
Har vi rett til å bli glemt? 
 
 
Retten til å bli glemt ble innført av EU-domstolen i 2014. Dette har ført til stor debatt. Hva er egentlig 
«Retten til å bli glemt» og trenger vi den egentlig? 
 
 
Det var en søndag ettermiddag, og jeg hadde en viktig audition dagen etter. Jeg var nervøs, og veldig 

opptatt av at dette skulle gå bra. Jeg tastet inn mitt eget navn i søkefeltet på Google for første gang på 

noen år for å se hva som kom opp. Jeg ble sjokkert. Søkeresultatet viste til diverse lenker til en blogg 

jeg hadde da jeg var 12 år gammel. Dette var jo ikke noe jeg stod for lenger eller ønsket at skal være 

knyttet til mitt navn. Jeg brukte hele resten av dagen på å slette alle spor fra «mitt yngre jeg». 

Allikevel lå noen spor fortsatt igjen. Jeg skulle ønske det kunne blitt glemt.  

 

Anger 

Forestill deg det verste øyeblikket i hele ditt liv. Hvor morsomt er det? Det kan være en stor feil, noe 

du virkelig angrer på, og du får frysninger bare ved å tenke på det. Kanskje noe fryktelig skjedde med 

deg, og du helst bare vil legge det bak deg og aldri tenke på det igjen. Nå kan du forestille deg at det 

fryktelige øyeblikket blir filmet, for så å bli lagt ut på Instagram, Youtube eller en annen nettside. For 

mange mennesker er dette allerede en virkelighet.  

 

Menneskers verste øyeblikk 

Sosiale medier og internett er fullt av mange menneskers verste øyeblikk. I det øyeblikket disse 

opptakene finner sin vei til internett er det fryktelig vanskelig å ta dem tilbake. Sosiale medier og 

internett gjør det enkelt å kopiere, ta skjermbilder og å dele videre. Det verste av alt er internett har en 

nesten ubegrenset søke- og minnekapasitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retten til å bli glemt 

I disse dager setter personopplysningsloven begrensninger for når man kan behandle 

personopplysninger og hvor lenge disse kan lagres. «Retten til å bli glemt» innebærer at dersom en 

enkeltperson ønsker det, kan det kreves at en søkemotor avindekserer navnet til vedkommende. 

  

Dette har EU-domstolen avgjort. På mange måter har «Retten til å bli glemt» mye til felles med retten 

til personvern. Begge konsepter handler om å beskytte enkeltpersoner. Der «Retten til å bli glemt» er 

der for å gi muligheten til å fjerne informasjon knyttet til navnet ditt, slik at en tredjepart ikke lenger 

kan få innsyn i dem. Retten til personvern er der for å sette grenser, og å forhindre at tredjeparter i 

første omgang innvilges tilgang til informasjonen.  Informasjon som i utgangspunktet er riktig, kan 

med tiden vise seg å bli utilstrekkelig, irrelevant eller overdimensjonert, slo domstolen fast. Dermed 

kan privatpersoner ha rett til å få fjernet indeksering av eget navn i søkemotoren, selv om de ikke kan 

kreve at den som har publisert informasjonen trekker den tilbake. Dommen medfører imidlertid ikke at 

vi som privatpersoner har en ubetinget rett til å få informasjon om oss som vi ikke liker fjernet fra 

trefflister i Google eller andre søkemotorer.  

Ikke et nytt konsept 

Ideen som ligger bak «Retten til å bli glemt» er ikke et nytt konsept, men har sine røtter i det franske 

og italienske begrepet «droit à l'oubli» på fransk eller «diritto al' oblio» på italiensk, og «Right to 

oblivion», som det er blitt kalt på engelsk. 

Skapte stor debatt 

Innføringen av «Retten til å bli glemt» skapte stor debatt. Dette fordi den fører til at retten til privatliv 

trumfer andre grunnleggende rettigheter. Det er en svært vanskelig balanse. På den ene siden beskytter 



retten til å bli glemt personvernet vårt, men samtidig retusjerer vi internett og nekter offentligheten 

tilgang til informasjon. Tilgang til informasjon og ytringsfrihet er noen av grunnene til at internett er 

en god plattform for offentlig debatt. Det er en grunnleggende komponent til demokratiet vårt. Men 

samtidig, gjør de uønskede nakenbildene av tenåringer på internett demokratiet vårt bedre? 

Må brukes med omhu 

Det er selvfølgelig forskjell på forskjellige saker. Uønskede bilder av deg selv på nettet er ikke noe 

kult. Det er kanskje ikke den dårlige anmeldelsen av restauranten din forrige høst heller, men det er en 

forskjell. Når jeg snakker om «Retten til å bli glemt» fokuserer jeg ikke på de fryktelige sakene om 

spredning av nakenbilder og private videoer med innhold av seksuell karakter, men andre mindre 

alvorlige saker.  Jeg mener at retten til å bli glemt er et godt konsept, men samtidig mener jeg at den 

må brukes med omhu. Etter «Retten til å gli glemt» ble innført i 2014 har google fått over 650 000 

forespørsler om å fjerne innhold fra søkeresultater. Et av de største problemene med dette er at for en 

hver forespørsel de får, må en ansatt i google gjennomgå klagen og vurdere om ønsket skal bli oppfylt 

eller ikke. Plutselig er det google og andre søkemotorer som må ta valget over hva som er viktigst, 

ytringsfrihet, retten til personvern, eller retten til informasjon. Er dette google sitt ansvar? 

 

«Just do it» 

I dagens samfunn blir vi konstant oppfordret til å benytte friheten vår og vi blir oppmuntret til å leve ut 

våre innerste drømmer. "Just do it" og "Think different", forteller Nike og Apple oss. Kjendiser røper 

suksessoppskriften; det viser seg at samtlige har gått sine egne veier og tenkt utenfor boksen. Hva om 

vi angrer på noe av dette i ettertid?  

 

Evig hukommelse 

Vi har alle gjort eller sagt noe vi gjerne skulle ønske vi kunne ta tilbake i etterkant. Heldigvis har vi 

mennesker en tendens til å glemme, tilgi, eller i det minste legge mindre vekt på hendelsen etter hver 

som tiden går. Internett, derimot, har en nesten evig hukommelse, og informasjonen som ligger der er 

som oftest tilgjengelig for alle. I dag er ikke utsiktene til «en ny start» alltid like gode. Mayer- 

Schöneberger kommer med et illustrerende eksempel; 

Stacy Snyder, en 25 år gammel lærerstudent, ble nektet vitnemål for lærerutdanningen fordi hun ble 
vurdert som uegnet til læreryrket. Begrunnelsen for resultatet av vurderingen var at hun hadde 
publisert et bilde av seg selv på fest. Bilde var publisert på hennes private MySpace-konto, og motivet 
var Snyder selv iført sjørøverhatt og med en drink i hånden. Bildet var titulert med: «drunken pirate».  

Identitet 

Identiteten vår formes og utvikles konstant, spesielt hos oss ungdom. For 2 år siden ville du kanskje 

beskrevet deg selv som en nokså annerledes person enn det du ville gjort i dag.  Problemet med sosiale 



medier og internett i dag, er at vi legger fra oss elektroniske spor fra første gang vi er på internett. 

Mange har hatt sosiale medier fra tidlig alder, det hadde jeg i hvert fall. Den identiteten vi hadde for 2 

år siden, er plutselig låst til navnet vårt og vil følge oss i lang tid videre, i motsetning til før hvor folk 

fulgte oss gjennom prosessen. Dette fører til at det er svært mye vanskeligere å «Starte på nytt».  

 

Mange veier rundt 

En nøkkel-komponent til «Retten til å bli glemt» er beskyttelse fra potensielt skadende informasjon. 

Dette uavhengig av om det var du eller noen andre som publiserte den i utgangspunktet. Det er mange 

muligheter til å finne frem til informasjonen uansett. Det er mulig å søke det du leter etter i Google 

ved å bruke en utenlandsk Google fra et land som ikke er et EU-land, for eksempel Google.com.au og 

endre land i «innstillinger for region» i «innstillinger for søk». Det høres kanskje idiotisk ut, men det 

er faktisk så enkelt. EU er også klar over hvor idiotisk dette er. EU hadde et møte med Google der de 

beskrev dette problemet, og fortalte at dette ikke fungerer fordi det er for mange veier rundt. De 

informerte Google at samme retningslinjene må implementeres i alle andre land. Dette høres kanskje 

ut som en fornuftig løsning på problemet, men samtidig vil dette si at EU-domstolen sine beslutninger 

plutselig skal gjelde overalt.  

 
 

Trenger vi retten til å bli glemt? 

Å glemme er en viktig del av det å være menneske. Det å glemme hjelper oss å tilgi og å komme oss 

over ting, noe som er viktig. Internett er blitt som en erstatning for minnet vårt. Om jeg hadde spurt 

deg om hvor stort Norge er i kvadratmeter, når Erna Solberg ble født, og hvor mange minutter det tar å 

gå fra Oslo S til Holmenkollen for 20 år siden, og du kunne svart på alle spørsmålene i løpet av to 

minutter ville du kanskje blitt regnet som ganske smart. I dag vil du bare bli regnet som en helt normal 



person med tomler og en telefon. Internett har gjort oss mer produktive, smarte, kreative, og enda 

bedre i quiz. Samtidig har internett også skapt mange problemer og ødelagt mange menneskers liv. 

Trenger vi å fjerne alle ubehagelige og kjipe hendelser fra internett for å tilgi, eller komme oss over 

dem? 

 

Må informasjon fjernes for at vi skal kunne glemme? 

Når ting skjer kan vi velge. Når uhell og ydmykende ting skjer kan vi velge å komme oss over det eller 

glemme. Retten til fri vilje, er en av de største gavene vi har, og er noe av de viktigste tingene som 

gjør oss menneskelige. Fri vilje vil bli mer og mer viktig etter som tiden går. Internett vil bare bli 

større og større, teknologi vil bli bedre og bedre, og det vil bli enda vanskeligere å glemme. Etter som 

tiden går, vil saker bli mindre relevant og folk flest vil miste store deler av interesse rundt saken. 

Derfor tror jeg dette blir feil spørsmål å stille. Det har ingen ting å si om vi må fjerne informasjon for å 

være i stand til å glemme eller komme oss over ting. Vi kan ikke glemme, men vi trenger å komme oss 

over ting. Det er en del av vår menneskelige natur, og jeg er helt sikker på at naturen, som alltid, vil 

tilpasse seg omstendighetene og gå sin gang.   

 

 

 


