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Sammanfattning 
Rätten att bli bortglömd uppstod under 2014 i.o.m. EU-domstolens avgörande, Costeja 

mot Google. Rättigheten i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av 

den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (GDPR) blev under 2018 

lag i samtliga 28 EU-länder. En av de viktigaste förändringarna via GDPR är den breda 

definitionen av personuppgifter. Under GDPR kan alla data som identifierar en person 

betraktas som personuppgifter. Biometriska data, genetiska data och data som rör 

enskildas kulturella eller ekonomiska aspekter ligger nu inom lagens område. Rätten 

att bli bortglömd stadgas i art. 17 GDPR och har medfört nya spelregler angående den 

enskildas integritet på internet. Syftet med GDPR är huvudsakligen att stärka individers 

befintliga rättigheter och se till att enskilda får mer kontroll över sina personuppgifter, 

men också att harmonisera EU:s regler om skydd av personuppgifter och därmed skapa 

affärsmöjligheter och främja innovation. 

GDPR är en besvärlig och svårtolkad uppsättning av bestämmelser att tillämpa. Ur 

den registrerades perspektiv är det viktigt att behandlingen sker korrekt från första 

början. Den stödjande och rådgivande rollen hos datainspektionen är således av stort 

värde, då kränkningar sällan kan läkas i efterhand. Det åligger den 

personuppgiftsansvariga att, i varje enskilt fall när den registrerade utövar rättigheten 

att bli bortglömd, bedöma om personuppgiften ska raderas eller inte. 

Personuppgiftsansvariga företag har dock ett eget intresse att begränsa 

tillämpningsområdet angående rättigheten, då sökresultatens träffsäkerhet minskar när 

rättigheten tillämpas. Det kan härav frågas om det verkligen är förmånligt att 

personuppgiftsansvariga företag utgör den s.k. första ”instansen” eftersom dessa 

organisationer kan anses vara partiska. Ett effektivt rättsmedel, i enlighet med art. 47 i 

rättighetsstadgan, utgör en vital del av att säkerställa att rätten att bli bortglöm. Detta 

arbete granskar och ifrågasätter om ett s.k. effektivt rättsmedel föreligger i Sverige. 

Bestämmelser om riksdagens överlåtelse av beslutanderätt inom EU-samarbetet 

stadgas i svensk grundlag. Enligt grundlagen kan riksdagen inom ramen för samarbetet 

överlåta beslutanderätt som inte rör principer för statsskicket. Det är ostridigt att 

svenska offentlighetsprincipen utgör en av principerna för det svenska statsskicket. Det 

är även ostridigt att Sverige som medlem i EU fullt ut ska följa EU-rätten. 

Yttrandefriheten och den personliga integriteten är grundlagsskyddade rättigheter och 

kan ibland utgöra varandras motsatser. Yttrandefriheten skyddar våra demokratiska 

rättigheter att få yttra oss och ta del av information, medan rätten till personlig integritet 

skyddar oss från att inte förekomma i sammanhang där vi inte vill delta. GDPR stadgar 

att rätten till radering inte får strida emot bestämmelser om tryck- och yttrandefrihet. 

Detta arbete reder ut förhållandet mellan rätten att bli bortglömd och grundlagarna 

angående yttrande- och informationsfrihet samt offentlighetsprincipen. 

GDPR gäller för alla organisationer, överallt i hela världen som behandlar 

personuppgifterna för EU-medborgare. En fråga som har uppstått är hur långt 

räckvidden rätten till radering sträcker sig. Det finns en oro att rätten bara är värt 

någonting om den gäller universellt. Annars blir den enskildas förflutna lätt synlig, trots 

att hen utnyttjat rätten till radering, för amerikanska kollegor eller till och med av en 

EU-medborgare som kan förfalska sin IP-adress till ett land (en domän) utanför EU. En 

viktig aspekt som detta arbete analyserar är således om andra länder utanför EU har 

gjort någon form av inkorporering angående rättigheten eller om åtminstone samhället 

har ansett att rätten att bli bortglömd borde föras in i deras rättsordning. 

 

 



  

Summary  
The right to be forgotten was established in EU law in 2014 through the ruling of the 

European Court of Justice, Costeja v. Google. The right to be forgotten, expressed in 

article 17 GDPR, instantly became law in all 28 EU countries in 2018. One of the most 

important changes introduced through GDPR is the wider definition of personal data. 

Under GDPR any data that identifies a person may be considered personal data. 

Biometric data, genetic data, and data relating to individuals’ cultural or economic 

aspects are now within the scope of the law. The purpose of GDPR is primarily to 

strengthen the existing rights of individuals and to ensure that individuals gain more 

control over their personal data, but also to harmonize EU privacy rules and thereby 

create business opportunities and promote innovation. 

GDPR’s provisions are difficult to interpret and apply. From the perspective of the 

registrant it is important that the treatment is done correctly from the beginning. The 

supportive and advisory role of the Swedish Data Protection Authority is of great 

importance since violations can rarely be healed afterwards. It is the responsibility of 

the data controllers for personal data in each case, when the registered person exercises 

its right to be forgotten, to determine if the personal data is to be deleted or not. Data 

controllers, as are companies, have their own interest in limiting the scope of the right 

to be forgotten, as the search results accuracy decreases when the right applies. Is it 

really beneficial to have companies as data controllers to constitute a so-called first 

“instance” when these organizations can be considered biased? An effective remedy is 

a vital part as ensuring that the right to be forgotten works. This work is a study of the 

so-called effective remedies in Sweden. 

According to the Swedish Constitution the parliament may within the framework of 

the cooperation, transfer decision-making rights that do not relate to state institutions 

principles. It is unequivocal that the Swedish principle of public access to official 

records is one of the principles of Swedish state affairs, but it is also unequivocal that 

Sweden as a member of the EU must fully comply with EU law. Freedom of expression 

and personal integrity are constitutional rights and can sometimes constitute each 

other's opposites. Freedom of expression protects our democratic right to express 

ourselves and share information, while the right to personal privacy protects us from 

appearing in context where we don’t want to participate. GDPR recommends that the 

right to erasure should not violate rules on freedom of expression. This thesis clarifies 

the relationship between the right to be forgotten and the principles of freedom of 

opinion and information in Swedish law, as well as the publicity principle. 

GDPR applies to all organizations, all over the world, which process personal data 

for EU citizens. A question that has arisen is how far the scope of the right to erasure 

extends. There is a concern that the right is only worth anything if it applies universally. 

Otherwise, the individual's past becomes easily visible, prone to using the right to 

delete, for American colleagues or even by a EU citizen who can forge his IP address 

to a country (a domain) outside the EU. An important aspect that this thesis analyzes is 

whether other countries outside the EU have made any kind of incorporation of the right 

to be forgotten or if society at least has considered if the right to be forgotten should be 

incorporated in their legal order. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion och problembakgrund 
Det moderna ordspråket lydde ”humans forget, machines remember”. Idag kan 

ordspråket däremot ha ändrats, eftersom en enskild person har rätt att bli bortglömd. 

Idag kan vi fysiskt befinna oss i vårat vardagsrum men digitalt är vi över hela värden. 

Det skulle kunna sägas att ”rummet” inte längre har några väggar. Sedan 1990-talet har 

en explosionstartad utveckling avseende data och personuppgifter skett, inte minst efter 

att Google 1998 grundades i Kalifornien, USA.1  Sökmotorer som Google, sociala 

medier som Facebook, Instagram och appar har inneburit en revolution i möjligheten 

att behandla personuppgifter och att dela samt sprida dem.  Det finns mycket positivt i 

denna utveckling, men också många faror.2 

Den 25 maj 2018 började GDPR att gälla, samtidigt som det tidigare gällande 

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd 

för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 

flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet) upphävdes. GDPR är det mest 

omfattande reformarbetet till värnande av personlig integritet inom EU på 20 år.3 

GDPR är det senaste steget i en ny tidsålder där europeiska lagstiftare bemött 

behovet av ett utvidgat rättsligt skydd för den enskildas personliga integritet på internet 

från förbjuden användning av företag. Dataskyddsdirektivet reglerade inte lika många 

situationer som GDPR. Exempelvis reglerade inte direktivet rätten att bli bortglömd. 

Ett tidigare uppmärksammat ställningstagande till skyddandet av den personliga 

integriteten, vilket art. 17 GDPR grundades på, var EU-domstolens avgörande i Costeja 

mot Google.4 Målet handlade om rätten att bli bortglömd, vilken skyddar oss från att 

inte förekomma i sammanhang där vi inte vill delta. I art. 17 GDPR regleras idag 

förutsättningarna och omständigheterna för radering av personuppgifter. Artikeln 

rubriceras som ”Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)”, som en tydlig 

upplysning och reglering angående den rätt som tillkom via EU-domstolens mål 

Costeja mot Google.5 

Information är en handelsvara, vilket motiverar vinstdrivande företag att samla in 

uppgifter om privatpersoner. Idag är Google den största privata organisationen som 

behandlar enskildas begäran om rätten till radering. 6  Hur ska rättssäkerheten 

upprätthållas i den moderna förvaltningen för att motverka godtyckligt maktutövande 

inom företag,7 när sökmotorer som Yahoo och Google försvarligt har ett eget intresse 

av att minimera rätten till radering?8 

En diskussion som uppkommit genom rätten till radering är huruvida den står i 

konflikt med andra grundlagsskyddade rättigheter. Yttrande- och informationsfrihet 

skyddar våran demokratiska rättighet att få yttra oss och ta del av information.9 Sveriges 

                                                 
1 Dagens Nyheter, Så började sagan om Google, Ekonomi, 2008-05-21. 
2 Wendleby, M., Wetterberg, D., Dataskyddsförordningen GDPR – Förstå och tillämpa i praktiken, s. 

11 f. 
3 Prop. 2017/18:105 s. 17. 
4 Mål C-131/12 Costeja mot Google.  
5 Ibid. 
6 Google, Insynsrapport, Borttagna sökresultat i enlighet med europisk sekretesslagstiftning. 2018. 
7  Petersson, O., Rättsstaten: Frihet, rättssäkerhet och maktdelning i dagens politik, s. 22. 
8 Lee, E., Recognizing Rights in Real Time: The Role of Google in the EU Right to Be Forgotten, UC 

2016, s. 1074 f. 
9 SOU 2016:58 s. 375. 
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starka offentlighetsprincip innebär bl.a. insyn i statens och kommunernas verksamhet. 

Om dessa inskränks p.g.a. rätten till radering hamnar Sveriges demokratiska samhälle 

i obalans. Diskussionen handlar således om huruvida den ena rättigheten tar ut den 

andra. 10  Sökmotorer som Google tvingas att censurera sökningar, vilket försvagar 

yttrande- och informationsfriheten, och konsekvensen kan bli att informationen 

kommer vara mindre lättillgänglig och att vår frihet att yttras oss hotas.11  

Den europeiska förordningen GDPR blev nyligen lag i samtliga 28 EU-länder. En 

av de viktigaste förändringarna i.o.m. GDPR är den breda definitionen av 

personuppgifter. Under GDPR kan alla data som identifierar en person betraktas som 

personuppgifter. Biometriska data, genetiska data och data som rör enskildas kulturella 

eller ekonomiska aspekter ligger nu inom lagens gränser. En enskild kan således få 

önskade segment av sin bakgrund raderade, via rätten att bli bortglömd. GDPR gäller 

för alla organisationer i hela världen som behandlar EU-medborgares personuppgifter. 

Samtidigt har även internet en global räckvidd och idag är information nåbar värden 

runt, vilket innebär att diskursen om rättighetens räckvidd har aktualiserats.12 

Den personliga integriteten, som rätten till radering bygger på, medför att den 

tekniska utvecklingen möter den juridiska, vilket utgör ett tvärvetenskapligt område 

som är mycket aktuellt i dagens samhälle. Rättigheten är ett allmänt uppmärksammat 

ämne för rättsvetenskaplig forskning, detta p.g.a. teknikens utveckling och starka 

koppling till privatpersoners möjlighet att få tidigare lämnade personuppgifter raderade 

från internet. Den första juridiska definitionen beträffande personlig integritet gavs av 

Warren och Brandeis under 1890-talet, då dessa båda advokater skrev om rätten att få 

vara ifred. 13  Senare forskning som berört GDPR och rätten att bli bortglömd har 

fokuserat på att analysera människans rätt till privatliv. Denna diskurs har 

huvudsakligen handlat om just rätten att bli bortglömd, med reducerat fokus på tryck- 

och yttrandefrihet.14 Uppsatsens ifrågasättande av rättighetens praktiska betydelse och 

dess räckvidd avser att bidra till den samhällsjuridiska debatten. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Huvudsyftet är att undersöka hur GDPR formulerar och förvaltar rätten att bli 

bortglömd i relation till hur den uttrycks i svensk nationell rätt och i ett komparativt 

perspektiv. Det sekundera syftet utgör en redogörelse för rätten att bli bortglömd, vilket 

är avgörande för att få en helhetsbild och förstå problemen som aktualiseras i.o.m. 

rättigheten. Jag kommer att utvärdera rätten till radering som en del av GDPR, med 

särskild fokus på problemen som aktualiseras i frågeställningarna. Jag kommer även 

i.o.m. frågeställningarna att ifrågasatt GDPR:s tillämplighet angående rätten att bli 

bortglömd i den aktuella förvaltningen och den möjliga konflikten med andra 

rättigheter. De frågeställningar som besvaras är:  
 

                                                 
10 Prop. 2017/18:105 s. 20; Axberger, H., Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 132 f. 
11 CNIL, Right to Delisting: Google Informal Appeal Rejected, 2015-09-21. 
12 Art. 3 GDPR; Webb, H., "People Don't Forget": The Necessity of Legislative Guidance in 

Implementing a U.S. Right to Be Forgotten, Geo. Wash. L. Rev 2017, s. 1309. 
13 Warren, S., Brandeis, L., The Right to Privacy, Harvard Law Review 1890. 
14 Se bl.a. Abril, P., Lipton, J., The right to be forgotten: Who Decides What The World Forgets, KLJ 

2015; Sartor, G., The right to be forgotten in the Draft Data Protection Regulation, IDPL 2015; 

Abrahamsson, O., Jermsten, H., Myter och missförstånd om TF och YGL i ett EU-perspektiv - Replik, 

SvJT 2015; Lee, E., Recognizing Rights in Real Time: The Role of Google in the EU Right to Be 

Forgotten, UC 2016; Webb, H., "People Don't Forget": The Necessity of Legislative Guidance in 

Implementing a U.S. Right to Be Forgotten, Geo. Wash. L. Rev 2017. 
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1) Vilket utrymme har rätten till radering som den kommer till uttryck i GDPR fått, 

d.v.s. kan den strida emot eller stå i konflikt med offentlighetsprincipen samt 

yttrande- och informationsfriheten i Sverige?  

2) Hur uppfyller Sverige kravet på ett effektivt rättsmedel, d.v.s. har enskilda en 

reell rätt till radering, vilket förutsätter en opartisk prövning av rättigheten?   

3) Vad har den generella rätten till radering för räckvidd, d.v.s. uppfattas rättigheten 

som en global rättighet för EU-medborgare? 

 

1.3 Metod 
I detta avsnitt presenteras de tillvägagångssätt som berör denna framställnings 

frågeställningar och uppfyllandet av dess syfte. Den traditionella rättsdogmatiska 

metoden baseras på tolkningar, systematisering och analysering av rättsligt material för 

att därigenom finna svar på det aktuella spörsmålet. Med rättsligt material uppfattas 

den allmänt accepterade rättskälleläran som följer av lagregler, förarbeten, prejudikat 

och utländskrätt samt den juridiska litteraturen som finns att tillgå för detta aktuella 

område.15 

Sandgren framhåller att det inte finns en för alla gällande uppfattning om vad som 

kännetecknar rättsdogmatiken. En gemensam utgångspunkt som går att skönja är att 

metoden utgår från att tolka och systematisera gällande rätt. 16  Sandgren skulle 

möjligtvis anse att detta arbete egentligen har följt rättsanalytisk metod. Den 

rättsanalytiska metoden utgår från en juridisk tolkning av rätten att bli bortglömd i 

befintliga rättskällor, däribland förordningar, rättsfall och uttalanden avseende 

dataskyddsdirektivet från intressegrupper samt källor av icke-juridisk natur.17 Istället 

har jag valt att använda mig av den rättsdogmatiska metoden, samt kompletterat den 

med en komparativ metod.  

För att uppfylla syftet med denna framställning är det relevant att använda den 

rättsdogmatiska metoden. För att söka svar på de frågeställningar som ovan presenterats 

fordras en redogörelse av gällande rätt, där Peczeniks rättskällelära är en central 

utgångspunkt. Rättskällor som enligt Peczeniks rättskällelära ska, bör och får följas 

kommer främst att tillmätas vikt vid redogörelsen av gällande rätt. Rättskällorna som 

får följas används i syfte att komplettera källor av högre rang.18  Därutöver används 

källor av icke-juridisk natur i syfte att skapa en diskussion samt en komparativ 

samhällsaspekt. Uppsatsen fokuserar på att utreda och utvärdera gällande rätt, vilken 

sedan analyseras i relation till dess överensstämmelse, d.v.s. rättslig koherens med 

grundläggande principer i svensk och EU-rätt. 

Den komparativa metoden, vilken bygger på Valguarneras framställning, har 

använts i uppsatsen för att jämföra skillnader mellan olika rättssystem. Den 

komparativa delen i uppsatsen bygger även på icke juridisk litteratur för att kunna 

jämföra hur Japan och Sydkorea har beaktat rätten att bli bortglömd. Arbetet ser 

översiktligt på Japans, Sydkoreas och USA:s olika uppfattningar och användningar av 

rätten till radering. Juridiken studeras utifrån ett rättsvetenskapligt perspektiv för att 

bedöma om dessa tre länder är benägna att genomgå en form av rättstransplantation 

angående rätten till radering, eftersom globaliseringen medfört intensivare kontakt 

                                                 
15 Peczenik, A., Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 254.   
16 Sandgren, C., Vad är rättsvetenskap?, s. 118.; Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004. s. 

122. 
17 Sandgren, C, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, Tidsskrift för rettsvitenskap 2005, 

s. 655 f. 
18 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod i Korling, F., Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 23 ff.   
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mellan olika rättssystem. Rättstransplantation kan ske på olika sätt, bl.a. påtvingat eller 

frivilligt, och uttryckligt eller undangömt. Rättssystemen behöver inte efterlikna 

varandra exakt, men likheter kan ändå uppkomma p.g.a. den relativt nya rättigheten. 

Metoden används inte enligt ett metodologiskt mönster utan i pluralis, eftersom en 

förändring i samhället nästan automatiskt innebär en förändring i rättssystemet. Den 

komparativa metoden används även som inspirationskälla för att se om rättigheten kan 

slå igenom globalt eller inte.19 

De teoretiska utgångspunkterna vilket uppsatsen är baserade på är ett 

rättsintegrationsperspektiv och ett rättighetsperspektiv. Rättsintegrationsperspektiv ser 

till EU:s politiska agenda där rättslig integration inom EU genom rättsakter är ett 

normativt mål, s.k. rättsintegration. Rättighetsperspektiv innebär att privatlivets 

okränkbarhet är centralt, enligt EU-rätt jämte Europakonventionsrätt och traditionell 

svensk rätt. EU-domstolen har införlivat ett skydd för de grundläggande rättigheterna i 

EU-rätten. Via att behandla Europakonventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) och medlemsstaternas 

konstitutionella skydd, vilket består av allmänna rättsprinciper där bl.a. den svenska 

offentlighetsprincipen aktualiseras. Dessa allmänna rättsprinciper fyller tre funktioner: 

Fylla ut hål och tolka så att sekundärrätten överensstämmer med de allmänna 

principerna samt som en måttstock för att pröva giltigheten av sekundärlagstiftningen. 

Utgångspunkten och det perspektiv vilket anläggs i uppsatsen är således EU:s 

rättsharmoniserings/rättsintegrations-policy. Uppsatsen är således för en 

harmonisering av lagstiftningen på området, via EU-rätten som det ramverk genom 

vilken harmonisering kan förverkligas. När medlemsstaterna antar kompletterande 

lagstiftningar för att genomföra unionsrättslig reglering, agerar de som EU-rättens 

förlängda arm. 20  Rättsharmoniserings/rättsintegrations-projektet innebär således att 

EU-rättens allmänna rättsprinciper ska beaktas genom hela rättsaktens 

tillämpningsområde och tolkas vidsträckt, vilket medför att rättsprinciperna som rätten 

att bli bortglömd även ska vidgas i motsvarande mån. Detta dock utan att tillämpningen 

träds för nära bl.a. yttrandefriheten.21 

Rättsharmoniserings/rättsintegrations-projektet syfte är att främja integrationen och 

harmonisering av medlemsländernas nationella lagstiftning. Detta i form av rättsakter 

som är bindande för medlemsländerna. Rättsharmoniserings/rättsintegrations-arbetet 

behandlar begränsade frågor av hög grad konkret och praktisk natur, med siktet att nå 

snabba resultat, av juridisk betydelse. 22 I skäl 5 till GDPR anförs att ”den ekonomiska 

och sociala integration som uppstått tack vare den inre marknaden har lett till en 

betydande ökning av de gränsöverskridande flödena av personuppgifter.” Det är 

konstaterat att utbytet av personuppgifter mellan offentliga och privata aktörer, 

sammanslutningar och företag över hela unionen har ökat.23 EU:s lagstiftningsarbete 

följer således det rättsharmoniserings/rättsintegrations-projektet att harmonisera och 

integrera rättsläget. 

EU:s lagstiftningsarbete utgår från att omfatta allt fler rättsområden. Däremot avses 

inte ett totalt förenhetligande av rättsläget utan ett inbördes närmande för undanröjande 

av olikheter i rättsregler. Detta är ett strävande att undanröja rättsliga olikheter, vilket 

                                                 
19 Se Valguarnera, F., Den komparativa metoden i Korling, F., Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 141 

ff och 147 samt 158 ff. 
20 Hettne, J., Eriksson, I., EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 239 ff; 

Reichel, J., EU-rättslig metod i Korling, F., Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 126.   
21 Mål C-101/01 Brottmål mot Bodil Lindqvist, p. 42, 80 och 90. 
22 Bernitz, U., Sverige och Europarätten, s. 190 ff. 
23 Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU23. 
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hindrar ett obundet flöde av exempelvis personuppgifter. Harmoniseringen och 

integrationen ska således medföra en jämn spelplan. Allmänna regler om förfarandet 

vid rättsharmoniserings/rättsintegrations-projektet ges i art 114–118 Fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Huvudregeln är där att beslut fattas enligt 

det ordinarie lagstiftningsförfarandet, d.v.s. gemensamt av Europaparlamentet och 

rådet.24 

Inom ramen för den delen som är deskriptiv följer en de lege lata-redogörelse, 

således hur det rådande rättsläget ser ut gällande rätten. I den analyserade delen av 

denna framställning följer en de lege ferenda-resonemang d.v.s. en analys som finner 

grund i min personliga uppfattning om hur rättsläget borde vara eller bli. I arbetets 

slutsats finns de lege interpretata-resonemang, 25  för att bättre åskådliggöra den 

juridiska processen som en tolkning eller föreställning om vad rättigheten just innebär 

och medför. 

 

1.4 Material 
Att GDPR och Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning (dataskyddslag) ännu inte tillämpats i domstolen innebär att det 

inte finns en mångfald av vägledande praxis. Det juridiska material som använts är 

förordningar, direktiv, lagar, rättsfall, beslut, utländsk rätt, förarbeten, olika 

betänkanden, datainspektionens rekommendationer och notiser samt juridisk litteratur. 

Det juridiska materialet består även utav pressmeddelanden och digitaliseringspolitik 

samt publikationer från regeringen. Opinionsbildande källor såsom redaktionella texter, 

empiriskdata, samhällsdebatter och förespråksorgans klagomål angående rätten att bli 

bortglömd har använts för att belysa olika problem och för att peka på uppfattningar, 

trender eller händelser samt för att belysa utvecklingen i samhället. Empiriskt material 

har använts i form av statistik och insynsrapporter, för att få en helhetsbild på hur rätten 

att bli bortglömd har använts och om den fungerar samt vilka organisationer som har 

marknadsmonopol som sökmotorföretag. Artikel 29-gruppen, vilket är en 

samarbetsorganisation med delegater från EU:s tillsynsmyndigheter, har inte en formell 

ställning som rättskälla. Däremot är deras tolkning och tillämpning av regelverken av 

stor betydelse, inte minst med anledning av deras omfattande befogenheter och 

självständighet under GDPR. Artikel 29-gruppens utfärdade vägledningar och riktlinjer 

har därför använts som tolkningsunderlag. 

 

1.5 Disposition 
Vid tolkning av rätten till radering finns det åtskilliga omständigheter att ta hänsyn till. 

För att förstå denna forskning, speciellt andra kapitlet, bör läsaren ha GDPR nära 

tillhands för att läsa parallellt när det behövs. I kapitel två redogörs för å ena sidan rätten 

att bli bortglömd, som en skapelse av EU-domstolen i det uppmärksammade avgörandet 

Costeja mot Google. Senare i kapitlet redogörs för å andra sidan GDPR:s utformning, 

för att skydda denna rättighet, där förutsättningarna för tillämpningen av art. 17 GDPR 

aktualiseras, och den särskilda skyldighet som uppstår för personuppgiftsansvariga. Där 

efter tar jag upp personuppgiftsansvarigas meddelarskyldighet och de generella 

begränsningarna i rätten att bli bortglömd. Under sista avsnitt i kapitel två sammanfattar 

jag rätten till radering som den såg ut vid målet Costeja mot Google och art. 17 GDPR.  

                                                 
24 Bernitz, U., Kjellgren, A., Europarättensgrunder, s. 381 f. 
25 Peczenik, A., Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 313 f. 
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I kapitel tre börjar jag med att redogöra för de fri- och rättigheter som inkorporerats 

eller på annat sätt gäller som svensk lag. Det första avsnittet redogör för EU-domstolens 

och Europadomstolens olika uppgifter. Sedan förs det argument för och emot om rätten 

till radering är i konflikt eller rent av strider emot grundlagarna. Kapitel fyra förklarar 

hur det svenska rättsmedlet är uppbyggt. Sedan tas personuppgiftsansvarigas ansvar 

upp för att därefter möjliggöra en diskussions om en s.k. jävssituation kan anses 

föreligga. Avsnittet fokuserar även på problem ur rättssäkerhetssynpunkt. Frågan som 

uppkommer är då om det föreligger i form av rättssäkerhet vid företagets beslut 

angående rättigheten. Kapitel fem belyser rättighetens räckvidd, där en utblick till 

Japan, Sydkorea och USA sker för att se om de har en liknande rättighet som EU, 

angående rätten att bli bortglömd. Detta görs för att få en översiktlig uppfattning om 

rättigheten de facto är global eller inte. Valet av att närmare analysera USA, Japan och 

Sydkorea berodde på att de är geografiskt utspridda länder och därav antagligen 

bemöter rätten till radering olika. 

Kapitel två till fem är deskriptiva kapitel. Den mer analytiska delen av denna 

framställning finns i kapitel sex. Avsikten med kapitel sex är att kritisk granska 

rättsläget där fördelar och nackdelar vägts mot varandra, där en tolka och analysering 

av framställningens materiella delar sker. I kapitel sex analyserar jag rätten att bli 

bortglömd med andra grundläggande rättigheter. En analysering görs även angående 

personuppgiftsansvarigas opartiskhet vid beslut, kopplat till om det föreligger ett 

effektivt rättsmedel eller inte. Utöver detta så kommer jag översiktligt gå in på 

rättighetens räckvidd. Denna aspekt har inte diskuterats tidigare, eftersom det inte fören 

nyligen uppkommit en begäran till EU-domstolen angående detta. 26  I kapitel sju 

framställs en slutsats som besvarar frågeställningarna i den ordning som de ställts, vilka 

är förankrade i både den de lege lata och de lege ferenda delen.  

 

1.6 Avgränsningar 
Samtliga undantag i art. 17.3 GDPR kommer inte behandlas eftersom vissa ligger 

utanför ändamålet i denna uppsats. Det räcker för läsaren att veta att rätten till radering 

inte är en absolut rättighet. Frågan om effektivt rättsmedel för personuppgiftsansvariga 

behandlas begränsat då det är den enskilda individens rättighet uppsatsen riktar sig till. 

Uppsatsen kommer inte heller lägga tyngd på personuppgiftsansvariga myndigheter 

eftersom rättssäkerheten av deras beslut inte ifrågasätts i lika stor utsträckning, som 

företags, i.o.m. att myndigheter inte har ett s.k. vinstintresse och redan omfattas av 

exempelvis jävsbestämmelser.  

För att kunna besvara på frågan om rätten att bli bortglömd uppfattas som en global 

rättighet, krävs det en substantiell analys, vilket är för omfattande i.o.m. de 

frågeställningar och ändamål samt struktur vilket uppsatsen baseras på. Det kommer 

således endast ske en översiktlig forskning där jag endast summariskt ser till tre länder 

utanför EU, för att avgöra rättighetens räckvidd.  

 

 

 

                                                 
26 Mål C-507/17 Google Inc. mot Commission nationale de l'informatique et des libertés. Begäran om 

förhandsavgörande framställd av Conseil d'État den 21 augusti 2017. 
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2. Rätten att bli bortglömd 

2.1 Inledning 
Den 25 maj 2018 fick Europa en ny gemensam och harmoniserad lagstiftning, kallad. 

GDPR, vilken ersatte dataskyddsdirektivet och således även Personuppgiftslag 

(1998:204) (PuL), som byggde på direktivet. Den tekniska utvecklingen och 

globaliseringen av data har medfört att behandlingen av personuppgifter också ökat och 

blivit mer transportabel. P.g.a. utvecklingen krävdes det en harmonisering av 

personuppgifters digitalisering inom EU för att den fria rörligheten ska fortsätta 

fungera. Härav blev det aktuellt att byta ut dataskyddsdirektivet och PuL som var 

subsidiär 27  samt mindre anpassad till dagens moderna och globaliserade samhälle. 

GDPR är direkt tillämplig i Sverige men kompletteras även med nationella 

bestämmelser som dataskyddslagen, registreringslagar m.m..28 Dataskyddslagen och 

andra speciallagar träder in där det finns tolkningsutrymme i GDPR, som exempelvis 

vid åldersgränsen för att skapa konton på sociala medier såsom Facebook. 29 

GDPR innebär ett tydligt ställningstagande till skydd av EU-medborgares personliga 

integritet. Den registrerade, d.v.s. privatpersonen, och de organisationer som behandlar 

enskildas personuppgifter, vilket i denna kontext är företag, har ett motstående intresse. 

Den personuppgiftsansvariga och även personuppgiftsbiträden har intresse av att 

använda personuppgifterna ifråga. Medans den registrerade önskar upprätthålla sin 

personliga integritet och rätt till privatliv även på internet. På behandlingens sida, d.v.s. 

företagets sida av vågskålen, står även allmänhetens intresse av fri tillgång till 

information.  

Att finna en balans mellan dessa motstående intressen är en utmaning, vilket EU 

tagit på sig vid stiftandet av GDPR. Gallringen av persondata blir en rätt för den 

registrerade och en skyldighet för den som utför behandlingen.30 Rätten att bli raderad 

skyltar som rubrik till art. 17 GDPR. För att läsaren ska förstå betydelsen av denna 

rubriksättning och kunna uttolka innebörden ska jag redogöra för bakgrunden till rätten 

att bli bortglömd, vilken tillkom via EU-domstolens avgörande Costeja mot Google.31  

Med personuppgiftsansvarig menas en juridisk eller fysisk person, offentlig 

myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra 

bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter, enligt art. 4.7 

GDPR. Personuppgiftsbiträde definieras däremot enligt art. 4.8 GDPR som en juridisk 

eller fysisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar 

personuppgifter för den personuppgiftsansvarigas räkning. Det ska finnas ett avtal 

upprättat mellan personuppgiftsbiträde och personuppgiftsansvarig, där den senast 

nämnda ska bestämma villkoren för behandling. Personuppgift definieras enligt art. 4.1 

GDPR som uppgifter vilka kan kopplas till en enskild person, antingen ensamt 

(exempelvis ett personnummer, namn eller kundnummer) eller tillsammans med andra 

personuppgifter (exempelvis ett förnamn och en bostadsadress).32 

                                                 
27 2 § PuL. 
28 Grahn, E., Kjällström, S., Anställdas integritetsskydd – och dataskyddsförordning, s. 60 f. 
29 Se avsnitt 2.3.1.6 angående den utökade rätten att bli bortglömd, för minderåriga. 
30 Wendleby, M., Wetterberg, D., Dataskyddsförordningen GDPR – Förstå och tillämpa i praktiken, s. 

230 ff. 
31 Mål C-131/12 Costeja mot Google, p. 74; Skäl 47 till GDPR. 
32 Article 29 Protection Working Party, Opinion 1/2010 on the concepts of "controller" and 

"processor", 2010-02-16, s. 8 och 24 f. 
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2.2 Rätten att bli bortglömd i.o.m. Costeja mot Google 
Innan GDPR stadgades återfanns rätten att bli bortglömd i EU-domstolens avgörande 

Costeja mot Google.33 Avgörandet innebar en tolkning av det spanska införlivandet av 

det s.k. dataskyddsdirektivet. Mario Costeja González hade en fastighet som utmättes 

p.g.a. obetalda socialförsäkringsavgifter. Denna händelse hade sedan publicerats i en 

annons under år 1998. Publiceringen skedde av och hos en spansk dagstidning, La 

Vanguardia. Syftet med publiceringen av fastighetsauktionen, p.g.a. 

utmätningsbeslutet, var att få spridning av spanska myndigheters beslut genom att 

belysa besluten i nätupplagan. Denna publicering var obestridligt ett avslöjade av en 

obekväm omständighet i Mario Costeja González liv.34 När EU-domstolens avgörande 

publicerades hade denna information kunnat hittas av envar genom inmatning av Mario 

Costeja Gonzales namn vid sökning i sökmotorer, exempelvis Google, under sexton års 

tid.35 

Vägen mot EU-domstolens förhandsavgörande började med att Costeja lämnade in 

ett klagomål till den spanska dataskyddsmyndigheten avseende företaget bakom La 

Vanguardia samt Googles spanska dotterbolag. Den spanska dataskyddsmyndigheten 

begärde ett förhandsavgörande av EU-domstolen. Domstolen biföll Costejas klagomål 

avseende Google, men inte klagomålet avseende företaget bakom La Vanguardia 

eftersom publiceringen skyddades under dataskyddsdirektivets undantag för 

journalistiska ändamål.36 EU-domstolen ansåg att företagen bakom internetbaserade 

sökmotorer såsom Google, Yahoo och Bing (vilka automatiskt indexerar all 

information som är tillgänglig på öppna sidor på internet) i dataskyddsdirektivets 

mening utför behandling av de personuppgifter som finns på dessa sidor. I takt med att 

sökmotorerna genomför behandling av personuppgifterna för sina egna ändamål och 

själva råder över hur indexeringen ska ske är sökmotorerna att betrakta som 

personuppgiftsansvariga i direktivets mening. 37  Sökmotorerna är således 

personuppgiftsansvariga för personuppgifter som förekommer i deras sökresultat enligt 

EU-domstolens avgörande för skyddet av individers personliga integritet på internet.38 

Samtliga rättighetsskyddande skyldigheter enligt dataskyddsdirektivet riktar sig mot 

personuppgiftsansvariga. Att sökmotorn är en s.k. personuppgiftsansvarig är således en 

förutsättning för att registrerade ska kunna få kräva att försvinna ur sökmotorernas 

index. Allt som publicerats på internet i ett sammanhang med personens namn kan 

återupptäckas med en enkel sökning, så länge det finns i sökmotorernas index.39  

Google invände med att ifrågasätta varför Costeja vände sig mot dem istället för att 

kräva en radering av personuppgifterna hos den som publicerat informationen på 

hemsidan, d.v.s. La Vanguardia, vilken Google hänvisade till. Det är trots allt därifrån 

uppgiften publicerades. Ett raderande där skulle innebära att personuppgifterna inte 

heller fortsätter att förekomma i sökmotorernas index. EU-domstolen konstaterade 

däremot att det skulle utgöra ett rättssäkerhetsproblem om den enskilda måste 

åstadkomma en radering på den ursprungliga hemsidan innan den skulle kunna begära 

sökresultaten raderade. Förklaringen till detta är att skilda hemsidor har olika 

etableringsplatser och därmed olika skyldigheter att följa EU:s domstolsbeslut och 

                                                 
33 Mål C-131/12 Costeja mot Google.  
34 Förslag till avgörande av generaladvokat Jääskinen föredraget den 25 juni 2013, Mål C-131/12 

Costeja mot Google, p. 18. 
35 Mål C-131/12 Costeja mot Google, p. 98. 
36 Ibid, p. 16–17, 28 och 99. 
37 Ibid, p. 41. 
38 Ibid, p. 87 f. 
39 Ibid, p. 80. 
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direktiv. EU-domstolen påpekade dessutom att sökmotorerna, exempelvis Google, inte 

omfattas av det journalistiska undantaget för behandling av personuppgifter som kan 

ge skydd till vissa av de hemsidor som figurerar i sökmotorernas resultat. Skyldigheten 

att radera personuppgifter kan därför komma att gälla gentemot sökmotorerna utan att 

gälla mot hemsidorna, vilket exempelvis kan vara en tidning, som i första hand 

publicerat personuppgifterna.40 

EU-domstolen uttryckte att dataskyddsdirektivet, i enlighet med tidigare 

avgöranden,41 ska tolkas mot bakgrund av den Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan). Tolkningen av direktivet förutsätter 

därför förståelse av art. 7 och 8 i rättighetsstadgan, angående skydd för privatliv och 

personuppgifter. 42  Domstolen uttryckte med hänvisning till rättighetsstadgan att 

sökmotorerna behandlar personuppgifter med grund i en intresseavvägning mellan 

individens intressen eller grundläggande fri- och rättigheter och de berättigade 

intressena hos den personuppgiftsansvariga och de tredjemän till vilka uppgifterna har 

lämnats ut.43 Rätten att bli bortglömd förutsätter härav att den enskildas rätt till privatliv 

och skydd för personuppgifter väger tyngre än sökmotorns vinstintresse, vilket drivs av 

allmänhetens informationsintresse. 

Domstolen konstaterar härav på den grunden att en sökmotor omöjligen kan 

sammanställa all information angående en enskild i ett lättöverskådligt format och på 

så sätt utgör ett allvarligt hot mot rätten till skydd för den enskildas privatliv. Den 

enskildas intresse av skydd för sina mänskliga rättigheter kan inte övervinnas av endast 

det ekonomiska intresset hos sökmotorn. Avgörandet var därför av intresse för 

allmänheten angående möjligheten att kunna ta del av denna information. 44  Det 

förutsätts även att dataskyddsdirektivets art. 12 b och 14.1 a är tillämpliga, d.v.s. att 

behandlingen ska vara oförenlig med direktivet. Bestämmelserna omfattar inte bara 

situationen att uppgifterna är oriktiga eller orsakar individen skada utan även att 

uppgifterna med hänsyn till det berättigade intresse som föranleder behandlingen blivit 

irrelevanta, inkorrekta eller lagrats längre än vad som är nödvändigt. Möjligheten att få 

sin personuppgift borttagen ökar med tiden eftersom uppgifterna blir mindre relevanta, 

varvid sökmotorerna ska möjliggöra att uppgifterna raderas. 

 

2.3 Rätten att bli bortglömd i.o.m. art. 17 GDPR 
Rätten till radering omfattar alla personuppgifter som inte längre får behandlas. Att 

personuppgiftsbiträden och personuppgiftsansvariga är skyldiga att radera 

personuppgifter under vissa omständigheter kan anses som självklart, men var inte 

uttryckligen reglerat i den tidigare svenska lagen, PuL, vilken reglerade 

personuppgifter. Behandling och lagring förutsätter en laglig grund, vilket innebär att 

om en laglig grund inte längre är gällande måste personuppgiften raderas. Rätten till 

radering är även i GDPR beroende av att behandlingen strider mot förordningens 

krav.45 

Varje människa har rätt att kontakta en organisation som behandlar personuppgifter 

och be om att uppgifterna som avser hen ska raderas. Företag och andra organisationer 

                                                 
40 Ibid, p. 84–87. 
41 Mål C-274/99 P. Connolly mot Kommissionen, p. 37; Förenade målen: Rechnungshof (C-465/00) 

mot Österreichischer Rundfunk m.fl. och Christa Neukomm (C-138/01) och Joseph Lauermann (C-

139/01) mot Österreichischer Rundfunk, p. 68. 
42 Mål C-131/12 Costeja mot Google, p. 68. 
43 Ibid, p. 74. 
44 Ibid, p. 81. 
45 Sartor, G., The right to be forgotten in the Draft Data Protection Regulation, IDPL 2015, s. 64. 
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måste således löpande och utan onödigt dröjsmål radera och rensa bland sina 

kunduppgifter.46 En observation i samband med rätten att bli bortglömd är att den 

anknyter till den personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdets skyldighet att 

radera personuppgifter, vilket har inneburit att den även kallas rätten till radering. 

Rättigheten och skyldigheten har i art. 17 GDPR framställts på ett sådant sätt att de 

framstår som separata bestämmelser, 47  eftersom den personuppgiftsansvarigas och 

personuppgiftsbiträdets skyldighet att radera personuppgifter stadgas i en annan artikel 

d.v.s. art. 5.1 GDPR. I art. 5.1 GDPR stadgas det bl.a. att rätten att bli bortglömd inte 

alltid kräver att den registrerade själv agerar, utan organisationen kan ibland ha krav på 

sig att agera ändå. En organisation måste självmant radera personuppgifter när 

personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som de samlats in för eller 

på annat sätt behandlats för. En organisation måste även självmant radera uppgifterna 

om de behandlats på ett olagligt sätt, eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse.48 

Att art. 17.1 GDPR stadgar när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för 

ändamålen och när radering ska genomföras för att uppfylla en rättslig förpliktelse, 

samt när uppgifterna behandlas på ett olagligt sätt, talar för att artikeln måste följas 

oavsett om den registrerade utövar rätten eller inte. Art. 17 GDPR är således även en 

skyldighet för personuppgiftsansvariga att följa. I de följande sex avsnitten kommer jag 

att gå igenom punkterna i art. 17.1 GDPR, för att beskriva rättighetens 

tillämpningsområde. De personuppgifter som måste kunna raderas, enligt art. 17.1 

GDPR, är: 
 

a) Om uppgiften inte lägre behövs för de ändamål som de samlats in för. 

b) Om behandling grundar sig på den enskildas samtycke, vilket har återkallats.  

c) Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en 

intresseavvägning och det inte finns berättigade intressen som väger tyngre än den 

enskildas intressen eller om behandlingen sker för direkt marknadsföring och den 

enskilde motsätter sig att uppgifterna behandlas. 

d) Om personuppgifter har behandlats olagligt. 

e) Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.  

f) Om behandlingen avser barn och skett som ett led i erbjudande av 

informationssamhällets tjänster.  

2.3.1 Ändamålsbegränsning – Art. 17.1 a GDPR 

Den huvudsakliga begränsningen av behandling av personuppgifter följer av art. 5.1 b 

GDPR; ”personuppgifter får endast samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och 

berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa 

ändamål”. Personuppgifter får härav samlas in och behandlas för inte stridande 

ändamål, så länge inte nya ändamål för behandlingen blir aktuella. Dynamiken framgår 

även av art. 17.1 a GDPR, nämligen att rätten aktualiseras när personuppgifterna inte 

längre är nödvändiga för de ändamål vilka uppgifterna ”samlades in eller på annat sätt 

behandlats” för. Artikeln ger uttryck för en ändamålsbegränsning. De som behandlar 

personuppgifter måste således vara medvetna om varför behandling sker, vilket medför 

att antalet personuppgifter hålls aktuellt och begränsat. 

                                                 
46 Wendleby, M., Wetterberg, D., Dataskyddsförordningen GDPR – Förstå och tillämpa i praktiken, s. 

96 f. 
47 Angående bruk av andra språkversioner som vägledning för tolkningen se: Mål C-371/02 

Björnekulla Fruktindustrier AB mot Procordia Food AB; Mål C-473/08 Ingenieurbüro Eulitz GbR 

Thomas und Marion Eulitz mot Finanzamt Dresden I. 
48 Wendleby, M., Wetterberg, D., Dataskyddsförordningen GDPR – Förstå och tillämpa i praktiken, s. 

228. 
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2.3.2 Den registrerades samtycke – Art. 17.1 b GDPR 

GDPR förutsätter som utgångspunkt att den registrerade ska ha kontroll och 

beslutanderätt över sina personuppgifter.49 Den registrerade kan i led med detta ge 

upphov till rätten att bli bortglömd indirekt, genom att återkalla ett samtycke och därav 

skapa förutsättningarna för att behandlingen inte längre är tillåtlig, enligt art. 17.1 b 

GDPR. Den registrerades samtycke är högst nödvändigt för att praktiskt kunna 

säkerställa ett skydd för den registrerades integritet och privatliv, genom säkerställande 

av rätten till radering. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är den 

registrerades samtycke, enligt art. 6.1 a och art. 7 GDPR. Inhämtande av samtycke och 

fortsatt behandling på denna grund stärker den registrerades kontroll över 

personuppgifterna, inte minst genom kravet på möjligheten att kunna återkalla ett 

samtycke lika enkelt som när samtycket lämnades.50 

Radering ska ske i två huvudsakliga situationer. Den första situationen är att den 

registrerade lämnat ett samtycke som är begränsat i tid och den andra situationen är då 

samtycket lämnats på obestämd tidsbehandling. I den första situationen aktualiseras 

rätten att bli bortglömd, och den motsvarande skyldigheten för behandlaren, när tiden 

för samtycket upphört. I den andra situationen uppstår rätten att bli bortglömd först när 

den registrerade återkallar sitt samtycke. Det är upp till den personuppgiftsansvariga att 

bedöma vilken omfattning ett samtycke kan ha, utan att bli så omfattande att det blir 

ogiltigt. Den personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträdet ska även bedöma när 

samtycket inte längre rättfärdigar behandlingen, vilket innebär att skyldigheten att 

radera personuppgifterna uppstår.51 

2.3.3 Invändning mot behandlingen – Art. 17.1 c GDPR 

Den registrerade kan även, utöver rätten till radering, vända sig till den 

personuppgiftsansvariga och invända mot behandlingen av sina personuppgifter, enligt 

art. 21 GDPR. Denna invändning ger då upphov till skyldighet för den 

personuppgiftsansvariga. Det finns två situationer av fall där invändningar kan bli 

aktuella. Den första anknyter till direkt marknadsföring medan den andra anknyter till 

den registrerades egen situation. Den första situationen innebär att den registrerade har 

en absolut rättighet att kräva att behandlingen av hens personuppgifter som sker av 

marknadsföringsskäl ska upphöra. 52  Om hela ändamålet med behandlingen var 

direktmarknadsföring och ingen annan grund för behandling av personuppgifterna finns 

uppstår även en rätt att bli bortglömd, jämte art. 21.3 GDPR. Om personuppgifterna 

däremot även används för något annat ändamål, vilket inte strider mot 17.1 c GDPR, 

raderas inte personuppgifterna utan upphör endast att behandlats för ändamålet 

direktmarknadsföring. Individer kan p.g.a. detta begära att behandling av 

personuppgifter vid dataprofilering ska upphöra. Profilering i marknadsföring är varje 

form av automatiserad behandling angående personuppgifter, vilket består i att 

personuppgifterna används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en 

fysiskperson. Profilering kan förekomma på Facebook eller i kundklubbar för att 

exempelvis skräddarsydda erbjudanden ska kunna tas fram.53 Den andra situationen, 

som anknyter till den registrerades egen situation, innebär att när informationen är av 

obetydlig eller har liten betydelse för allmänheten, eller om informationen är inkorrekt 

                                                 
49 Skäl 7 till GDPR. 
50 Skäl 32 till GDPR; Dnr 1382–2014 s. 14 av beslut 2015-10-15. 
51 Wendleby, M., Wetterberg, D., Dataskyddsförordningen GDPR – Förstå och tillämpa i praktiken, s. 

45 ff. 
52 Voigt, P., The EU General Data Protection Regulation (GDPR), s. 178 ff. 
53 Wendleby, M., Wetterberg, D., Dataskyddsförordningen GDPR – Förstå och tillämpa i praktiken, s. 

233 ff. 
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eller irrelevant, väger allmänhetens intressen oftast inte tyngre än den registrerades 

intressen. När någon invänder mot behandling av personliga skäl, på denna grund, får 

fortsatt behandling inte ske.54 

2.3.4 Olaglig behandling – Art. 17.1 d GDPR 

Att rätten att bli bortglömd uppstår om personuppgifter behandlats olagligt, enligt art. 

17.1 d GDPR, har vid första granskning ett vidsträckt tillämpningsområde. Det skulle 

kunna tolkas som att den personuppgiftsansvariga är skyldig att radera personuppgifter 

vid varje överträdelse av GDPR likväl som av någon annan lag. Det är däremot mer 

sannolikt att bedöma grunden olaglig behandling utifrån GDPR:s grunder för 

behandling, vilket innebär att kraven på att behandling ska vara lagliga, enligt art. 5.1 

a och 6.1 GDPR. Den personuppgiftsansvariga har med anledning av rekvisitet olaglig 

behandling en skyldighet att utvärdera huruvida behandlingen som utförs är laglig. 

Skyldigheten att radera vid olaglig behandling är automatiskt uppfylld om något av de 

övriga kumulativa rekvisiten i art. 17.1 GDPR är tillämpliga, eftersom behandlingen då 

även är olaglig. 

2.3.5 Rättslig förpliktelse – Art. 17.1 e GDPR 

Unionsrätt eller medlemsländernas nationella rätt kan ge upphov till förpliktelser att 

radera personuppgifter, enligt art. 17.1 e GDPR, om det i unionsrätten eller i 

medlemsstaternas nationella rätt har stadgats att personuppgifterna ska raderas för att 

uppfylla en rättslig förpliktelse vilken den personuppgiftsansvariga omfattas av. Rätten 

till radering omfattar även sådana övriga förpliktelser, oaktat hurvida dessa kommer 

från GDPR eller inte. Lagstiftningsåtgärder som ger upphov till dessa förpliktelser 

måste vara nödvändiga och proportionerliga med hänsyn till särskilda ändamål av 

allmänna intressen.55 

2.3.6 Utökad rätt att bli bortglömd för minderåriga – Art. 17.1 f GDPR 

I GDPR finns ett antal specialbestämmelser vilka avviker från huvudregleringen. Barn 

specialbehandlas eftersom de anses vara särskilt skyddsvärda avseende sitt privatliv 

och sin integritet. I vardagen använder barn sig av sociala nätverk som exempelvis 

Facebook och Snapchat m.m.. När ett barn samtycker till att lämna sina personuppgifter 

till tjänsteleverantörer har deras personuppgifter ansetts förtjäna ett särskilt skydd i 

GDPR, eftersom barn oftast är mindre medvetna om sina rättigheter, risker och 

påföljder. Regleringen angående barns personuppgifter är tillämplig vid tjänster som 

vanligtvis utförs mot ersättning, d.v.s. tjänster med marknadsföringssyfte. 56  GDPR 

skärper integritetsskyddet för registrerade under 16 år, vilket innebär såväl högre krav 

på samtycke av den som har föräldraansvar för barnet samt en särskilt föreskriven 

skyldighet att radera personuppgifter om dessa insamlats från barn, enligt art. 17.1 f 

GDPR. Medlemsstaterna får i nationell rätt föreskriva en annan ålder, varav Sverige 

har föreskrivit 13 års ålder.57 Denna utökade rätt att bli bortglömd innebär att den 

personuppgiftsansvariga alltid måste radera personuppgifter som insamlats när den 

registrerade var minderårig om denna begär detta, såvida inte de allmänna 

                                                 
54 Ibid, s. 230 ff. 
55 Skäl 73 till GDPR. 
56 Wendleby, M., Wetterberg, D., Dataskyddsförordningen GDPR – Förstå och tillämpa i praktiken, s. 

123 ff. 
57 Prop. 2017/18:105 s. 64; 2 kap. 4 § Dataskyddslagen; Se även prop. 2017/18:105 s. 65 för åsikter om 

att det ska vara 15 års ålder, vissa anser även att vi inte ska/kan avvika från GDPR:s 16 års ålder. 
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begränsningarna av rätten är tillämpliga. Rättigheten kan även utövas av vuxna 

avseende publiceringar från ungdomen.58 

2.4 Meddelandeskyldighet – Art. 17.2 GDPR 
Efter att uppgifter raderats på den enskildas begäran ska organisationen informera dem 

de har lämnat ut uppgifterna till angående raderingen. Detta gäller dock inte om det 

skulle innebära en alltför betungande insats eller visa sig vara omöjligt, enligt art. 17.2 

GDPR. När personuppgifter har publicerats, alternativt gjorts offentliga på annat sätt, 

räcker det inte alltid med att personuppgiften raderas för att den registrerade ska bli 

glömd. Detta gäller speciellt i sociala nätverk såsom internetforum eller på webbplatser. 

I situationer som dessa ska den som offentliggjort uppgifterna även vidta rimliga 

åtgärder för att informera andra som behandlar uppgifterna angående den enskildas 

begäran, detta för att kopior av eller länkar till uppgifternas tas bort.59  

Bestämmelsen i art. 17.2 GDPR begränsas emellertid inte endast till att informera 

sådana personuppgiftsansvariga som erhållit uppgifterna genom offentliggörandet, 

vilket skulle motsvara förutsättningarna för den tidigare skyldigheten enligt 28 § PuL. 

Där stadgades det att den personuppgiftsansvariga även ska underrätta tredje man till 

vilken uppgifterna har lämnats ut. Tredje man definieras enligt 3 § PuL som ”någon 

annan än den registrerade, den personuppgiftsansvariga, personuppgiftsombudet, 

personuppgiftsbiträdet och sådana personer som under den personuppgiftsansvarigas 

eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar har befogenhet att behandla 

personuppgifter.” Skyldigheten enligt art. 17.2 GDPR omfattar även sökmotorer, 

eftersom sökmotorerna genomför behandling av personuppgifterna för sina egna 

ändamål och själva råder över hur indexeringen ska ske. Sökmotorer är således att 

betrakta som personuppgiftsansvariga.60  

2.5 Begränsningarna av rätten till radering – Art. 17.3 GDPR 
Det finns dock undantag från rätten att bli bortglömd och således skyldigheten att 

informera andra om så är nödvändigt för att tillgodose andra viktigare rättigheter, 

exempelvis att uppfylla en förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som 

ett led i myndighetsutövning.61 Information som inte längre kan härledas till fysiska 

personer som är i livet utgör inte personuppgifter och omfattas därför inte heller av 

rätten att bli bortglömd, vilken endast avser personuppgifter, enligt art. 17.1 GDPR.62 

Rätten att bli bortglömd är inte absolut, då den är föremål för vissa allmänna 

begränsningar. Vissa av dessa begränsningar, d.v.s. de som ligger inom uppsatsens 

ändamål, kommer jag att redogöra för i tur och ordning i följande avsnitt. Med syftet 

att klargöra rättighetens utsträckning. Skyldigheten för den personuppgiftsansvariga att 

radera personuppgifter samt meddela andra är begränsad och ”ska inte gälla i den 

utsträckning som behandlingen är nödvändig av följande skäl”, enligt art. 17.3 GDPR: 
 

a) För att utöva rätten till informations- och yttrandefrihet. 

b) För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt en medlemsstats 

nationella rätt vilket den personuppgiftsansvariga omfattas av eller enligt 

unionsrätten eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den 

                                                 
58 Skäl 65 till GDPR. 
59 Wendleby, M., Wetterberg, D., Dataskyddsförordningen GDPR – Förstå och tillämpa i praktiken, s. 

97. 
60 Mål C-131/12 Costeja mot Google, p. 41 och 87 f; Dnr 1013–2015 av beslut 2017-05-02. 
61 Wendleby, M., Wetterberg, D., Dataskyddsförordningen GDPR – Förstå och tillämpa i praktiken, s. 

98. 
62 Skäl 27, 158 och 160 till GDPR. 
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personuppgiftsansvariga eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse. 

2.5.1 Yttrande- och informationsfrihet - Art. 17.3 a GDPR 

Genomförandet av art. 17.3 a och 85.2 GDPR synes ålägga medlemsstaterna att göra 

vissa undantag från GDPR, med hänsyn till informations- och yttrandefrihet. Dessa 

regleringar rör journalistiska ändamål eller akademiskt, konstnärligt eller litterärt 

skapande. Undantagen, vilka medför en begränsning av GDPR, får dock endast göras 

om de är nödvändiga för att förena rätten till integritet med yttrande- och 

informationsfrihet. 63 Undantaget i art. 17.3 a GDPR avser just yttrande- och 

informationsfriheten. Det tidigare undantaget i 7 § PuL gällde samtliga bestämmelser i 

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) 

(YGL). Begränsningen i GDPR till endast yttrande- och informationsfrihet är 

betydelsefull, då rätten till radering även tidigare inneburit en avvägning, om än 

begränsad, mellan dessa friheter och den personliga integriteten. Begränsningen i 

GDPR innebär att rättigheten fått mer kraft då den tidigare lagen PuL endast 

begränsades av TF och YGL.64 

Vad akademiskt skapande innebär är dock fortfarande oklart. Det skulle kunna 

betyda behandling av personuppgifter i samband med själva färdigställandet och 

spridningen av texter med vetenskapligt innehåll, men dess närmare betydelse bör 

utvecklas i framtida praxis. Journalistiska ändamål innebär däremot att informera, 

kritisera och väcka debatt i samhällsfrågor vilka är av betydelse för allmänheten. Det 

behöver inte vara fråga om professionell journalistik i traditionell massmedia då även 

yttranden på en blogg kan skyddas av undantaget, förutsatt att uppgifterna inte är av 

rent privat karaktär. Således omfattas en stor del av det som sker på internet av det 

journalistiska undantaget, så länge texterna har ett redaktionellt ändamål.65 

2.5.2 Uppfylla rättslig förpliktelse som kräver behandling - Art. 17.3 b GDPR 

En rättslig förpliktelse enligt medlemsstaternas nationella rätt eller unionsrätt utgör en 

rättslig grund för behandling, enligt art. 6.1 c GDPR. En avvägning ska göras vid 

skapandet av den föreskrift som föreskriver ett undantag och denna måste uppfylla ett 

ändamål av allmänt intresse, där även proportionalitet är ett krav.66 Undantaget enligt 

17.3 b GDPR är en nödvändighet för att möjliggöra tillämpning av lagstiftning inom 

andra rättsområden, inte minst sådana situationer där tillsyn av myndigheter och 

dokumentationsarbete av den enskilda är en förutsättning. Detta skulle exempelvis 

kunna vara dokumentation enligt bokföringslagen (1999:1078), där personuppgifter i 

olika omfattning måste förekomma. Undantaget är även nödvändigt för att bl.a. 

upprätthålla offentlighetsprincipen och annat myndighetsarbete.67   

 

 

 

                                                 
63 Se skäl 153 till GDPR. 
64 Mål C-131/12 Costeja mot Google, p. 85. 
65 NJA 2001 s. 409; Mål C-73/07 Tietosuojavaltuutettu mot Satakunnan Markkinapörssi Oy och 

Satamedia Oy; SOU 2017:39 s. 99. 
66 Prop. 2017/18:105 s. 52 ff. 
67 Wendleby, M., Wetterberg, D., Dataskyddsförordningen GDPR – Förstå och tillämpa i praktiken, s. 

229 ff. 
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2.6 Sammanfattning av rätten att bli bortglömd 
Rätten att bli bortglömd uppstår, enligt målet Costeja mot Google68 och art. 17 GDPR, 

i det fall en intresseavvägning mellan den registrerades intressen, bestående av dennas 

mänskliga rättigheter, och den personuppgiftsansvarigas och allmänhetens intressen 

utfaller till privatpersonens fördel. Det förutsätts även att behandlingen idag är 

oförenlig med GDPR. Bestämmelserna omfattar inte bara situationen att uppgifterna är 

oriktiga eller orsakar individen skada utan även att uppgifterna med hänsyn till det 

berättigade intresse som föranleder behandlingen blivit irrelevanta, inkorrekta eller 

lagrats längre än vad som är nödvändigt.  

Rättigheten i.o.m. art. 17 GDPR är i sitt omfång bredare än avgörandet Costeja mot 

Google. Jag utgår från att samtliga av art. 17 GDPR:s tillämpningsområden, rättigheter 

och skyldigheter utgör en del av den nya rätten till radering. Den registrerade har rätt 

till: tillgång av information, rättelse, radering, begränsning av behandling, 

dataportabilitet och rätt till att göra invändningar samt automatiserat beslutsfattande 

och inbegripen profilering. 69  GDPR:s tillkomst innebär således en förstärkning av 

skyddet för den enskildas personliga integritet.  

Syftet med GDPR var huvudsakligen att stärka individers befintliga rättigheter och 

se till att enskilda får mer kontroll över sina personuppgifter, men också att harmonisera 

EU:s regler om skydd av personuppgifter och därmed skapa affärsmöjligheter och 

främja innovation. 70  I GDPR finns det klara likheter med det tidigare gällande 

dataskyddsdirektivet. Bland de större förändringarna när det gäller behandling av 

personuppgifter kan dock nämnas att GDPR innehåller fler och mer preciserade 

definitioner av olika begrepp och tydligare rättigheter för enskilda, bl.a. rätten till 

radering av personuppgifter.71  

Art. 17.1 a GDPR ger uttryck för en ändamålsbegränsning, vilken kan tolkas så att 

om det inte finns något ändamål för personuppgifterna ska den enskilda ha rätt att få 

dessa raderade. Detta överensstämmer med målet Costeja mot Google eftersom det då 

inte finns ett berättigat intresse som föranleder behandlingen, med anledning av att 

personuppgiften lagrats längre än vad som är nödvändigt. Skillnaden i.o.m. GDPR är 

däremot att dessa personuppgifter ska raderas oavsett om den registrerade utövar rätten 

eller inte. 

Art. 17.1 c GDPR innebär att om någon invänder mot behandling av personliga skäl 

så får fortsatt behandling inte ske, såvida den personuppgiftsansvariga inte kan påvisa 

tvingande berättigande skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades 

intressen, rättigheter och friheter. En sådan situation liknar den i målet Costeja mot 

Google, där intressena på sökmotorns sida huvudsakligen bestod av vinst och 

allmänhetens informationsintresse. Rätten att bli bortglömd gäller således inte vid 

behandling av personuppgifter när en myndighet genom författning ålagts att föra en 

offentlig registrering, enligt exempelvis offentlighetsprincipen i TF. 

 Den registrerade har en absolut rättighet att vid direktmarknadsföring kräva att 

behandling av hens personuppgifter ska upphöra. Personuppgifterna kan även ha 

använts för annat ändamål som inte strider emot art. 17.1 c GDPR, och raderas då inte 

utan upphör endast att behandlas för ändamålet direktmarknadsföring. Tack vare GDPR 

finns det således olika versioner av den tidigare rätten till radering som uppkom via 

målet Costeja mot Google. De flesta människor vill exempelvis använda Facebook, 

men de vill inte matas med profilerad reklam.  

                                                 
68 Mål C-131/12 Costeja mot Google. 
69 Voigt, P., The EU General Data Protection Regulation (GDPR), s. 4 och 141 ff. 
70 SOU 2017:39 s. 71. 
71 SOU 2016:58 s. 375. 
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Den registrerade har via GDPR även upphov till rätten att bli bortglömd indirekt, 

genom att återkalla ett samtycke och därav skapa förutsättningarna för att behandlingen 

inte längre är tillåtlig, enligt art. 17.1 b GDPR. Förordningen innehar även en utökad 

rätt att bli bortglömd, vilket innebär att den personuppgiftsansvariga alltid måste radera 

personuppgifter som insamlats när den registrerade var minderårig om den registrerade 

begär detta, enligt art. 17.1 f GDPR. Förordningens har således utökat rätten till 

radering, så att den kan omfattas av mindre ingripande åtgärder än just radering 

samtidigt som rättigheten stärks för exempelvis unga. Rätten att bli bortglömd så som 

den tog sig uttryck i målet innebar endast att stoppa publicering och spridning av vissa 

resultat kopplade till personuppgiften, medan GDPR medför ett större skydd av 

individers personuppgifter.  

Efter att uppgifter raderats på den enskildas begäran, enligt art. 17.1 GDPR, ska 

organisationen informera dem som de har lämnat ut uppgifterna till om raderingen, 

enligt art. 17.2 GDPR. Detta gäller inte om det skulle innebära en alltför betungande 

insats eller visa sig vara omöjligt. Skyldigheten instiftades i syfte att stärka rätten att bli 

bortglömd i nätmiljön. Rätten till radering i GDPR medför alltså att sökmotorerna ska 

pröva om en skyldighet föreligger att informera andra personuppgiftsansvariga som 

sökmotorföretagen vet behandlar personuppgifterna om att uppgifterna bör raderas. 

Som exempel kan sådana personuppgiftsansvariga vara de som driver hemsidorna som 

sökmotorerna länkar till. Meddelandeskyldighet är en ny bestämmelse och är mer 

omfattande än den tidigare, eftersom EU-domstolens avgörande Costeja mot Google 

inte kunde ålägga Google att meddela andra personuppgiftsansvariga, utöver 

tredjeman. Ett sorts ansvar för den andra behandlingen kan då i någon mening sägas 

åligga den som offentliggjort eller spridit uppgifterna. 

I.o.m. att rättigheten att bli bortglömd har förstärkts via GDPR har även vissa 

begränsningar tillförts för att inte inkräkta på andra rättigheter, exempelvis att utföra en 

uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. En av de viktigaste 

begränsningarna för detta arbete är informations- och yttrandefrihet. Undantagen 

innebär på ett betryggande sätt att en personuppgiftsansvarig inte ska behöva väga olika 

lagstiftningar mot varandra utan kan följa en förpliktelse enligt nationell rätt utan att 

bekymra sig över huruvida den innebär ett överskridande av personuppgiftsregleringen. 

Att exempelvis nyhetspubliceringar inte omfattas av skyldigheten att radera 

personuppgifter när behandlingen innebär ett utövande av yttrandefrihet faller i linje 

med EU-domstolens avgörande i målet Costeja mot Google. I praktiken innebär 

undantaget att rätten att bli bortglömd kan ses som en relativ rättighet, d.v.s. en rättighet 

med vissa begränsningar. Den som använder sig av sociala medier bör även vara 

medveten om att användare som ser innehållet som delges alltid kan spara det med flera 

olika tekniker. Innehållet kan sparas som funktioner i en app, screenshots eller genom 

att använda någon annan bildtagningsteknik.72 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Voigt, P., The EU General Data Protection Regulation (GDPR), s. 178 ff; Mål C-582/14 Patrick 

Breyer mot Bundesrepublik Deutschland, p. 25. 
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3. Lex superior 

3.1 Inledning 
År 1995 införlivades EKMR i 2 kap. 19 § Regeringsformen (1974:152) (RF). Sedan 

dess är det bl.a. möjligt för svenska medborgare att vända sig till Europadomstolen för 

att klaga om individens fri- och rättigheter har blivit kränkta, eller om enskild har blivit 

berövad sina rättigheter av den svenska staten. Efter att den enskilda fört sin klagan till 

den svenska högsta instansen, som prövar om en kränkning av mänskliga rättigheter 

enligt EKMR ägt rum, kan hen vända sig till Europadomstolen. Europadomstolen kan 

dock inte upphäva en svensk dom, men kan fastställa om staten brutit mot EKMR eller 

inte och döma ut ett skadestånd till klaganden vilket är rättsligt bindande för staten.73 

Det är viktigt att inte blanda ihop EU-domstolen med Europadomstolen. EU-

domstolen har som huvudsaklig uppgift att se till att EU-ländernas gemensamma 

regelverk, exempelvis GDPR, tolkas och tillämpas på samma sätt i alla medlemsländer. 

EU-domstolen kan på begäran av nationella domstolar lämna förhandsavgöranden om 

hur EU-rätten ska tolkas. EU-rätten gäller framför nationell grundlag och lag. Enligt 

denna företrädesprincip äger GDPR som unionsrättsakt företräde framför 

medlemsstaternas lagstiftning,74 vilket innebär att en liknande lagstiftningsteknik för 

att möjliggöra särregleringar på särskilda områden inte är möjlig. Art. 17.3 GDPR 

medger istället ett antal undantag för de konkreta rättigheter och skyldigheter som 

inrättas i lagstiftningen och ger medlemsstaterna uppgiften att utforma dessa undantag. 

En nationell lag och grundlag som är oförenlig med EU-rätten ska inte tillämpas.75 

Detta innebär att om EKMR är oförenlig med exempelvis GDPR ska inte EKMR 

tillämpas, eftersom GDPR gäller framför svensk lag. 

Dessa båda instruktioner är två parallellt löpande instrument för rättighetsskydd. 

Sverige är skyldigt att iaktta de krav som följer av båda dessa instrument och använda 

den föreskrift som ger det mest långtgående skyddet. EKMR är inkorporerad som 

svensk lag och dess normhierarki är således underkastad rättighetskatalogen i 2 kap. 

RF som är grundlag. Vidare anges det i art. 6.2–3 Fördraget om europeiska unionen 

(FEU) att EKMR även gäller vid EU:s utformning och tillämpning av förordningar, 

exempelvis GDPR. Samma krav gäller när de enskilda EU-medlemsländerna tillämpar 

EU-rätten.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Bengtsson, B., Skadestånd vid överträdelse av Europakonventionen – den nya lagstiftningen, SvJT 

2018, s. 93 f. 
74 Mål 6/64 Flaminio Costa mot E.N.E.L. 
75 Josefsson, C., Domstolarna och demokratin Något om syftet med grundläggande rättigheter, 

europeiseringens konsekvenser och aktivismens baksida, SvJT 2015, s. 48 ff och 65. 
76 NJA 2013 s. 502; Mål C-617/10 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson.  



 

 18 

3.2 Är rätten att bli bortglömd i konflikt med offentlighetsprincipen? 
Rättighetsstadgan tillhör EU:s s.k. primärrätt. Bestämmelser om riksdagens överlåtelse 

av beslutanderätt inom EU-samarbetet finns i 10 kap. 6 § RF. Enligt denna bestämmelse 

kan riksdagen inom ramen för samarbetet överlåta beslutanderätt som inte rör 

principerna för statsskicket. Regeringen förklarade att offentlighetsprincipen, särskilt 

rätten att ta del av allmänna handlingar, och grundlagsskyddet för meddelarfriheten, är 

och förblir grundläggande principer som utgör en del av Sveriges konstitutionella, 

politiska och kulturella arv.77 Offentlighetsprincipen är således en rättighet som inte 

kan överlåtas till EU-rätten.  

Det finns dock i Sverige flera olika uppfattningar i frågan om den svenska 

grundlagsregleringens förhållande till EU-rätten. Sverige såg till att det i 

anslutningsfördraget till EU stod följande: ”Offentlighetsprincipen, särskilt rätten att ta 

del av allmänna handlingar, och grundlagsskyddet för meddelarfriheten, är och förblir 

grundläggande principer som utgör en del av Sveriges konstitutionella, politiska och 

kulturella arv”. Denna förklaring, som tillkom som skydd för offentlighetsprincipen, 

utgjorde inte något hinder för det svenska medlemskapet. Anslutningsfördraget 

förutsätter dock att Sverige som medlem i EU fullt ut ska följa EU-rätten i detta 

avseende. 78  Det är bl.a. dessa två meningar som kolliderat och diskuterats i den 

juridiska doktrinen p.g.a. olika tolkningar.  

Däremot infördes i EU:s institution 2001 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till 

Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (öppenhetsförordningen), 

vilken liknar offentlighetsprincipen. 79  GDPR utgör således, p.g.a. 

öppenhetsförordningen, kanske inte något hot mot den svenska offentlighetsprincipen. 

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i statens 

och kommunernas verksamhet. Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt, 

exempelvis genom yttrande- och informationsfrihet för tjänstemän, genom 

domstolsoffentlighet och genom offentlighet vid beslutande församlingars 

sammanträden. 80  

Till skillnad från vad som gäller regleringen angående offentlighetsprincipen har EU 

kompetens att reglera dataskydd i allmänhet både på EU-nivå och i medlemsstaterna. 

Detta kan givetvis innebära att nationella regler om offentlighet påverkas.81Utrymmet 

för att ge offentlighetsprincipen företräde framför dataskyddsregleringen blir tydligare 

genom bestämmelsen i art. 86 GDPR. Av bestämmelsen följer att personuppgifter i 

allmänna handlingar får lämnas ut i enlighet med nationell rätt, för att jämka samman 

allmänhetens rätt att få tillgång till handlingar med rätten till skydd för personuppgifter. 

Artikeln möjliggör alltså en tillämpning av bestämmelserna i TF om allmänhetens 

tillgång till handlingar när det gäller allmänna handlingar som innehåller 

                                                 
77 Prop. 1993/94:114 s. 8 ff; Konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU21. 
78 Se bl.a. Abrahamsson, O., Jermsten, H., Om behovet av en ny tryck- och yttrandefrihetsrättslig 

regleringsmodell, SvJT 2014, s. 201; Abrahamsson, O., Jermsten, H., Myter och missförstånd om TF 

och YGL i ett EU-perspektiv, SvJT 2015, s. 1 ff; Lambertz, G., Grundbultarna kan behållas, SvJT 

2014, s. 440; Schmauch, M., Tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna och EU-rätten, SvJT 2014, s. 520; 

Schmauch, M., Fler besynnerligheter - slutreplik till Olle Abrahamsson och Henrik Jermsten, SvJT 

2015, s. 199. 
79 Regeringens skrivelse, 2001/02:110; Konstitutionsutskottets betänkande 2001/02:KU34. 
80 Prop. 2017/18:105 s. 20. 
81 Reichel, J., Offentlighet eller dataskydd som ledande princip i EU:s integrerade förvaltning?, 

Förvaltningsrättslig tidskrift 2018, s. 95. 
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personuppgifter. 82  Art. 86 GDPR tillåter således medlemsstaterna att upprätthålla 

nationalrätt, även inom GDPR:s tillämpningsområde.  

Den nödvändiga sammanjämkning som avses i GDPR kommer i svensk rätt till 

uttryck bl.a. genom bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

(OSL), som är resultatet av noggranna avvägningar mellan allmänhetens intresse av 

insyn i det allmännas verksamhet och den enskildas behov av skydd för sin personliga 

integritet. Regeringen anser trots det nyss nämda att det i dataskyddslagen bör tilläggas 

att GDPR och dataskyddslagen inte ska tillämpas i den utsträckning det skulle strida 

mot bestämmelserna om offentlighetsprincipen i TF.83 Sådana undantag från rätten till 

radering får ske enligt art. 17.3 b GDPR för att bl.a. upprätthålla offentlighetsprincipen. 

En rättslig förpliktelse som sådan skulle utgör en rättslig grund för behandling, enligt 

art. 6.1 c GDPR.84 

Dataskydd har getts en framträdande roll gällande enskildas rätt till skydd för 

personuppgifter enligt EU-domstolens tidigare avgöranden i mål som Costeja mot 

Google,85 Schrems mot Data Protection Commissioner,86 Breyer mot Bundesrepublik, 

87 Digital Rights Ireland mot Minister for Communications m.fl.88 och Tele2 Sverige 

m.fl. mot Post- och telestyrelsen m.fl. 89 . Offentlighetsprincipen användes länge 

restriktivt inom EU. Tiden efter Finlands och Sveriges inträde i EU år 1995 erkändes 

vikten av offentlighet allt mer, bl.a. via antagandet av öppenhetsförordningen och flera 

avgöranden från EU-domstolen och Tribunalen. Under det senaste decenniet synes 

utvecklingen mot offentlighet dock ha av stannat.90 

I målet Schecke och Eifert mot Hessen91 gällde frågan om mottagare av EU-bidrag 

i form av jordbruksstöd var tvungna att redovisa sina namn. Enligt författningen skulle 

uppgifter om stödmottagare samt de belopp som respektive stödmottagare tagit emot 

publiceras, för att ”öka insynen i hur gemenskapens medel används i den gemensamma 

jordbrukspolitiken”.92 Schecke och Eifert ansåg att det saknades ett intresse angående 

offentliggörandet av deras namn. I målet ställdes intresset av offentlighet mot intresset 

av skyddet för personuppgifter, varvid EU-domstolen bedömde att skyddet för 

enskildas personuppgifter vägde tyngre.93 

Frågorna som prövades i målen Österreichischer Rundfunk 94  gällde huruvida 

myndigheter som stod under tillsyn av riksrevisionen var skyldiga att meddela dem om 

vissa högavlönade anställdas namn, pensioner eller löner, detta som underlag för en 

rapport vilken ska skickas till ansvariga parlament och således blir offentlig. EU-

                                                 
82 Prop. 2017/18:105 s. 20. 
83 Ibid, s. 43. 
84 Se avsnitt 2.3.3.2 angående uppfyllandet av rättslig förpliktelse som kräver behandling - art. 17.3 b 

GDPR.  
85 Mål C-131/12 Costeja mot Google, p. 84–87. 
86 Mål C-362/14 Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner.  
87 Mål C-582/14 Patrick Breyer mot Bundesrepublik Deutschland. 
88 Förenade målen C-293/12 och C-594/12: Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12) mot Minister for 

Communications, Marine and Natural Resources m.fl. och Kärntner Landesregierung (C-594/12) m.fl..  
89 Förenade målen C-203/15 och C-698/15: Tele2 Sverige AB och Secretary of State for the Home 

Department mot Post- och telestyrelsen m.fl.. 
90 Reichel, J., Offentlighet eller dataskydd som ledande princip i EU:s integrerade förvaltning?, 

Förvaltningsrättslig tidskrift 2018, s. 98. 
91 Förenade målen C-92/09 och C-93/09: Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09) och Hartmut 

Eifert (C-93/09) mot Land Hessen. 
92 Ibid, p. 17.  
93 Ibid, p. 77 och 86.  
94 Förenade målen: Rechnungshof (C-465/00) mot Österreichischer Rundfunk m.fl. och Christa 

Neukomm (C-138/01) och Joseph Lauermann (C-139/01) mot Österreichischer Rundfunk. 
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domstolen fann att rätten till personuppgifter enligt EU:s dåvarande dataskyddsdirektiv 

skulle avgöras med beaktande av art. 8 EKMR, d.v.s. rätten till privatliv. En behandling 

av inkomstnivå och namn var enbart tillåten om det kunde anses utrett att behandlingen 

var både lämplig och nödvändig för att uppnå lagstiftarens syfte; att medel förvaltas 

väl. Kortfattat ansåg EU-domstolens att direkta personuppgifterna inte var 

nödvändiga.95 

Det framgår att EU-domstolen tenderar att tillmäta intresset angående skydd för 

personuppgifter mer vikt än offentlighetsprincipen. I Sverige är dock situationen den 

omvända. Offentlighetsprincipen har under lång tid haft en stark ställning i Sverige, 

medan skyddet för data, privatliv och den personliga integriteten traditionellt sett 

tillmätts mindre relevans.96 Sverige var visserligen bland de första länderna i världen 

som antog en datalag redan 1973, vilken reglerade hur personuppgifter fick brukas, 

däremot innebar lagen aldrig någon inskränkning av offentlighetsprincipen.97  

Frågorna som prövades i HFD 2014 ref. 66 rör hanteringen av rätten till dataskydd i 

relation till offentlighetsprincipen. Målet gällde en begäran av ett norskt företag som 

ville ta del av allmänna handlingar hos Socialstyrelsen, vilka innehöll uppgifter om 

samtliga registrerade sjuksköterskor i Sverige. Socialstyrelsen avslog begäran i.o.m. 21 

kap. 7 § OSL som stadgar att sekretess gäller för uppgifter om det kan antas att 

personuppgifter kommer att behandlas i strid med PuL. HFD fann däremot att 

sekretessgrunden i OSL inte var tillämplig, eftersom den lagen endast är tillämplig på 

personuppgiftsansvariga som är etablerade i Sverige och således inte på norska 

etablerade företag, enligt 3 § PuL. Offentlighetsprincipen gällde således eftersom det 

inte fanns en rättslig grund att begränsa rätten till tillgång av handlingar. HFD vägde 

aldrig in intresset angående skyddet av personuppgifter.  

Frågan i HFD 2015 ref. 57 var om en bilist som fått en parkeringsbot hade rätt att få 

namnet på den person som utfärdat boten. Umeå̊ parkeringsbolag AB vägrade att utge 

uppgifterna med hänvisning till bl.a. personaladministrativ sekretess samt att 

parkeringsvaktens namn inte är nödvändigt för att överklaga. Kammarrätten anförde att 

det fanns grundad anledning att anta att den aktuella parkeringsvakten kunde utsättas 

för hot eller liknande om uppgifterna lämnades ut. HFD gjorde en annan bedömning, 

där den konstaterade att frågan om identiteten på beslutsfattaren inte omfattas av den 

personaladministrativa sekretessen. HFD framhöll sedan vikten av att offentligrättsliga 

beslut inte får fattas av anonyma personer. Namnet på vem som hade fattat beslutet 

skulle därför lämnas ut. Någon fråga om skydd för personuppgifter enligt PuL och 

Dataskyddsdirektivet synes inte ha aktualiserats. 

Det följer av EU:s princip om lojalt samarbete att samtliga organisationer inom 

medlemsstaterna är skyldiga att vidta alla åtgärder för att se till att EU:s mål kan uppnås 

och att avstå från sådant som kan äventyra det målet. 98  Personuppgiftsansvariga 

organisationer kan således komma att befinna sig i ett spänningsförhållande mellan 

lojalitetsplikten mot EU och mot den egna regeringen. Att personuppgiftsansvarig 

p.g.a. art. 17.3 och art. 85. 2 GDPR i akademiska och journalistiska texter i högre grad 

kan använda personuppgifter beror på att de demokratiska länderna i EU velat hitta en 

                                                 
95 Ibid, p. 74–81 och 90. 
96 Reichel, J., Offentlighet eller dataskydd som ledande princip i EU:s integrerade förvaltning?, 

Förvaltningsrättslig tidskrift 2018, s. 101. 
97 Datalag (1973:289), upphävd år 1998 i samband med att PuL antogs.  
98 Art. 4.3 FEU.  
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rimlig balans mellan skyddet för å ena sidan den personliga integriteten och å andra 

sidan yttrandefriheten,99 vilket kan minska spänningsförhållandet. 

 

3.3 Är rätten att bli bortglömd i konflikt med yttrande- och 

informationsfriheten? 
En annan fråga när det gäller relationen mellan EU-rätt och svensk rätt är om det finns 

områden där det särskilda skyddet för tryck- och yttrandefriheten enligt TF och YGL 

inte är förenligt med EU-rätten. Förhållandet mellan tryck- och yttrandefriheten enligt 

TF och YGL och skyddet för den personliga integriteten kan vara problematiskt.100 

Yttrandefriheten regleras i art. 11 rättighetsstadgan och har följande lydelse: “Var 

och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot 

och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende 

av territoriella gränser. Mediernas frihet och mångfald ska respekteras.” Bestämmelsen 

motsvarar i stort sett art. 10 i EKMR, men mediernas frihet och mångfald regleras 

endast i rättighetsstadgan. Möjligheten att inskränka en rättighet i rättighetsstadgan 

följer av art. 52.1, som har följande lydelse: “Varje begränsning i utövningen av de 

rättigheter och friheter som erkänns i denna stadga skall vara föreskriven i lag och 

förenlig med det väsentliga innehållet i dessa rättigheter och friheter. Begränsningar 

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

och faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen eller 

behovet av skydd för andra människors rättigheter och friheter.” 

Yttrandefrihet enligt rättighetsstadgan gäller således inte alltid. Förutsättningarna 

för att inskränka yttrandefriheten är upplagda på liknande sätt i artikel 10.2 i EKMR. 

Rättigheterna i rättighetsstadgan återfinns i RF och EKMR med i princip samma 

utformning, bl.a. eftersom lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med 

Sveriges åtaganden p.g.a. EKMR.101 Härav anser jag att en analogi till EKMR:s praxis, 

som rör yttrandefrihet och rättigheten att bli bortglömd, kan ske. En analogi sker för att 

det finns en omfångsrik utarbetad praxis på EKMR:s område.102 

Rätten till yttrandefrihet kommer inte sällan i konflikt med rätten till skydd för 

privatlivet. Dessa rättigheter måste då balanseras mot varandra och en avvägning göras 

mellan de skyddade intressena för att fastställa vilket av dem som i den konkreta 

situationen är mest skyddsvärt. EKMR anser att skyddet för privatliv och 

yttrandefriheten är i princip likställda rättigheter.103 

Det ankommer på Europadomstolen att göra en avvägning mellan motstående 

intressen, mellan rätten till privatliv enligt art. 8 EKMR och rätten till yttrandefrihet 

enligt art. 10 EKMR. I målet Delfi mot Estland uttalade Europadomstolen bl.a. att de 

rättigheter som garanteras enligt art. 8 och art. 10 EKMR förtjänar samma respekt och 

att utgången av ett fall i princip inte ska variera beroende på huruvida klagomålet har 

gjorts utifrån artiklarna.104 

                                                 
99 Wendleby, M., Wetterberg, D., Dataskyddsförordningen GDPR – Förstå och tillämpa i praktiken, s. 

123. 
100 SOU 2016:58 s. 207. 
101 Se 2 kap. 19 § RF. 
102 Josefsson, C., Domstolarna och demokratin Något om syftet med grundläggande rättigheter, 

europeiseringens konsekvenser och aktivismens baksida, SvJT 2015, s. 62 f; Von Hannover mot 

Germany, nr 59320/00, dom den 24 June 2004; Holm mot Sverige, nr 14191/88, dom den 25 november 

1993; Delfi AS mot Estland, nr 64569/09, dom den 16 juni 2015. 
103 Axberger, H., Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 132 f. 
104 Delfi AS mot Estland, nr 64569/09, dom den 16 juni 2015. 
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EU-domstolens avgörande i målet Costeja mot Google105 innebär att den enskildas 

rätt att bli bortglömd ska värderas mycket högt, vilket är i linje med GDPR där rätten 

till privatliv särskilt framhålls. Däremot nämns yttrande- och informationsfrihet i 

princip inte alls, trots att det finns skäl att tolka sökmotorverksamhet som förmedling 

av medieinnehåll. Detta är dock ett medvetet ställningstagande från EU-domstolens 

sida, då den föredragande generaladvokaten förespråkade en till viss del motsatt 

tolkning av dataskyddsdirektivet i stöd av yttrande– och informationsargument. EU-

domstolen avvisade även uttryckligt tanken om att sökmotorleverantörers verksamhet 

skulle omfattas av journalistiska ändamål.106 EU-domstolen försökte således att ge 

rätten att bli bortglömd en ökad kraft. Indirekt klargjorde avgörandet via bristen på 

yttrandefrihet att den personliga integriteten inte ska vara informations- och 

yttrandefrihetens motsats. Dessa rättigheter ska inte stå emot varandra utan ”jobba sida 

vid sida”, d.v.s. om undantaget för bl.a. akademiska och journalistiska texter gäller har 

informations- och yttrandefriheten företräde men annars inte, enligt art. 17.3 a GDPR.  

Yttrandefriheten och den personliga integriteten är grundlagsskyddade rättigheter 

och kan, vilket tidigare nämnts, ibland utgöra varandras motsatser.107 Yttrandefriheten 

skyddar vår demokratiska rättighet att få yttra oss och ta del av information, medan 

rätten till personlig integritet skyddar oss från att förekomma i sammanhang där vi inte 

vill delta. GDPR stadgar att rätten till radering inte får strida mot bestämmelser om 

tryck- och yttrandefrihet.108 Dataskyddslagen har en motsvarande paragraf som stadgar 

att GDPR och dataskyddslagen inte ska ”tillämpas i den utsträckning det skulle strida 

mot tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen”. Denna lag är således 

subsidiär.109 Art. 85 GDPR stadgar även att medlemsstaterna ska i lag förena rätten till 

radering med yttrande- och informationsfriheten. Dessa stadganden talar för att dessa 

rättigheter inte ska strida mot varandra utan att de ska samverka, alternativt förenas.  

Det har framförts förslag från flera olika politiska partier och jurister att införa 

bestämmelser i tryckfrihets- och yttrandefrihetsgrundlagen, just för att stärka den 

personliga integriteten. Förslagen har framförts i artiklar och som tillägg till 

paragraferna om förolämpning och förtal i den s.k. brottskatalogen, vilken stadgas i 7 

kap. 4–5 §§ TF.110 

Mediegrundlagskommittén har i SOU 2016:58 föreslagit att databaser vilka görs 

tillgängliga för allmänheten och som innehåller sammanställningar av personuppgifter 

även i de situationer de har utgivningsbevis och faller in under tryckfrihets- och 

yttrandefrihetsgrundlagen ska behandlas enligt GDPR samt annan lag som bygger på 

förordningen. Behovet av att låta verksamheter av detta slag fullt ut skyddas av de 

tryck- och yttrandefrihetsrättsliga grundprinciperna framstår som begränsat. 

Verksamheten får sägas ligga relativt långt från själva kärnan för det område som 

grundlagarna är tänkta att omfatta och därmed också från de ändamål som grundlagarna 

avser att skydda (d.v.s. att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning 

                                                 
105 Mål C-131/12 Costeja mot Google. 
106 Axberger, H., Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 131. 
107 Se 1 kap. 2 § och 2 kap. 1 § p. 1–2 samt 2 kap. 4–6 §§ RF. Se även art. 8 och 10 rättighetsstadgan. 
108 Prop. 2017/18:105; Art. 85 GDPR och skäl 4 samt 153 till GDPR. 
109 1 kap. 6–7 §§ Dataskyddslagen. 
110 Se bl.a. SOU 2006:96; SOU 2012:55; SOU 2016:7; Abrahamsson, O., Jermsten, H., Om behovet av 

en ny tryck- och yttrandefrihetsrättslig regleringsmodell, SvJT 2014; Abrahamsson, O., Jermsten, H., 

Myter och missförstånd om TF och YGL i ett EU-perspektiv, SvJT 2015; Lambertz, G., Grundbultarna 

kan behållas, SvJT 2014; Schmauch, M., Tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna och EU-rätten, SvJT 

2014; Schmauch, M., Fler besynnerligheter - slutreplik till Olle Abrahamsson och Henrik Jermsten, 

SvJT 2015. 
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och ett fritt konstnärligt skapande).111 

Regeringen, i propositionen till dataskyddslagen, gjorde bedömningen att det med 

hänsyn till skyddet för den personliga integriteten finns skäl att begränsa 

grundlagsskyddet för vissa söktjänster som innehåller personuppgifter av särskilt 

integritetskänslig karaktär. I propositionen föreslår regeringen därför att det införs 

bestämmelser i TF och YGL som ger utrymme att under vissa förutsättningar i lag 

föreskriva om förbud mot offentliggörande av sådana personuppgifter, om de är 

tillgängliga på ett sätt som innebär särskilda risker för intrång i enskildas personliga 

integritet. Denna planerade ändring kommer dock inte träda i kraft förrän 2019.112 

I.o.m. denna ändring kommer GDPR att påverka verksamheter som drivs under 

tryckfrihets- och yttrandefrihetsgrundlag. 

Samtliga EU-medlemsländer bör anta lagstiftningsåtgärder som fastställer 

undantagen som behövs för att skapa en balans mellan dessa grundläggande rättigheter. 

Om medlemsländernas undantag varierar från en medlemsstat till en annan, ska den 

nationella rätten i den medlemsstat vars lag den personuppgiftsansvariga omfattas av 

tillämpas. 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 exempelvis 

akademiska texter. 113 

Det är lätt att tro att rätten till radering är ett hot mot yttrande- och 

informationsfriheten. Om exempelvis Google, som är sökmotorn med 

marknadsmonopol, 114  börjar censurera sökningar i större utsträckning försvåras 

yttrande- och informationsfriheten. Informationen kommer inte att vara lika 

lättillgänglig och vår frihet att yttra oss blir begränsad. I slutändan skulle detta kunna 

leda till att staten inte längre skyddar de grundläggande fri- och rättigheterna.115   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 SOU 2016:58 s. 391. 
112 Prop. 2017/18:105 s. 42. 
113 Wendleby, M., Wetterberg, D., Dataskyddsförordningen GDPR – Förstå och tillämpa i praktiken, s. 

136. 
114 SOU 2018:1 s. 47 f och 176. 
115 Se avsnitt 6.1 Lex superior. 
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4. Tillgång till effektiva rättsmedel 

4.1 Inledning 
Enligt art. 79.1–2 GDPR ska alla registrerade ha rätt att lämna in ett klagomål till en 

enda tillsynsmyndighet i den medlemsstat där den registrerade har sin hemvist. I 

Sverige är det Datainspektionen som är den s.k. tillsynsmyndigheten, 116  men den 

registrerade kan även lämna klagomålet till tillsynsmyndigheten i landet där det 

påstådda intrånget begicks. EU-medborgare i andra länder kan således lämna in 

klagomålet till Datainspektionen.117 

Datainspektionen ska bl.a. på begäran tillhandahålla den registrerade information 

angående hur en person ska kunna utöva sin rättighet till att bli bortglömd. 

Befogenheten datainspektionen har, enligt art. 57–58 GDPR, är bl.a. att förelägga 

personuppgiftsansvariga att tillmötesgå den registrerades begäran att få utöva sin rätt 

till radering. Inspektionen kan även påföra administrativa sanktionsavgifter. Ett 

föreläggande om radering av personuppgifter är en mycket ingripande åtgärd ur den 

personuppgiftsansvarigas perspektiv eftersom verkställd radering är oåterkallelig. Om 

det således senare framkommer att raderingen var onödig eller rent av felaktig kan den 

inte ångras. Det är omöjligt att på nytt återskapa personuppgifterna.118 

Om en enskild klagar till datainspektionen angående att hen exempelvis har invänt 

mot direktmarknadsföring men att organisationen vägrar radera hen från adresslistorna 

så kan inspektionen, efter att bedömt om den registrerade har rätt, tydliggöra att 

organisationen ska radera uppgifterna samt besluta om en sanktion. 119  Om 

personuppgiftsansvariga eller den enskilda därefter är missnöjda med ett 

raderingsbeslutet kan det överklagas till allmän förvaltningsdomstol, men 

prövotillstånd i kammarrätten krävs först.120 

I.o.m. GDPR infördes en samling regler för att säkerställa registrerades rätt, vilket 

innebär att den registrerade har rätt till effektiva rättsmedel om förordningen överträds. 

Den registrerade har även rätt till rättsmedel mot datainspektionens beslut samt rätt till 

rättsmedel mot personuppgiftsansvariga och även personuppgiftsbiträden. 121 

Innebörden av bestämmelserna om effektivt rättsmedel har EU ålagt EU-

medlemsländer att själva utveckla inom ramen för den nationella rätten. GDPR är en 

unionsrättsakt, vilket innebär att EU-domstolen är kompetent att tolka förordningen och 

bilda prejudikat genom förhandsavgöranden, vilka de nationella domstolarna är 

skyldiga att begära i oklara fall.122 

GDPR har gett upphov till en betydande lagstiftningsaktivitet i Sverige, detta trots 

att det till namnet är fråga om en förordning och inte ett direktiv, och ett intensivt 

anpassningsarbete hos organisationer och myndigheter. Förvaltningsrätten är ett 

rättsområde som påverkats mycket av den pågående globaliseringen. Från att ha varit 

en disciplin som i första hand behandlade Sveriges angelägenheter med medborgarna, 

                                                 
116 3 § Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 
117 Datainspektionen, Förberedelser för personuppgiftsbiträden, Dataskyddsreformen, 2017-01-26. 
118 Wendleby, M., Wetterberg, D., Dataskyddsförordningen GDPR – Förstå och tillämpa i praktiken, s. 

337 ff. 
119 Voigt, P., The EU General Data Protection Regulation (GDPR), s. 214. 
120 Art. 78.1 GDPR; Prop. 2017/18:105 s. 13. 
121 Wendleby, M., Wetterberg, D., Dataskyddsförordningen GDPR – Förstå och tillämpa i praktiken, s. 

334. 
122 Art. 267 FEUF.  
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innefattar förvaltningsrätten numera alltmer internationella aspekter.123 GDPR är en 

besvärlig och svårtolkad uppsättning av bestämmelser att tillämpa. Ur den registrerades 

perspektiv är det ypperligt om behandlingen sker korrekt från första början. Den 

stödjande och rådgivande rollen hos datainspektionen är således av stort värde, då 

kränkningar sällan kan läkas i efterhand. Regeringen har p.g.a. detta meddelat att 

Datainspektionen ska få 30 miljoner kronor i ökade anslag och arbeta enligt ändrat 

uppdrag med tydligare rådgivande och stödjande roll.124 

 

4.2 Personuppgiftsansvarigas ansvar att bedöma rättigheten 
Det åligger den personuppgiftsansvariga att i varje enskilt fall, när den registrerade 

utövar rättigheten att bli bortglömd, bedöma om personuppgiften ska raderas eller inte. 

Idag avgör nätjätten, den privata organisationen Google, hundratusentals förfrågningar 

angående rätten att bli bortglömd varje år.125 Detta gör att myndigheter inte belastas 

med arbete vilket på så sätt är en praktisk lösning som möjliggör hanteringen av den 

stora mängden förfrågningar. Google är den mäktigaste aktören på 

internetsökningsmarknaden, därefter kommer Bing. Google står för runt 81 % av 

internetsökningsmarknaden globalt126 och 93 % i Europa.127 Företaget står också för 

över 95 % av internetsökningsmarknaden i Sverige.128 Google har även ett eget intresse 

av att begränsa tillämpningsområdet för rättigheten, då sökresultatens träffsäkerhet 

minskar när rättigheten tillämpas.129   

Globaliseringen av förvaltningsrätten har lett till att uppdelningen mellan den 

internationella och nationella förvaltningsrätten inte längre kan upprätthållas. Denna 

tendens syns tydligt i de konstitutionella förutsättningarna för medlemsstaternas 

genomförande angående EU-rätten. Utgångspunkten i den internationella rätten är att 

det är upp till varje land att besluta hur de folkrättsliga rättsakterna ska genomföras på 

den nationella nivån. 130  Inom EU-rätten har medlemsstaterna en institutionell och 

processuell autonomi, vilket framgår av art. 5.2 FEU. Artikeln innehåller principen om 

tilldelade befogenheter och innebär att EU enbart kan vidta åtgärder inom de områden 

där medlemsstaterna har tilldelat eller överfört EU kompetens. EU:s kompetens 

begränsar sig till stödjande, kompletterande eller samordnande åtgärder enligt art. 6 g 

FEUF.  

Inom den svenska förvaltningsrättsliga modellen kan även tjänstemannen bli 

straffrättsligt ansvarig för åtgärder vidtagna i tjänsten, inom ärenden som innebär 

myndighetsutövning mot enskild, enligt 20 kap. brottsbalken (1962:700) (BrB). 

Myndighetsutövning innefattar bl.a. beslut som för den enskilda innebär förmåner, 

rättigheter eller skyldigheter samt faktiska åtgärder för att verkställa sådana beslut, 

vilket gör att privata tjänstemän som handhar rätten till radering även omfattas av denna 

bestämmelse. Myndigheten kan vidare bli skadeståndsskyldig för fel och försummelser 

                                                 
123 Reichel, J., Rättsliga begränsningar av myndigheters fria skön – från ett EU-rättsligt och svenskt 

perspektiv, UrT 2015, s. 340. 
124 Regeringen, Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten, Pressmeddelande, 2017-12-15. 
125 Google, Borttagna sökresultat i enlighet med europisk sekretesslagstiftning. Insynsrapport. 2018. 
126 Armstrong, Google, Googler, Googlest, Statista, 2017-03-31. 
127 Armstrong, Google Rules The West, Baidu Top In China, Statista, 2016-08-11. 
128 SOU 2018:1 s. 47 f och 176. 
129 Se avsnitt 4.3 angående personuppgiftsansvarigas objektivitet. 
130 Se Bring, O., Monism och dualism, i går och i dag i Stern, R., Österdahl, I., Folkrätten i svensk rätt, 

s. 17 ff.  
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vid myndighetsutövning, enligt 3 kap. 3 § skadeståndslagens (1972:207) (SkadeL), 

dock gäller inte regeln för företag även om de anförtrotts myndighetsutövning.131 

Den uttryckliga hänvisningen till yttrande- och informationsfriheten, enligt art. 17.3 

a GDPR, kan däremot påverka bedömningen i det enskilda fallet då ansvaret för att 

göra en första bedömning faller på söktjänsterna. Konsekvenserna är ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv att dessa personuppgiftsansvariga kommer argumentera för att 

personuppgifterna ska falla under tryck- och yttrandefrihet, så att den enskilde inte kan 

kräva radering. Begränsningen, enligt art. 17.3 a GDPR, är härmed av vikt för 

säkerställande av ett effektivt rättsmedel då den innebär att sökmotorer, som 

exempelvis Google, Yahoo, Bing och Safari, inte omfattas av undantaget. 

Statistik från 2015 visar att Google godkänt endast en fjärdedel av förfrågningarna 

angående rätten att bli bortglömd.132 I.o.m. att en privat organisation är den s.k. första 

”instansen” och väktaren av denna rätts tillämplighet kan det utgöra ett problem utifrån 

ett rättssäkerhetsperspektiv. Den mängd klagomål dataskyddsinspektionen fått gör 

rättsläget orättsäkert, inte endast med beaktande av personuppgiftsansvarigas beslut 

utan även p.g.a. den svåra gränsdragningen mellan personlig integritet som ska vägas 

mot den grundläggande rätten till yttrandefrihet. Datainspektionen håller just nu på att 

granska sökföretagets hantering av rätten att bli glömd, där koherensen av 

gränsdragningen även för myndigheten fortfarande är oklar.133 

Den personuppgiftsansvarigas skyldighet att pröva huruvida personuppgifter ska 

raderas i enlighet med den nya rättigheten som GDPR erbjuder kan komma att 

konfronteras med bedömningsproblem av vitt skild karaktär. Samtidigt är inte alla 

personuppgiftsansvariga resursstarka nog att anlita den juridiska och tekniska 

skicklighet som krävs för att regelrätt kunna bedöma och lösa dessa frågor 

ändamålsenligt. Att rätten att bli bortglömd ska prövas av samhällets mångfald av 

organisationer, utan inbördes samverkan eller kommunikation, kommer utan tvivel att 

medföra brister i bemötandet och bedömningen av den registrerades rättighet.134 

Ett effektivt rättsmedel, i enlighet med art. 47 i rättighetsstadgan, utgör en vital del 

av att säkerställa rätten att bli bortglömd.135 Systemet för ett effektivt rättsmedel enligt 

GDPR står på två pelare, dels dataskyddsinspektionens arbete och dels den 

avskräckande effekten av de registrerades möjlighet att utkräva skadestånd i.o.m. 

överträdelser av förordningen. Personuppgiftsbiträden kan bli utsatta för 

skadeståndstalan självständigt och separat från personuppgiftsansvariga, enligt art. 79.2 

GDPR.136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131 Bengtsson, Skadeståndslagens (1972:207) kommentaren till 3 kap. 3 §, Karnov. 
132 Statista, Share of data privacy requests granted by Google as of March 2015, by category. 2018. 
133 Svahn Starrsjö, K., Integritet i fokus, Datainspektionens tidning 2015, s. 16.  
134 Lee, E., Recognizing Rights in Real Time: The Role of Google in the EU Right to Be Forgotten, UC 

2016, s. 1067 ff och 1094 f.  
135 Skäl 114 till GDPR. 
136 Skäl 146 till GDPR. 
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4.3 Kravet på objektivitet 
Google har, vilket tidigare nämnts, ett eget intresse av att begränsa tillämpningsområdet 

för rätten till radering, då sökresultatens träffsäkerhet minskar när rättigheten tillämpas. 

Som de flesta redan vet har Google länge kämpat för ett fritt och öppet internet utan 

begränsningar till information. 137  Av den anledningen kan det ifrågasättas om det 

verkligen är förmånligt att Google, som är den mäktigaste aktören och även ägare av 

bl.a. sökmotorn YouTube, är den s.k. första ”instansen” då organisationen kan anses 

vara ”jävig”, eftersom företag har ett eget intresse av att begränsa tillämpningsområdet 

för rättigheten.138  

En tjänsteman får inte delta i handläggningen av ett ärende där denna är jävig. Med 

jäv avses att personen i fråga har ett intresse i saken, som kan tänkas påverka utgången 

i ärendet. Det rör sig således om situationer där det finns anledning att betvivla en 

tjänstemans opartiskhet. Jäv föreligger bl.a. om det finns någon särskild omständighet 

som rubbar förtroendet till tjänstemannens opartiskhet. 139 Det kan exempelvis vara vid 

en ekonomisk beroendeställning.140  

Idag använder sig både företag och myndigheter mer och mer av automatiserade 

beslut, 141  vilket felaktigt kan tala för att jävsituationer inte kan förekomma. 

Jävssituationer kan uppkomma vid utvecklandet av det automatiserade beslutssystemet, 

eftersom enskilda tjänstemän då har möjlighet att påverka beslutsfattandet i stort. När 

föreskrifter omvandlas till programkod kan den fysiska utföraren exempelvis påverka 

frågor som beslutskriterier, vilket kallas för tekniskt jäv.142 För att motverka sådana 

jävssituationer är det viktigt att de personer och organisationer som tar fram 

beslutssystemet inte har något eget intresse av att de automatiserade besluten får en viss 

utgång. Idag tillverkar de privata personuppgiftsansvariga sina egna algoritmer för bl.a. 

olika beslutssystem.143  

Art. 6 i EKMR skyddar rätten till en rättvis rättegång. 144  EKMR är inte direkt 

tillämplig för situationen men kan ändå vara av visst intresse för att belysa jävsfrågan. 

I målet Holm mot Sverige var det svenska jurysystemet under prövning. Målet gällde 

frågan om en enskild person hade fått en opartisk rättegång i ett tryckfrihetsmål. 

Klaganden invände att vissa medlemmar av juryn var jäviga eftersom de var 

medlemmar i Socialdemokraterna. Talan i tryckfrihetsmålet grundade sig på vissa 

uttalanden som hade gjorts i en bok där såväl bokens författare som förlaget var starkt 

knutet till den socialdemokratiska rörelsen. Klagandens talan i rättegången ogillades 

och hen gjorde då gällande att hen p.g.a. juryns sammansättning inte hade fått en 

opartisk domstolsprövning enligt art. 6 EKMR. Klaganden fick framgång i 

Europadomstolen som ansåg att förfarandet i det aktuella tryckfrihetsmålet stod i strid 

med regeln om rätt till rättvis rättegång.145 

                                                 
137 Lee, E Recognizing Rights in Real Time: The Role of Google in the EU Right to Be Forgotten, UC 

2016, s. 1074 f. 
138 SOU 2018:1 s. 168 och 283 f. 
139 11 § p. 5 och 12 § Förvaltningslag (1986:223). 
140 Ragnemalm, H., Förvaltningsprocessrättens grunder, s. 72 ff. 
141 Regeringen, Digitaliseringspolitik, Regeringens politik, 2018-03-27. 
142 Magnusson Sjöberg, C., Rättsautomation: Särskilt om statsförvaltningens datorisering, s. 375. 
143 SOU 2018:1 s. 178. 
144 Se avsnitt 5 angående mer information om EKMR. 
145 Holm mot Sverige, nr 14191/88, dom den 25 november 1993. 
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Jäv kan således anses föreligga vid myndighetsutövning men eftersom alla 

organisationer, som exempelvis Google, inte är en myndighet omfattas de inte av 

jävsbestämmelserna. Detta gör att jäv i lagens mening inte kan föreligga för dessa 

personuppgiftsansvariga företagen.146  

I 1 kap. 1 § 3 st. RF kan legalitetsprincip utläsas, vilket innebär att ”den offentliga 

makten ska utövas under lagarna”. Lagen kan dock vara vag och rymma flera möjliga 

tolkningar, eller i övrigt ge offentliga organisationer och myndigheter ett stort utrymme 

att själva avgöra hur en viss fråga ska handhas. Lagen ger således myndigheter ett 

skönsmässigt utrymme, vilket idag exempelvis rör bedömningen av informationens 

relevans, och således inte ska tas bort från sökresultat trots att enskild har begärt det. 

Är informationen fem, tio år gammal, eller hur länge anses personuppgifter vara 

relevanta i de enskilda fallen?147 Det skönsmässiga utrymmet innebär dock inte att de 

är helt fria från lagen. Det finns flera förvaltningsrättsliga och konstitutionella principer 

som begränsar myndigheters handlingsutrymme, speciellt vid beslutsfattande som 

innebär myndighetsutövande mot enskild. Frågan om myndigheters fria skön får 

ytterligare en dimension inom de delar av förvaltningen som faller inom EU-rättens 

tillämpningsområde, eftersom handlingsutrymmet även styrs och begränsas av EU-

rättsliga källor. 148  Att regeringsformens legalitetsprincip dock inte är tillämplig på 

organisationer som inte är en myndighet, utan ett företag, är alarmerande.  

Dessa organisationer omfattas däremot av 1 kap. 9 § RF som bl.a. stadgar att privata 

organisationer ”som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet 

beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet”. Särskilt när lagen 

ger utrymme för myndigheten att fatta olika beslut, d.v.s. när det finns ett skönsmässigt 

utrymme, innebär kravet på saklighet att myndigheten får utöva skönsmässig 

bedömning enbart med beaktande av enbart relevanta och sakliga omständigheter. 

Kravet på saklighet innebär att organisationer eller/och myndigheter inte ska gynna 

eller missgynna enskilda utan stöd i lag.149 

Hur den förvaltningsrättsliga rättssäkerhetsgarantin kan upprätthållas inom den 

europeiserade delen av svensk förvaltningsrätt, i synnerhet då organisationer och 

myndigheterna har ett vitt skönsmässigt utrymme vad gäller att genomföra 

bedömningar, bör i detta avsnitt granskas. Medlemsstaterna är skyldiga att tillse att 

rättsakter från EU genomförs korrekt och effektivt på den nationella nivån. EU:s 

allmänna rättsprinciper kan begränsa utrymmet för svenska myndigheter och 

organisationer inom områden där dessa har tilldelats ett skönsmässigt utrymme. De 

rättsprinciper som uppsatsen aktualiserar här är likabehandlingsprincipen och 

motiveringsskyldigheten, inklusive rätten till domstolsprövning.150  

Den EU-rättsliga likabehandlingsprincipen innebär förenklat uttryckt att olika ska 

behandlas olika och att lika fall ska behandlas lika, såvitt inte sakliga skäl motiverar 

något annat. 151  EU-domstolen har länge krävt via EU-rättslig praxis att 

medlemsstaterna ska motivera beslut, speciellt i de fall beslutet innebär att en rättighet 

som exempelvis rätten till radering begränsas eller om avsteg görs från den. 152 

                                                 
146 Prop. 1985/86:80 s. 56 f. 
147 Svahn Starrsjö, K., Integritet i fokus, Datainspektionens tidning 2015, s. 16.  
148 Reichel, J., Rättsliga begränsningar av myndigheters fria skön – från ett EG-rättsligt och svenskt 

perspektiv, UrT 2015, s.338. 
149 Bull, T., Objektivitetsprincipen i Marcusson, L., Offentligrättsliga principer, s. 101.  
150 Reichel, J., Rättsliga begränsningar av myndigheters fria skön – från ett EG-rättsligt och svenskt 

perspektiv, UrT 2015, s. 339 och 345 f. 
151 Mål C-148/02 Carlos Garcia Avello mot Belgiska staten, p. 31.  
152 Mål 222/86 Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football mot 

Georges Heylens m.fl., p. 14; Mål C-70/95 Sodemare SA, Anni Azzurri Holding SpA och Anni 
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Motiveringsskyldigheten utgör en garanti för att enskilda ska kunna tillgodogöra sig sin 

rätt på bästa sätt, eftersom enskilda i dessa situationer även har rätt till 

domstolsprövning.153  

Vad slutligen gäller principen om rätten till ett effektivt rättsmedel, vilken följer av 

art. 19 FEU, art. 47 rättighetsstadgan och art. 79.2 GDPR samt av EU-domstolens fasta 

rättspraxis angående individer vars rättigheter inte har tillgodosetts på avsett vis, har 

enskilda rätt att överklaga beslut i domstol.154 Ett effektivt rättsmedel innefattar även 

ett krav på att nationella domstolar ska förmå att pröva omständigheterna i det enskilda 

fallet för att kunna avgöra om en EU-rättslig rättighet har kränkts.155 I övrigt hänskjuter 

EU-domstolen ett relativt stort utrymme åt nationella domstolar att avgöra hur 

rättsskyddet ska bedrivas.156 Det är således fortfarande en nationell processrätt som 

huvudsakligen är tillämplig vid överklagan av nationella förvaltningsbeslut grundade 

på EU-rättsakter som tillåter ett skönsmässigt utrymme. 157  Rätten till ett effektivt 

rättsmedel ska förmedlas inom den nationella processen och kan således se olika ut i 

olika EU-medlemsstater.  

Individer har rätt att överklaga organisationers beslut, vilket innebär att felaktiga 

beslut kan rättas. Däremot talar detta för en onödig process för den enskilda, d.v.s. att 

rätten till effektivt rättsmedel fördröjs p.g.a. att en icke objektiv bedömning kan ha 

förekommit, trots att jävsbestämmelserna inte är tillämpliga på företag eftersom 

objektivitetsprincipen är det. Det finns även individer som ser en 

personuppgiftsansvarigs bedömning som onödig eller rent av omöjlig att överklaga, då 

ett beslut innehåller viss auktoritet. 158  Enligt GDPR ska behandlingen av 

personuppgifter utformas så att den tjänar människor.159  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Azzurri Rezzato Srl mot Regione Lombardia, p. 19; Mål C- 342/05 Europeiska kommissionen mot 

Republiken Finland, p. 31.  
153 Mål 222/86 Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football mot 

Georges Heylens m.fl., p. 15.  
154 Vad gäller EU-domstolens praxis, se bl.a. mål 222/84 Marguerite Johnston mot Chief Constable of 

the Royal Ulster Constabulary; Mål 222/86 Union nationale des entraîneurs et cadres techniques 

professionnels du football mot Georges Heylens m.fl.. 
155 Mål C-459/99 Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie ASBL mot Belgiska 

staten; Förenade målen C-482/01 och C-493/01: Georgios Orfanopoulos m.fl. (C-482/01) och Raffaele 

Oliveri (C-493/01) mot Land Baden-Württemberg.  
156 Mål C-432/05 Unibet (London) Ltd och Unibet (International) Ltd mot Justitiekanslern. 
157 Hofmann, H., Gerard, R., Türk, A., Administrative Law and Policy of the European Union, Oxford 

University Press 2011, s. 505. 
158 Voigt, P., The EU General Data Protection Regulation (GDPR), s. 215 f. 
159 Art. 78–79 GDPR och skäl 4 till GDPR. 
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5. Global rättighet  

5.1 Rättighetens räckvidd 
Den europeiska förordningen GDPR blev nyligen lag i samtliga 28 EU-länder.160 En av 

de viktigaste förändringarna i.o.m. GDPR är den breda definitionen av personuppgifter. 

Under GDPR kan alla data som identifierar en person betraktas som personuppgifter. 

Biometriska data, genetiska data och data som rör enskildas kulturella eller ekonomiska 

aspekter ligger nu inom lagens område. GDPR gäller för alla organisationer, överallt i 

hela världen, som behandlar personuppgifterna för EU-medborgare.161 

En fråga som har uppstått är hur långt räckvidden rätten till radering sträcker sig. 

Det finns en oro att rätten bara är värt någonting om den gäller universellt. Trots att 

Google följer rätten att bli bortglömd har sökmotorn avregistrerat länkar endast på de 

europeiska webbadresserna. I mitten av 2015 meddelade den franska 

dataskyddsmyndigheten, Commission nationale de l’informatique et des libertés 

(CNIL), att Google måste börja avregistrera godkända förfrågningar från alla sökningar 

på organisationens hemsidor. CNIL ansåg att Googles söktjänster ska vara "en enda 

process" och måste utföras på alla förlängningar av sökmotorn.162 

Google bestämde sig för att inte följa CNIL:s beslut, utan överklagande i juli 2015 

och yrkade att beslut skulle upphävas. I överklagandet hävdade de att denna åtgärd 

skulle hindra allmänhetens tillgång till information och även vara en form av censur. 

Google invände även att inget land skulle kontrollera vilka övriga länder som kan se på 

deras sökmotor, och att det skulle vara oproportionerligt och onödigt att tillämpa 

avregistreringar på Google.com eftersom majoriteten av franska medborgare använder 

en europeisk version av Google, nämligen Google.fr. Vad denna situation innebar (fram 

till 2016) var att om registrerade söker på en europeisk Google-webbadress som 

informerar om att vissa resultat kan ha tagits bort enligt GDPR så instruerar egentligen 

Google dem att besöka Google.com istället. Googles överklagande nekades och 

företaget ålades att till maj 2016 ta bort tusentals registreringar från icke-europeiska 

domäner. Innan denna tidsfrist löpte ut försökte Google med en kompromiss genom att 

blockera webbsidor för de som söker på dem från europeiska länders webbadresser, s.k. 

”geoblockering”. I mars 2016 visade sig Googles kompromiss vara otillräcklig enligt 

CNIL, som sedan utfärdat ett bötesbelopp på 112 000 dollar för brott mot 

kommissionens order. Google har överklagat beslutet till Frankrikes högsta 

förvaltningsdomstol, Conseil d'État, vilken har begärt ett förhandsavgörande av frågor 

angående detta i EU-domstolen, där målet går under namnet Google Inc. mot CNIL.163  

Google följer rätten att bli bortglömd, men har endast avregistrerat länkar på de 

europeiska webbadresserna och använder geolokaliseringssignaler för att begränsa 

åtkomst till webbadresserna från det land där personen som begärde borttagning bor. 

En dörr är således fortfarande öppen för européer för att söka efter en viss person, 

eftersom alla kan komma åt den amerikanska versionen av Google genom att ändra sin 

geolokalisering, s.k. IP-adress, och skriva in rätt webbadress i webbläsaren. Olika 

                                                 
160 GDPR har nu trätt i kraft i Storbritannien, dvs. före Brexit, men det är oklart vad som kommer att 

hända efter att Storbritannien lämnat EU. 
161 Art. 3 GDPR; Webb, H., "People Don't Forget": The Necessity of Legislative Guidance in 

Implementing a U.S. Right to Be Forgotten, Geo. Wash. L. Rev 2017, s. 1309. 
162 CNIL, CNIL Orders Google to Apply Delisting on All Domain Names of the Search Engine, FR, 

2015-0612. 
163 Mål C-507/17 Google Inc. mot Commission nationale de l'informatique et des libertés. Begäran om 

förhandsavgörande framställd av Conseil d'État den 21 augusti 2017; Dnr 1013-2015 s. 14 f av beslut 

2017-05-02; CNIL, Right to Delisting: Google Informal Appeal Rejected, FR, 2015-09-21; Schechner, 

France Fines Google Over Right to be Forgotten, WALL STREET JOURNAL, 2016-03-24. 



 

 31 

länder har olika specifika webbadresser för att komma åt Google, exempelvis ".com" i 

Amerika, ".ie" i Irland och ".fr" i Frankrike. Alla dessa landspecifika webbadresser är 

tillgängliga över hela världen.164 

Det finns en oro för att rätten bara är värd något om den gäller universellt. Den 

enskildas förflutna blir annars lätt synligt, trots att hen utnyttjat rätten till radering, för 

amerikanska kollegor eller till och med för EU-medborgare som kan förfalska sin IP-

adress till ett land (en domän) utanför EU.165 Den franska dataskyddsmyndigheten, 

CNIL, har härför konsekvent kämpat mot Googles försök att begränsa omfattningen av 

rätten, först till bara Google.fr och sedan till alla Google-användare som är baserade i 

Europa.166 

Å andra sidan argumenterar Google för att utvidgningen av rätten skulle utgöra en 

allvarlig risk för att andra länder med hårdare begränsningar av yttrandefriheten också 

skulle försöka globalisera sina restriktioner. Thailand, till exempel, kan försöka tvinga 

Google att tillämpa sina lèse-majesté-lagar och förbjuda förolämpningar mot Thailands 

kung världen över.167 

Google har redan befunnit sig i en liknande situation som målet Google Inc. mot 

CNIL, dock med ett land utanför EU. Det tidigare målet Google Inc mot Equustek 

Solutions Inc handlade inte om rättigheten till radering utan om virtuell verksamhet 

som använde sina webbplatser för att sälja sina förfalskade produkter till kunder runt 

om i världen. Trots beslut angående brott fortsatte bolaget verksamheten. I desperation 

väckte kärandena, som bl.a. var Equustek, uppmärksamhet åt Google. I juni 2017 

beslutade Kanadas högsta förvaltningsdomstol att kanadensiska domstolar verkligen 

har rätt att tvinga Google att ta bort länkar globalt. "Internet har inga gränser och dess 

naturliga livsmiljö är global", skrev domstolen i sitt avgörande. Det enda sättet att se 

till att rätten till radering uppnår sitt mål är att den tillämpas där Google är verksamt, 

vilket är globalt. I Kanada kan Google inte överklaga ytterligare, men det kan vara 

möjligt att ansöka om en ändring om de kan bevisa att beslutet skulle tvinga dem att 

bryta mot andra länders lagar.168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
164 Google, Borttagna sökresultat i enlighet med europisk sekretesslagstiftning. Insynsrapport. 2018. 
165 Article 29 Protection Working Party, Guidelines on the implementation of the Court of Justice of 

the EU judgement on ”Google Spain and Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos and Mario 

Costeja González” C 131/12, 2014-11-26, s. 3.  
166 Dnr 1013-2015 s. 39 av beslut 2017-05-02. 
167 The Guardian, ECJ to rule on whether ”right to be forgotten” can stretch beyond EU, Technology, 

2017-07-20. 
168 Google Inc mot Equustek Solutions Inc, nr 36602, beslutsdatum 2017-06-28. 
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5.2 Rätten till radering i Japan och Sydkorea 
När rätten att bli bortglömd kom till via målet Costeja mot Google började medborgare 

över hela världen väcka yrkanden mot Google. Japan har varit särskilt aktivt när det 

gäller att lösa frågor angående rätten att bli bortglömd. Domstolarna i Japan har 

emellertid ännu inte nått rätt balans mellan privatliv och yttrandefrihet, vilket gör det 

omöjligt att avgöra rättighetens effekt.169 

I juni 2015 beordrade tingsrätten i Japan att Google skulle avlägsna sökresultat på 

internet gällande en mans arrestering i samband med barnprostitution och pornografi, 

detta p.g.a. att hans personliga integritet hade kränkts eftersom arresteringen visas när 

han söker sitt namn och adress på Google Japan tre år efter sin arrestering. Google 

Japan överklagade tingsrättens beslut och 31 januari 2017 upphävde HD i Tokyo 

tingsrättens dom. HD i Tokyo ansåg att rätten till radering inte är en lagstadgad rätt och 

inte bör fastställas som en ny rätt eftersom dess grunder och konsekvenser inte är tydligt 

fastställda. HD gjorde inga hänvisningar till rätten att bli bortglömd, och dess beslut 

verkar gynna sökmotorer eftersom det endast begränsade raderingen till fall där 

prioritet bör läggas till yttrande- och informationsfrihet. Domstolen erkände att 

mannens arrestering för barnprostitution skadat hans integritet, men fastslog att det är 

en fråga som fortfarande rör det allmänna intresset eftersom hans brott är att betrakta 

som en form av sexuellt utnyttjande av barn som är föremål för stark social fördömelse 

och förbjudet i lag. Även om ärendet avvisades sade advokaten Tomohiro Kanda, som 

representerade mannen i saken, att frågan är långt ifrån löst eftersom diskussionen om 

rätten till radering precis har börjat i Japan.170 

Sydkorea har också börjat genomföra rättigheten att bli bortglömd. Under juni 2016 

införde Korea icke bindande riktlinjer för rätten att bli bortglömd. I likhet med GDPR 

tillåter dessa riktlinjer registrerade att begära borttagning av personuppgifter från 

sökmotorer. Riktlinjerna går ett steg längre genom att tillåta den registrerade att utse en 

familjemedlem som också kan utöva användarens rättighet på dennas vägnar efter 

användarens död.171   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
169 Otake, “Right to be Forgotten” on the Internet Gains Traction in Japan, JAPAN TIMES, 2014-12-9. 
170 Kyodo News stories, Court decision may fire up ”right to be forgotten” debate, JAPAN TIMES, 

2017-02-02. 
171 Lim, South Korea Releases Right to Be Forgotten Guidance, BLOOMBERG BNA, 2016-05-09. 
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5.3 Rätten till radering i USA 
För närvarande finns det inga fall i USA som avser de europeiska fallen om rätten att 

bli bortglömd. Det finns flera beslutade mål som media felaktigt har kategoriserat som 

rätten att bli bortglömd, men dessa fall innebar endast att enskilda personer begärt 

innehållsinstitut att fysiskt ändra eller ta bort sina artiklar.172 Dessa fall väckte således 

ingen skyldighet för sökmotorer som Google, Amazon och Yahoo angående sökresultat 

av registrering. 

Rätten till radering finns inte i USA, men däremot har landet några integritetsregler. 

Historiskt sett har det lagts större vikt på yttrande- och informationsfrihet än på 

integritet.173 Ändå finns det fortfarande system för förlåtelse och rehabilitering inom 

USA:s lag, exempelvis enligt "Fair Credit Reporting Act": register över en persons 

konkurs utesluts från konsumentrapporter efter tio år och andra finansiella beslut 

utesluts efter sju årets tid.174 Många stater har också system på plats som tillåter att 

ungdomars kriminella register stryks, medan vissa stater även tillåter att vuxna 

brottslingars kriminella register stryks.175 Även om Google USA för närvarande inte 

accepterar förfrågningar angående radering, vilka ska delas från specifika webbadresser 

som visas i sökresultat för någons namn, har företaget ett system för att begära 

avlägsnandet av nationella identifikationsnummer, bankkontonummer, 

kreditkortsnummer, bilder av signaturer samt nakenbilder eller bilder med tydligt 

sexuellt innehåll som laddats upp eller delats utan de berördas samtycke.176  

Consumer Watchdog, en nationell konsumentutbildning och 

förespråkarorganisation, skickade ett klagomål till Federal Trade Commission 

angående Googles misslyckande att erbjuda "rätten att bli bortglömd" till amerikanska 

användare. Consumer Watchdogs är oroade över användarnas integritetsskydd 

eftersom det inte finns några riktiga verktyg i USA, vilket enligt dem är bedrägligt.177 

Association of National Advertisers lämnade ett motargument gällde klagomålet till 

Federal Trade Commission, detta p.g.a. att rätten till radering går emot det s.k. "The 

First Amendment". I den amerikanska konstitutionen ingår "The First Amendment", 

vilket stadgar att kongressen inte ska införa någon lag som begränsar yttrandefriheten 

eller pressen.178 Av rättspraxis gäller denna stadga strikt. Att införa en stadga som styr 

bl.a. Googles utrymme för yttrandefrihet skulle inkräkta på "The First Amendment". 

Google anses således enligt USA:s rätt vara en brukare av yttrandefriheten och har rätt 

till skydd.179 USA har däremot ett ramverk med EU angående ett integritetsskydd som 

de arbetar under, för att kunna fortsätta att ha en affärsförbindelse med EU:s 

medlemsstater.180  

                                                 
172 Se exempelvis Martin mot Hearst Corp., nr 13–3315, beslutsdatum 2015-01-28; Melvin mot Reid., 

nr 297 P. 91, beslutsdatum 1931-02-28; Sidis mot F-R. Publishing Corp., nr 113 F.2d 806, 

beslutsdatum 1940-12-16. 
173 Steven Bennett, The “Right to Be Forgotten”: Reconciling EU and US Perspectives, BERKELEY J. 

INT’L L 2012, s. 161 och 169. 
174 15 U.S.C. § 1681c (a). 
175 Steven Bennett, The “Right to Be Forgotten”: Reconciling EU and US Perspectives, BERKELEY J. 

INT’L L 2012, s. 161 och 169. 
176 Google, Policyer för borttagning, Google Sök Hjälp. 2018. 
177 Consumer Watchdog, Re: Complaint Regarding Google’s Failure to Offer “Right to be Forgotten” 

In the U.S., Consumer Watchdog, 2015-07-07. 
178 U.S. Constitution amendment 1. 
179 Webb, H., “People Don't Forget”: The Necessity of Legislative Guidance in Implementing a U.S. 

Right to Be Forgotten, Geo. Wash. L. Rev 2017, s. 1333. 
180 Article 29 Protection Working Party, Press release Privacy Shield, Data protection, 2017-12-05. 
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”The Communications Decency Act”181 är en federal lag som trädde i kraft 1998, 

vilken har befriat sökmotorer från ansvar för indexerat innehåll. Det anges att bl.a. 

sökmotorers datatjänst ska behandlas som utgivare eller förmedlare av all information 

som tillhandahålls av annan informationskälla. Googles sökresultat är således skyddade 

i USA, då de ses som yttrandefrihet. 182  Stuart Benjamin hävdade i en 

laggranskningsartikel att dataalgoritmer designade av människor, inklusive de som 

bestämmer Googles sökresultat, faller inom "The First Amendment"-skyddet.183  

Detta belyses även i målet Yahoo! Inc. mot La Ligue Contre Le Racisme et 

L'Antisemitisme, som handlade om ett franskt domstolsbeslut vilket krävde att Yahoo! 

skulle blockera franska medborgares tillgång till nazistiskt material som visas och säljs 

på Yahoo:s amerikanska webbplats, p.g.a. att det nazistiska innehållet kränkt fransk 

rätt. Yahoo! hade amerikanska och utländska dotterbolag som tillgodosåg sina 

respektive länder, där tillgången till varje webbplats inte var bunden genom geografi. 

En användare i USA kan exempelvis komma åt den franska webbplatsen 

(www.fr.yahoo.com) hos Yahoo! och vice versa (www.yahoo.com). USA:s federala 

domstol noterade att efterlevnaden av utländska domar är en särskilt svår fråga i 

internetfall eftersom användare kan ta sig in eller ut ur geografiska gränser genom att 

besöka landspecifika webbplatser. USA:s domstol menade att den omtvistade franska 

ordern inte kunde verkställas där eftersom "The First Amendment" kränktes. I 

slutänden avfärdade USA:s domstol målet, till Yahoo!:s fördel.184 Fallet lägger grunden 

för framtida mål där den amerikanska domstolen måste besluta om att verkställa en 

utländsk dom mot ett internetföretag. Däremot inrättade Yahoo! en företagspolicy som 

förbjuder annonsering och erbjudande av nazistisk propaganda. Yahoo! uppgav att 

företaget genomförde policyn av oberoende skäl och inte som svar på den franska 

domstolens order.185 

I en amerikansk debatt angående rätten att bli bortglömd vann de som talade emot 

rättigheten, vilket avgjordes via lyssnarnas röstning. Även detta talar dock för att 

enskilda i USA har motstridiga åsikter om rätten att bli bortglömd. De som 

argumenterade mot rättigheten var Andrew McLaughlin186 och Jonathan Zittrain.187 

McLaughlin ansåg att rätten till radering är en otvetydig censur av yttrandefriheten.188 

Som motargument är det dock relevant att nämna att över 70 % av de begärda 

borttagningarna inte har något att göra med det allmänna intresset.189 

 

 

                                                 
181 47 U.S.C. § 230 (2012). 
182 Langdon mot Google, Inc., nr 06-319; Search King, Inc. mot Google Tech., Inc., nr 02-1475. 
183 Benjamin, S., Algorithms and Speech, L. REV. 2013, s. 1451. 
184 Yahoo! Inc. v. La Ligue Contre Le Racisme et L'Antisemitisme, nr 01-17424. 
185 Ibid, s. 1205. 
186 Han har bl.a. tjänstgjort som amerikansk chefstekniker, ansvarig för att ge president Obama råd om 

internet, teknik och innovations politik. Tidigare var han direktör för global offentlig politik hos 

Google, som ledde företagets arbete med frågor som yttrandefrihet och censur, övervakning och 

brottsbekämpning, integritet och internetreglering. 
187 Han är bl.a. stiftare av Berkman Center for Internet och samhälle, samt professor i juridik och 

datavetenskap vid Institutionen för teknik. Han är även en författare av ” The Future of the Internet -- 

And How to Stop It, 1:a uppl., YALE UNIVERSETY PRESS,  New Haven, 2009”. 
188 Nemitz & Posner & McLaughlin & Zittrain, THE U.S. SHOULD ADOPT THE 'RIGHT TO BE 

FORGOTTEN' ONLINE, Intelligence2
DEBATES, 2015-03-18. 

189 Google, Borttagna sökresultat i enlighet med europisk sekretesslagstiftning. Insynsrapport. 2018. 
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6. Analys 

6.1 Lex superior 
Av anlagd rättspraxis från EU-domstolen och HFD framträder en otvetydig bild av att 

domstolarna gör skilda prioriteringar vid avvägningen mellan intresset angående 

offentlighetsprincipen och skyddet för personlig integritet. Domstolarna har förvisso 

inte vid något tillfälle tillsammans tagit ställning i frågan; ingen svensk domstol har 

vad jag vet begärt ett förhandsavgörande hos EU-domstolen inom detta område. Att 

HFD ger ett starkare skydd än EU-domstolen i frågor gällande offentlighetsprincipen 

framstår däremot som otvetydigt, medan EU-domstolen å andra sidan ger företräde till 

den personliga integriteten.190 Anmärkningsvärt är även att i samtliga diskuterade fall 

har underinstanserna till respektive domstol kommit fram till andra slutsatser, medan 

HFD har prioriterat "sitt" intresse av offentlighetsprincipen fullt ut.  

GDPR tillåter uttryckligen att nationella regler för offentlighetsprincipen får 

upprätthållas inom förordningens tillämpningsområde, och eftersom OSL och TF är 

tillämpliga på den svenska principen, samt HFD som uppenbarligen skyddar 

offentlighetsprincipen, vill jag påstå att EU-rätten inte har någon större betydelse för 

principen. Utifrån ett EU-rättsligt perspektiv är frågan däremot inte lika enkel. Om 

medlemsländernas undantag varierar från en medlemsstat till en annan, ska den 

nationella rätten i den medlemsstat vars lag den personuppgiftsansvariga omfattas av 

tillämpas. P.g.a. av EU:s harmoniseringssyfte är det i längden dock omöjligt att 

tillgången till samma handling skiljer sig åt i de olika EU-medlemsstaterna. Situationen 

handlar således inte om huruvida det är konstitutionellt möjligt för Sverige att bibehålla 

offentlighetsprincipen i befintligt skick, utan snarare om huruvida det är praktiskt 

möjligt att inom ett europeiskt informationshanteringssamarbete bibehålla en princip 

som tydligt avviker från andras.  

Trots att art. 86 GDPR medger att nationella regler angående offentlighetsprincipen 

får upprätthållas inom GDPR:s tillämpningsområde är det knappast hållbart att tolka 

artikeln som ett skinande medgivande för att alltid ge företräde åt 

offentlighetsprincipen. Art. 86 GDPR tolkar jag som att den personliga integriteten och 

offentlighetsprincipen ska jämkas samman i enlighet med GDPR, och inte som att helt 

utesluta skyddet av personuppgifter. Det återstår att se hur den svenska rättsordningen 

skulle hantera en situation där Sverige av EU åläggs att ge GDPR företräde framför 

offentlighetsprincipen i något avseende.  

Beslutanderätten angående offentlighetsprincipen kan inte överlåtas till EU-rätten 

då den utgör en grundprincip för det svenska statsskicket. Offentlighetsprincipen 

innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i statens och kommunernas 

verksamhet. Offentlighetsprincipen har företräde framför dataskyddsregleringen, 

eftersom personuppgifter i allmänna handlingar får lämnas ut i enlighet med nationell 

rätt enligt OSL samt TF.191 

Ordalydelsen i art. 85.2 GDPR synes ålägga medlemsstaterna att göra vissa undantag 

från GDPR för behandling som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, 

konstnärligt eller litterärt skapande. Undantagen, vilka medför begränsning av GDPR, 

får dock endast göras om de är nödvändiga för att förena rätten till integritet med 

yttrande- och informationsfriheten. Förhållandet mellan skyddet för den personliga 

integriteten och tryck- och yttrandefriheten kan dock vara problematiskt. 

Yttrandefriheten och den personliga integriteten är grundlagsskyddade rättigheter och 

                                                 
190 Se avsnitt 3.2 Är rätten att bli bortglömd i konflikt med offentlighetsprincipen?. 
191 Se avsnitt 3.1 Inledning. 
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kan ibland utgöra varandras motsatser. 192  GDPR och dataskyddslagen stadgar att 

skyddet för personuppgifter inte får strida mot bestämmelser om tryck- och 

yttrandefrihet. Denna lag är således subsidiär. Jag tolkar bestämmelsen som att TF och 

YGL har företräde framför GDPR och dataskyddslagen. Det är dock även relevant att 

nämna att över 70 % av de begärda borttagningarna inte har något att göra med det 

allmänna intresset.193 Därför är det orimligt att tro att rätten att bli bortglömd hämmar 

rätten att yttra sig och få information i större utsträckning. 

Regeringen ansåg att det med hänsyn till skyddet för den personliga integriteten 

finns skäl att begränsa tryck- och yttrandefrihet för vissa söktjänster som innehåller 

personuppgifter av särskilt integritetskänslig karaktär. Regeringen föreslår därför att 

det ska införas bestämmelser i TF och YGL som ger utrymme att under vissa 

förutsättningar i lag föreskriva om förbud mot offentliggörande av sådana 

personuppgifter. Det framstår som begränsande att låta skydda verksamheter som 

innehåller sammanställningar av personuppgifter fullt ut mot de tryck- och 

yttrandefrihetsrättsliga grundlagarna. Verksamheten får sägas ligga relativt långt från 

själva kärnan för det område som grundlagarna är tänkta att omfatta och skydda, vilket 

är att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt 

konstnärligt skapande. Härav framstår det som mer närliggande att sådana söktjänster 

omfattas av GDPR och dataskyddslagen. 194  Att GDPR således skulle påverka 

verksamheter som drivs under TF och YGL är inte fallet, eftersom Sverige redan 

markerat liknande uppgifter med sekretess i OSL för att skydda den enskilda. Detta stör 

således inte ändamålet grundlagarna avser att skydda. 

Min åsikt är att rättigheten till radering inte kommer att strida mot eller stå i konflikt 

med tryck- och yttrandefriheten. GDPR och dataskyddslagen stadgar att 

personuppgifter som enbart behandlas för ändamål som har att göra med 

informationsfrihet och yttrandefrihet undantas från GDPR. Trots att reglerna om tryck- 

och yttrandefrihet ska tillämpas först kan bedömningen ske genom den planerade 

bestämmelsen i tryck- och yttrandefrihet om förbud mot offentliggörande av sådana 

personuppgifter av särskilt integritetskänslig karaktär. Jag anser härav att dessa 

rättigheter kommer att samspela med varandra. Det måste i varje situation ske en 

avvägning mellan personlig integritet och tryck- samt yttrandefrihet, d.v.s. individens 

intresse och integritet mot samhällets intresse och personuppgiftsansvarigas intresse. 

Avvägningen kan däremot vara svår eftersom rätten till enskildas personliga integritet 

samt yttrandefrihet och informationsfrihet stundvis är två sidor av ett och samma mynt, 

vilket då kan uppfattas som att rättigheterna är i konflikt. 

Rätten till yttrandefrihet hamnar inte sällan i konflikt med rätten till skydd för 

privatlivet. Dessa rättigheter måste då balanseras mot varandra och en avvägning göras 

mellan de skyddade intressena för att fastställa vilket av dem som i den konkreta 

situationen är mest skyddsvärt. EKMR anser att skyddet för privatliv och yttrandefrihet 

är i princip likställda rättigheter, som förtjänar samma respekt.195 

Indirekt klargjorde EU-domstolen i målet Costeja mot Google196 att den personliga 

integriteten inte ska vara informations- och yttrandefrihetens motsats. Dessa rättigheter 

ska inte stå emot varandra utan "jobba sida vid sida", d.v.s. om undantaget för bl.a. 

akademiska och journalistiska texter gäller har informations- och yttrandefriheten 

företräde, annars görs en avvägning. Art. 85 GDPR stadgar även att medlemsstaterna 

                                                 
192 Se avsnitt 3.2 Är rätten att bli bortglömd i konflikt med offentlighetsprincipen?. 
193 Se avsnitt 5.3 Rätten till radering i USA. 
194 Se avsnitt 3.3 Är rätten att bli bortglömd i konflikt med tryck- och yttrandefriheten?. 
195 Ibid. 
196 Mål C-131/12 Costeja mot Google. 
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ska i lag förena rätten till radering med yttrande- och informationsfriheten. Dessa 

stadganden talar för att rättigheterna inte ska strida mot varandra utan att de ska 

samverka alternativt förenas.  

Det är lätt att tro att rätten till radering är ett hot mot yttrande- och 

informationsfriheten, om exempelvis den personuppgiftsansvariga skulle börja 

censurera sökningar i större utsträckning så att yttrande- och informationsfriheten 

försvåras och begränsas. Informationen kommer inte att vara lika lättillgänglig och vår 

frihet att yttra oss blir begränsad. I slutändan skulle detta kunna leda till att staten inte 

längre skyddar de grundläggande fri- och rättigheterna. Den utvecklingen är dock enligt 

min mening felaktig, då det endast är information som inte väger tyngre som raderas 

från personuppgiftsansvarigas sida.  

TF och YGL har i vissa fall företräde framför dataskyddsregleringen, men GDPR 

kommer ändå att påverka verksamheter som drivs under tryckfrihets- och 

yttrandefrihetsgrundlagen. Jag anser härav att tryckfrihet och yttrandefrihet kommer att 

tvingas samspela och förenas med rätten till radering. Dessa rättigheter måste då 

balanseras mot varandra, då en avvägning måste göras mellan de skyddade intressena 

för att fastställa vilken av dem som i den konkreta situationen är mest skyddsvärt. Trots 

att rättigheten att bli bortglömd är nytillkommen via GDPR kan jag ändå anse att denna 

rättighet är likställd med tryckfrihet och yttrandefrihet, vilka förtjänar samma respekt.  

Vissa delar, sedda var för sig, strider mot TF och YGL, men eftersom GDPR anses 

legitimera avvikelser strider dessa mänskliga fri- och rättigheter inte mot varandra. I 

syfte att förebygga eventuella kollisioner har de svenska förhandlarna lyckats fått in 

förklaringar i GDPR angående att förordningen inte hindrar Sverige från att tillämpa 

sina konstitutionella regler, som exempelvis offentlighetsprincipen. Undantagen, vilka 

medför en begränsning av GDPR, får göras om det är nödvändigt för att förena rätten 

till integritet med yttrande- och informationsfrihet. En stor del av det som sker på 

internet omfattas av det journalistiska undantaget, så länge texterna har ett redaktionellt 

ändamål.197 Rättigheterna kommer således inte att stå emot varandra, men däremot kan 

konflikt förekomma i avvägningen mellan rätten till radering och TF samt YGL, vilka 

innehåller offentlighetsprincipen samt yttrande- och tryckfriheten.  

Rätten att bli bortglömd är inte absolut och har tydliga begränsningar. Förfrågningar 

om radering bedöms från fall till fall av Google och andra personuppgiftsansvariga efter 

en enskilds förfrågan. Radering gäller endast när lagring av personuppgifter inte längre 

är nödvändig eller relevant för de ändamål för vilka uppgifterna ursprungligen samlades 

in. Rekvisiten måste förstås utifrån sin uppgift i samhället och även vägas mot andra 

grundläggande rättigheter i ljuset av proportionalitetsprincipen.198 GDPR respekterar 

alla grundläggande rättigheter och iakttar de friheter och principer som erkänns i 

rättighetsstadgan. Att ta bort irrelevanta eller föråldrade URL-länkar är inte lika med 

att radera eller censurera innehåll. GDPR reglerar inte att innehållet i tidningsartikeln 

tas bort från tidningsarkivet. Artikeln som Gonzalez begärde att få borttagen är 

fortfarande tillgänglig på den spanska tidningens hemsida, men den är inte längre 

närvarande på webben via en sökmotor. Individen kan således gå till den spanska 

tidningens hemsida och läsa artikeln om Gonzalez. Rätten att bli bortglömd gör helt 

enkelt forskning mer utmanande, men det kommer inte att avskräcka människor som är 

extremt intresserade från att söka information. Detta förklarar emellertid hur rätten att 

bli bortglömd varken kränker yttrandefriheten eller omöjliggör rätten till information. 

                                                 
197 Se avsnitt 2.3.3 Begränsningarna av rätten till radering – Art. 17.3 GDPR. 
198 Se avsnitt 2.4 Sammanfattning av rätten att bli bortglömd. 
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6.2 Effektiva rättsmedel 
Det åligger den personuppgiftsansvariga att i varje enskilt fall, när den registrerade 

utövar sin rättighet angående rätten att bli bortglömd, bedöma om personuppgiften ska 

raderas eller inte. Säkert är att varje levande svensk medborgare ingår i åtminstone 

något register, vilket gör att GDPR påverkar hela samhället. Google avgör 

hundratusentals förfrågningar angående rätten att bli bortglömd varje år, vilket innebär 

att myndigheter inte belastas med överflödigt arbete. På så sätt är detta en praktisk 

lösning som möjliggör för hanteringen av den stora mängden förfrågningar. 

Ett beslut om radering av personuppgifter är, vilket tidigare nämnts, en mycket 

ingripande åtgärd ur den personuppgiftsansvarigas perspektiv, eftersom en utförd 

radering är oåterkallelig.199 Framkommer det senare att raderingen var onödig eller 

felaktig kan den inte återkallas. Detta blir då p.g.a. meddelarskyldigheten en 

kedjereaktion, eftersom personuppgifterna inte endast gallrats hos den aktuella 

personuppgiftsansvariga utan även hos andra organisationer globalt. Härav är det 

förståeligt att den personuppgiftsansvariga organisationen, som exempelvis Google och 

Yahoo, godkänner rätten till radering med försiktighet. Organisationen vill däremot 

även i så lång utsträckning som möjligt fatta rätt beslut i.o.m. de registrerades möjlighet 

att utkräva skadestånd om överträdelser av rätten skett.200 Däremot går det inte att 

förneka Googles egenintresse av att begränsa tillämpningsområdet för rättigheten, 

eftersom sökresultatens träffsäkerhet minskar när rättigheten tillämpas. I.o.m. att bl.a. 

privata organisationer är den s.k. första "instansen" och väktaren av denna rätts 

tillämplighet kan detta utgöra ett rättssäkerhetsproblem.  

Om vi teoretiskt applicerar omständigheterna i målet Holm mot Sverige 201  på 

situationen med den enskildas rätt till radering i motsats till företagets egenintresse av 

att inte begränsa sina sökresultat anser jag att tjänstemännen eller de s.k. tekniska 

beslutskriterierna för automatiserade beslut hos företagen som bedömer huruvida 

rättigheten ska tillämpas är "jäviga", eftersom de arbetar för organisationen. De som 

beslutar huruvida enskilda ska få sina personuppgifter raderade har således stark 

koppling till organisationen och dess intresse. Därmed har den enskilda inte fått en 

opartisk prövning, vilket står i strid med en rättvis rättegång. De svenska 

jävsbestämmelserna är inte tillämpliga på personuppgiftsansvariga organisationer som 

endast är företag, vilket gör att denna ordning inte bryter mot lag eller förordning. 

Denna icke opartiska omständighet bör ändå datainspektionen vara medveten om, då 

det är upp till inspektionen att tillse att beslutet skett korrekt. Om besluten inte sker 

korrekt kommer enskilda sluta att klaga till personuppgiftsansvariga och/eller 

datainspektionen, eftersom rätten till radering inte ger en reell effekt. 

EU:s allmänna rättsprinciper kan däremot begränsa utrymmet för svenska 

myndigheter och organisationer inom områden där dessa har tilldelats ett skönsmässigt 

utrymme. De måste bl.a. följa likabehandlingsprincipen som innebär att lika fall ska 

behandlas lika, vilket medför en koherens och förutsägbarhet i deras beslutsfattande. 

Organisationernas motiveringsskyldighet gör att beslut motiveras och på så sätt utgör 

grunden för att den enskilda ska kunna klaga till dataskyddsinspektionen och annan 

domstol. Den internationella förvaltningsrätten bör vara harmoniserad, vilket gör det 

svårt för Sverige att upprätthålla principer som tillhör statsskicket om inte EU ger dem 

samma relevans. Rättssäkerheten står härav på ostadig grund eftersom EU och Sverige 

ger dem olika tyngd. 

Att jäv i lagens mening och RF:s legalitetsprincip inte är tillämpliga på företag är 

                                                 
199 Se avsnitt 4.1 Inledning. 
200 Se avsnitt 4.2 Personuppgiftsansvarigas ansvar att bedöma rättigheten. 
201 Holm mot Sverige, nr 14191/88, dom den 25 november 1993. 



 

 39 

alarmerande.202 Avsaknaden av företagens objektivitet kan bidra till att vi i Sverige inte 

har uppnått kravet på effektivt rättsmedel, vilket är ett avsteg från vad GDPR åsyftat. 

Vare sig det är en myndighet, ett företag eller en person som bedömer en enskilds 

rättighet bör den eller hen vara opartisk och objektiv för att rätt beslut ska fattas. Det 

som talar för detta är att samtliga personuppgiftsansvariga omfattas av 

objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § RF, som stadgar att offentliga och privata 

organisationer "som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet 

beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet". Detta gäller 

särskilt när lagen ger utrymme för organisationer att fatta varierande beslut, d.v.s. när 

det finns ett skönsmässigt utrymme i avgörandena. Kravet på saklighet innebär att 

organisationer får utöva skönsmässiga bedömningar endast med beaktande av relevanta 

och sakliga omständigheter, d.v.s. att organisationer inte får gynna eller missgynna 

enskilda utan lagligt stöd. Missgynnas en enskild utan lagligt stöd har 

personuppgiftsansvariga brutit emot GDPR. 

Individer har rätt att överklaga organisationers och även datainspektionens beslut, 

vilket gör att felaktiga beslut kan rättas.203 Däremot talar detta för en onödig process 

för den enskilda, d.v.s. att rätten till effektivt rättsmedel fördröjs p.g.a. att en icke 

objektiv bedömning förekommit i första "instansen". Enligt GDPR ska behandlingen 

av personuppgifter utformas så att den tjänar människor. Avsaknaden av objektivitet 

från företagens sida medför att det kan diskuteras om vi i Sverige har uppnått kravet på 

effektivt rättsmedel. Om vi inte uppnått kravet är det enligt min mening ett avsteg från 

rättighetsstadgan och GDPR:s krav angående effektiva rättsmedel. Ett effektivt 

rättsmedel, i enlighet med art. 47 i rättighetsstadgan, art. 19 FEU och art. 19.2 GDPR, 

samt praxis på området, utgör en vital del av att säkerställa rätten att bli bortglömd. 

Systemet för effektivt rättsmedel enligt GDPR står på två pelare, dels 

dataskyddsinspektionens arbete och dels den avskräckande effekten av de registrerades 

möjlighet att utkräva skadestånd i.o.m. överträdelser av förordningen, enligt art. 79.2 

GDPR. Ett effektivt rättsmedel innefattar ett krav på att Sveriges domstolar ska kunna 

pröva omständigheterna i det enskilda fallet för att avgöra om rätten till radering har 

kränkts. Hur rättsskyddet de facto ska bedrivas är en nationell processrätt, grundad på 

EU-rättsakter, som tillåter ett skönsmässigt utrymme. Det viktigaste är därmed att 

tillgången av rätten till domstolsprövning garanteras, vilket jag anser att Sverige har 

garanterat. 

Ordningen där personuppgiftsansvariga, eller deras personuppgiftsbiträden, själva 

är de första att pröva rättigheters tillämplighet är nödvändig.204 Ingen myndighet kan 

ha resurser nog att vara först att undersöka och bemöta sådana volymer av förfrågningar 

som bör vara fallet under GDPR. Att ge personuppgiftsansvariga möjligheter att rätta 

misstag och ha kommunikation med sina registrerade är dessutom en fördel. Det leder 

till ett mer holistiskt tänk kring personlig integritet och en medvetenhet om hanteringen, 

från insamling till gallring. Det återstår dock att se om de personuppgiftsansvariga 

företagen är resursstarka nog att kunna lösa dessa frågor ändamålsenligt, speciellt med 

tanke på att rätten att bli bortglömd ska prövas av samhällets olika organisationer utan 

inbördes samverkan eller kommunikation. Detta kommer troligtvis att medföra brister 

i bemötandet och bedömningen av den registrerades rättighet, eftersom enhetligheten 

inom rättsområdet går förlorad när varje tillsynsmyndighet gör en egen bedömning. Det 

handlar alltså om mycket komplicerade gränsdragningar, både för sökmotorer och för 

dataskyddsinspektionen som granskar sökföretagen. Som konstaterat är det den 
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203 Se avsnitt 4.3 Kravet på objektivitet. 
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grundläggande rätten till personlig integritet som ska vägas mot den grundläggande 

rätten till yttrandefrihet. Förhoppningsvis kommer osäkerheten kring hur bedömningen 

av rättigheten ska gå till att minska nu, eftersom GDPR har trätt i kraft.  

Ur EU-domstolens konstaterade i målet Costeja mot Google205 utläser jag att det 

skulle kunna utgöra ett rättssäkerhetsproblem om den enskilda först var tvungen att 

vända sig till dataskyddsinspektionen, för att sedan åstadkomma en radering på den 

aktuella hemsidan. Det är istället mer effektivt att den enskilda direkt kan vända sig till 

den personuppgiftsansvariga organisationen. Att samtliga registrerade har rätt att inte 

endast lämna in ett klagomål till den nationella datainspektionen, utan även till 

tillsynsmyndigheten i landet där det påstådda intrånget begicks och dessutom kan klaga 

direkt till aktuell personuppgiftsansvarig, talar för att det effektiva rättsmedlet är 

uppfyllt eftersom den enskilda har rätt till domstolsprövning både nationellt och 

internationellt. Att den enskilda kan åberopa sin rättighet mot det 

personuppgiftsansvariga företaget och sedan till datainspektionen och allmän 

förvaltningsdomstol, samt få till ett förhandsavgörande hos EU-domstolen, talar 

däremot för att rättsmedlet är effektivt, rättssäkert och rationellt.  

Tjänstemän kan bli straffrättsligt ansvariga för åtgärder vidtagna i tjänsten, enligt 20 

kap. BrB. Myndigheter kan vidare bli skadeståndsskyldiga för fel och försummelser 

vid myndighetsutövning, enligt 3 kap. 3 § SkadeL, däremot gäller inte denna regel för 

privata tjänstemän i företag även om de har anförtrotts myndighetsutövning. Den 

privata tjänsteman som handhar personuppgifterna felaktigt kan ännu inte utsättas för 

skadeståndstalan, men det personuppgiftsansvariga företaget kan däremot bli utsatt för 

skadeståndstalan i.o.m. överträdelser av förordningen. Detta medför ändock att privata 

tjänstemän och personuppgiftsansvariga företag vill göra en riktig bedömning.  

Datainspektionen ska även på begäran tillhandahålla registrerad information 

angående hur personer ska kunna utöva sin rättighet till radering, 206  vilket gör 

rättigheten tillgänglig för de enskilda att bruka. Datainspektionen har befogenheten att 

förelägga personuppgiftsansvariga att tillmötesgå den registrerades begäran att få utöva 

sin rätt till radering. Inspektionen kan även påföra administrativa sanktionsavgifter. Ur 

den registrerades perspektiv är det ypperligt om behandlingen sker korrekt från första 

början. Datainspektionens stödjande och rådgivande roll är således av stort värde, då 

kränkningar sällan kan läkas i efterhand. 

Att 75 % av de individer som försökte utnyttja rättigheten under 2015 hos Google 

har fått beslut emot sig talar för att antingen sökmotorn eller den enskilda har 

missuppfattat rätten till radering. 207  Den mängd klagomål dataskyddsinspektionen 

sedan fått gör rättsläget osäkert, inte endast med beaktande av personuppgiftsansvarigas 

bedömning utan även p.g.a. den svåra gränsdragningen mellan personlig integritet och 

den grundläggande rätten till yttrandefrihet. Inspektionens uppgift att granska 

sökföretagens hantering av rätten att bli bortglömd är svår, eftersom avvägningen även 

för myndigheten fortfarande är oklar då en tydlig koherent gränsdragning ännu saknas. 

Idag är det således svårt att säga hur många felbedömningar Google gjort, då 

avvägningen mellan personlig integritet och yttrandefrihet är oklar även hos 

Datainspektionen. Osäkerheten kring hur bedömningen av rättigheten ska gå till 

kommer däremot förhoppningsvis nu att minska, eftersom GDPR har trätt i kraft och 

det inom en snar framtid kommer att finnas mer praxis på området. Samverkan mellan 

dataskyddsinspektionen och andra tillsynsmyndigheter kommer härav att vara av 

                                                 
205 Mål C-131/12 Costeja mot Google, p. 84–87. 
206 Se avsnitt 4.1 Inledning. 
207 Se avsnitt 4.2 Personuppgiftsansvarigas ansvar att bedöma rättigheten. 
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markant betydelse för att genomföra korrekta tolkningar i praxis och vägledande 

föreskrifter samt rekommendationer.  

 

6.3 Global rättighet 
Domstolarna i Japan har ännu inte nått en överenskommelse om rättsbalans mellan 

privatliv och yttrandefrihet, vilket gör det omöjligt att avgöra rättighetens effekt. HD i 

Tokyo ansåg att rätten till radering inte är en lagstadgad rätt och inte bör fastställas som 

en ny rätt eftersom dess grunder och konsekvenser inte är tydligt fastställda. Men 

eftersom den tidigare instansen i Japan ansåg att rätten till radering kunde brukas där, 

anser jag att det kan komma att ske en rättstransplantation av rättigheten. Diskussionen 

om rätten till radering har dock endast börjat i Japan. Koreas icke bindande riktlinjer 

för rätten att bli bortglömd är en form av frivillig rättstransplantation av rättigheten, 

som tillåter de registrerade att begära borttagning av personuppgifter från sökmotorer. 

Riktlinjerna går ett steg längre via att tillåta den registrerade att utse en familjemedlem 

som också kan utöva användarens rättighet på dennas vägnar efter användarens död.208 

Detta kan härledas till Koreas familjekultur, som är starkare än den vi har i Sverige. 

Före internets era utfördes de flesta undersökningar i bibliotek, men att de flesta 

uppgifter idag är lättillgängliga på internet betyder inte att all information måste vara 

universellt tillgänglig utan begränsningar. EU och USA skiljer sig väsentligt ifrån 

varandra vid prioritering av yttrandefrihet över privatlivet och informationsfrihet över 

integritet.209 En amerikansk domstol kan idag inte använda rätten att bli bortglömd, 

eftersom det kräver en avnotering av information vilket i USA inte är lagligt.   

USA har historiskt sett lagt större vikt vid yttrandefrihet än vid integritet, men några 

få integritetsregler finns. Deras konkursrätt erbjuder exempelvis individer en möjlighet 

att återställa sitt ekonomiska anseende, vilket i och för sig påminner om rätten att bli 

bortglömd. Att rättigheten att bli bortglömd inte finns i USA har kritiserats, eftersom 

vissa organisationer anser att enskilda är i behov av ett integritetsskydd med tanke på 

samhällets utveckling. Däremot argumenteras det att rättigheten till radering inte är 

tillämpningsbar i den amerikanska kulturen, då den starkt bygger på yttrandefrihet. 

Rätten till radering skulle härför inskränka på deras konstitution. I den tidigare nämnda 

debatten i USA segrade de som motsatte sig rätten att bli bortglömd, vilket talar för den 

amerikanska kulturens rädsla för inskränkningar i yttrandefriheten.210 

Sverige har instiftat ett slags samspel mellan yttrandefrihet och integritet, men 

eftersom USA påstås ha en alltför stark inställning till förmån för yttrandefrihet 

kommer deras integritetsskydd antagligen att yttra sig på ett annat sätt än genom rätten 

till radering, som i EU. Jag tror således inte att USA kommer att transplantera denna 

rättighet inom en snar framtid och ännu mindre låta den påverka medborgare i USA, 

i.o.m. målet Yahoo! Inc. mot La Ligue Contre Le Racisme et L'Antisemitisme.211 

USA:s införande av ramverket skedde för att bibehålla och möjliggöra 

affärsförbindelser med EU och innebär en något ”påtvingad” variant av 

rättstransplantation, angående rätten till radering. Sydkorea och Japan har däremot 

båda, i min mening, åtminstone börjat genomföra och diskutera rättigheten att bli 

bortglömd. Om EU:s nya rättighet till radering ska vara en global rättighet bör 

diskussioner börja i andra länder för att se hur de de facto ställer sig till den nya 

                                                 
208 Se avsnitt 5.2 Rätten till radering i Japan och Sydkorea. 
209 Se avsnitt 5.3 Rätten till radering i USA. 
210 Ibid. 
211 Yahoo! Inc. v. La Ligue Contre Le Racisme et L'Antisemitisme, nr 01-17424. 
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rättigheten. I EU anser vi att den som har kontroll över sin bakgrund har kontroll över 

sin framtid, och att kraften att kontrollera sitt eget öde ska vara den enskildas frihet. 

I målet Yahoo! Inc. mot La Ligue Contre Le Racisme et L’Antisemitisme212 fastslog 

en federal domstol i USA att information inte kunde raderas på USA:s domän enbart 

för att detta stred emot annat lands lag. Däremot följde ändå Yahoo! den franska 

domstolens beslut, vilket talar för att rätten att bli bortglömd kan komma att gälla i 

andra länders jurisdiktion. Det återstår dock att se vad EU-domstolen fastslår i målet 

Google Inc. mot CNIL213. Jag anser härav att företag utanför EU kommer att försöka 

följa och inkorporera rättigheten i GDPR för att upprätthålla och skaffa sig 

affärsförbindelser med EU:s medlemsländer. EU:s marknad är trots alltför stor för att 

bojkotta. EU leder således andra länder till att öppna upp för rätten till privatliv och 

höjer ribban för denna mänskliga rättighet. 

Trots att Google följer rätten att bli bortglömd har sökmotorn endast avregistrerat 

länkar på de europeiska webbadresserna. Just nu prövar EU-domstolen i målet Google 

Inc. mot CNIL214 om Google måste börja avregistrera godkända förfrågningar från alla 

sökningar på organisationens hemsidor, d.v.s. även på hemsidor utanför EU. Under 

2017 beslutade Kanadas högsta förvaltningsdomstol att kanadensiska domstolar 

verkligen har rätt att tvinga Google att ta bort länkar globalt. Det är således sannolikt 

att målet Google Inc. mot CNIL slutar på liknande sätt. Ett sådant beslut kan dock 

möjligtvis ändras om Google eller andra länder kan bevisa att beslutet skulle tvinga 

Google att bryta mot andra länders lagar, vilket målet målet Yahoo! Inc. mot La Ligue 

Contre Le Racisme et L'Antisemitisme215 talar för. Idag är det fortfarande svårt för 

företag att anpassa sig till alla olika länder med alla olika lagar. Utvidgningen av att 

rätten ska gälla andra länders webbadresser utgör en allvarlig risk, eftersom andra 

länder, utanför EU, med hårdare begränsningar av yttrandefriheten också skulle kunna 

försöka globalisera sina restriktioner.  

EU är ledande när det gäller privatliv och tvingar härav personuppgiftsansvariga i 

andra länder som har kontakt med dem att följa GDPR och således rätte till radering. 

Det sker således en form av undangömd och påtvingad rättstransplantation. Det 

juridiska problemet är dock att en region som EU inte ska få bestämma över alla andra 

länders lagar. Andra länder kan ha andra kulturer, värderingar och lagar. EU tar för 

givet att rätten att bli bortglömd via GDPR är en universell rättighet, trots att så inte är 

fallet i alla länder. Då kan även andra länder, som exempelvis Thailand eller USA, 

försöka tvinga Google att tillämpa deras lagar. Det enda sättet att se till att rätten till 

radering uppnår sitt mål är dock att få personuppgiftsansvariga att tillämpa rättigheten 

globalt. Om Google vinner i EU-domstolens mål Google Inc. mot CNIL216 kan rätten 

till radering bli meningslös, eftersom den enskildas förflutna, trots att hen har utnyttjat 

rätten till radering, lätt blir synligt för människor utanför EU och för EU-medborgare 

som har förfalskat sin IP-adress till ett land utanför EU.  

Det ska bli spännande att se vad EU-domstolens mål Google Inc. mot CNIL217  

utfaller till och om det följer Kanadas tidigare beslut. Internet har inga gränser och dess 

naturliga livsmiljö är global, vilket innebär att rätten till radering de facto borde vara 

                                                 
212 Ibid. 
213 Mål C-507/17 Google Inc. mot Commission nationale de l'informatique et des libertés. Begäran om 

förhandsavgörande framställd av Conseil d'État den 21 augusti 2017. 
214 Ibid. 
215 Yahoo! Inc. v. La Ligue Contre Le Racisme et L'Antisemitisme, nr 01-17424. 
216 Mål C-507/17 Google Inc. mot Commission nationale de l'informatique et des libertés. Begäran om 

förhandsavgörande framställd av Conseil d'État den 21 augusti 2017. 
217 Ibid. 
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global för att fungera. Vare sig utfallet i målet Google Inc. mot CNIL, gäller GDPR för 

alla organisationer över hela världen som behandlar EU-medborgares personuppgifter. 

Detta gör i själva verket GDPR till ett globalt skydd för rätten till radering. Om 

personuppgiftsansvariga däremot inte tvingas ta bort EU-medborgares personuppgifter 

universellt, d.v.s. även på webbadresser utanför EU, kommer rättigheten inte att fungera 

som ämnat.  
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7. Slutsats  

7.1 Lex superior 
Utöver att rätten till radering inte är en absolut rättighet utan en relativ rättighet, är 

rättigheten ändå grundlagsskyddad. Denna rättighet är ur ett internationellt perspektiv 

varken en starkare eller svagare rättighet än yttrandefrihet, informationsfrihet samt 

offentlighetsprincipen. Att Sveriges högsta instans å ena sidan ger ett starkare skydd än 

EU-domstolen i frågor gällande offentlighetsprincipen framstår som otvetydigt, medan 

EU-domstolen å andra sidan ger företräde till den personliga integriteten. Idag, i.o.m. 

GDPR, är situationen däremot sådan att den personliga integriteten och 

offentlighetsprincipen ska jämkas samman i enlighet med art. 86 GDPR. Detta innebär 

att den svenska offentlighetsprincipen inte ska strida mot eller stå i konflikt med rätten 

till radering, däremot kan avvägningsproblem uppstå då Sverige och EU lägger olika 

tyngd i rättigheterna. GDPR tillåter däremot uttryckligen att nationella regler för 

offentlighetsprincipen får upprätthållas inom förordningens tillämpningsområde. I 

Sverige har rätten till radering således inte någon större betydelse för 

offentlighetsprincipen då GDPR tillåter avvikelser och principen tillhör det svenska 

statsskicket, vilket innebär att grundprincipen inte får inskränkas i Sverige.  

GDPR och dataskyddslagen stadgar att personuppgifter som enbart behandlas för 

ändamål som har att göra med informationsfrihet och yttrandefrihet undantas från 

GDPR, vilket innebär att personlig integritet och tryck- samt yttrandefrihet inte ska vara 

i konflikt eftersom de inte är tillämpliga samtidigt. Den planerade bestämmelsen i TF 

och YGL om förbud mot offentliggörande av personuppgifter av särskilt 

integritetskänslig karaktär, innebär att dessa rättigheter kommer att samspela med 

varandra. Jag anser inte att det är en inskränkning av tryck- och yttrandefriheten samt 

offentlighetsprincipen. Detta då den verksamhet som undantas antas ligga långt från 

själva kärnan för det område som grundlagarna är ämnade att skydda, vilket är att säkra 

ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. 

 Det måste i varje situation ske en bedömning av om personuppgiften omfattas av 

tryck- och yttrandefrihet eller inte. Rättigheterna måste balanseras mot varandra, då en 

avvägning ska göras mellan de skyddade intressena för att fastställa vilken av dem som 

i den konkreta situationen är mest skyddsvärt. Rättigheterna kommer således inte att 

stå emot varandra, men däremot kan en gränsdragning förekomma i avvägningen 

mellan rätten att bli bortglömd och yttrande- samt informationsfriheten.  

 

7.2 Effektiva rättsmedel 
Ett effektivt rättsmedel innefattar krav på att nationella domstolar ska kunna pröva 

situationerna i det enskilda fallet för att avgöra om rätten att bli bortglömd har kränkts. 

Rätten till domstolsprövning är således inte enbart av vikt för den enskilda, utan också 

för att säkerställa effektivitet och enhetlighet vid tillämpningen av EU-rätten. Att den 

enskilda kan åberopa sin rättighet mot bl.a. det personuppgiftsansvariga företaget och 

sedan till datainspektionen samt allmän förvaltningsdomstol, som i sin tur kan begära 

ett förhandsavgörande av EU-domstolen, talar för att de enskilda har rätt till 

domstolsprövning. Även de personuppgiftsansvarigas meddelarskyldighet medför att 

personuppgifterna raderas i så lång utsträckning som möjligt, även hos andra 

organisationer och medför således en reell rätt till radering. 

Datainspektionen och allmän förvaltningsdomstol vilka prövar förvaltningsbeslut 

ska kunna kontrollera att det personuppgiftsansvariga företaget har gjort en avvägning 

mellan de intressen som talar för åtgärden och de motstående allmänna samt andra 
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intressen som skyddas i aktuell lagstiftning. Förvaltningsrätten ska idag utövas i en 

internationaliserad kontext, vilket innebär att förvaltningsrättsliga och konstitutionella 

principer till skydd för den enskilde ska iakttas. EU har lämnat över ett relativt stort 

utrymme för det nationella rättsväsendet att noggrant avgöra hur rättsskyddet ska 

utövas. Ordningen där personuppgiftsansvariga själva är de första att pröva rättigheters 

tillämplighet är nödvändig. Ingen myndighet kan ha resurser nog att vara först att 

undersöka och bemöta sådana volymer av förfrågningar som är fallet med GDPR. Att 

ge personuppgiftsansvariga möjligheter att rätta misstag och hålla kommunikation med 

de vars personuppgifter de registrerat är dessutom en fördel. Det leder till ett mer 

holistiskt tänk kring personlig integritet och en medvetenhet om hanteringen från 

insamling till gallring.  

Det som däremot har oroat mig är det personuppgiftsansvariga förtagets egna 

vinstintresse, d.v.s. opartiskhet i bedömningen. Då de privata tjänstemännen vill göra 

rätt bedömning (då de annars kan bli straffrättsligt ansvariga) och de 

personuppgiftsansvariga företagen vill att rätt beslut fattas (i.o.m. de registrerades 

möjlighet att utkräva skadestånd) innebär det att företagen även har ett starkare intresse 

av att göra rätt bedömning. Företagens prövning av rätten till radering har även 

utgångspunkt i förvaltningsrättsliga och konstitutionella principer, såsom 

likabehandlings- och objektivitetsprincipen samt motiveringsskyldigheten. 

Likabehandlings- och objektivitetsprincipen utgör en grund för att kontrollera att 

myndighetens och organisationers beslutsfattande är sakligt och i linje med tidigare 

fattade beslut, därav ska även motiveringsskyldigheten beaktas. Om besluten inte sker 

korrekt kommer enskilda sluta att klaga till personuppgiftsansvariga och/eller 

datainspektionen, eftersom rätten till radering inte ger en reell effekt. Jag anser att 

Sverige uppfyller kravet på ett effektivt rättsmedel eftersom det i.o.m. de 

förvaltningsrättsliga och konstitutionella principerna på området medför opartiska 

bedömningar, som säkerställer att samtliga personuppgiftsansvariga gör korrekta och 

enhetliga beslut samt arbetar seriöst med rätten till radering. 

 

7.3 Global rättighet 
Organisationer i EU och organisationer som har kontakt med EU-medlemsländer måste 

följa rätten till radering. Detta är alltså en global rättighet för EU-medborgare, men inte 

för andra medborgare utanför EU. Medborgare i exempelvis USA kan se mina 

personuppgifter som jag fått raderade, vilket innebär att rättigheten inte är heltäckande 

idag. Men beroende på EU-domstolens mål Google Inc. mot CNIL så kan skyldigheten 

för personuppgiftsansvariga organisationer angående raderingen av EU-medborgares 

personuppgifter bli universell och global. Målet Google Inc mot Equustek Solutions 

Inc talar för denna utkomst på avgörandet, så länge inte andra länder anser att 

rättigheten strider mot lagen i deras land. Målet Yahoo! Inc. mot La Ligue Contre Le 

Racisme et L'Antisemitisme talar dock för att detta kan ske då USA fastslog att 

information inte kunde raderas på USA:s domäner då det skulle strida emot deras 

konstitution. 

Om EU-domstolen i målet Google Inc. mot CNIL däremot beslutar att radering inte 

behöver ske universellt (d.v.s. på alla webbadresser över hela världen) så kommer 

Google att använda sig av ”geoblockeringar”, vilket kommer att leda till att EU-

medborgare stängs in i våran egen lilla bubbla där exempelvis min kusin i USA och 

andra utanför EU vet mer om min svenska vän eller kollega på internet än jag själv. 

Vad utkomsten av EU-domstolens avgörande blir är dock svårt att förutsäga. GDPR:s 
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tillkomst innebär ändå sammanslaget en förstärkning av rättighetens räckvidd angående 

skyddet för den enskildas personliga integritet och således rätten till radering. 

Sökmotorer som Yahoo och Google har däremot tidigare gått med på att radera viss 

information på domäner utanför det aktuella landets jurisdiktion, vilket talar för att 

rätten till radering som omfattar EU-medborgare även i vissa fall är heltäckande d.v.s. 

global och universell. Länder som Sydkorea och Japan har börjat diskutera rätten till 

radering, och även USA har vissa inslag av rätten till radering i sin lag för konkursrätt. 

Med detta i beaktande anser jag att samtliga länder så småningom kommer att bli 

tvungna att på sikt stifta en gemensam internationell lag som skyddar individers 

personliga integritet på internet. Internet är i verkligheten inte uppdelat mellan länder, 

då exempelvis en svensk person kan ”resa” till andra sidan av världen på några 

sekunder. Ur ett data- och internetperspektiv är vi idag ett enda ”land” och måste börja 

bete oss i enlighet med detta. Citatet "Internet har inga gränser och dess naturliga 

livsmiljö är global" är inte ogrundat. Arbetet med GDPR slutade inte den 25 maj 2018 

utan det kommer att krävas ständig anpassning till dagens globala samhälle.  
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Källförteckning 
Offentligt tryck 

Proportioner 

Prop. 1985/86:80 om ny förvaltningslag 

Prop. 1993/94:114 Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemsskap i Europeiska 

unionen 

Prop. 2017/18:105 Ny dataskyddslag 

 

Betänkanden 

SOU 2006:96 Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? 

SOU 2012:55 En översyn av tryck- och yttrandefriheten 

SOU 2016:7 Integritet och straffskydd 

SOU 2016:58 Ändrade mediegrundlagar 

SOU 2017:39 Ny dataskyddslag. Kompletterande bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning 

SOU 2018:1 Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en 

digitaliserad värld 

 

Utskottsbetänkanden 

Konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU21 Grundlagsändringar inför ett 

svenskt medlemskap i Europeiska unionen 

Konstitutionsutskottets betänkande 2001/02:KU34 Handlingsoffentligheten i EU:s 

institutioner, m.m. 

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU23 Ny dataskyddslag 

 

Rättsfallsregister 

Avgöranden från HD i Sverige 

NJA 2001 s. 409 

NJA 2013 s. 502 

 

Beslut från Datainspektionen 

Datainspektionens beslut 2017-05-02, dnr 1013-2015 

Datainspektionens beslut 2015-10-15, dnr 1382-2014 

 

Avgöranden från EU-domstolen 
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