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Oversikt

• Apenes og hans bekymring om fremtiden

• Fortid: Hva er personvernets opprinnelse?

• Nåtid: Hva er personvernets status i dag?

• Fremtid: Vil personvernet overleve?
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Apenes og hans bekymringer om 
fremtiden
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Georg Apenes 

• Direktør for Datatilsynet fra 1989 til 
2010

• Døde i 2016 76 år gammel
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https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Apenes



Hva Apenes sa på IT-tinget i 2008

Foredraget ble publisert i sin helhet på digi.no 26. september 2008

• https://www.digi.no/artikler/har-personvernet-noen-fremtid/202555
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Jeg er blitt spurt: - Har personvernet 
noen fremtid?

- Selvfølgelig har det en fremtid. Liksom 
pandaen utvilsomt vil overleve i zoologiske 
haver rundt om i verden
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Vil personvernet bli med 10-20 år frem i  
tid?

- Igjen kan jeg svare at jeg tror 
forestillingen vil eksistere – muligens som 
en idéhistorisk antikvitet
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Personvernets viktigste utfordrer er vårt 
behov for trygghet

Spør man: - Vil du ha et godt personvern 
eller vil du forebygge terrorisme, så vil de 
fleste være villige til å gi fra seg integritet i 
bytte mot en illusjon av trygghet
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Spør man: - Vil du ha et godt personvern eller 
vil du forebygge CORONA-smitte, så vil de 
fleste være villige til å gi fra seg integritet i 
bytte mot en illusjon av trygghet
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Eller som vi kunne spurt i dag



Store Mor
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- Store Mor er en storforbruker av 
personopplysninger. De er råstoff og 
byggesteiner, oksygen og proteiner. 
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- Ikke bare de som lider, skal hjelpes. 
Også de som kan komme til å lide må 
det være beredskap for. 
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- Det er ikke bare skolen min, huset 
mitt, nyrene mine og pensjonen min 
som angår henne: Det er hele meg; 
hele min personlighet.
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Fortid: 

Hva er personvernets opprinnelse?
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Det moderne personvernet ble født på 
slutten av 1800-tallet
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Det ble da en rett til å bestemme over 
egen personlighet som noe mer enn 
en fysisk grense
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Ny teknologi var motivasjonsfaktoren

•Øyeblikksfotografier og avisskriverier hadde 
invadert privat og huslig virksomhet

•Rotasjonspresser og kameraer utgjorde en 
trussel
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Noen milepæler

• 1889: Norge fikk sin første moderne personvernbestemmelse

• 1980: Norge fikk personregisterloven

• 1980: Datatilsynet opprettes

• 1995: EUs personverndirektiv innføres i Norge

• 2014: Bestemmelsen om personvern tas inn i grunnloven

• 2018: EUs personvernforordning innføres i Norge
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Grunnloven

Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og 
familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. 
Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i 
kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre 
et vern om den personlige integritet.
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Nåtid: 

Hva er personvernets status i dag?
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1318 
respondenter

De neste 4 foilene er kopiert 
fra:

https://ehelse.no/publikasjo
ner/helsedataprogrammets-
innbyggerundersokelse-
2019
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Gartner konkluderer tilsvarende
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Se: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-predicts-for-
the-future-of-privacy-2020/



2019, Gartner observed a decline in overall 
customer satisfaction, an erosion of trust and an 
increase in privacy invasion. 
Today, these sentiments extend into all interactions 
between customers, organizations and devices.
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Gartner sier videre:

As customers demand protection of their 
privacy, lawmakers around the world are 
preparing to meet this demand.
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Nåtiden oppsummert

Personvernet er alt annet enn en idéhistorisk 
antikvitet
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Nåtiden oppsummert

Men Store Mor har ikke blitt mindre
• Digital grenseforsvar, smitteapp etc.
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Fremtid: 

Vil personvernet overleve?
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I følge Gartner:

By 2023, 65% of the world’s population 
will have its personal information covered 
under modern privacy regulations, up 
from 10% today.
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Se: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-
predicts-for-the-future-of-privacy-2020/



Giovanni Buttarelli – former European 
Data Protection Supervisor

By 2030, it is likely that almost all 
countries in the world will have a data 
protection framework, due in part to the 
centrality of data flows in bilateral and 
regional trade deals 
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https://iapp.org/resources/article/privacy-2030/



Advokatenes syn eksemplifisert

The next decade will see the negative role of data 
protection and privacy decrease and its positive 
impact rise: on ethics, business, employee 
welfare, and user acquisition and satisfaction.
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https://www.leaf-legal.com/2020-2030-our-predictions-on-the-
main-trends-in-cybersecurity-and-data-compliance/



As the regulatory and consumer requirements will 
grow towards stronger cybersecurity and data 
compliance, successful organisations will embrace 
this shift and integrate it from the very beginning 
of any project.

36
https://www.leaf-legal.com/2020-2030-our-predictions-on-the-
main-trends-in-cybersecurity-and-data-compliance/



Konklusjon

I dag er fokus på personvern større enn 
noensinne
• i hvert fall i Europa
• grad av etterlevelse kan diskuteres
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Konklusjon

Nordmenn har stor tiltro til Store Mor
•men vil Store Mor forbli snill?
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Konklusjon

Det er viktig å tenke positivt
• så langt har det gått bedre enn Apenes fryktet
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Teknologi for et bedre samfunn
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