall då Stadgan anger preciserade rättigheter har dessa 

                                                 

25 Danelius, s. 365. 
26 Se t.ex. Vilnes m.fl. mot Norge. 
27 Danelius, s. 364. 
28 Se t.ex. Axel Springer AG mot Tyskland och von Hannover mot Tyskland.  
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direkt effekt och ska därmed tillämpas både av EU-domstolen och nationella domstolar 

när de tillämpar EU-rätten.29 

I Stadgan art. 7 föreskrivs att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och 

familjeliv, hem och kommunikation. Artikeln är snarlik art. 8 i EKMR och har också i 

stort sett samma innebörd.30 I Stadgan fastslås även i art. 8 en uttrycklig rätt till skydd för 

personuppgifter. Stadgan är den enda internationella överenskommelsen som separerar 

de två rättigheterna.31  Art. 7 och art. 8 är starkt sammanbundna med varandra samt med 

art. 8 i EKMR.32 Rätten till respekt för privatlivet avseende behandling av personuppgifter 

som omfattas av art 7 och art. 8 i Stadgan omfattar varje uppgift som rör en identifierbar 

fysisk person. De begränsningar som lagligen kan göras enligt art. 7 i Stadgan är desamma 

som de begränsningar som kan tolereras enligt art. 8 EKMR.33  För detta finns även stöd 

i Stadgan art. 52.3 som föreskriver att i den mån Stadgan omfattar rättigheter som 

motsvarar de i EKMR ska Stadgans rättigheter ha samma innebörd och räckvidd som de 

i EKMR. I Stadgan art. 52.1 återfinns de begränsningar som får göras av de 

grundläggande rättigheterna som är fastslagna i Stadgan. Enligt artikeln ska varje 

begränsning som sker vara föreskriven i lag och får, med beaktande av 

proportionalitetsprincipen, endast göras om de är nödvändiga och svarar mot mål av 

allmänt intresse eller behovet av skydd för andra människors fri- och rättigheter.  

 

2.4 EU-rättsligt skydd för personuppgifter 

2.4.1 Dataskyddsdirektivet och relevanta begrepp 

I Sverige skyddas enskildas personuppgifter genom PuL som bygger på EUs 

Dataskyddsdirektiv från 1995. Dataskyddsdirektivet skapades med syfte att inrätta en 

gemensam hög nivå för integritetsskydd inom EU och möjliggöra ett fritt flöde av 

personuppgifter mellan medlemsländerna.34 Vidare är syftet med Direktivet enligt art.1.1 

att skydda personers grundläggande rätt till privatliv i samband med behandling av 

personuppgifter. Enligt Dataskyddsdirektivet art. 2 a är en personuppgift varje uppgift 

som direkt eller indirekt avser en identifierbar eller identifierad person. Exempelvis är 

                                                 

29 Bernitz m.fl., s. 84. 
30 Vested-Hansen, s. 153. 
31 Kranenborg, s. 228.  
32 Förenade målen C-92/09 och C-93/09, p. 47.  
33 Förenade målen C-92/09 och C-93/09, p. 52.  
34 Petersson & Reinholdsson, s. 27.  
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namn, personnummer och adress personuppgifter men även andra uppgifter så länge som 

de kan användas för att identifiera en person.35 Krypterade uppgifter kan därmed utgöra 

personuppgifter så länge som någon har möjlighet att göra uppgifterna läsbara och 

därmed identifierbara.36 Det krävs inte att informationen om personen ifråga är sann för 

att det ska definieras som en personuppgift så länge som uppgiften kan användas för att 

identifiera en person.37 Begreppet behandling av personuppgifter har en vidsträckt 

omfattning och innefattar enligt Direktivet art. 2 b varje åtgärd eller serie av åtgärder som 

vidtas angående personuppgifter så som insamling, registrering, organisering, lagring, 

sammanställning och spridning. Den som ansvarar för behandlingen och därmed 

bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen kallas enligt art. 2 c 

registeransvarig. Inom svensk rätt brukar den registeransvariga benämnas som 

personuppgiftsansvarig vilket också är begreppet som används fortsättningsvis i denna 

framställning. För att en behandling av personuppgifter ska vara tillåten krävs att vissa 

grundläggande förutsättningar enligt art. 6 i Direktivet är uppfyllda. Bland annat 

föreskrivs att personuppgifter ska behandlas på ett korrekt och lagligt sätt, de ska samlas 

in för berättigade ändamål, uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte omfatta mer 

än nödvändigt samt uppgifterna ska inte förvaras längre än nödvändigt. Vidare stadgas i 

art. 7 olika principer som gör att en behandling av personuppgifter är tillåten. Det är bland 

annat tillåtet att behandla personuppgifter om den registrerade har samtyckt till 

behandling, behandling är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller behandling är 

nödvändig för ändamål som rör berättigade intressen hos den personuppgiftsansvarige 

eller hos tredje man och deras intressen väger tyngre än den registrerades intresse av rätt 

till privatliv.  

 

2.4.2 Personuppgifter på internet 

Behandling av personuppgifter på internet sker på flera olika sätt genom att en individ 

exempelvis registrerar sig på en webbplats eller att webbplatser publicerar information 

innehållandes personuppgifter. När information publiceras på internet blir den tillgänglig 

för alla i världen med internetåtkomst. Personuppgifterna blir således åtkomliga även för 

tredje land utanför unionen.38  Enligt Direktivet art. 25 får en överföring till tredje land 

                                                 

35 WP 139, Opinion 4/2007, s. 13.  
36 Petersson & Reinholdsson, s. 49. 
37 WP 139, Opinion 4/2007, s. 6. 
38 Petersson & Reinholdsson, s. 151. 



10 

 

endast ske om landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå. För att avgöra om landet 

har en adekvat skyddsnivå ska enligt art. 25.2 en bedömning ske utifrån alla förhållanden 

som är kopplade med en överföring, exempelvis uppgifternas art, behandlingens ändamål 

och rättsreglerna i det tredje land dit uppgifterna överförs. Kommissionen kan besluta om 

ett tredje land säkerställer en adekvat skyddsnivå och att en överföring av personuppgifter 

till tredje land därmed är förenlig med Direktivet.39 Detta förfarande blir tämligen 

komplicerat om det skulle appliceras på varje behandling av personuppgifter på internet 

eftersom information, som nämnts tidigare, blir tillgänglig globalt och därmed utanför 

EUs gränser. 

Frågan om det föreligger en överföring till tredje land vid publicering av 

personuppgifter på internet har prövats av EU-domstolen i Lindqvist målet från 2003.40 

Lindqvist hade publicerat vissa personuppgifter om sina arbetskamrater på en 

webbplats.41 Frågorna som ställdes till EU-domstolen var dels om en publicering av 

personuppgifter på en webbplats innebar en behandling av personuppgifter och dels om 

publicering på internet innebar en överföring till tredje land. Ytterligare en fråga som 

ställdes gällde huruvida Direktivets bestämmelser stod i strid med yttrandefriheten.42 

Domstolen fastslog inledningsvis att publicera personuppgifter på en webbplats på 

internet innebär en behandling av personuppgifter och publiceringen omfattas därmed av 

Dataskyddsdirektivet. Därefter prövade domstolen huruvida en publicering av 

personuppgifter på internet innebar en överföring till tredje land eftersom en webbplats 

är tillgänglig över hela världen och inte bara inom unionen. Domstolen gjorde sin 

prövning utifrån huruvida lagstiftaren hade för avsikt att en överföring ska omfatta 

åtgärder som innebär publicering på internet.43 De framhöll att med hänsyn till det tidiga 

stadie som internet var i när Direktivet tillkom och att det inte finns några konkreta 

bestämmelser som kan tillämpas på internetanvändning kan det inte antas att lagstiftarens 

avsikt var att låta internetpublicering innebära en överföring till tredje land trots att 

uppgifterna blir tillgängliga för personer i tredje land.44 Domstolen konstaterade också 

det faktum att om förfarandet innebär en överföring till tredje land skulle personuppgifter 

                                                 

39 Dataskyddsdirektivet, art. 25.6.  
40 C-101/01 Lindqvist, p. 27. 
41 C-101/01 Lindqvist, p. 12f. 
42 C-101/01 Lindqvist, p. 18.  
43 C-101/01 Lindqvist, p. 62.  
44 C-101/01 Lindqvist, p. 68. 
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inte alls kunna göras tillgängliga på internet.45  Domstolens slutsats var att publicering av 

personuppgifter på en webbplats inte utgör en överföring till tredje land om servern som 

tillhandahåller webbplatsen är etablerad i ett medlemsland.46 Domstolen fann det inte 

nödvändigt att ytterligare utreda frågan huruvida en person från tredje land har haft 

tillgång till den aktuella webbplatsen eller huruvida webbhotelleverantörens server rent 

fysiskt befinner sig i ett tredje land.47 Således finns det fortfarande vissa oklarheter 

gällande överföring till tredje land. Gällande frågan angående Direktivet i förhållande till 

yttrandefriheten framförde EU-domstolen att Direktivet i sig inte står i strid med 

yttrandefriheten,  men att det ankommer på de nationella domstolarna att se till att det 

uppnås en korrekt jämvikt mellan de rättigheter och intressen som berörs.48 

 Den slutsats som EU-domstolen når i Lindqvist-målet framstår enligt min mening 

som fullt rimlig och ändamålsenlig. Precis som domstolen konstaterade skulle i stort sätt 

ingen publicering på internet kunna ske om en publicering av personuppgifter på internet 

innebar en överföring till tredje land. Om så var fallet skulle hela konceptet bakom 

internet som en informationsspridare fallera. 

 

2.5 Dataskyddsförordningen 

Den nya Dataskyddsförordningen träder i kraft i maj 2018 och ersätter då 

Dataskyddsdirektivet och därmed även den svenska regleringen i PuL.49 Syftet med att 

införa en ny reglering kring dataskydd är bland annat att stärka skyddet för enskildas 

personuppgifter samt få en enhetlig tillämpning av skyddet för personuppgifter inom 

unionen.50 Globaliseringen och den tekniska utvecklingen har skapat nya utmaningar 

gällande skyddet för personuppgifter och den personliga integriteten. Insamlingen, 

utbytet och delningen av personuppgifter har ökat avsevärt inom hela EU både nationellt 

och gränsöverskridande. Ny teknik gör det också möjligt för företag att i sin verksamhet 

använda sig av personuppgifter i en helt annan omfattning än tidigare och samtidigt gör 

enskilda individer sina personuppgifter tillgängliga i allt större utsträckning.51  Dessa nya 

omständigheter och förutsättningar kräver därför ett starkt och sammanhållande skydd för 

                                                 

45 C-101/01 Lindqvist, p. 69. 
46 C-101/01 Lindqvist, p. 70. 
47 C-101/01 Lindqvist, p. 70. 
48 C-101/01 Lindqvist, p. 90.  
49 Europeiska unionens officiella tidning, L 119, 4 maj 2016. 
50 Kommissionens förslag till Dataskyddsförordning, 25 januari 2012, s. 1.  
51 Dataskyddsförordningen, skäl 5 f. 
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personuppgifter inom EU där en viktig aspekt är att fysiska personer bör ha större 

möjlighet till kontroll över sina egna personuppgifter.52 Det är också av intresse att få en 

harmoniserad skyddsnivå inom EU för att inte förhindra ett fritt flöde av personuppgifter 

inom unionen.53 En harmonisering är enklare att uppnå genom en förordning än genom 

ett direktiv eftersom  en förordning är direkt tillämplig i varje medlemsland medan ett 

direktiv implementeras i medlemsstaternas nationella lagstiftning.54 

Skyddet för personuppgifter är enligt Förordningen tänkt att vara teknikneutral 

vilket innebär att reglerna är tillämpliga oavsett vilken teknik som används för att på så 

vis förhindra att reglerna kringgås. Vidare tillämpas Förordningen på både automatiserad 

och manuell behandling av personuppgifter om personuppgifterna ingår eller är avsedda 

att ingå i ett register.55 Förordningen är inte tillämplig på behandling av personuppgifter 

av privat natur så som innehav av kontaktuppgifter, aktiviteter i sociala nätverk eller 

liknande internetverksamhet så länge som behandlingen saknar koppling till någon 

yrkesverksamhet.56  

Till stor del bygger Förordningen på samma principer och utgångspunkter som 

Direktivet, vissa nyheter har dock tillkommit. Förordningen är mer detaljreglerad än 

Direktivet, Förordningen består av 260 sidor innehållandes 99 artiklar medan Direktivet 

består av 20 sidor innehållandes 34 artiklar. Som tidigare nämnts är en av nyheterna i 

Förordningen att det finns en uttrycklig rätt att bli glömd, dvs. att få sina personuppgifter 

raderade under vissa föreskrivna förutsättningar.57 Det stadgas även en rätt till 

dataportabilitet vilket innebär att den registrerade har rätt att få ut sina personuppgifter 

från den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat format och att den registrerade sedan 

har rätt att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.58 Det föreskrivs 

också ett ökat krav på samtycket från enskilda, samtycket måste exempelvis uttryckligen 

särskiljas från annan text och vara klart och tydligt för att uppfylla kravet på ett giltigt 

samtycke.59 Personuppgiftsansvarigas informationsplikt gentemot individer blir striktare 

för att ge ökad insyn för enskilda gällande vilka personuppgifter som behandlas och för 

                                                 

52 Dataskyddsförordningen, skäl 7.  
53 Dataskyddsförordningen, skäl 9.  
54 FEUF, art. 288. 
55 Dataskyddsförordningen, skäl 15.  
56 Dataskyddsförordningen, skäl 18. 
57 Dataskyddsförordningen, art. 17.  
58 Dataskyddsförordningen, art. 21.  
59 Dataskyddsförordningen, art. 7. 
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vilka ändamål.60 En nyhet som blivit mycket uppmärksammad är de höga 

sanktionsavgifterna som kommer att kunna påföras av dataskyddsmyndigheter om en 

personuppgiftsansvarig bryter mot Förordningen. Sanktionsavgifterna kan bli upp till det 

högsta av 20 miljoner euro eller 4% av den globala årsomsättningen för ett företag.61 

 Sammanfattningsvis ger Förordningen ett starkare och mer detaljerat skydd för 

personuppgifter inom unionen. Förordningen ställer högre krav på 

personuppgiftsansvariga jämfört med Direktivet vilket leder till att företag ställs inför nya 

utmaningar för att kunna efterleva de uppställda kraven och därmed undvika höga 

sanktionsavgifter. Enskilda får dessutom utökade rättigheter i form av större kontroll och 

insyn gällande sina personuppgifter. Att regleringen är utformad som en förordning 

istället för ett direktiv torde främst ses som positivt för att få en harmoniserad tillämpning 

inom unionen eftersom en stor del av flödet av personuppgifter sker digitalt och 

gränsöverskridande.  

 

  

                                                 

60 Dataskyddsförordningen, art. 13.  
61 Dataskyddsförordningen, art. 83.  
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3 Rätten att bli glömd 

3.1 Inledning 

Begreppet rätten att bli glömd dök första gången upp i ett pressmeddelande från EU-

kommissionen där strategin för den kommande dataskyddsreformen presenterades.62 

Därefter preciserades rätten i ett meddelande från kommissionen där huvuddragen för den 

nya dataskyddsregleringen redogjordes.63 Begreppet introduceras under rubriken 

”Individen ska ha kontroll över sina personuppgifter” som framhåller de svårigheter som 

uppstått i och med den ökade mängd data som samlas in och att individer sällan är 

medvetna om hur de kan utkräva sina rättigheter på internet. Kommissionen presenterar 

rätten att bli glömd genom ett exempel från sociala medier: En unionsmedborgare som är 

medlem i ett socialt nätverk begär att få ut sina personuppgifter och upptäcker då att det 

lagrats mycket fler uppgifter om denne än förväntat. Enligt kommissionen bör det därför 

införas en skyldighet för personuppgiftsansvariga att radera en individs personuppgifter 

om individen begär det och det inte finns några legitima skäl att ha kvar uppgifterna.64 

Rätten att bli glömd kommer därefter till uttryck i art. 17 i kommissionens förslag till ny 

Dataskyddsförordning som lades fram i början av 2012.65 

EU-domstolen nyttjade sedan begreppet i Google Spain för att fastslå en rätt för 

enskilda att få sökresultat kopplande till en själv borttagna. Huruvida domstolen fick 

inspiration från kommissionens förslag är svårt att avgöra men både avgörandet och 

kommissionens förslag bygger i stora drag på art. 12 b i Direktivet. I den antagna 

Förordningen fick art. 17 liknande utformning som i kommissionens förslag från 2012. 

Det som skiljer förslaget från den slutliga versionen av Förordningen diskuteras 

utförligare nedan. 

I följande kapitel presenteras inledningsvis EU-domstolens avgörande i Google 

Spain. Därefter utreds hur rätten att bli glömd kommer till uttryck, samt vad den innebär 

enligt Dataskyddsförordningen med viss jämförelse med Dataskyddsdirektivet och 

kommissionens förslag till förordning. Kapitlet avslutas med reflektioner och analys 

avseende vad rätten att bli glömd egentligen innebär med utgångspunkt i avgörandet i 

Google Spain. 

                                                 

62 Kommissionens pressmeddelande, 4 november 2010. 
63 Meddelande från kommissionen, 25 januari 2012.  
64 Meddelande från kommissionen, 25 januari 2012, s. 4 f.  
65 Kommissionens förslag till Dataskyddsförordning, 25 januari 2012. 
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3.2 Google Spain 

3.2.1 Bakgrund till målet 

Den spanska medborgaren Gonzales lämnade in ett klagomål till sin nationella domstol 

gällande en dagstidning, La Vanguardia, samt Google Spain och Google Inc. Bakgrunden 

till klagomålet var att när en internetanvändare sökte på Gonzales namn i Google Search 

dök två länkar upp som ledde till La Vanguardias webbplats. På webbplatsen fanns en 

annons från 1998 vilken avsåg en försäljning av fastigheter på exekutiv auktion som 

utmätts på grund av obetalda socialförsäkringsavgifter.66 Gonzales yrkade dels att La 

Vanguardia skulle åläggas att ta bort eller ändra sidorna så att hans personuppgifter inte 

visades, dels att Google skulle åläggas att ta bort eller dölja hans personuppgifter 

relaterade till LaVanguardias så att de inte längre skulle synas bland sökträffarna. 

Gonzales grundade sitt yrkande på att utmätningen hade avslutats för flera år sedan och 

att uppgifterna numera saknade relevans.67 Den nationella domstolen avslog klagomålet 

i delen gällande La Vanguardia med motiveringen att publiceringen av uppgifterna var 

lagliga då de skett på order av ministeriet och syftet var att ge publicitet åt auktionen för 

att få fler budgivare.68 Gällande klagandet mot Google bifölls talan då den nationella 

domstolen ansåg att de som driver sökmotorer omfattas av personuppgiftslagstiftningen 

och att de utför en behandling av personuppgifter. Den nationella domstolen förelade 

därmed Google att ta bort de aktuella uppgifterna från sökresultatet.69 Google 

överklagade domen och överinstansen valde att vilandeförklara målet för att ställa vissa 

tolkningsfrågor till EU-domstolen gällande det materiella- och territoriella 

tillämpningsområdet för Direktivet samt sökmotorers ansvar och enskildas rättigheter.70  

 

3.2.2 Materiellt tillämpningsområde 

Den första frågan som EU-domstolen att prövade gällde det materiella 

tillämpningsområdet för Dataskyddsdirektivet, dvs. om sökmotorer som Google ska 

anses genomföra en behandling av personuppgifter när de lokaliserar information, 

automatiskt indexerar den, tillfälligt lagrar den och tills sist gör den tillgänglig för 

                                                 

66 Google Spain, p. 14.  
67 Google Spain, p. 15.  
68 Google Spain, p. 16. 
69 Google Spain, p. 17. 
70 Google Spain, p. 18 ff. 
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internetanvändare samt om Google är att anse som personuppgiftsansvarig.71 Enligt 

Dataskyddsdirektivets art. 2 b. innefattar en behandling av personuppgifter bland annat 

insamling, återvinning, registrering och tillhandahållande av information. Att 

informationen som Google behandlar kan innehålla personuppgifter hade i det nationella 

målet inte ifrågasatts.72  EU-domstolen konstaterade därför att Googles verksamhet 

omfattas av begreppet behandling då de utför åtgärder som uttryckligen finns återgivna i 

art. 2 b.73 Att uppgifterna sedan tidigare redan finns på internet påverkade inte 

bedömningen huruvida det sker en behandling eller inte.74 Vidare anförde domstolen att 

Google är de som bestämmer ändamålen och medlen för sin verksamhet och därmed 

också för den behandling av personuppgifter som sker inom verksamheten vilket gör att 

de är personuppgiftsansvariga.75 Att Google inte skulle anses vara 

personuppgiftsansvariga för sin verksamhet skulle dels strida mot Dataskyddsdirektivets 

lydelse dels mot syftet att säkerställa ett effektivt och fullgott skydd för de berörda 

personerna.76 Domstolen framhöll också det faktum att sökmotorer spelar en avgörande 

roll gällande den totala spridningen av uppgifter och genom sökmotorer ges en möjlighet 

att en strukturerad översiktsbild av en viss individ vilket gör att sökmotorers verksamhet 

kan påverka rätten till privatliv och skyddet för personuppgifter.77 

 Att domstolen fastslog att en behandling av personuppgifter sker framstår som fullt 

rimligt då Google, precis som domstolen framhöll, utför åtgärder som finns direkt angivna 

i Direktivet art. 2 b. Angående huruvida Google är personuppgiftsansvariga eller inte kan 

det ifrågasättas om Google faktiskt bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen 

då de själva inte kan sägas ha kontroll över eller vara medvetna om de uppgifter som de 

behandlar. Utifrån Direktivets syfte och ändamål framstår det dock som rimligt att Google 

ska anses vara personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som de 

utför.  

 

 

 

                                                 

71 Google Spain, p. 21. 
72 Google Spain, p. 27.  
73 Google Spain, p. 28.  
74 Google Spain, p. 29. 
75 Google Spain, p. 33. 
76 Google Spain, p. 34.  
77 Google Spain, p. 36 ff. 
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3.2.3 Territoriellt tillämpningsområde 

Den andra frågan som prövades av EU-domstolen rörde det territoriella 

tillämpningsområdet för Dataskyddsdirektivet och hur begreppet etablerad enligt 

Dataskyddsdirektivets art. 4.1 a ska tolkas med hänsyn till Googles bolagsstruktur.78  

Google Search, som drivs av Google Inc. med säte i USA, är tillgänglig över hela världen 

genom www.google.com. I många länder finns även nationella versioner av sökmotorn 

och i detta fall var www.google.es aktuell som är den spanska sökmotorn. Det är Google 

Search som indexerar informationen och lägger in reklam vid användning av sökmotorn. 

Google koncernen har ett dotterbolag med säte i Spanien, Google Spain, vars verksamhet 

består utav att främja och sälja reklam för sökmotorn samt att marknadsföra reklamen.79  

Domstolen fastställde inledningsvis att det föreligger ett etableringsställe i Spanien då 

Google Inc. där har dotterbolaget Google Spain.80 För att art. 4.1 a ska vara uppfylld krävs 

också att den personuppgiftsansvariges behandling av personuppgifter utförs som ett led 

i verksamheten i ett etableringsställe.81 I denna del ansåg domstolen att Google Searchs 

verksamhet och den verksamhet som bedrivs av Google Spain har ett oupplösligt 

samband då verksamheten som Google Spain bedriver är det som gör sökmotorn 

ekonomisk lönsam medan sökmotorn är det som gör att Google Spains verksamhet kan 

bedrivas.82 Därmed utförs behandlingen av personuppgifter som ett led i den 

kommersiella verksamhet som bedrivs av Google Spain.83  Även här påpekade domstolen 

att det är viktigt att beakta syftet med Direktivet. Att undanta sökmotorer som 

personuppgiftsansvariga skulle enligt domstolen strida mot Direktivets ändamål som är 

att ge enskilda individer ett effektivt skydd för sina personuppgifter.84 EU-domstolen 

fastslog därför att, med beaktande av syftet med Direktivet och ordalydelsen i art. 4.1 a, 

att Direktivet är territoriellt tillämpligt på Googles sökmotorverksamhet.85  

 Att EU-domstolen fastslog att Direktivet både är materiellt och territoriellt 

tillämpligt för Google och dess sökmotorverksamhet innebär att Google måste förhålla 

sig till och följa de regler och krav som uppställs i Direktivet.  

                                                 

78 Google Spain, p. 44.  
79 Google Spain, p. 43.  
80 Google Spain, p. 49.  
81 Google Spain, p. 50.  
82 Google Spain, p. 56.  
83 Google Spain, p. 57.  
84 Google Spain, p. 58.  
85 Google Spain, p. 55.  
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3.2.4 Sökmotorers ansvar och enskildas rättigheter 

Den tredje frågan som EU-domstolen prövade var om Google är skyldiga att ta bort länkar 

som visas i sökresultatet vid sökning på en persons namn oavsett om publiceringen på 

webbplatsen dit länken leder inte samtidigt tas bort och om informationen som finns på 

webbplatsen är lagligt publicerad.86  

Domstolen framhöll här, som tidigare, att Direktivets syfte är att säkerställa en hög 

skyddsnivå gällande fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt rätten 

till privatliv i samband med behandling av personuppgifter.87 Bestämmelserna i 

Direktivet ska därför enligt domstolen tolkas mot bakgrund av de grundläggande 

rättigheterna som både utgör en integrerad del i allmänna rättsprinciper och som även är 

fastslagna i Stadgan.88 De artiklar som blir aktuella i Stadgan är art. 7 som föreskriver rätt 

till skydd för privatliv och art. 8 som föreskriver rätt till skydd för personuppgifter.89 

Domstolen konstaterade att i Direktivet art. 12 b förskrivs att den registrerade har rätt att 

få sina uppgifter rättade, utplånade eller blockerade om de inte hanterats i enlighet med 

Direktivet.90  Därefter fastslog domstolen att Googles behandling av personuppgifter har 

sin lagliga grund i Direktivet art. 7 f.91 Enligt artikeln får behandling av personuppgifter 

ske när behandlingen är nödvändig för ändamål som rör berättigade intressen hos den 

personuppgiftsansvarige eller hos tredje man till vilken uppgifterna har lämnats ut om 

inte sådana intressen uppvägs av den registrerades intressen eller dennes grundläggande 

fri-och rättigheter. Enligt domstolen krävdes därmed en avvägning mellan de motstående 

intressena och i den avvägningen ska den registrerades rättigheter enligt art. 7 och art. 8 

i Stadgan beaktas.92 Domstolen konstaterade därefter att enligt Direktivet art. 14 a har den 

registrerade rätt att göra en invändning mot en behandling som grundar sig på art. 7 f.  

Domstolen underströk återigen att vid sökning på en persons namn kan det erhållas en 

strukturerad bild och tämligen detaljerad uppfattning om den berörda personen vilket kan 

ha betydande inverkan på respekten för privatlivet och skyddet för personuppgifter.93 

Därefter fastslog domstolen att det ingrepp som kan ske på den berörda personens 

                                                 

86 Google Spain, p. 62.  
87 Google Spain, p. 66.  
88 Google Spain, p. 68.  
89 Google Spain, p. 69.  
90 Google Spain, p. 70. 
91 Google Spain, p. 73. 
92 Google Spain, p. 74. 
93 Google Spain, p. 80.  
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rättigheter inte kan motiveras av sökmotorernas ekonomiska intresse av behandlingen.  

Sedan gör domstolen en avvägning, mellan den registrerades grundläggande rättigheter 

och internetanvändarnas intresse, och fastslår att i allmänhet väger den registrerades 

rättigheter tyngre än internetanvändarnas intresse att ta del av informationen.94 Att 

informationen har tillgängliggjorts lagligen på webbplatsen påverkar enligt domstolen 

inte bedömningen.95 EU-domstolen motiverade detta med att för att få ett heltäckande 

skydd krävs att individer kan vända sig till en sökmotor och inte först eller samtidigt till 

webbplatsen.96 Detta på grund av att det inte alltid är möjligt att vända sig till webbplatsen 

om den exempelvis är utanför EU eller om publiceringen omfattas av journalistiska 

ändamål.97 Vidare ansåg domstolen att sökmotorer spelar en avgörande roll för 

spridningen av uppgifterna vilket kan innebära ett mer omfattande ingrepp i rätten till 

privatliv än vad webbplatsens publicering gör.98 

Den sista frågan för domstolen att besvara var huruvida en individ kan vända sig 

direkt till en sökmotor och kräva borttagning av resultat med grund att informationen kan 

skada den berörde eller att personen önskar att informationen ska ”glömmas” efter en viss 

tid.99 Domstolen konstaterade att om uppgifterna som behandlas inte är adekvata, 

relevanta eller för omfattande med hänsyn till de ändamål för vilka de behandlas måste 

länkarna i sökresultatet tas bort.100 Det krävs inte att personen ifråga orsakats någon 

skada.101 Domstolen framhöll dock att vid särskilda skäl, till exempel om den registrerade 

spelar en roll i det offentliga livet kan allmänhetens intresse av att ta del av informationen 

väga tyngre än den registrerades intresse av att få uppgifterna raderade.102  

 

3.2.5 Sammanfattning och reflektioner 

Sammanfattningsvis utför Google en behandling av personuppgifter genom dess 

sökmotortjänst och de är också personuppgiftsansvariga för denna behandling vilket 

innebär att de måste följa bestämmelserna i Direktivet. Vidare har enskilda individer rätt 

att vända sig direkt till Google för att få länkar i sökresultat, som uppkommer vid en 

                                                 

94 Google Spain, p. 81.  
95 Google Spain, p. 88. 
96 Google Spain, p. 84.  
97 Google Spain, p. 85.  
98 Google Spain, p. 87.  
99 Google Spain, p. 89.  
100 Google Spain, p. 94.  
101 Google Spain, p. 96. 
102 Google Spain, p. 97.  



20 

 

sökning på personens namn, borttagna om sökresultaten inte längre är adekvata, relevanta 

eller nödvändiga. En avvägning ska alltid ske vid en begäran om borttagande för att 

avgöra om det föreligger särskilda skäl för att sökresultat inte ska tas bort. I bedömningen 

är en faktor att beakta om personen ifråga är en offentlig person. Att webbplatserna där 

personuppgifterna ursprungligen har publicerats är lagliga och inte behöver avlägsna 

informationen påverkar inte bedömningen huruvida länken i sökresultatet ändå kan tas 

bort. Således gjorde domstolen en åtskillnad mellan sökmotorers behandling av uppgifter 

och den faktiska webbplatsens behandling där uppgifterna finns vilket är rimligt då 

behandlingen av personuppgifterna kan ske på olika grunder. Domstolen framhöll 

upprepade gånger vikten av att beakta syftet med Direktivet för att säkerställa en fullgod 

skyddsnivå för enskildas personuppgifter.  

Domstolens avgörande var till viss del överraskande eftersom det skilde sig 

avsevärt från Generaladvokatens förslag till avgörande då EU-domstolen i de flesta fall 

kommer fram till samma slutsats som Generaladvokaten även om vägen dit inte är 

densamma.103 Generaladvokaten ansåg att Google utförde en behandling av 

personuppgifter men att de inte kunde ses som personuppgiftsansvariga för behandlingen 

eftersom de inte har något inflytande över personuppgifter tillhörande tredje man.104 

Vidare ansåg Generaladvokaten att enskilda inte har någon rätt att begära att länkar i 

sökresultat raderas. Detta med hänsyn till Googles näringsfrihet samt webbplatsers och 

internetanvändares yttrande- och informationsfrihet.105 Enligt min mening framför 

Generaladvokaten en del intressanta argument men han tar inte särskild hänsyn till skydd 

för privatliv, skydd för personuppgifter och Direktivets syfte och ändamål.  

Google Spain avgörandet visar på det faktum att enskildas kontroll över sina egna 

uppgifter är en viktig aspekt i rätten till skydd för personuppgifter. Avgörandet 

understryker behovet av ett effektivt dataskydd inom EU vilket exempelvis påvisas 

genom domstolens bokstavliga tolkning av begreppet personuppgiftsansvarig för att 

kunna bibehålla den breda tillämpningen av Direktivet.106 

 

                                                 

103 Schiedermair, s. 288.  
104 Generaladvokatens förslag till avgörande i Google Spain, p. 84.  
105 Generaladvokatens förslag till avgörande i Google Spain, p. 126-137. 
106 Lynskey, s. 149.  
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3.3 Rätten att bli glömd enligt dataskyddsförordningen 

Som nämndes tidigare finns numera en uttrycklig bestämmelse i Förordningen med 

rubriken ”Rätt till radering (”rätten att bli glömd”)”.107 Art. 17 föreskriver att den 

registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige få sina personuppgifter 

raderade  och den personuppgiftsansvarige är sedan skyldig att utan onödigt dröjsmål 

radera personuppgifterna om någon av förutsättningarna i art. 17.1 a-f är uppfyllda. Rätten 

gäller särskilt om uppgifterna inte längre behövs med hänsyn till de ändamål som de 

samlats in för eller om den registrerade invänder mot behandlingen.108   

I art. 17.1 a-f räknas de olika förutsättningarna upp som krävs för att en radering 

ska ske, någon av förutsättningarna måste vara uppfylld för att personuppgifterna ska 

raderas. Förutsättningarna som kan föranleda en radering är a) personuppgifterna inte 

längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in för, b) den registrerade återkallar sitt 

samtycke för behandling, c) den registrerade invänder mot behandling och det saknas 

berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, d) personuppgifter har behandlats 

olagligt, e) personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse, f) 

personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande till ett barn av 

informationssamhällets tjänster. Det är således inte en absolut rätt att få sina uppgifter 

raderade. Däremot omfattar troligtvis förutsättningarna ovan ett flertal av de situationer 

där enskilda begär att få sina uppgifter raderade. Enligt min mening tycks det rimligt att 

rätten att bli glömd är begränsad för att personuppgiftsansvariga ska ha en möjlighet att 

bedriva sin verksamhet vilken kan innefatta behandling av personuppgifter.  

Med hänsyn till Google Spain och den däri fastslagna rätten att bli glömd torde 

främst skälet i art. 17.1 c bli aktuellt vilken fastställer att personuppgifter ska tas bort om 

den registrerade invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för 

behandlingen som väger tyngre än den registrerades rättigheter. Domstolen i Google 

Spain framhåller som nämnts att en avvägning görs mellan internetanvändarnas intresse 

och den registrerades intresse vilket ger stöd för att art. 17.1 c  är den förutsättningen i 

Förordningen som skulle tillämpas vid sökmotorers borttagning av länkar. I skälen till 

Förordningen framhålls att när personuppgifter lagligen får behandlas, på grund av en 

personuppgiftsansvarigs eller en tredje parts berättigade intressen, bör alla registrerade ha 

rätt att göra invändningar mot behandling av de uppgifter som rör registrerades särskilda 

                                                 

107 Dataskyddsförordningen, art. 17. 
108 Dataskyddsförordningen, skäl 65.  
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situation. Det är den personuppgiftsansvarige som måste visa att dennes tvingande 

berättigande intressen väger tyngre än den registrerades intressen eller grundläggande fri-

och rättigheter.109  

Direktivets möjligheter för enskilda att få sina uppgifter raderade skiljer sig till viss 

del från stadgandet i Förordningen. Domstolen i Google Spain grundade sin slutsats på 

Direktivet art. 12 b och art. 14 a. Art. 12 b stadgar en rätt att få uppgifter rättade, utplånade 

eller blockerade om uppgifterna inte behandlats i enlighet med Direktivet. Enligt art. 14 

a har den registrerade rätt att motsätta sig behandling som grundar sig på art. 7 e eller f, 

om det finns avgörande och berättigade skäl som rör den registrerades personliga 

situation. Bestämmelsen i art. 12 b innebär att enskilda har rätt att påkalla korrigering av 

uppgifter som behandlas av den personuppgiftsansvarige. Att det inte anges vilken form 

av korrigering som ska vidtas innebär i princip att det är den personuppgiftsansvarige som 

avgör vilket alternativ som är lämpligast.110 Begreppet utplåning som ligger närmast ordet 

radering innebär här att de aktuella personuppgifterna förstörs så att de inte går att 

återskapas på något sätt.111 I praktiken finns det alltså redan en möjlighet för enskilda att 

få sina uppgifter raderade, dock har få individer nyttjat sin rätt att få sina uppgifter 

korrigerade.112  

Förordningens rätt till att bli glömd skiljer sig på vissa punkter gentemot det 

förslaget som kommissionen lade fram.113 I kommissionens förslag återfinns för det första 

bara fyra olika förutsättningar för radering medan i Förordningen finns det sex olika 

förutsättningar. I Förordningen har förutsättningarna e) och f) lagts till. De övriga 

förutsättningarna är desamma i förslaget som i Förordningen förutom just c) som är 

aktuellt för denna framställning. I förslaget föreskrivs i art. 17.1 c att den registrerade har 

rätt till radering om den invänder mot behandlingen. Den intresseavvägning som återfinns 

i Förordningen art. 17.1 c fanns därmed inte med i kommissionens förslag till förordning.  

Eventuellt kan den slutliga versionen av Förordningen ha inspirerats av avgörandet i 

Google Spain och att artikeln därför förändrades till den slutliga versionen, förslaget lades 

                                                 

109 Dataskyddsförordningen, skäl 69.  
110 Öman & Lindblom, s. 349.  
111 Öman & Lindblom, s. 351. 
112 Mayer-Schönberger, V, Omission of search results is not a right to be forgotten or the end of Google, 

The Guardian, 13 maj 2014. 
113 Kommissionens förslag till Dataskyddsförordning, 25 januari 2012.  
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fram redan 2012 medan Google Spain avgjordes 2014 och den slutliga versionen av 

Förordningen 2016. 

I art. 17.2 stadgas att om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort 

personuppgifterna och är skyldig att radera dem enligt art. 17.1 ska den 

personuppgiftsansvarige vidta  rimliga åtgärder för att underrätta personuppgiftsansvariga 

som behandlar personuppgifterna om att den registrerade begärt att de ska radera 

eventuella länkar till, eller kopior av dessa personuppgifter.114 En liknande bestämmelse 

återfinns i Direktivet art. 12 c. I skälen till Förordningen  anges att syftet med artikeln är 

att stärka rätten att bli glömd i nätmiljön genom att den personuppgiftsansvarige ska 

informera de personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om den 

registrerades begäran.115 Det framstår som, enligt artikelns ordalydelse och i skälen till 

artikeln, att det endast rör sig om ett informationskrav, dvs. den personuppgiftsansvarige 

måste informera andra som behandlar personuppgifterna att radering begärts. En annan 

tolkning är att se det som att också de personuppgiftsansvariga som blir informerade om 

raderingen ska radera uppgifterna. För denna tolkning talar syftet med artikel – att stärka 

rätten att bli glömd. Det som talar emot denna tolkning är att det inte nämns i artikeln 

eller skälen att andra personuppgiftsansvariga som behandlar uppgifterna ska radera 

dessa, endast att de ska informeras. Gällande sökmotorer grundas deras behandling på en 

annan grund än exempelvis behandling i tidningsartiklar vilket innebär att även om 

sökmotorn måste radera uppgifterna behöver inte tidningsartikeln tas bort. Enligt min 

mening är därför den rimligaste tolkningen att det endast rör sig om ett informationskrav. 

Vad som åsyftas med offentliggjort i detta hänseende är svårt att avgöra i relation till 

tillämpningen på sökmotorer. Å ena sidan är de uppgifter som sökmotorer behandlar 

redan offentliggjorda på de webbplatser där uppgifterna först publicerades. Därmed borde 

sökmotorer inte ha någon skyldighet att informera de personuppgiftsansvariga som 

behandlar uppgifterna. Å andra sidan behöver inte begreppet offentliggörande begränsas 

till endast ett offentliggörande utan det kan innebära att varje nytt offentliggörande ses 

som ett offentliggörande enligt bestämmelse i art 17.3. Information och personuppgifter 

i en sökmotors sökresultat skulle därför kunna ses som ett nytt offentliggörande och 

sökmotorer åläggs därför en skyldighet att meddela om det skett en borttagning till den 

webbplats vars länk raderats. Enligt Artikel 29-gruppens riktlinjer ska sökmotorer 
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generellt sett inte informera de som äger webbplatsen vars länk tagits bort eftersom det 

inte finns någon EU-rättslig grund för detta. De framhåller att en kommunikation till den 

berörda webbplatsen med information om ärendet i vissa fall kan utgöra en behandling 

av personuppgifter utan lagligt stöd.116 Om art. 17.2 skulle tillämpas på sökmotorer kan 

detta dock ses som det lagliga stöd som saknas enligt Artikel 29-gruppen. 

Art. 17.3 a  i Förordningen stadgar att punkt 1 inte gäller i den utsträckning som 

behandlingen är nödvändning för att utöva rätten till yttrande- och informationsfriheten. 

Bestämmelsen liknar undantaget för journalistiska ändamål som anges i Förordningen art. 

85. I Förordningens art. 85 föreskrivs att medlemsstaterna i lag ska förena rätten till 

integritet med yttrande- och informationsfriheten, inklusive behandling som sker för 

journalistiska ändamål. Detta ger stöd för att sökresultat kan raderas från en sökmotor, 

men uppgifterna behöver inte raderas på den webbplatsen där den ursprungliga 

publiceringen skedde då denna kan omfattas av yttrandefriheten så som exempelvis 

tidningar.  

  Sammanfattningsvis är rätten att bli glömd inte en helt ny företeelse eftersom det 

redan nu finns en viss möjlighet enligt Direktivet att begära korrigering av sina 

personuppgifter.  Förordningens art 17.1 stadgar emellertid en uttrycklig rätt för enskilda 

att begära radering av personuppgifter vid vissa givna förutsättningar. Bestämmelsen är 

ett tydliggörande av den befintliga bestämmelsen i Direktivet art. 12 b. samt en 

kodifiering av avgörandet i Google Spain.  

 

3.4 Rätten att bli glömd i teori och praktik 

Google Spain fallet är i vissa avseenden komplicerat och det är inte alltid lätt att följa med 

i hur domstolen resonerar och argumenterar för sin slutsats. Domen belyser dock tydligt 

hur digitaliseringen och internet påverkat  individers personuppgifter och rätt till integritet 

samt att ett starkt skydd för dessa rättigheter är av stor vikt i dagens samhälle vilket även 

påvisas genom kommissionens arbete med en ny Dataskyddsförordning.  

Frågan är vad begreppet rätten att bli glömd innebär i praktiken i relation till 

sökmotorer. Enkelt uttryckt innebär det att enskilda har en rätt att få sina personuppgifter 

raderade vilket stadgas i Förordningens art. 17 som diskuterats ovan. Begreppet har 

däremot kommit att uppfattas annorlunda genom tillämpningen i Google Spain och i den 
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efterföljande debatten.117 Att använda sig av det specifika ordet rätten att bli glömd och 

inte rätten till radering kan ha påverkat den uppkomna debatten. En del har påpekat att 

det rent av är felaktigt att benämna borttagning av länkar för rätten att bli glömd och att 

det istället bör kallas right to be de-linked.118 Sett till hur kommissionen först presenterade 

rätten att bli glömd, genom exemplet med en person som önskade få sina personuppgifter 

raderade från ett socialt nätverk kan detta ställas mot situationen att få sina uppgifter 

raderade från en sökmotor.119 Att en individ väljer att få sina uppgifter raderade från 

exempelvis Facebook framstår som tämligen harmlöst för allmänhetens intresse medan 

att radera sökresultat ter sig som en mer aggressiv och ingripande form av radering på 

grund av sökmotorers ställning som informationsspridare. En rätt att bli glömd kan 

framstå som en möjlighet att skriva om eller ändra i historien eller en form av censur. 

Emellertid bör rätten att bli glömd snarare förstås som att individer har getts mer kontroll 

över sina egna personuppgifter. Rätten behöver inte ses som en väg att skriva om historien 

eller en möjlighet för endast politiker och offentliga personer att få sina personuppgifter 

under mer kontroll, utan kan snarare ses som en grundläggande rätt som gäller för alla 

individer.120 

Att länkar innehållandes personuppgifter raderas från en sökmotors sökresultat 

innebär inte att uppgifterna blir fullständigt raderade från internet. Det finns nämligen 

inte något krav på att uppgifterna ska raderas från den webbplatsen där de ursprungligen 

publicerades. Den enskilde blir därmed inte fullständigt glömd från internet.121  

Onekligen är det förvisso avsevärt mycket svårare att finna information om enskilda 

individer om fullständig information inte går att återfinna genom att googla personens 

namn. Att söka igenom varje enskild webbplats på internet för att få fram den borttagna 

informationen är i stort sätt omöjligt och minst sagt tidskrävande. Rätten att bli glömd av 

sökmotorer kanske snarare borde benämnas rätten att bli gömd då inga uppgifter 

fullständigt raderas. 

                                                 

117 Se t.ex. Hern, A, Google takes right to be forgotten battle to France´s highest court, The Guardian, 19 

maj 2016. 
118 Meyer, D, Why the EU´s right to be de-linked should not go global, Gigaom, 26 november 2014. 
119 Meddelande från kommissionen, 25 januari 2012, s. 4 f.  
120 Bernal, s. 177.  
121 Mayer-Schönberger, V, Omission of search results is not a right to be forgotten or the end of Google, 

The Guardian, 13 maj 2014. 
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4 Tillämpning av rätten att bli glömd 

4.1 Inledning 

Efter att avgörandet i Google Spain kom i maj 2014 har rätten att bli glömd succesivt 

implementerats av sökmotorer för att uppfylla de krav som fastslogs däri. Båda EUs 

expertarbetsgrupp för dataskydd, Artikel 29-gruppen, och nationella 

dataskyddsmyndigheter har granskat, tolkat och undersökt om sökmotorer uppfyller sina 

förpliktelser. Syftet med följande kapitel är att beskriva och utreda hur rätten att bli glömd 

har tolkats och tillämpas i praktiken. Inledningsvis beskrivs hur Artikel 29-gruppen har 

tolkat Google Spain och utformat riktlinjer samt kriterier angående hur sökmotorer ska 

förhålla sig till avgörandet. Vidare presenteras de åtgärder och det förfarande som Google 

har vidtagit för att implementera rätten att bli glömd. Slutligen analyseras ett rättsfall från 

Stockholms tingsrätt122 gällande ett överklagande av Googles tillämpning av rätten att bli 

glömd.  

 

4.2 Riktlinjer för tillämpning av Google Spain 

Artikel 29-gruppens funktion är främst att utge yttranden och utfärda riktlinjer för olika 

aspekter av dataskydd inom EU. Syftet med Artikel 29-gruppen är att utreda frågor som 

rör tillämpning av Direktivet för att på så sätt uppnå en enhetlig tillämplig bland 

medlemsstaterna. Gruppen består dels av representanter från varje medlemslands 

dataskyddsmyndighet samt dels av representanter från andra EU-organ.123 

Dokumentation, rekommendationer och uttalanden från Artikel 29-gruppen är inte 

rättsligt bindande men deras redogörelser tas på allvar på grund av organisationens natur 

och ställning.124 

Efter EU-domstolens avgörande i Google Spain arbetade Artikel 29-gruppen fram 

riktlinjer åt sökmotorer och dataskyddsmyndigheter för hur domen skulle 

implementeras.125 En stor del av riktlinjerna innehåller information som redan 

framkommit i avgörandet men som i riktlinjerna presenteras på ett mer överskådligt sätt. 

Artikel 29-gruppen framhåller det faktum att generellt sett väger den registrerades 

                                                 

122 Stockholms tingsrätt mål T 4355-15.  
123 Dataskyddsdirektivet art. 29 och 30 föreskriver att en arbetsgrupp ska inrättas för att utreda frågor som 

rör tillämpningen av Direktivet för att upprätthålla en enhetlig tillämpning av Direktivet. 
124 Carey, s. 9.  
125 WP 225, Riktlinjer för implementering av Google Spain. 
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rättigheter tyngre än sökmotorers ekonomiska intresse och även tyngre än 

internetanvändarnas rätt till information. Dock måste en balans uppnås och utgången vid 

en prövning kan bland annat bero på hur känsliga uppgifter det handlar om och 

allmänhetens intresse av att få ta del av uppgifterna vilket kan variera beroende på den 

registrerades roll i samhället.126 Riktlinjerna tydliggör också skillnaden mellan 

sökmotorers ansvar och webbplatsen där informationen publicerats. Även fast 

publiceringen på webbplatsen är laglig kan informationen hos sökmotorn vara olaglig på 

grund av tillgängligheten av informationen som, tillsammans med annan information, kan 

hänföras till individen och därmed påverka den personliga integriteten.127 Enligt Artikel 

29-gruppen kommer påverkan på yttrande- och informationsfriheten bli väldigt 

begränsad. Dels ska en avvägning alltid ske mellan de relevanta rättigheterna, dels 

kommer informationen finnas kvar på webbplatsen som publicerade den och 

informationen kan fortfarande sökas fram genom att använda andra söktermer då länken 

endast blir borttagen vid användning av personens namn som sökterm.128 Artikel 29-

gruppen rekommenderar sökmotorer att införa online förfaranden och elektroniska 

formulär för att göra det enkelt för individer att utöva sin rätt. Det bör också enligt Artikel 

29-gruppen finnas en möjlighet för sökmotorer att begära identifikationshandlingar av 

individen som begär borttagning av sökresultat för att kunna utföra en fullständig 

bedömning huruvida en länk ska tas bort eller inte. Om sökmotorn avslår en ansökan om 

borttagande ska de utförligt förklara varför samt meddela individen att denne kan vända 

sig till sin nationella dataskyddsmyndighet om denne inte är nöjd med bedömningen.129 

 Den största nyheten som presenteras i riktlinjerna är att Artikel 29-gruppen anser 

att rätten att bli glömd även bör gälla för .com domäner. Borttagning av länkar ska därmed 

inte endast ske på de europeiska google domänerna så som google.se utan även på en 

domän som används globalt så som google.com.  Artikel 29-gruppen motiverar detta med 

att implementeringen av rätten att bli glömd måste säkerställa ett effektivt och fullgott 

skydd för enskilda och genom att begränsa rätten till att endast gälla EU-domäner kan 

rätten kringgås. Att hävda att de flesta använder sin nationella domän vid sökning kan 

                                                 

126 WP 225, Riktlinjer för implementering av Google Spain,  s. 5 f. 
127 WP 225, Riktlinjer för implementering av Google Spain,  s. 6.  
128 WP 225, Riktlinjer för implementering av Google Spain,  s. 6.   
129 WP 225, Riktlinjer för implementering av Google Spain,  s. 7.  
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inte räknas som en garanti för att rätten upprätthålls.130 Den problematik som uppstår 

härav kommer vidare att utvecklas och utredas i kap 5.3. 

 Artikel 29-gruppen föreskriver också olika kriterier som kan användas av 

dataskyddmyndigheter/sökmotorer när de gör en bedömning huruvida en viss länk ska tas 

bort eller inte. Totalt är det 13 olika kriterier varav några av dem kommer att beröras här. 

Ett av kriterierna att beakta, som även domstolen tar upp i Google Spain, är ifall personen 

i fråga är en offentlig person och det därmed finns ett intresse för allmänheten att ta del 

av information om personen. Artikel 29-gruppen framför att det inte går att fastställa 

exakt vilken roll som den offentliga personen måste ha i samhället för att motivera att 

allmänhetens intresse väger tyngre. Generellt sett kan emellertid politiker, affärsmän, 

högre tjänstemän och medlemmar av reglerade yrkesgrupper ses som offentliga personer 

och allmänheten har där ett intresse av att kunna få reda på information som hänförs till 

deras publika roll.131  Här görs en skillnad mellan uppgifter gällande privata situationer 

eller yrkesrelaterade situationer, även offentliga personer har rätt till skydd för sitt 

privatliv. Om uppgifterna hänförs till personens yrkesliv finns det fog för att de inte ska 

tas bort.132 Ytterligare ett kriterium som Artikel 29-gruppen behandlar är huruvida 

informationen är relevant och korrekt, dvs. är uppgifterna relevanta för allmänheten att ta 

del av och består de av korrekt fakta. Hur gamla uppgifterna är kan också infogas i 

relevansbedömningen. Om uppgifterna är relevanta, korrekta och nya tyder det på att 

länken i sökresultatet inte ska tas bort.133 

 Artikel 29-gruppen framhåller att listan på kriterier ska användas som ett flexibelt 

hjälpmedel i bedömningen och att varje kriterium ska ses i ljuset av avgörandet i Google 

Spain och särskilt i ljuset av allmänhetens intresse att ta del av informationen. Oftast är 

det flera kriterier som måste tillämpas gemensamt för att genomföra en korrekt 

bedömning vilket gör att bedömningen inte bör grundas på ett enskilt kriterium.134 

 

 

                                                 

130 WP 225, Riktlinjer för implementering av Google Spain,  s. 9.  
131 WP 225, Riktlinjer för implementering av Google Spain,  s. 13. 
132 WP 225, Riktlinjer för implementering av Google Spain,  s. 16.  
133 WP 225, Riktlinjer för implementering av Google Spain,  s. 15.  
134 WP 225, Riktlinjer för implementering av Google Spain,  s. 12.  
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4.3 Googles implementering av rätten att bli glömd 

Efter domen i Google Spain införde Google på bara några veckor ett onlineformulär som 

enskilda kan fylla i om de vill begära att få länkar borttagna. I sin bedömning beaktar 

Google om den aktuella länken innehåller information som är bristfällig, irrelevant, inte 

längre relevant eller överflödig. De tar också ställning till om det är av intresse för 

allmänheten att informationen fortsätter vara tillgänglig i sökresultatet vid sökning på 

personens namn. Om Google bedömer att länken ska tas bort meddelas det till individen 

och om den inte tas bort skickas en kort förklaring om varför. Google meddelar också den 

webbplats vars länk blir borttagen, dock endast med information om den aktuella 

webbadressen och inte personens namn. Det finns då en möjlighet för webbansvariga att 

begära en ny granskning av borttagandet.135 Att informera webbplatsen som påverkas av 

borttagandet är inte något krav från Artikel 29-gruppen utan ett initiativ som Google själv 

valt att införa. Att Google väljer att endast meddela om den aktuella webbadressen och 

inte personens namn beror troligtvis på Artikel 29-gruppens uttalande om att förfarandet 

kan innebära en behandling av personuppgifter utan laglig grund.136 

Länkarna som tas bort försvinner endast från sökresultat som erhålls vid sökning på 

en persons namn. En länk om en person kan alltså finnas kvar vid användning av andra 

söktermer. Exempelvis vid en sökning på Kalle Svensson erhålls inte längre en länk om 

dennes resa till London men länken kan fortfarande erhållas vid sökning på söktermen 

”resa till London”.137 

Gällande vilka sökdomäner som Google tillämpar rätten att bli glömd på är det de 

europeiska domänerna (google.se, google.fr osv.) och i viss mån även google.com. 

Google använder sig av geolokaliseringssignaler för att begränsa åtkomsten till 

webbadresserna från det land där personen som begärde borttagningen bor. 

Geolokalisering innebär att Google kan se var den som gör en sökning befinner sig. Ett 

exempel för att belysa detta: Google tar bort en webbadress efter en begäran från Kalle 

Svensson i Sverige. När en användare i Sverige sedan söker på Kalle Svensson kommer 

länken inte upp på någon av Googles sökdomäner inklusive google.com. En användare 

utanför Sverige kan få upp länken i sökresultatet om de använder sig av en icke-europeisk 

                                                 

135 Google, insynsrapport, del 1.  
136 WP 225, Riktlinjer för implementering av Google Spain, s. 10. 
137 Google, insynsrapport, del 1. 
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Google domän (t.ex. google.com, google.au) men inte om de använder sig av en europeisk 

domän till exempel google.fr.138 

Sedan maj 2014 har Google mottagit över 400 000 begäranden om borttagning av 

länkar motsvarande ca 1,5 miljoner unika länkar. Ungefär 40% av länkarna har tagits bort. 

I Sverige är antalet begäranden ca 11 000 och det totala antalet länkarna ca 42 000, ca 

40% av länkarna har tagits bort även inom Sverige.139 Det är svårt att bedöma utifrån 

antalet borttagningar och begäranden huruvida Googles prövning sker enligt de kriterier 

som uppställts genom Google Spain och Artikel 29-gruppens riktlinjer. Det finns 

ytterligare statistik från Google140 som visar vilken grund borttagning skett och när en 

begäran blivit avvisad, dock finns ingen insyn i varje enskilt fall vilket gör att det blir 

problematiskt att veta exakt hur Google genomför sin bedömning. Utifrån den 

informationen som Google själv delar med sig av framstår det däremot som om att de 

följer de riktlinjerna som utarbetats av Artikel 29-gruppen. De kriterier som Google anger 

att de arbetar efter liknar även de kriterier som fastställts i Artikel 29-gruppens riktlinjer.  

 

4.4 Tingsrättens tillämpning av rätten att bli glömd 

Stockholms tingsrätt avgjorde ett mål den 9 maj 2016 mellan Google och en privatperson 

gällande rätten att bli glömd. Den kärande (RH) begärde i januari att Google skulle ta bort 

sju länkar som förekom i Googles sökresultat när RHs namn användes som sökterm. 

Google tog bort två av länkarna men resterande fem blev inte borttagna med motiveringen 

att de relaterade till RHs yrkesliv och därmed var av intresse för allmänheten.141  RH var 

tidigare verksam inom byggbranschen och de aktuella länkarna ledde till artiklar om RH 

i olika tidskrifter för byggbranschen. I artiklarna fanns negativa omdömen om RH inom 

ramen för hans yrkesverksamhet.142 

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att vid en prövning av rätten att bli glömd 

måste en rättighetsavvägning göras mellan å ena sidan skyddet för personuppgifter i 

EKMR art. 8, Stadgan art. 7 samt art. 8 och å andra sidan yttrande- och 

informationsfriheten i EKMR art.10 och Stadgan art. 11 samt näringsfriheten i art. 16 

                                                 

138 Google, insynsrapport, del 1. 
139 Google, insynsrapport, del 2.  
140 Google, insynsrapport, statistik. 
141 Stockholms tingsrätt mål T 4355-15, s. 3.  
142 Stockholms tingsrätt mål T 4355-15, s. 11. 
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Stadgan.143  Vidare framhöll tingsrätten att den avvägning som ska göras därmed sker 

utifrån å ena sidan RH:s intresse av skydd för sitt privatliv och å andra sidan Googles 

intresse av att de aktuella sökträffarna visas i sökresultatet samt allmänhetens intresse av 

att få tillgång till informationen som visas.144 Gällande bedömningen för när ett 

sökresultat ska tas bort eller inte hänvisade domstolen till Artikel 29-gruppens riktlinjer 

som föreskriver en större restriktivitet till att förbjuda behandling av personuppgifter som 

rör en offentlig person och som hänför sig till dennes yrkesliv.145 Tingsrätten ansåg att 

RH är att beakta som en offentlig person då han vid tidpunkten för publiceringen av 

artiklarna var VD för de aktuella byggföretagen som nämndes i artiklarna och att han 

fortfarande är aktiv företagare fastän inte inom byggbranschen.146 Vidare framhöll 

domstolen att uppgifterna som publicerats hänförs till RHs yrkesliv och inte privatliv, 

uppgifterna är korrekta samt informationen har publicerats för journalistiska ändamål. 

Efter en avvägning av alla relevanta omständigheter ansåg tingsrätten att Google och 

tredje mans intresse väger tyngre än RHs intresse. Käromålet ogillades därför och Google 

behöver inte ta bort de länkar som RH begärt.147 

 Domstolen gick således på Googles linje vilket innebär att just i detta enskilda fall 

hade Google genomfört en korrekt bedömning genom att neka begäran om borttagandet. 

Det är svårt att avgöra utifrån ett enstaka mål huruvida Google alltid gör en rätt 

bedömning men det kan åtminstone ge vägledning för att de till stor del implementerat 

och tolkat riktlinjerna och kriterierna från Artikel 29-gruppen på ett korrekt sätt.  

 

  

                                                 

143 Stockholms tingsrätt mål T 4355-15, s. 17. 
144 Stockholms tingsrätt mål T 4355-15, s. 18.  
145 Stockholms tingsrätt mål T 4355-15, s. 19.  
146 Stockholms tingsrätt mål T 4355-15, s. 19.  
147 Stockholms tingsrätt mål T 4355-15, s. 21.  
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5 Konsekvenser av Google Spain 

5.1 Inledning 

Från en integritetsvinkel är rätten att bli glömd i Google Spain avgörandet positiv 

eftersom rättigheten för enskilda stärks och den enskilde individen ges en större kontroll 

över sina personuppgifter. Det finns dock andra aspekter som aktualiseras och som därför 

bör uppmärksammas. De konsekvenser och aspekter som analyseras i följande avsnitt är 

inledningsvis avvägningen mellan yttrande- och informationsfrihet å ena sidan och den 

personliga integriteten samt skyddet för personuppgifter å andra sidan. Det finns en tydlig 

konflikt mellan dessa rättigheter som blir aktuell vid tillämpningen av rätten att bli glömd. 

Analysen utgår i denna del från hur EU-domstolen genomförde denna 

rättighetsavvägning samt den aspekten att lagligt publicerat material kan tas bort från 

sökresultat. Att det är en privat aktör, i detta fall Google, som genomför 

rättighetsavvägningen är också ett perspektiv som ska diskuteras. Slutligen analyseras 

aspekterna av det territoriella tillämpningsområdet av rätten att bli glömd eftersom 

internet är världsomspännande är det ofta svårt att dra en tydlig gräns för jurisdiktionen.  

 

5.2 Konflikten mellan rättigheterna  

5.2.1 Skyddet för yttrande- och informationsfrihet 

Likt den personliga integriteten och skyddet för personuppgifter finns ett skydd för 

yttrande- och informationsfrihet både på internationell nivå och på nationell nivå. 

Europadomstolen har framhållit att yttrandefriheten är en av grundpelarna i ett 

demokratiskt samhälle och omfattar inte bara information som mottas positivt utan även 

uttalanden som chockerar eller upprör någon.148  

I EKMR stadgas rätten till yttrandefrihet i art. 10. I denna rätt innefattas också 

åsiktsfrihet samt rätten att ta emot och sprida tankar utan statens inblandning och 

oberoende av territoriella gränser. Yttrandefriheten gäller all sorts information oavsett 

form, innehåll, skriftlig eller muntlig samt både vid spridning till en begränsad krets och 

vid spridning till allmänheten. Vidare är skyddet teknikneutralt dvs. yttranden skyddas 

oavsett vilket medium de framförs i så som exempelvis tidningar, radio eller internet.149  

I EKMR innebär skyddet främst att staten åläggs en negativ förpliktelse och därmed ska 

                                                 

148 Handyside mot Förenade kungariket. 
149 Danelius, s. 458. 
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avhålla sig från att begränsa eller censurera yttranden. Det finns också en positiv 

förpliktelse för staten, nämligen att tillhandahålla tillfredsställande lagstiftning för att 

skydda yttrandefriheten.150 Artikeln innefattar dessutom ett skydd för pressfriheten då 

press och media har en så pass central roll i upprätthållandet av ett demokratiskt 

samhälle.151 Rätten till yttrandefrihet är inte absolut och får därmed begränsas enligt de 

omständigheter som stadgas i art. 10.2. I art. 10.2  föreskrivs att yttrandefriheten får 

begränsas med stöd i lag och med hänsyn till bland annat statens säkerhet, den allmänna 

säkerheten, till skydd för hälsa eller moral eller för annans goda namn samt rykte eller 

rättighet. Som nämndes ovan i kap. 2.3.1 måste därför en avvägning ske om 

yttrandefriheten i art. 10 kommer i konflikt med skyddet för privat liv enligt art. 8,  för 

att fastställa vilken av rättigheterna som i den aktuella situationen är mest skyddsvärd.152  

I Stadgan föreskrivs i art. 11 att var och en har rätt till yttrandefrihet som även 

innefattar frihet att sprida och ta emot uppgifter. Rätten överensstämmer till stor del med 

skyddet som finns i EKMR, dvs. kärnan i rättigheten är att staten inte får censurera eller 

förhandsgranska yttranden.153 Art. 52.3 i Stadgan föreskriver att i den mån som 

rättigheterna i Stadgan motsvarar de rättigheter som finns i EKMR ska de också ha samma 

innebörd och räckvidd som i EKMR. I art. 11.2  återfinns även ett uttryckligt stöd för 

pressfrihet där det föreskrivs att mediernas frihet och mångfald ska respekteras. Enligt 

art. 52.1 får begränsning av rättigheterna i Stadgan ske om de är föreskrivna i lag. Vidare 

får begränsningar, med beaktande av proportionalitetsprincipen, endast göras om de är 

nödvändiga och svarar mot mål av allmänt samhällsintresse eller behovet av skydd för 

andra människors fri- och rättigheter.  

Yttrande- och informationsfriheten blir relevant i Google Spain då rätten att bli 

glömd berör och till viss del begränsar dessa rättigheter. Informationsfriheten påverkas 

genom att internetanvändarnas möjlighet att hitta information via internet och specifikt 

genom sökmotorer begränsas. Internetanvändarnas rätt att sprida och ta emot uppgifter 

omfattas av skyddet i Stadgan art 11.154 Vidare kan yttrandefriheten för webbplatser 

påverkas eftersom dessa får det svårare att sprida sin information och sina yttranden.  

 

                                                 

150 Danelius, s. 459. 
151 Se t.ex. Nedim Sener mot Turkiet. 
152Se t.ex. Axel Springer AG mot Tyskland och von Hannover mot Tyskland. 
153 Lebeck, s 149. 
154 Mål C-70/10 Scarlet Extended mot Sabam, p. 50. 
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5.2.2 EU-domstolens rättighetsavvägning i Google Spain 

Då yttrande- och informationsfriheten är sådana grundläggande rättigheter i ett 

demokratiskt samhälle är det anmärkningsvärt att EU-domstolen i Google Spain inte alls 

tar upp och diskuterar dessa rättigheter. Istället för att grunda sin argumentation på de 

föreskrivna rättigheterna som finns i Stadgan, så som de gjorde med rätten till privatliv 

och skyddet för personuppgifter, hänvisar de endast till ”internetanvändarnas intresse att 

ta del av information”.155  Generaladvokaten framhöll i sitt förslag till avgörande att art. 

11 i Stadgan och art. 10 i EKMR aktualiseras i fallet och gör därefter sin bedömning med 

hänsyn till det. Han framhöll att internetanvändarnas rätt att söka efter och ta emot 

information på internet skyddas genom art. 11 och gäller för uppgifter både i ett 

sökresultat och för uppgifter på en annan webbplats.156 Även den publicerade 

webbplatsen är skyddad av art. 11.157 Vidare betonade Generaladvokaten att sökning efter 

information genom sökmotorer är i dagens samhälle ett av de viktigaste sätten för 

internetanvändare att utöva sin grundläggande rättighet. Om sökning av information inte 

ger en sann bild i resultatet inskränks rätten till att ta del av information för 

internetanvändarna.158 Slutligen konstaterade Generaladvokaten att det på grund av detta 

inte finns en allmän rätt att bli glömd för individer.159 Även i målet från  Stockholms 

tingsrätt diskuteras yttrande- och informationsfriheten som grundläggande rättigheter 

som måste vägas mot skyddet för privatliv samt skyddet för personuppgifter.160 Enligt 

min uppfattning är det märkligt att EU-domstolen inte gör en fullvärdig bedömning av de 

fördragsstadgade rättigheter som aktualiseras utan istället använder andra begrepp för att 

komma till sin slutsats. Att göra en fullständig rättighetsavvägning av de relevanta 

rättigheterna är utarbetat sedan länge både i praxis från Europadomstolen och från EU-

domstolen.161 Det är oklart varför EU-domstolen inte uttryckligen nämner yttrande-och 

informationsfriheten. Ett alternativ till varför de undviker rättighetsavvägningen som 

aktualiseras är genom att bokstavligen tolka art. 7 f som förskriver att en avvägning ska 

ske mellan berättigade intressen för den personuppgiftsansvarige samt tredje man och 

den registrerades grundläggande rättigheter. EU-domstolen konstaterade där att vid 

                                                 

155 Google Spain, p. 81 och p. 97.  
156 Förslag till avgörande i Google Spain, p. 120.  
157 Förslag till avgörande i Google Spain, p. 121.  
158 Förslag till avgörande i Google Spain, p. 131.  
159 Förslag till avgörande i Google Spain, p. 136. 
160 Stockholms tingsrätt mål T 4355-15. 
161 Se t.ex. Axel Springer AG mot Tyskland och mål C-70/10 Scarlet Extended mot Sabam. 
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avvägningen ska de grundläggande rättigheterna som tillkommer den registrerade enligt 

art. 7 och art. 8 beaktas.162 Därefter benämns internetanvändarnas informationsfrihet som 

ett ”intresse” och även Googles näringsfrihet som kan aktualiseras benämns som ett 

”ekonomiskt intresse”.163 Förvisso stämmer det att enligt art. 7 f ska en avvägning ske 

mellan intresse och grundläggande rättigheter. Oavsett detta är det andra grundläggande 

rättigheter som också aktualiseras och en fullständig rättighetsavvägning bör därmed ske. 

Det hade därför varit önskvärt att EU-domstolen förde en liknande argumentation som  

exempelvis Generaladvokaten och Stockholm tingsrätt. Detta för att det enligt min 

mening kan uppstå en inskränkning i yttrande- och informationsfriheten och att det 

därmed tydligt behöver motiveras varför denna inskränkning sker.  

 

5.2.3 Begränsning av lagligt publicerat material 

En annan del som kan kommenteras utifrån ett yttrandefrihetsperspektiv är att artiklar, 

som helt lagligen publicerats för journalistiska ändamål, kan komma att raderas från 

sökresultat. Artikel 29-gruppen skriver i sina riktlinjer att det kan bli relevant att vid 

bedömningen av rätten att bli glömd överväga om informationen publicerats för ett 

journalistiskt ändamål och att det kan vara en faktor att väga in men inte grunda 

bedömningen på.164 Reglerna om behandling av personuppgifter är inte i samma 

utsträckning tillämpliga när det gäller information som publicerats för journalistiska 

ändamål. Enligt Direktivet art. 9 ska medlemsstaterna besluta om undantag från 

Direktivet med avseende på behandling som sker uteslutande för journalistiska ändamål. 

I  art. 85 i Förordningen stadgas ett liknande undantag,  medlemsstaterna ska förena rätten 

till integritet enligt Förordningen med yttrande- och informationsfriheten, inbegripet 

behandling som sker för journalistiska ändamål. Det framhålls särskilt att för att beakta 

vikten av rätten till yttrandefrihet i varje demokratiskt samhälle måste det göras en bred 

tolkning av vad som innefattas i denna frihet som till exempel journalistik.165  Vidare 

återfinns i Förordningen art. 17.3 ett skydd för yttrandefriheten där det föreskrivs att rätten 

att bli glömd inte ska gälla i den utsträckningen som behandlingen är nödvändig för att 

utöva yttrande- och informationsfriheten. Det finns således ett starkt incitament enligt 

Förordningen att yttrandefriheten måste balanseras mot skyddet för personuppgifter.  

                                                 

162 Google Spain, p. 74.  
163 Google Spain, p. 81.  
164 WP 225, Riktlinjer för implementering av Google Spain, s. 19.  
165 Dataskyddsförordningen, skäl 153.  
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Undantaget för journalistiska ändamål syftar till att medierna måste ha möjlighet att 

informera, kritisera och granska samt för att väcka opinion och skapa samhällsdebatt.166 

Tidningar som publicerar sitt material på internet omfattas som nämnts av skyddet i 

EKMR art. 10 och Stadgan art. 11 samt den särskilda regleringen i Stadgan art. 11.2.   I 

dagens samhälle kan Google ses som en form av distributör för  att media och 

samhällsinformation ska nå ut till den breda allmänheten. Att begränsa denna tillgången 

till material genom att hämma möjligheten att söka efter vissa artiklar kan enligt min 

uppfattning ses som en begränsning av mediers grundläggande rättigheter. Visserligen tas 

inte artikeln bort från webbplatsen utan endast från sökresultaten men med hänsyn till 

Googles centrala roll i hur internetanvändare söker och tar del av information är det ändå 

något som enligt min mening bör tas i beaktning. Om begäran istället gick direkt till den 

tidning där publiceringen skett skulle artikeln inte tas bort på grund av journalistiska 

ändamål samt yttrandefriheten och det kan då ifrågasättas om det är rimligt att begränsa 

möjligheten att hitta samma artikel.167 En reaktion från den brittiska nyhetssajten BBC på 

detta har varit att skapa en webbplats med en lista över de artiklar från BBC som blivit 

borttagna från Googles sökresultat för att uppmärksamma problematiken.168 

Generaladvokaten gjorde i sitt förslag till avgörande en jämförelse med e-

handelsdirektivet (2000/31) som föreskriver en skyldighet för Google att plocka ner 

olagligt material, och uppmärksammar att i detta fall gäller det material som lagligen har 

offentliggjorts.169  Enligt min uppfattning är jämförelsen till viss del relevant och korrekt. 

Den ursprungliga publiceringen av uppgifterna är i många fall laglig om den hänförs till  

exempelvis en tidningsartikel och det kan därmed framstå som orimligt att radera lagligt 

material. Samtidigt är det själva behandlingen som Google utför som kan vara olaglig 

eftersom den baseras på en annan grund för behandling än vad ursprungspubliceringen 

gör, dvs. behandling av personuppgifter kan vara laglig i en viss situation men olaglig i 

en annan.  

 

                                                 

166 NJA 2001 s. 409. 
167 Se även Wegrzynowski och Smolczewski mot Polen, där en tidning underlåtit att radera artiklar från sin 

webbplats och som domstolen friade. Domstolen påpekade att internet är en speciell informationskälla och 

att och att vägran att ta bort artiklar i detta fall inte stred mot EKMR art. 8.   
168 Lee, D, BBC to publish ”right to be forgotten” removal list, BBC, 17 oktober 2014.  
169 Förslag till avgörande i Google Spain, p. 133.  
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Undantaget för journalistiskt ändamål finns reglerat för att skydda yttrandefriheten för 

media och kan undermineras genom att begränsa möjligheten att hitta artiklar och 

därigenom påverka både enskildas informationsfrihet och publicerarens yttrandefrihet. 

Enligt min mening är det därför angeläget att denna aspekt beaktas i högsta grad vid en 

bedömning av borttagande av länkar för att på så vis bibehålla ett starkt skydd för 

yttrande- och informationsfriheten.  

 

5.2.4 En rättighetsavvägning av en privat aktör 

Ytterligare ett problem som aktualiseras är det faktum att Google, som är en privat aktör, 

är den som avgör vad som är av allmänt intresse och vad som är kränkande för en individs 

personliga integritet. Google är ett bolag vars främsta intresse torde vara att gå med vinst. 

Därmed borde de finna ett intresse i att så få länkar som möjligt tas bort för att kunna 

erbjuda en så heltäckande tjänst som möjligt. Detta kan leda till att Google tillämpar en 

annan bedömning än vad som är tilltänkt vilket i sin tur leder till att integritetsskyddet 

som skapats genom rätten att bli glömd inte i tillräckligt hög grad upprätthålls. Det går 

också att vända på problemet, att Google väljer att plocka bort fler länkar än nödvändigt 

för att inte behöva lägga ned resurser i form av tid och pengar på att undersöka alla 

omständigheter som kan bli aktuella i varje enskilt fall. Här uppstår därmed problematik 

avseende insyn och tillsyn över en privat aktör. Det är i detta fall en privat aktör som gör 

en bedömning av sin egen verksamhet och frågan är om bedömningen kan bli objektiv 

utan godtycke. Att en privat aktör genomför en rättighetsavvägning, vilket dessutom är 

en relativ svår bedömning, kan leda till rättsosäkerhet och oförutsebarhet i förfarandet. 

Generaladvokaten uttalar i sitt förslag till avgörande att han starkt avråder domstolen från 

en lösning där sökmotorer gör denna bedömning då detta skulle leda till en stor mängd 

anmälningar om borttaganden.170 Ett sådant förfarande skulle enligt honom medföra en 

inskränkning i webbplatsernas yttrandefrihet då de inte får tillgång till ett adekvat rättsligt 

skydd.171 Utifrån Googles näringsfrihet som skyddas enligt Stadgan art. 16  kan det också 

ifrågasättas huruvida det är rimligt att belasta Google med ett sådant ansvar som både är 

resurs- och tidskrävande. Som nämndes i tidigare avsnitt avvisade EU-domstolen direkt 

att sökmotorers ekonomiska intresse kan väga tyngre än enskildas skydd för 

personuppgifter. Att en privat aktör genomför en rättighetsavvägning anser jag vara 

                                                 

170 Förslag till avgörande i Google Spain, p. 133.  
171 Förslag till avgörande i Google Spain, p. 134.  
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problematiskt utifrån ovanstående resonemang. Förvisso finns en möjlighet för enskilda 

att framföra klagomål till sin dataskyddsmyndighet om de inte är nöjda med Googles 

bedömning men en enskild individ kan finna det alltför resurs- och tidskrävande att driva 

sitt mål vidare.  

Sammantaget med det ovan sagda och det förhållandet att det föreligger en 

begränsad tillsyn och insyn över privata bolag innebär det att det finns en risk för att rätten 

att bli glömd inte blir ett effektivt redskap för att upprätthålla integriteten på nätet.  

 

5.3 Territoriellt tillämpningsområde av rätten att bli glömd 

5.3.1 Inledning 

En komplicerad men intressant fråga som uppkommer när rätten att bli glömd ska 

tillämpas är inom vilket territoriellt område rätten ska gälla. Internet är en global plattform 

och territoriella gränser är nästan omöjliga att dra. Google finns tillgängligt dels genom 

internationella domäner såsom google.com och dels genom nationella domäner såsom 

google.se och google.fr. EU-domstolen ger i Google Spain inte någon vägledning inom 

vilken eller vilka versioner av Google som domen ska omfattas av, dvs. ska ett sökresultat 

tas bort endast från google.se eller även från google.com. Som nämndes tidigare uttalade 

emellertid Artikel 29-gruppen i sina riktlinjer att rätten att bli glömd även bör gälla för 

google.com för att säkerställa ett effektivt och fullgott skydd för enskilda.172  

Efter EU-domstolens avgörande i Google Spain tog Google endast bort sökresultat 

från den nationella domänen där begäran om borttagandet kom ifrån, dvs. ett borttagande 

från Sverige togs endast bort på google.se men länken dök fortfarande upp i sökresultatet 

om sökningen skedde via google.com. Google följde därmed inte till fullo riktlinjerna 

från Artikel 29-gruppen. Den franska dataskyddsmyndigheten CNIL krävde därför under 

2015 att Google även skulle ta bort länkar från den globala domänen google.com. CNIL 

hotade med höga sanktioner om deras beslut om global tillämpning inte följdes.173  Först 

i februari 2016 ändrade Google sina rutiner för borttagandet och numera tas länkar bort 

från de globala domänerna om sökningen sker från samma land som begäran om 

borttagandet kom ifrån.174 Om detta är tillräckligt eller om dataskyddsmyndigheter vill 

                                                 

172 WP 225, Riktlinjer för implementering av Google Spain, s. 9. 
173 Gibbs, S, French data regulator rejects Google´s right-to-be-forgotten appeal, The Guardian, 21 

september 2015. 
174 Gibbs, S, Google extend right to be forgotten to all its domains accessed in EU, The Guardian, 11 

februari 2016. 
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utsträcka rätten ytterligare ett steg genom att ta bort sökresultat oavsett vilket geografiskt 

ursprung som sökningen har återstår att se. Google har nu överklagat CNILs beslut till 

Frankrikes högsta domstol som ska bedöma om sökningen måste begränsas globalt.175 

 

5.3.2 Olika möjligheter för att begränsa sökresultat 

Det finns i huvudsak tre olika sätt att tillämpa rätten att bli glömd på utifrån ett territoriellt 

perspektiv. Det första är genom domänbaserad filtrering vilket innebär att sökresultat är 

modifierade med utgångspunkt i det domännamn som sökningen sker via, exempelvis 

google.se.176 Som precis nämnts använde Google denna tillämpning fram tills ganska 

nyligen genom att endast ta bort sökresultat från den nationella domänen där begäran om 

borttagandet kom ifrån. Vid användning av domänbaserad filtrering kan rätten att bli 

glömd enkelt kringgås genom att byta sökdomän till exempelvis google.com. Att kunna 

kringgå skyddet på ett så pass enkelt sätt skulle underminera syftet med rätten att bli 

glömd vilket är att skydda enskildas personliga integritet och personuppgifter. Att Google 

till sist ändrade detta måste därmed ses som positivt ur en integritetsaspekt och dessutom 

korrekt rent juridiskt med hänsyn till avgörandet i Google Spain och syftet med 

Dataskyddsdirektivet. 

Den andra möjligheten är att använda geografisk filtrering genom att på så sätt styra 

innehållet i sökresultatet utifrån var den som söker befinner sig.177 Det är denna metod 

som Google använder sig av i dagsläget för att på så sätt begränsa sökresultat endast i det 

landet där begäran och sökningen sker ifrån men på samtliga domäner, både nationella 

och internationella. Genom att använda geografisk filtrering uppstår ett starkare skydd 

som är svårare att kringgå jämfört med domänbaserad filtrering. Oavsett vilken domän 

internetanvändaren använder kommer det raderade sökresultatet inte att återfinnas. Det är 

emellertid fortfarande inte ett fullgott skydd av rätten att bli glömd enligt min mening. 

Dels kan exempelvis en person som befinner sig i Sverige söka via google.com på en 

dansk person och då få upp resultat som blivit borttagna i Danmark men inte i Sverige, 

detta för att sökningen då inte sker från Danmark utan från ett annat land. Dels finns det 

tekniska metoder, exempelvis VPN, som kan användas vilket gör att Google inte kan se 

                                                 

175 Hern, A, Google takes right to be forgotten battle to France´s highest court, The Guardian, 19 maj 2016. 
176 Koekkoek, M & van Alsoney, B, The extra-territorial reach of the EU´s ”right to be forgotten”, ICRI, 

19 januari 2015,  s. 14.  
177 Koekkoek, M & van Alsoney, B, The extra-territorial reach of the EU´s ”right to be forgotten”, ICRI, 

19 januari 2015,  s 14. 
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varifrån sökningen härrör och därmed visas alla sökresultat, även de som blivit borttagna 

oavsett vilket land sökningen sker ifrån. Skyddet är därför inte helt fullgott inom unionen 

utan endast för nationella gränser.  

Den sista möjligheten är att använda global filtrering som innebär att alla 

sökresultat blir filtrerade oavsett domän och geografisk ursprung för sökningen. Detta är 

den mest extrema sortens filtrering som kan genomföras.178  Utifrån rätten att bli glömd 

och en integritetsaspekt skulle denna metod ge den största effekten och därmed det 

starkaste skyddet eftersom sökresultaten som blivit borttagna inte kan ses oavsett var ifrån 

sökningen sker och oavsett vilken sökdomän som används. Det uppstår däremot 

problematik kring den territoriella suveräniteten för andra stater då EU-rätten kan sägas 

utsträckas till att tillämpas även globalt.179 Till skillnad från domänbaserad och geografisk 

filtrering innebär global implementering att åtkomsten inte bara begränsas för 

internetanvändare inom det aktuella territoriet där rätten görs gällande utan dessutom 

begränsas åtkomsten för användare i andra territorier där rätten att bli glömd kanske inte 

ens existerar. Det blir därmed en påverkan på yttrande- och informationsfriheten för 

individer som befinner sig utanför unionen och som därigenom påverkas av en annan stats 

regler. Samtidigt tvingas inte någon annan stat att tillämpa rätten att bli glömd för sina 

egna medborgare. Det kan också ifrågasättas vilket allmänt intresse medborgare utanför 

EU har i av att ta del av information om en individ som bedömts att vara irrelevant, inte 

adekvat och inte har något allmän intresse inom EU. 

 

5.3.3 Vägledning från EU-rättsliga akter 

För att försöka utröna inom vilket territoriellt område som rätten att bli glömd ska 

appliceras kan vägledning sökas i Google Spain, Direktivet, Förordningen och Artikel 

29-gruppens riktlinjer. I Google Spain var det avgörande för tillämpningen av Direktivet 

att den personuppgiftsansvarige (dvs. Google) var etablerad i den mening som förskrivs 

i art. 4.1 a.180 Domstolen påpekade också ett flertal gånger vikten av ett effektivt skydd 

för unionsmedborgarna och Direktivets ändamålsenliga verkan och syfte att upprätthålla 

                                                 

178 Koekkoek, M & van Alsoney, B, The extra-territorial reach of the EU´s ”right to be forgotten”, ICRI, 

19 januari 2015,  s. 14. 
179 Koekkoek, M & van Alsoney, B, The extra-territorial reach of the EU´s ”right to be forgotten”, ICRI, 

19 januari 2015,  s. 21. 
180 Google Spain, p. 55. 
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ett fullgott skydd för unionsmedborgare.181 De gjorde en samlad bedömning utifrån de 

olika aspekterna rörande Googles verksamhetsstruktur samt Direktivets syfte för att 

fastställa att Direktivet är territoriellt tillämpligt.182 Att Direktivet är att anse som 

territoriellt tillämpligt för Googles verksamhet i stort ger dock inget klart svar på frågan 

om hur långtgående rätten kan och bör vara på internet och i förhållande till olika 

domäner. Domstolen nämnde inte heller något mer specifikt om denna fråga. Att 

domstolen ett flertal gånger framhöll syftet och ändamålet med Direktivet, att skydda 

enskildas personuppgifter, talar dock för att rätten bör vara vidsträckt.  

Förordningens artikel om territoriellt tillämpningsområde skiljer sig en del från 

Direktivets. Enligt Förordningen art. 3.2 a ska förordningen tillämpas på behandling av 

personuppgifter avseende registrerade som befinner sig i unionen och som utförs av en 

personuppgiftsansvarig om behandlingen har anknytning till utbjudandet av varor eller 

tjänster till sådana registrerade i unionen. Det finns således inget krav på att den 

personuppgiftsansvarige måste vara etablerad inom unionen. Detta torde vara en vidare 

tillämpning än bestämmelsen i Direktivet, eller kanske snarare en kodifiering av redan 

befintlig praxis sett till tolkningen av Direktivets territoriella tillämpningsområde i 

Google Spain. Syftet med att utvidga det territoriella tillämpningsområdet är för att 

enskilda inte ska fråntas det skydd som Förordningen uppställer.183 Utifrån Förordningen 

ges inte heller ett solklart svar på frågan om hur rätten ska bli glömd ska tillämpas 

territoriellt. Däremot sett utifrån syftet och ändamålet med Förordningen och den aktuella 

bestämmelsen torde åtminstone domänbaserad filtrering inte vara tillräckligt för att uppnå 

ett fullgott skydd. 

Artikel 29-gruppens uttalar i sina riktlinjer att rätten att bli glömd även bör gälla för 

google.com.184 Detta ger dock inte tillräcklig vägledning i huruvida det ska ske genom 

domänbaserade, geografisk eller global filtrering. Emellertid framhåller också Artikel 29-

gruppen att när dataskyddsmyndigheter/sökmotorer gör en prövning av rätten att bli 

glömd ska de fokusera på begäranden där det finns en uppenbar länk mellan den 

registrerade och EU, till exempel när den registrerade är medborgare i en medlemsstat.185 

Det kan tolkas som att rätten bör gälla för alla domäner eftersom syftet med rätten att bli 

                                                 

181 Google Spain, p. 58.  
182 Google Spain, p. 56 ff. 
183 Dataskyddsförordningen, skäl 23.  
184 Se ovan, kap 4.2. 
185 WP 225, Riktlinjer för implementering av Google Spain, s. 3.  
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glömd är att skydda EU-medborgare och för att då uppnå ett fullgott skydd för alla EU-

medborgare krävs en global filtrering av sökresultat. 

 

5.3.4 En ändamålsenlig territoriell tillämpning 

Frågan är om det är rimligt att rätten att bli glömd tillämpas även utanför unionen och om 

borttagningen bör ske på lokal och/eller global nivå. När Artikel 29-gruppen kom med 

sitt förslag att rätten att bli glömd även skulle gälla för .com domäner kritiserades detta 

starkt i den allmänna debatten.186 Kritiken riktades främst mot att rätten skulle utsträckas 

till att gälla nationer utanför EU. Ett argument som framförs är att generellt sett bör inte  

lokala bestämmelser för internet tillämpas globalt.187 Samtidigt måste emellertid länder 

kunna tillämpa sina lagar både online och offline. Att tillämpa rätten globalt skulle bli 

problematiskt, kanske främst i USA där yttrandefriheten i de allra flesta fall väger tyngre 

än skyddet för personuppgifter och den personliga integriteten. I USA har en domstol 

fastslagit att Googles sökresultat omfattas av yttrandefriheten och att sökresultat därför 

inte får modifieras.188 Detta går helt emot den EU-rättsliga rätten att bli glömd. Om rätten 

att bli glömd skulle utsträckas till att gälla alla domäner och från alla geografiska 

sökursprung skulle troligtvis USA protestera på grund av den starka ställningen som 

yttrandefriheten har i USA. 

Ytterligare ett argument som framförs är att genom att begränsa vissa delar av 

internet kan det i längden leda till att länder med stark statlig censur, exempelvis Kina 

och Turkiet, finner det motiverat att begränsa internet dels nationellt men också 

internationellt.189 Detta är förvisso till viss del sant, men samtidigt är rätten att bli glömd 

en fråga mellan en personuppgiftsansvarig och en enskild utan större inblandning från 

staten även fast det är staten som uppställt regeln. 

Det är som visats i nuläget oklart huruvida det är tillräckligt att Google har infört 

att en viss länk i ett sökresultat inte erhålls oavsett domän när sökningen sker från samma 

land som begäran kom ifrån. Ett alternativ är att utsträcka den geografiska filtreringen så 

att sökresultat raderas från alla domäner om den som söker befinner sig inom EU. Dvs. 

                                                 

186 Se t.ex.  Naughton, J, In the battle of free speech now it´s France v Google, The Guardian, 9 augusti 

2015 och Meyer, D, Why the EU´s right to be de-linked should not go global, Gigaom, 26 november 2014. 
187 Meyer, D, Why the EU´s right to be de-linked should not go global, Gigaom, 26 november 2014. 
188 Gibbs, S, Editing Google´s search results would damage free speech, judge rules, The Guardian, 18 

november 2014. 
189 Meyer, D, Why the EU´s right to be de-linked should not go global, Gigaom, 26 november 2014. 
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om ett borttagande skett efter en begäran från en svensk medborgare kan den borttagna 

länken inte ses någonstans inom EU, oavsett vilken sökdomän som används och oavsett 

vilket medlemsland sökningen sker ifrån. Enligt min mening torde detta tillvägagångssätt 

vara det mest passande. Då uppnås ett fullgott skydd inom hela EU vilket är rimligt 

eftersom avgörandet i Google Spain och rätten att bli glömd har sitt ursprung i EU-rätt 

och inte i nationell lagstiftning. Sett till det bakomliggandet syftet med 

Dataskyddsdirektivet och Dataskyddsförordningen vilket är att skydda enskildas 

personuppgifter framstår lösningen som mer lämplig och ändamålsenlig än den Google 

har i dagsläget. Problematiken gällande att andra länder utanför EU kan bli påverkade, 

vilket sker vid en global tillämpning, blir också löst i och med att det endast är inom 

unionen som begränsningen sker.  
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6 Sammanfattning och avslutande reflektioner 

Den personliga integriteten och skyddet för personuppgifter är allt mer viktiga rättigheter 

att ta hänsyn till och beakta i dagens informationssamhälle. Personuppgifter kan enkelt 

spridas till allmänheten via internet och därefter på ett lätt sätt återfinnas med hjälp av 

sökmotorer som är dagens främsta källa till information. Den personliga integriteten och 

personuppgifter finns skyddat i både internationella överenskommelser, i EU-rättlig 

reglering och i nationell lag. Inom EU-rätten skyddas personuppgifter genom 

Dataskyddsdirektivet. Direktivet börjar dock bli föråldrat och inom två år träder därför en 

ny Dataskyddsförordning i kraft som syftar till att stärka enskildas rättigheter inom 

personuppgiftsområdet samt harmonisera dataskyddet inom EU. 

I avgörandet i Google Spain stärks den enskildas rätt till kontroll över sina 

personuppgifter genom att EU-domstolen däri fastslog att individer har en rätt att få 

sökresultat borttagna som uppkommer vid sökning på den berörda personens namn. 

Enskilda personer har således en rätt att bli glömd från sökmotorers resultatlista. Rätten 

att bli glömd är numera kodifierad i Dataskyddsförordningen art. 17 som föreskriver att 

enskilda har en rätt att få sina personuppgifter raderade vid vissa givna förutsättningar. 

Rätten gäller inte endast hos sökmotorer utan rätten kan utkrävas hos alla 

personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifter. När rätten att bli glömd 

tillämpas av sökmotorer kan det ifrågasättas huruvida en individ faktiskt blir glömd. De 

personuppgifter som sökmotorn raderar kan trots det finnas kvar på den webbplatsen där 

den ursprungliga publiceringen skedde. Trots att en individs personuppgifter inte blir helt 

raderade från nätet blir det avsevärt mycket svårare att finna information om personen om 

en sökmotor inte ger ett fullständigt resultat.  

 Rätten att bli glömd hos sökmotorer är inte bara en positiv möjlighet för enskilda 

och ett stärkt skydd för personuppgifter, det innebär även negativa aspekter som har 

diskuterats i denna uppsats. En aspekt är den konflikt som uppkommer mellan å ena sidan 

skyddet för personuppgifter och den personliga integriteten och å andra sidan yttrande- 

och informationsfriheten. Vid varje bedömning gällande om ett sökresultat ska raderas 

eller inte krävs därför att en fullvärdig rättighetsavvägning sker för att uppnå en balans 

mellan de aktuella rättigheterna. Vidare uppstår problematik kring inom vilket territoriellt 

område som rätten att bli glömd ska gälla. Internet är en global plattform vilket gör att 

territoriella gränser därför inte är enkla att dra. Därför har det i uppsatsen analyserats 

huruvida rätten att bli glömd bör tillämpas globalt eller lokalt. Även här krävs att en 
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balans uppnås för att åstadkomma ett fullgott skydd för enskilda inom EU utan att 

inskränka andra staters territorium.  

Rätten att bli glömd tillkom och existerar för att skydda enskilda individer från 

onödig exponering och kränkning. Information om något som en person gjorde för flera 

år sedan och som publicerats på internet kan bli kvar där föralltid. Exempelvis kan det 

finnas sökresultat innehållandes information om en person som begått en brottslig 

handling ett decennium tillbaka i tiden vilket kan bli mycket problematiskt för personen 

ifråga som redan sonat för sitt brott. Brottsoffer kan också påverkas negativt genom att 

information om en händelse enkelt är åtkomligt via internet och personen ifråga blir då 

ständigt påmind om det brott den utsatts för. Att rätten att bli glömd blivit allt mer aktuell 

är inte särskilt uppseendeväckande med hänsyn till internets och specifikt sökmotorers 

centrala ställning. En enskild person bör ha en möjlighet att själv kunna kontrollera hur 

dennes personuppgifter sprids och är tillgängliga för allmänheten. Däremot bör det enligt 

min mening iakttas försiktighet gällande modifiering och styrning av internet och 

sökmotorer. Allmänheten måste kunna förlita sig på att de sökresultat som uppvisas i en 

sökmotor ger ett tillförlitligt resultat varför det är viktigt att det vid varje bedömning av 

rätten att bli glömd sker en korrekt avvägning mellan å ena sidan yttrande- och 

informationsfriheten och å andra sidan skyddet för personuppgifter och den personliga 

integriteten.  
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