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Förkortningar och begrepp 

   

Barnkonventionen FN-konventionen om barnets rättigheter.  

 

COPPA  Children’s Online Privacy Protection Act of 

1998, 14 U.S.C. 6501-6505  

 

Dataskyddsdirektivet/direktivet 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 

 

Dataskyddsförordningen/förordningen/

GDPR  

 

 

 

 

 

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 och om 

upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 

dataskyddsförordning)

 

EKMR Europeiska konventionen av den 4 

november 1950 om skydd för de mänskliga 

rättigheterna 

 

EU  Europeiska unionen 

 

FEUF Konsoliderad version av fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt 

 

FTC Federal Trade Commission 
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ICO Information Commissioner’s Office 

 

Kommissionen Europeiska kommissionen 

 

RF Regeringsformen 

 

EU-stadgan/stadgan Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02) 

 

WP/Artikel 29-gruppen Article 29 Data Protection Working Party, 

Artikel 29-gruppen i löpande text och WP i 

fotnoter.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Genom utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologi har människors sätt 

att kommunicera, umgås och söka information förändrats. År 2017 är 48% av världens 

befolkning internetanvändare.1 Samspelet mellan identitet, integritet och tillit i dagens 

uppkopplade samhälle bygger på en slags cirkeldynamik. För att kunna kommunicera, 

delta i och bidra till samtal i en onlinemiljö krävs att användaren uppger sin identitet. 

Denna online-identitet är oftast heller inte separerad från offline-identiteten, utan 

återspeglar den identitet användaren innehar i verkliga livet.2 Att inte avslöja information 

om sig själv kan resultera i uteslutning från en, särskilt för barn och ungdomar, viktig 

social samvaro. Det nya uppkopplade samhället ger nya möjligheter till deltagande och 

tillgång till nya tjänster, men tvingar användarna att kompromissa vad gäller integritet 

och privatliv. Utformningen av onlinemiljöer och den ökade efterfrågan på personlig 

information där personuppgifter sedan flera år tillbaka refererats till som ”den nya oljan” 

och ”den nya valutan”3 gör att användare delar med sig av mer och mer information om 

sig själva.4 I denna miljö utgör barn och unga en mycket stor grupp där exempelvis över 

98% av Sveriges skolungdomar använder internet.5 Det är denna grupp som även kan 

anses särskilt sårbar, då det är sannolikt att de i större utsträckning än vuxna saknar 

tillräcklig insikt om vilka risker ett internetanvändande generellt och 

personuppgiftsdelning i synnerhet kan innebära.  

Onlinemiljön är en essentiell del i många barn och ungas utveckling, dels vad gäller 

att uttrycka sig själva men också vad gäller lärande och samhällsengagemang.6 Av 

inledningen till FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, följer att ett 

av konventionens syften är att ”främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under 

större frihet”. Eftersom onlinemiljön har blivit en del av vardagen, särskilt för de barn 

som vuxit upp med tekniken, bör även interaktion i denna miljö falla in under främjandet 

                                                 

1 International Telecommunication Union, ICT Facts and Figures 2017, s. 2. 
2 Palfrey, J, Gasser, U, Born Digital: Understanding the 1rst generation of digital natives, Basic Books, 

New York, 2008, s. 4.  
3 Kunevas, M, European Consumer Commissioner, Keynote Speech, Roundtable on Online Data 

Collection, Targeting and Profiling, 31 mars 2009, Bryssel.  
4 Spiekermann, S, Korunovska, J, Towards a value theory for personal data, s. 1 och skäl 6 GDPR. 
5 Internetstiftelsen i Sverige, Svenskarna och internet 2017, s. 23.  
6 KOM(2012) 196 final, s. 3.  
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av barnets sociala framsteg. Att tillvarata barnets bästa och möjliggöra dess delaktighet i 

en onlinemiljö måste ställas emot de integritetsrisker barnet kan utsättas för. Vissa hävdar 

att delaktigheten ska sättas i första rummet och att barn i större utsträckning bör behandlas 

som en kompetent, deltagande grupp och genom detta uppmuntra till självständigt 

beteende.7 Detta är nära sammankopplat med den, inom EU, pågående utvecklingen av 

barn som rättighetsinnehavare.8 Det har länge funnits en debatt kring, och kan sägas 

utgöra en grundläggande konflikt inom barnrätt, huruvida det bästa för barn är att 

bemyndiga9 dvs. ge barn större utrymme till självbestämmande eller att skydda genom 

insyn och restriktioner.10  

Utifrån ett juridiskt perspektiv anses barn tillhöra en särskilt skyddsvärd grupp som 

således förtjänar förstärkt skyddslagstiftning. Sådan skyddslagstiftning finns i många 

internationella konventioner och fördrag.11 En av de mest centrala är barnkonventionen. 

I barnkonventionen är en av de grundläggande principerna att barnets bästa alltid ska 

sättas i främsta rummet.12 En annan essentiell del är att barn har rätt till yttrandefrihet. I 

barnkonventionens art. 12 och art. 13 stadgas barns rätt till åsiktsfrihet respektive 

yttrandefrihet och i art. 17 stadgas rätten till information.  Vidare följer av 

barnkonventionens art. 16 att barn ska skyddas mot godtyckliga eller olagliga ingripanden 

i sitt privat- och familjeliv och att de har rätt till laga skydd mot sådana ingripanden. 

Denna artikel är i princip identisk med art. 17 i Internationella konventionen om 

medborgerliga och politiska rättigheter som bygger på art. 12 i FN:s allmänna förklaring 

om de mänskliga rättigheterna. Flera av artiklarna i barnkonventionen återspeglar de fri- 

och rättigheter som följer av nyss nämnda regelverk, just för att understryka att de 

reglerna faktiskt även gäller barn.13 Särskilt viktigt att notera är att samtliga 

bestämmelser, art. 16 inkluderat, måste beaktas av alla - även barnets föräldrar. Det 

innebär att det kan uppstå en kollision mellan rättigheter eftersom barnkonventionen även 

ålägger föräldrar en skyldighet att ge barnet lämplig ledning och råd vid iakttagandet av 

                                                 

7 O’Neill, B, e-Society and Children’s Participation: Risks, Opportunities and Barriers, s. 12.  
8 EU-stadgan, art. 24.  
9 Eng. “empowerment”.  
10 Macenaite, M, From universal towards child-specific protection of the right to privacy online: 

Dilemmas in the EU General Data Protection Regulation, s. 766.  
11 T.ex. EU-stadgan, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och EKMR.  
12 Art. 3 barnkonventionen.  
13 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s. 139.  
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barnets rättigheter.14 Det resulterar i en avvägning mellan barnets skyddsbehov och dess 

yttrandefrihet, där man också måste ta hänsyn till barnets rätt till personlig integritet.  

I och med ikraftträdandet av dataskyddsförordningen, eller General Data Protection 

Regulation (GDPR)15, den 25 maj 2018 förstärks skyddet för barns integritet online. Till 

skillnad från dess föregångare dataskyddsdirektivet16 innehåller förordningen särskilda 

föreskrifter om åldersgränser för barns samtycke till personuppgiftsbehandling. Sedan 

tjugo år tillbaka finns en liknande lagstiftning i USA vid namn Children’s Online Privacy 

Protection Act (COPPA) som har tjänat som inspiration till skapandet av en särskild 

reglering i GDPR avseende barns dataskydd. Följaktligen är enligt art. 8 i GDPR 

behandling med samtycke som rättslig grund endast tillåten för barn som är minst 16 år 

gamla vid erbjudande av informationssamhällets tjänster direkt till barn. Vidare stadgas 

att medlemsstater får föreskriva en lägre ålder i sin nationella lagstiftning, så länge denna 

ålder inte understiger 13 år. I Sverige har regeringen presenterat ett förslag på en 

åldersgräns på 13 år med motiveringen att barnets yttrandefrihet bör sättas i främsta 

rummet.17  

 

1.2  Syfte och frågeställning 

Införandet av en åldersgräns för samtycke till behandling av personuppgifter har startat 

en hittills relativt mild, men ändock existerande, debatt kring huruvida en åldersgräns är 

det mest effektiva och rättvisa sättet att tillvarata barns rätt till dataskydd. När regeringen 

presenterade förslaget18 med en åldersgräns på 13 år, dvs. ett fullt utnyttjande av det 

utrymme art. 8 i GDPR medger, var det många remissinstanser som ställde sig kritiska 

mot den satta åldern. Bland annat datainspektionen hävdade att barn först vid 15 år har 

möjlighet att förstå innebörden av ett samtycke till personuppgiftsbehandling och 

konsekvenserna av detta.19 Vad gäller förslaget som sådant och efterföljande 

anmärkningsvärt avslagna diskussion lämnar både det nationella och europeiska 

lagstiftningsärendet mycket att önska. Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är 

                                                 

14 Art. 5 barnkonventionen.  
15 Europaparlamentet 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 och 

om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).  
16 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.  
17 SOU 2017:39, s. 137 ff.  
18 SOU 2017:39.  
19 Prop. 2017/18:105, s. 65. 
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därför att utreda huruvida det framlagda förslaget på dataskyddsreglering i Sverige och 

EU lever upp till sitt syfte, dvs. att skydda barn från integritetsangrepp och värna om 

deras informations- och yttrandefrihet. För att det ska vara möjligt krävs en genomgång 

av de EU-rättsliga instrument som föranlett den svenska regleringen. Eftersom det rör sig 

om lagstiftning som inte ännu börjat tillämpas är ett annat syfte med denna uppsats att 

utröna vad dataskyddsförordningens art. 8 innebär och vad den får för praktisk betydelse 

för de barn som berörs av den. 

När det gäller behandling av barns personuppgifter är det lätt att föräldrar blir 

överbeskyddande då de inte vill exponera sina barn för integritets- och säkerhetsrisker. 

En del av denna uppsats är därför att utreda hur lagstiftaren bäst tillvaratar barns fri- och 

rättigheter i en onlinemiljö, där barnet å ena sidan har rätt till delaktighet och å andra 

sidan har ett särskilt skyddsbehov som kräver kontroll av någon annan än barnet självt. 

Debatten avseende skydd kontra bemyndigande i juridiska sammanhang utanför 

dataskyddsområdet har en tendens att ta sin utgångspunkt i skyddsaspekten, stick i stäv 

med den mer rättighetsbaserade barnkonventionen. Frågan här blir således om införandet 

av ett föräldrasamtycke är lämpligt utifrån debatten kontroll kontra bemyndigande. 

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen utgår i huvudsak från ett svenskt nationellt perspektiv i förhållande till EU-

rätten. Eftersom dataskyddsförordningen blir gällande inom hela EU kan det finnas 

anledning att jämföra Sveriges lagförslag med andra medlemsstaters. Detta kommer 

emellertid inte att göras då uppsatsens syfte inte är att genomföra en komparativ studie 

av olika tillämpningar av GDPR. Eftersom det är en rättsakt med status som förordning 

kommer, även om utgångspunkten är den nationella rätten, huvuddelen av uppsatsen 

utgöras av EU-rätt. Barnrätten är en central del av diskussionen men uppsatsens fokus är 

snarare ett bredare rättighetsperspektiv, varför familje- och barnrätten i allra möjligaste 

mån kommer att undvikas. Diskussionen fokuserar på att belysa de olika argumenten för 

och emot skydd respektive bemyndigande av barn.  

Uppsatsen syftar inte heller till att ge en heltäckande bild över dataskyddsregleringen. 

För att uppsatsen ska få det önskvärda djupet i förhållande till syftet och frågeställningen 

görs istället en djupdykning i de bestämmelser som är av relevans för diskussionen kring 

barns personuppgiftsbehandling. Uppsatsen behandlar inte heller ePrivacy-förordningen, 
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som visserligen är intressant vad gäller personlig integritet, eftersom den, likt tidigare 

reglering, inte innehåller specifika bestämmelser om barn.  

 

1.4 Metod och material 

Eftersom syftet med uppsatsen rör dataskyddsreglering på både nationell och europeisk 

nivå behöver uppsatsen genomgående behandla två olika rättssystem. I uppsatsen 

tillämpas därför till stor del den rättsdogmatiska metoden med inslag av EU-rättslig 

metod. Den rättsdogmatiska metoden går ut på att söka finna lösningen på ett juridiskt 

problem bland rättskällor såsom lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin.20 Vissa 

menar att den rättsdogmatiska metoden inte ger utrymme för en de lege ferenda 

diskussion och att sådan soft law som EU-rätten till stor del bygger på inte utgör 

rättskällor.21 Det är emellertid inte detta förhållningssätt denna uppsats bygger på. Bl.a. 

Kleineman och Jareborg är av en annan uppfattning och menar på att metoden kan 

användas i analysen för att kritisera och ge förslag till ändringar av rättsläget.22 Metoden 

är normativ och låter författaren göra avvägningar mellan olika rättskällor, och således 

också att dra slutsatser avseende det nuvarande rättsläget.23 Det är en metod, som enligt 

Jareborg inte i sig är en vetenskaplig verksamhet utan en metod med vetenskapligt syfte.24 

Särskilt i den delen med komparativa inslag kan den rättsdogmatiska metoden ha som 

funktion att belysa inkonsekvenser i rättsskipningen.25 Vid användandet av metoden 

kommer olika argument tolkas mot bakgrund av den aktuella rättsliga 

problemställningen. Den rättsdogmatiska metoden används genomgående i uppsatsen, 

även i de delar som inte behandlar endast nationell rätt. I allmänhet analyseras det 

juridiska materialet för att ge en förståelse för hur tillämplig lag ska tolkas i EU och 

Sverige.   

Det faktum att dataskyddsförordningen inte trätt ikraft i skrivande stund påverkar 

användningen av den rättsdogmatiska metoden till viss del. Dels på grund av att det ännu 

inte finns någon vägledande praxis på området och dels därför att dess nyhet resulterar i 

ett skralt utbud av doktrin. Det är således förenat med svårighet att uttala sig med säkerhet 

                                                 

20 Jareborg, N, Rättsdogmatik som vetenskap, s. 8.  
21 Olsen, L, Rättsvetenskapliga perspektiv, s. 105 och 117.  
22 Kleineman, J, Rättsdogmatisk metod, s. 24 och Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, s. 9.  
23 Sandgren, C, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, s. 649.  
24 Jareborg, N, Rättsdogmatik som vetenskap, s. 8.  
25 Kleineman, J, Rättsdogmatisk metod, s. 34.  
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kring hur GDPR kommer att tillämpas i praktiken. Inom den bredare syn på 

rättsdogmatiken som Jareborg och Kleineman förespråkar kan även rättskällor som 

befinner sig utanför ”gällande rätt” användas.26 En sådan bredare tolkning är särskilt 

användbar i denna uppsats eftersom den berör ett område där mycket argumentation förs 

just på sådana rättskällor som kan anses befinna sig utanför de traditionella källorna. Det 

material som används i denna uppsats utgörs till stor del av sådana källor som inte har 

samma tyngd som rättspraxis och doktrin, dvs. materialet består till stor del av källor som 

befinner sig lägre ner eller, enligt vissa, utanför rättskällehierarkin. Juridiska 

publikationer såsom artiklar används följaktligen flitigt, i kombination med förarbeten 

och rättsliga vägledningar från olika myndigheter.  

Eftersom uppsatsen till stor del kommer beröra EU-lagstiftning används den EU-

rättsliga metoden i de delar där den rättsdogmatiska metoden inte är tillräcklig. Denna 

metod innebär i princip ett tillvägagångssätt för hanteringen av EU-rättskällor. 

Medlemsstaterna är skyldiga att analysera och tillämpa nationella regler i ljuset av EU-

rätten, detta för att säkerställa en enhetlig och korrekt tillämpning.27 Eftersom en stor del 

av rättskällorna inom EU består av soft law, icke-bindande dokument, och delar av 

uppsatsen består av diskussion kring skillnaden mellan förordningen och direktivet är det 

av vikt att använda en metod som beaktar rättskällehierarkin inom EU-rätten. Tolkning 

av EU-rätten ska göras med utgångspunkt i sådant material som har en auktoritativ 

ställning inom EU-rätten, såsom EU-domstolens praxis, allmänna EU-rättsliga principer, 

förarbeten och relevant soft law. Utöver detta ska enligt artikel 296 FEUF alla EU-

rättsliga rättsakter motiveras genom inledande skäl, vilka således kan användas som 

tolkningsdata.28 Just på detta område finns inte någon praxis från EU-domstolen, eftersom 

större delen av denna uppsats baseras på ett regelverk som ännu inte trätt ikraft. Den 

rättspraxis som finns avseende dataskydd härrör från tillämpningen av direktivet och 

kommer därför inte vara av intresse i denna uppsats eftersom barns samtycke till 

personuppgiftsbehandling inte reglerats genom en åldersgräns tidigare. EU-rättslig praxis 

är därför i princip obefintlig vad avser materialanvändning. Det är däremot av intresse att 

använda sig av EU-kommissionens olika publikationer i samband med förordningens 

tillkomst. Soft law utges av olika EU-organ som ofta samarbetar med olika aktörer på 

medlemsstatsnivå. Det gäller t.ex. riktlinjer, vägledningar och koder för att underlätta EU-

                                                 

26 Jareborg, N, Rättsdogmatik som vetenskap, s. 8 och 4.  
27 Reichel, J, EU-rättslig metod, s. 124.  
28 A.a., s. 125.  
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rättens genomslag på ett enhetligt sätt.29 EU-domstolen har slagit fast att nationella 

domstolar och myndigheter kan vara skyldiga att använda sig av soft law som 

tolkningsdata vid tolkning av nationell rätt eller vid utfyllnad av EU-rättsliga 

bestämmelser.30 Detta får som resultat att även soft law är normerande i praktiken.31  

En källa som används särskilt för detta område är de vägledande uttalandena från 

Artikel 29-gruppen, en arbetsgrupp grundad på artikel 29 och 30 i dataskyddsdirektivet. 

Arbetsgruppen består av representanter från samtliga medlemsstaters 

tillsynsmyndigheter, en företrädare för den europeiske datatillsynsmannen samt en 

företrädare för EU-kommissionen. Artikel 29-gruppens uppgifter omfattar bland annat att 

avge yttranden och rekommendationer om personuppgiftsbehandling för att säkerställa 

en enhetlig tillämpning av dataskyddsreglerna inom unionen. Dessa rekommendationer 

och yttranden är inte bindande utan fungerar som rådgivning till medlemsstaterna och 

kommissionen. De utgör således s.k. soft law, vilket accepteras inom rättsdogmatiken.32 

De olika tillsynsmyndigheterna får genom Artikel 29-gruppen utrymme att uttrycka sin 

syn på tillämpningen och tolkningen av regelverken, vilket är av stor betydelse särskilt 

då de ges omfattande befogenheter och stor självständighet under förordningen. 

Vägledningen från Artikel 29-gruppen används för att klargöra vissa delar av 

förordningen. Innehållet i förordningen har därutöver till viss del formats efter de 

uttalanden som Artikel 29-gruppen gjort. Detta i kombination med att de nationella 

tillsynsmyndigheterna beaktar arbetsgruppens uttalanden gör att de kan tillmätas ett 

förhållandevis högt värde bland rättskällorna. Till viss del används även uttalanden från 

den svenska tillsynsmyndigheten på området, Datainspektionen33, och den brittiska 

motsvarigheten ICO. Vid användandet av sådana källor tas särskilt i beaktande att de 

olika medlemsstaterna kan tillämpa och ha olika uppfattningar om hur restriktiv en viss 

reglering är. Dessa uttalanden ses därför som tolkningsunderlag och inte som en del av 

rättsläget.  

Denna uppsats har även inslag av amerikansk rätt, med anledning av den i inledningen 

nämnda lagstiftningen; COPPA. Det finns anledning att inhämta vägledning från andra 

                                                 

29 A.a., s. 127.  
30 Mål C-322/88 Grimaldi mot Fonds Des Maladies Professionnelles, p. 18.  
31 Reichel, J, EU-rättslig metod, s. 128.  
32 A.a., s. 127 f.  
33 Namnbyte pågår under 2018 till ”Integritetsskyddsmyndigheten”, se 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/datainspektionen-blir-

integritetsskyddsmyndigheten/.  

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/datainspektionen-blir-integritetsskyddsmyndigheten/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/datainspektionen-blir-integritetsskyddsmyndigheten/
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rättssystem dels med hänvisning till vad som sagts ovan kring det obefintliga utbudet av 

EU-rättspraxis på just detta område men också på grund av de slående likheter som finns 

mellan de två regleringarna. Med andra ord är syftet med att inkludera just den 

amerikanska rättsordningen i denna uppsats de stora likheterna GDPR har med COPPA 

och att EU-lagstiftningen till stor del inspirerats av de amerikanska reglerna om barns 

integritet på internet. Avsnittet om COPPA syftar således till att belysa vissa aspekter och 

problemställningar avseende den antagna åldersgränsen både på nationell och EU-nivå 

och kommer även utgöra grunden för efterföljande diskussion i förhållande till detta. Det 

görs emellertid inget försök till en fullskalig komparativ studie mellan dessa två 

regleringar utan endast innehållet i, och de överväganden som gjordes vid lagstiftningen, 

behandlas. Syftet med en sådan jämförelse är att skapa en bättre förståelse för den egna 

rättsordningen och ge en mer nyanserad bild av densamma.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med att i kapitel två ge en kortare överblick över nuvarande 

dataskyddsreglering. Förståelsen för hur dataskyddsregleringen är uppbyggd och vad den 

ämnar skydda är av grundläggande betydelse för efterföljande kapitel. Därefter följer en 

presentation av GDPR generellt och dess bestämmelser rörande barn i synnerhet. Kapitlet 

innehåller en analys av eventuell tillämpningsproblematik av barns respektive förälders 

samtycke i GDPR art. 8. I efterföljande kapitel 4 presenteras kort det svenska lagförslaget 

och motiveringen bakom den lägsta möjliga åldersgränsen. Därefter ges en utblick mot 

den amerikanska lagstiftningen COPPA där konsekvenserna av, och kritiken mot, denna 

lagstiftning presenteras. Kapitlet syftar till att ge en mer nyanserad bild av GDPR och en 

bättre förståelse för vilka fallgropar som kan aktualiseras. Här belyses även de oklarheter 

de båda regelverken innehåller och vad konsekvenserna kan bli av detta. Avslutningsvis 

följer en diskussion kring debatten om skydd och bemyndigande där olika argument 

analyseras och värderas. Den avslutande kommentaren syftar sedan till att diskutera kring 

och besvara frågeställningen.  
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2 Överblick av dataskyddsregleringen 

2.1 Inledning  

Varje fysisk person har rätt till skydd för sitt privatliv och skydd för sina personuppgifter. 

Detta följer av flera olika internationella rättsakter såsom EKMR, Europarådets 

dataskyddskonvention, EU-stadgan, dataskyddsdirektivet och nationell lagstiftning som 

baserats på regleringar från EU. Skyddet för personuppgifter i onlinemiljön är ett 

omfattande regelverk som sträcker sig över alla nationella normnivåer såväl som EU-rätt 

och andra internationella rättsakter. Därtill finns flertalet uttalanden av myndigheter i 

form av vägledande dokument. Rätten till privatliv har lyfts fram som särskilt skyddsvärt 

när det gäller enskildas skydd vid behandling av personuppgifter.34 Detta kapitel består 

av en orientering bland rättsakter som är av särskild betydelse för uppsatsens syfte och 

frågeställning eller som är relevanta för att kunna sätta rättsreglerna i sitt sammanhang. 

Kapitlet inleds med en allmänt hållen beskrivning av några viktiga regleringar på 

dataskyddsområdet, i synnerhet vad gäller skyddet för personuppgifter. Därefter följer en 

kort beskrivning av den svenska regleringen som den ser ut idag. Föregångaren till 

GDPR, dataskyddsdirektivet, behandlas därefter. Kapitlet syftar i stort till att underlätta 

förståelsen för bakgrunden till, och tolkningen av, dataskyddslagstiftning generellt.  

 

2.2 Internationella och EU-rättsliga åtaganden 

Genom FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna av den 10 december 

1948 fastställdes skyddet för den personliga integriteten som en mänsklig rättighet.35 

Denna rättighet omfattar bl.a. att ingen får utsättas för godtyckligt ingripande vad gäller 

sitt privatliv, sitt hem eller korrespondens och att varje person är skyddad mot sådana 

angrepp eller ingripanden.36 Skyddet för den personliga integriteten lagstadgades sedan 

genom art. 8 i EKMR, vari rätten till privatliv fastställs. Rättigheten innebär att det krävs 

stöd i lag för att en inskränkning ska tillåtas, och en sådan får endast ske om det kan anses 

nödvändigt med hänsyn till i artikeln vissa uppställda intressen såsom t.ex. den allmänna 

                                                 

34 Art. 1 dataskyddsdirektivet.  
35 1948 års Allmänna Förklaring om de mänskliga rättigheterna, Universal Declaration of Human Rights 

(UDHR), adopted and proclaimed by UN General Assembly resolution 217 A (III) on 10 December 1948. 
36 Art. 12 FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. 
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säkerheten.37 Europadomstolen har tolkat denna artikel brett och inom ramen för 

dataskyddskonventionen när det gäller dataskyddsfrågor och personuppgifter.38 

Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk behandling av 

personuppgifter från 1981, dataskyddskonventionen, antogs av Sverige den 29 september 

1982. Dataskyddskonventionen trädde sedan ikraft år 1985 och var en precisering av 

EKMR:s art. 8. Av dataskyddskonventionen följer bland annat att enskilda ska ha rätt till 

tillgång till sina uppgifter för att kunna kontrollera om de är korrekta, om så inte är fallet 

ska det då finnas möjlighet att begära rättelse av uppgifterna.39 Syftet med konventionen 

var att säkerställa dels enskildas rätt till personlig integritet men även ett fritt 

informationsflöde mellan konventionsstaterna.  

Rätten till skydd av personuppgifter återfinns sedan år 2000 även i EU-stadgans art. 8. 

Genom Lissabonfördragets ikraftträdande år 2009 är EU-stadgan rättsligt bindande för 

EU:s samtliga medlemsstater och personuppgiftsskyddet är sedan dess en del av EU-

rättens primärrätt tillsammans med art. 16 FEUF.40 I EU-stadgan är skyddet för 

personuppgifter separerat från skyddet för privatlivet som stadgas i art. 7. EKMR saknar 

motsvarighet till ett specifikt skydd för personuppgifter, medan respektive artikel om rätt 

till privatliv är nästintill identiska. Det faktum att EKMR saknar en specifik bestämmelse 

om personuppgifter hindrar dock inte bestämmelsen från att omfatta även sådant skydd.41 

Europadomstolen har bl.a. i Leander mot Sverige fastställt att personlig information och 

behandling därav omfattas av skyddet i art. 8 EKMR.42 Detta förtydligas även i Amann 

mot Schweiz, där Europadomstolen anförde att lagring av data som har med privatlivet 

att göra anses omfattas av art. 8.43 

 

2.3 Svensk rätt  

I svensk rätt är skyddet privatlivet grundlagsskyddad genom regeringsformens 1 kap. 2 § 

st. 4 och skyddet för den personliga integriteten stadgas särskilt i 2 kap. 6 § st. 2. Genom 

denna bestämmelse är enskilda, ”var och en”, skyddade mot det allmännas intrång i den 

personliga integriteten när det sker utan samtycke eller innebär kartläggning eller 

                                                 

37 Art. 8.2 EKMR.  
38 Cameron, I, An introduction to the European convention on human rights, s. 116.  
39 Art. 6 och 8, dataskyddskonventionen.  
40 Art. 6.1 EU-fördraget.  
41 Reichel, J, Lind, A-S, Regulating Data protection within the European Union, s. 25.  
42 Leander mot Sverige, p. 48.  
43 Amann mot Schweiz, p. 65. 
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övervakning av personliga förhållanden. Regleringen tillkom år 2011 i samband med 

flera andra förändringar av regeringsformen och är således förhållandevis ny. 

Begränsning av skyddet i regeringsformen får endast ske genom lag och för att tillgodose 

ett ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå 

utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.44 Det ges ingen definition av 

personlig integritet utan anges i förarbetena att en sådan definition inte är nödvändig för 

att avgöra vilka intressen som bör omfattas av skyddet.45  

EKMR gäller sedan 1995 som lag i Sverige och är inkorporerad genom 

regeringsformens 2 kap. 19 § av vilken det framgår att föreskrifter inte får meddelas i 

strid med EKMR. Dataskyddsdirektivet införlivades i svensk rätt främst genom 

personuppgiftslagen, PuL, som utgör det idag gällande skyddet för personlig integritet 

avseende personuppgiftsbehandling i svensk rätt. Den generella dataskyddsregleringen i 

Sverige består således av PuL samt tillhörande personuppgiftsförordning och allmänna 

föreskrifter från Datainspektionen.  Eftersom dataskyddsdirektivet upphävs i samband 

med ikraftträdandet av GDPR kommer även PuL att upphävas. Detsamma gäller för 

personuppgiftsförordningen och de föreskrifter Datainspektionen utfärdat på basis av 

PuL. PuL kommer följaktligen att ersättas med en ny dataskyddslag i samband med 

ikraftträdandet av GDPR. 

 

2.4 Dataskyddsdirektivet 

Av preambeln, och titeln, till dataskyddsdirektivet framgår att det huvudsakliga syftet 

med regleringen har varit skydd för enskilda personer avseende 

personuppgiftsbehandling samt att främja flödet av personuppgifter mellan 

medlemsstaterna. Avseende skyddet för rättigheterna i EKMR ska dessa inte inskränkas 

genom tillämpning av direktivet.46 Direktivet innehåller inga specifika regler för barn. 

Barn  omfattas emellertid av regleringen genom skrivelsen i art. 1 där det stadgas att 

direktivet syftar till att skydda ”fysiska personers” fri- och rättigheter.47 Ett barn har 

visserligen begränsad rättshandlingsförmåga enligt många rättssystem, Sverige 

inkluderat, men det är likväl en fysisk person. Det betyder att alla barn vars 

                                                 

44 Regeringsformen 2 kap. 20 § och 2 kap. 21 §.  
45 Prop. 2009/10:80, s. 175.  
46 Skäl 10 direktivet.  
47 WP 160, s. 7.  
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personuppgifter behandlas åtnjuter skydd av dataskyddslagstiftning, t.ex. svenska 

personuppgiftslagen, PuL48. 

Enligt direktivet är all personuppgiftsbehandling som föregås av ett otvetydigt 

samtycke från den registrerade laglig.49 Detta gäller även för sådan behandling  som är 

nödvändig i en viss situation, såsom fullgörandet av ett avtal eller en rättslig förpliktelse, 

för att skydda intressen som är av stor betydelse för den registrerade, om behandlingen är 

nödvändig för att uppfylla en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i 

myndighetsutövning eller om behandlingen är nödvändig för ändamål av allmänt intresse 

för den personuppgiftsansvarige.50 Den vanligaste rättsliga grunden i onlinemiljöer är 

samtycke som inhämtas genom exempelvis cookies, vilket används i stor utsträckning av 

internetleverantörer och webbplatsoperatörer. Enligt den nu gällande 

dataskyddslagstiftningen behöver ingen av dessa aktörer ta hänsyn till användarnas ålder, 

vilket innebär att alla personer erhåller samma information vid inhämtandet av samtycke. 

Barn och vuxna förses således med samma formulär för godkännande av behandling av 

deras personuppgifter.  

För att samtycket ska vara giltigt krävs att det är frivilligt, särskilt och informerat.51 

Det kan ifrågasättas huruvida ett barn kan lämna ett sådant samtycke, då det med stor 

sannolikhet är omedveten om vad konsekvenserna av handlandet både på kort och lång 

sikt kan vara.52 För det första finns, enligt Jasmontaite, en risk att barnet inte ens är 

medveten om att t.ex. en bild utgör en personuppgift, för det andra är ofta 

samtyckesinformationen formulerad på ett sätt som barn har svårt att ta till sig, det kanske 

inte ens är på ett språk de bemästrar. Det är inte heller troligt att ett barn kan förstå att de 

genom en simpel knapptryckning blir ”registrerade” i dataskyddslagstiftningens mening. 

Detta innebär att den grundläggande principen om att all personuppgiftsbehandling ska 

ske på ett rättvist och transparant sätt53 åsidosätts när det gäller barns personuppgifter. 

Det kan ifrågasättas om det är tillräckligt att ge enskilda all nödvändig information, utan 

att vidare anpassa denna information efter mottagarens förmåga och mognadsnivå.  

                                                 

48 Personuppgiftslag (1998:204).  
49 Art. 7 dataskyddsdirektivet.  
50 Art. 7 dataskyddsdirektivet.  
51 Se avsnitt 3.3.  
52 Jasmontaite, L, de Hert, P, The EU, children under 13 years, and parental consent: a human rights 

analysis of a new, age-based bright-line for the protection of children on the Internet, s. 3.  
53 WP 187, s. 9.  
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Enligt ett yttrande av Artikel 29-gruppen år 2009 bör barn ses ur två perspektiv. Å ena 

sidan är ett barn en person som inte ännu har mognat fysiskt och psykiskt, å andra sidan 

är ett barn mitt i en utvecklingsprocess mot att bli en fysiskt och psykiskt mogen person. 

Således, anmärker Artikel 29-gruppen, är det av största vikt att skyddslagstiftningen 

utformas med båda dessa perspektiv i åtanke.54 Arbetsgruppen menar vidare på att barn 

måste behandlas utifrån sin nivå av mognad och när det gäller samtycke kan lösningen 

vara att samtycke i samråd med barnet, ett parallellt samtycke från förälder och barn eller 

ge barnet ensamrätt till samtycket om denne är tillräckligt mogen.55 En av slutsatserna 

som kan dras av yttrandet är att nuvarande reglering behöver specificeras, att jämställa 

barn med vuxna i en dataskyddslagstiftning är inte tillräckligt för att säkerställa att barnets 

rättigheter och skyddsbehov tillvaratas. 

Direktivet lämnar uppenbarligen mycket att önska, inte minst när det gäller hänsynen 

till barn och deras speciella situation. Här ska kort anmärkas att detta inte är särskilt 

märkligt dels med tanke på den utvecklingskurva vi sett vad gäller informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) och den markanta ökning av personuppgiftsdelning som 

skett sedan direktivet antogs 1995. För det första existerade varken Google eller Facebook 

och för det andra var endast 0,782 % av världens befolkning internetanvändare, till 

skillnad från dagens 48 %.56 Som nämndes ovan var vid utformningen av direktivet inte 

de mänskliga rättigheterna i fokus utan direktivet är till stor del en produkt av olika 

ekonomiska hänsyn.  

  

                                                 

54 WP 160, s. 3.  
55 WP 160, s. 6.  
56 The World Bank, World Telecommunication/ICT Development Report and database och International 

Telecommunication Union, ICT Facts and Figures 2017, s. 2. Det ska också påpekas att ”dagens” i detta 

sammanhang inte heller överensstämmer med verkligheten, det får antas att denna procentsats kan vara 

högre redan idag.  
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3 GDPR 

3.1 Inledning 

Sedan dataskyddsdirektivet trädde ikraft för över 20 år sedan har tekniken utvecklats i 

minst sagt snabb takt och man insåg tidigt behovet av en ny dataskyddslagstiftning inom 

EU. Följaktligen träder GDPR ikraft den 25 maj 2018 varpå dataskyddsdirektivet (och 

svenska PuL) upphävs. En förordning är den rättsakt med starkast genomslagskraft bland 

medlemsstaterna eftersom de äger allmän giltighet och är direkt tillämpliga utan att någon 

inkorporering eller transformering behöver ske i nationell lagstiftning.57  

Av förordningen följer många nyheter, t.ex. att missbruksregeln tas bort och att 

förordningen gäller mot tredje land förutsatt att det erbjuder varor och tjänster inom 

unionen. Generellt sett ska förordningen föra med sig en skärpning av skyddet för 

enskildas personuppgifter varför bl.a. höga sanktionsavgifter införs. Detta kapitel 

kommer emellertid endast att beröra bakgrunden till förordningen och de bestämmelser 

av relevans för denna uppsats syfte, bl.a. de om samtycke generellt och barns samtycke i 

synnerhet.  

 

3.2 Bakgrund 

Vid arbetet med utformningen av dataskyddsförordningen såg kommissionen tre 

huvudsakliga problem med dataskyddsdirektivet. För det första innebar den ett hinder för 

företag och myndigheter till följd av ett alltför fragmenterat rättsklimat, rättsosäkerhet 

och inkonsekvent verkställighet. För det andra är det på grund av avsaknaden av 

harmonisering svårare för enskilda personer att behålla kontrollen över sina 

personuppgifter. Den sista anmärkningen var att det finns brister och inkonsekvenser i 

skyddet av personuppgifter när det gäller polis- och straffrättsliga samarbeten.58 Det var 

med andra ord inte endast det faktum att direktivet saknar specifik reglering för 

behandling av barns personuppgifter som föranledde arbetet med 

dataskyddsförordningen.  

I samband med genomförandet av Lissabonfördraget 2009 förstärktes barns rättigheter 

inom EU. Det var först då barns rättigheter kom att ingå som ett utav EU:s mål.59 Genom 

                                                 

57 Art. 288(1) FEUF. 
58 SEK(2012) 73, s. 2 f.  
59 Art. 3 EU-fördraget.  
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Lissabonfördraget gjordes även EU-stadgan till en bindande rättsakt och innehållet i dess 

art. 24 återspeglar de mest centrala delarna i barnkonventionen. Av bestämmelsen följer 

barns rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs, att barn har rätt att uttrycka sina 

åsikter fritt och att detta måste beaktas i alla frågor som rör barnet i förhållande till dess 

mognad och ålder samt att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet. Att barnets 

rättigheter inkluderades i den europeiska primärrätten60 visar dels på en politisk vilja att 

skapa skyddsregler för barn, men det är också ytterligare ett åtagande att integrera 

mänskliga rättigheter generellt. Denna politiska vilja och detta åtagande återspeglas i 

dataskyddsförordningen som uttryckligen syftar till att skydda barn i onlinemiljöer och 

stärka de centrala rättigheter som databehandling innebär, dvs. rätten till privatliv, 

integritet och skyddet för personuppgifter.  

Syftet med dataskyddsförordningen är i likhet med direktivet att stärka medborgares 

grundläggande rättigheter, särskilt vad avser integritets- och personuppgiftsskyddet, att 

främja det fria flödet av personuppgifter mellan medlemsstaterna.61 Det senare hör ihop 

med EU:s strategi ”den digitala inre marknaden” med avsikten att förenkla regler för 

företag, stärka konsumenters tillit till e-handeln och underlätta handel och dataöverföring 

mellan medlemsstaterna.62 De principer och mål som finns stadgade i 

dataskyddsdirektivet lever vidare genom förordningens skäl 9 som anger att dessa 

fortfarande är giltiga. Dataskyddsförordningen innehåller bland annat generella principer 

för dataskydd, rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling och ställer olika krav på de 

enheter som behandlar, eller beslutar om behandlingen av personuppgifter 

(personuppgiftsansvariga). Förordningen ger också personer vars uppgifter behandlas 

(registrerade) särskilda rättigheter, såsom rätt till tillgång, ändring och borttagning av sina 

personuppgifter. Eftersom det är en förordning behöver den till skillnad från direktivet 

inte implementeras i medlemsstaternas nationella rätt för att vara giltig vid sitt 

ikraftträdande den 25 maj i år.63 Förordningen innehåller precis som direktivet många 

bestämmelser som är relativt allmänt hållna och vars utformning lämnar mer att önska. 

Därutöver innehåller även en del av förordningens bestämmelser handlingsutrymme för 

medlemsstaterna, däribland den artikel som är central för denna uppsats – artikel 8. 

                                                 

60 Primärrätten består av EU:s gällande fördrag med tillhörande protokoll, sekundärrätten utgörs av alla 

andra rättsakter EU producerar med stöd i fördragen, t.ex. dataskyddsförordningen. Gröning, L, 

Zetterquist, O, EU: Konstitution, institution, jurisdiktion, s. 107.  
61 Preambeln till dataskyddsförordningen.  
62 COM(2015) 192, s. 1 f.  
63 Art. 288 FEUF.  
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Kombinationen av principliknande bestämmelser, handlingsutrymme för 

medlemsstaterna och det faktum att förordningen inte har trätt ikraft ännu gör att det är 

svårt att med säkerhet yttra sig om det faktiska innehållet i regleringen och hur den 

kommer emottas i praktiken.  

 

3.3 Samtycke som rättslig grund och dess dubbla roll 

3.3.1 Rättslig grund för personuppgiftsbehandling 

Samtycke är endast en av sex rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling i GDPR och 

har följt med från dataskyddsdirektivet. De andra grunderna är att behandlingen är 

nödvändig för a) fullgörandet av ett avtal med den enskilde, b) fullgörandet av en rättslig 

förpliktelse, c) att skydda intressen av grundläggande betydelse för den enskilde, d) att 

utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning, eller e) en 

intresseavvägning. För det fall en tjänst erbjuds direkt till ett barn på en annan rättslig 

grund än samtycke är inte art. 8 och dess föräldrasamtycke tillämplig.  

Den sista punkten e) återfinns i art. 6.1 f) GDPR och tillåter att en 

personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter även när behandlingen är nödvändig 

för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller tredje parts  berättigade intressen, 

så länge dessa intressen inte överträder intressen eller kränker fri- och rättigheter för den 

registrerade som väger tyngre. I sista meningen nämns att särskild hänsyn ska tas till att 

den registrerade är ett barn. I denna artikel återges samma balanseringstest som gäller 

redan nu, nämligen att väga de personuppgiftsansvarigas och tredje parts berättigade 

intressen å ena sidan och de registrerades rättigheter och intressen å andra sidan. Eftersom 

barn ges särskilt skydd enligt art. 6.1 f) måste den personuppgiftsansvarige lägga större 

vikt vid barnens rättigheter vid denna avvägning. I avsaknad av vägledning kan denna 

intresseavvägning för att bestämma huruvida och i vilken mån berättigade intressen är 

lämpliga vid behandling av barns personuppgifter föranleda praktiska 

tillämpningssvårigheter för de personuppgiftsansvariga. Endast det faktum att den 

personuppgiftsansvarige ska lägga större vikt vid ett barns personuppgifter, utan att 

bestämmelsen begränsar det till en viss åldersgrupp, ger upphov till frågan huruvida det 

rent praktiskt ska göras någon åtskillnad på äldre och yngre barn vid denna avvägning.  
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3.3.2  Samtycke generellt 

Av dataskyddsdirektivet följer redan nu att samtycke är en rättslig grund för 

personuppgiftsbehandling. Genom ikraftträdandet av GDPR skärps emellertid 

definitionen av samtycke. Enligt direktivet ska samtycke för att vara giltigt vara en 

frivillig, särskild och informerad viljeyttring.64 Samtycket gäller tills vidare, dvs. tills den 

registrerade återkallar sitt samtycke eller att den personuppgiftsansvarige ändrar 

ändamålet för behandlingen. Av GDPR följer, liksom direktivets definition, att samtycket 

ska vara frivilligt, specifikt65 och informerat. 66 Därutöver krävs att viljeyttringen är 

otvetydig, vilket tidigare inte stadgats uttryckligen.  

Informerat samtycke är ett minimumkrav på vilken information som ska 

tillhandahållas den registrerade och innebär enligt skäl 42 att den registrerade ska känna 

till (åtminstone) den personuppgiftsansvariges identitet och syftet med 

personuppgiftsbehandlingen. Att samtycket ska vara frivilligt specificeras i art. 7 p. 4 vari 

det stadgas att särskild hänsyn vid bedömningen av huruvida samtycket är frivilligt ska 

tas till om genomförandet av ett avtal eller tillhandahållandet av en tjänst gjorts beroende 

av samtycket. Vidare följer av skäl 42 och 43 att det krävs genuin och fri valmöjlighet 

och att den enskilde utan problem måste kunna vägra eller återkalla samtycket. Råder det 

en betydande ojämlikhet mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige bör 

inte samtycke användas som rättslig grund. Det krävs samtycke för varje separat 

behandling och samtycket antas vara ofrivilligt för det fall det inte medger sådana 

separata samtycken.  

Av GDPR följer även krav på hur insamlingen av samtycke ska ske, nämligen genom 

ett uttalande eller en entydig bekräftande handling som godkänner 

personuppgiftsbehandling som rör honom eller henne. Skäl 32 klargör att varje samtycke 

ska lämnas genom en entydig bekräftande handling, t.ex. genom en skriftlig, inklusive 

elektronisk, eller muntlig förklaring. Samtycke till känsliga uppgifter ska därtill vara 

uttryckligt. Samtycke kan inte ges genom tystnad, på förhand ikryssade rutor eller 

inaktivitet. Samtycket kan utgöras av en förklaring eller ett beteende som i sammanhanget 

tydligt visar att den registrerade godkänner personuppgiftsbehandlingen. 67 I stora drag 

innebär detta att uttryckligt samtycke kommer kräva en bekräftande åtgärd, t.ex. att kryssa 

                                                 

64 Art. 2 h) dataskyddsdirektivet. 
65 Jfr. ”särskild” i dataskyddsdirektivet. I den engelska versionen används emellertid samma ord, dvs. 

”specific”, varför slutsatsen kan dras att det inte skett någon förändring avseende innebörden.  
66 Art. 4 p. 11 och skäl 32 GDPR.  
67 Skäl 32 GDPR.  
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i en ruta, och för entydigt samtycke är det tillräckligt med ett meddelande i kombination 

med en bekräftande åtgärd. Det kommer bli intressant att se hur detta ska tillämpas i 

praktiken särskilt när det gäller hur mycket information som är tillräcklig för att kunna 

bevisa att entydigt samtycke har lämnats.  

 

3.3.3 Samtyckets dubbla roller  

Koncept som autonomi och frihet är inkluderade i begreppet samtycke på två olika sätt. 

Samtycke är en manifestation av den enskildes lagstadgade rätt till frihet genom att den 

registrerade tillåter den personuppgiftsansvarige att behandla personuppgifterna. 

Samtidigt resulterar det motsatsvis i att aktiviteter som annars skulle vara en kränkning 

av den registrerades rättigheter istället blir lagliga.68  

Samtycke har, inom dataskyddsregleringen, förkroppsligat den enskildas rätt till 

självbestämmande över sin information.69 Rätten till personlig integritet omfattar bland 

annat ett krav på att ha kontroll över sin personliga information genom att kunna 

bestämma vem som har, eller inte har, tillgång till uppgifterna. Rätten till 

självbestämmande syftar i synnerhet på den enskildes auktoritet att bestämma själv, på 

grundval av självbestämmanderätten, när och i vilken utsträckning information om den 

enskildes privatliv ska kommuniceras till andra och att den enskildes kontroll över 

information som produceras om denne är en nödvändig förutsättning för en existens som 

kan benämnas som ”självbestämmande”.70 Även om rätten till självbestämmande över 

sin information inte ännu är en rättighet i sig har det påverkat dataskyddsregleringen inom 

EU och därigenom utvidgat samtyckets avgörande betydelse.71 

Vidare ger samtycket den enskilde en möjlighet att godkänna eller neka en åtgärd som 

påverkar dem personligen, och således tillvarata sin rätt till självbestämmande. Av GDPR 

framgår att samtycke är en av de viktigaste rättsliga grunderna för 

personuppgiftsbehandling. Olaglig personuppgiftsbehandling blir alltså laglig genom den 

registrerades samtycke. Enskilda kan endast tillhandahålla giltiga samtycken när lagen 

erkänner deras kapacitet att göra det. I GDPR begränsas barns kapacitet att samtycka till 

                                                 

68 Schermer, B.W, Custers, B, van der Hof, S, The Crisis of consent, How Stronger Legal Protection may 

Lead to Weaker Consent in Data Protection, s. 171.  
69 Eng. “informational self-determination”.  
70 Rouvroy, A, Poullet, Y, The Right to Informational Self-Determination and the Value of Self-

Development: Reassessing the Importance of Privacy for Democracy, s. 51.  
71 A.a., s. 51. 
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personuppgiftsbehandling till att endast omfatta barn över en viss ålder, och således 

begränsas även deras rätt till självbestämmande. 

 

3.4 Barndefinitionen 

Innan uppsatsens djupdykning in i EU:s reglering av barn är det relevant att definiera vad 

som menas med just ”barn” inom EU-rätten. Det finns ingen formell definition av ”barn” 

i någon av EU:s rättsakter. Det finns inte heller någon definition av barn i EU-domstolens 

praxis eller i EU:s agenda för barnets rättigheter.72 Definitionen varierar betydligt 

beroende på regelverkets innehåll i övrigt. Detta kan illustreras genom följande exempel. 

Det första exemplet är direktivet om fri rörlighet för EU-medborgare73 där barn i art. 2 b) 

definieras som ”släktingar i rakt nedstigande led som är under 21 år eller är beroende för 

sin försörjning”. Det andra är direktivet om skydd för minderåriga i arbetslivet74 där det 

görs skillnad beroende på ålder. Ett barn är enligt direktivets art. 2 varje person under 15 

år medan varje person som fyllt 15 men inte 18 år istället definieras som ungdom. EKMR 

innehåller inte någon barndefinition men dess art. 1 stadgar att samtliga medlemsstater 

ska säkerställa att rättigheterna i konventionen tillfaller ”var och en”, vilket inkluderar 

barn. Art. 1 tillsammans med förbudet mot diskriminering i art. 14, varav det följer att 

åtnjutandet av rättigheterna i EKMR ska säkerställas utan att någon åtskillnad görs på 

grund av bl.a. ålder.75 Europadomstolen har i sin rättspraxis, likt Europeiska unionens råd 

(EU-rådet), har i sina rättsakter, accepterat barnkonventionens definition av barn, dvs. 

varje person under 18 år.76  

Det kan tyckas anmärkningsvärt att det saknas en given definition av barn, särskilt 

eftersom Kommissionen hävdar att de utvecklar ett enhetligt synsätt på barns rättigheter 

som ska sträcka sig över alla EU:s institutioner och står i motsats till flera andra 

situationer där EU valt en överstatlig definition av harmoniseringsskäl.77 Följaktligen, i 

                                                 

72 KOM(2011) 60 slutlig, s. 14.  
73 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och 

deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om 

ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 

72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG.  
74 Rådets direktiv 94/33/EG av den 22 juni 1994 om skydd av minderåriga i arbetslivet.  
75 Ålder framgår inte explicit av konventionstexten men följer bl.a. av Schwizgebel v. Switzerland, No 

25762/07, 10 juni 2010 (p. 82-85).  
76 Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA), Europarådet, Handbok om europeisk 

rätt rörande barnets rättigheter, s. 18 f.  
77 Stalford, H, Children and the European Union: rights, welfare and accountability, s. 20. 
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motsats till den universella definitionen av barn i barnkonventionen, varierar definitionen 

av barn i EU:s rättsakter. Det finns flera termer som kan tänkas beskriva ett barn, 

”minderårig”, ”ung”, ”barn” etc. Definitionen av barn kan också ses som en rättslig och 

social konstruktion. Då definieras barn utifrån biologi, dvs. att ett barn har ett blodsband 

till en vuxen, utifrån sin ålder eller beroendeställning.78 

Dataskyddsförordningen tillhör de EU-rättsliga instrument som saknar en 

barndefinition. Det är således inte helt klart upp till vilken ålder barn kan dra fördel av de 

bestämmelser som avser ge barn ett förstärkt skydd, vilka presenteras mer ingående i 

framställningen som följer efter detta avsnitt. Artikel 29-gruppen refererar i detta 

avseende till relevanta internationella rättsakter, såsom barnkonventionen, vilket 

indikerar att ett barn i så fall ska förstås som varje person under 18 år, så länge inte barnet 

blir myndigt före dess.79 Denna definition fanns med i Kommissionens inledande förslag 

till GDPR men togs sedan bort vid behandlingarna i Europaparlamentet och Rådet. Denna 

förhållandevis breda tolkning av barn blev utsatt för en hel del kritik, bl.a. från 

handelsministeriet i USA som argumenterade för att detta kunde ha en negativ påverkan 

på de äldre barnens rättigheter, dvs. deras rätt till tillgång till internet och yttrandefrihet.80 

Barnkonventionen hänvisar till vikten av ett barns utveckling och mognadsnivå vid 

tillvaratagandet av sina rättigheter.81 Med anledning av detta understryker Artikel 29-

gruppen att tillvaratagandet av barns rättigheter bör anpassas efter deras nivå av fysisk 

och psykologisk utveckling.82 Vidare har definitionen av barn en social och kulturell 

innebörd. Olika kulturer och medlemsstater ser denna fråga på olika sätt. Även om 

avsaknaden av en formell definition undergräver harmoniseringstanken, kan det finnas 

skäl till att inte reglera frågan närmare. 

Det kan publiceras vägledningar avseende detta av tillsynsmyndigheter och det 

kommer kompletteras av rättspraxis, men såsom GDPR kan tolkas idag lämnas mycket 

ansvar över till den personuppgiftsansvarige. Huruvida det faktum att den registrerade är 

ett barn spelar någon roll för behandlingen måste avgöras av den personuppgiftsansvarige 

eftersom det inte alltid är uppenbart.  

 

                                                 

78 A.a., s. 20 ff.  
79 WP 160, s. 3 och hänvisningen till art. 1 i barnkonventionen. 
80 Montgomery, K.C, Chester, J, Data protection for youth in the digital age – developing a rights-based 

global framework, s. 289. 
81 Art. 5 och 12 barnkonventionen. 
82 WP 160, s. 3.  
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3.5 Förordningens reglering av barn utöver artikel 8 

3.5.1 Klar och tydlig information 

Med hänsyn till GDPR:s fokus på specifikt och informerat samtycke utgör den 

personuppgiftsansvariges informationsskyldighet en avgörande del av det specifika 

skydd som finns för barn i GDPR. Art. 12 stadgar att registrerade ska få information om 

behandling av deras personuppgifter på i en koncis, klar och tydlig, begriplig och lätt 

tillgänglig form, med användning av klart och tydligt språk, i synnerhet för information 

som är särskilt riktad till barn. Öppenhetsprincipen framgår av skäl 58 som förtydligar att 

informationen bör, när den ges till ett barn, formuleras på ett ”tydligt och enkelt språk 

som barnet lätt kan förstå”. Det sätt på vilket detta bör göras i praktiken kan fastställas 

genom en uppförandekod (art. 40 st. 2 g)). I detta avseende kan det vara användbart att ta 

ledning av olika insikter från forskningsresultat. Helberger menar att tillhandahållande av 

information inte automatiskt leder till informerade användare, att processen att 

tillhandahålla information endast kommer bemyndiga dem om det sker på ett effektivt 

sätt.83 När personuppgiftsbehandlingen avser barns personuppgifter är detta särskilt 

viktigt. Det kräver en särskild ansträngning att göra information attraktiv och förståelig 

för barn i olika åldrar, till exempel genom visualisering eller produktion av korta 

videoklipp. I detta sammanhang kan det krävas ett samarbete mellan webbdesigners, 

jurister och barnen själva för att kunna förenkla informationen och se till att barnen 

faktiskt tar till sig den. 

 

3.5.2 Direktmarknadsföring  

Skäl 38, som anger den övergripande inställningen till behandling av barns 

personuppgifter, stadgar att ”Barns personuppgifter förtjänar särskilt skydd, eftersom 

barn kan vara mindre medvetna om berörda risker, följder och skyddsåtgärder samt om 

sina rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter.”. Skäl 38 understryker 

vidare att personuppgiftsbehandling när det gäller marknadsföring riktad till barn 

förtjänar ett särskilt skydd. Art. 21 stadgar att registrerade har rätt att när som helst 

invända mot behandlingen av deras personuppgifter för direktmarknadsföring. Enligt skäl 

47 kan emellertid denna direktmarknadsföring utgöra ett berättigat intresse hos den 

personuppgiftsansvarige, vilket således aktualiserar en annan rättslig grund än samtycke. 

                                                 

83 Helberger, N., Forms matter: Informing consumers effectively, s. 4 f. 
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Den intresseavvägning som måste göras vid prövningen om den personuppgiftsansvarige 

har ett berättigat intresse är emellertid förenad med många svårigheter. 

Intresseavvägningen innebär i korthet att den registrerades skyddsintresse inte får 

överväga den personuppgiftsansvariges intresse att marknadsföra. Art. 6.1 f) anger att 

särskild vikt ska läggas vid barns personuppgiftsbehandling vilket indikerar att barns 

intressen väger tyngre än vuxnas i förhållande till den personuppgiftsansvarige. När 

berättigat intresse används som rättslig grund i förhållande till behandling av barns 

personuppgifter vid direktmarknadsföring får det antas att det ålägger den 

personuppgiftsansvarige ett tyngre ansvar. Hur denna intresseavvägning ska ske i 

praktiken är emellertid fortfarande förenat med rättslig osäkerhet. Vad som är klart är 

dock att ett barns ålder och mognad kan påverka deras förmåga att förstå motiveringen 

bakom, eller konsekvenserna av, direktmarknadsföring.84 

 

3.5.3 Profilering 

Barns aktivitet i onlinemiljön avslöjar en betydande mängd information om deras liv, 

personliga intressen och andra preferenser. Dagens avancerade teknik och stora 

lagringskapaciteter möjliggör att detaljerad information kontinuerligt samlas in, bearbetas 

och lagras i olika profiler, t.ex. genom cookies och liknande spårningsverktyg.85 Dessa 

profiler kan sedan användas för att kategorisera individer och förutse deras preferenser 

eller framtida beteende baserat på statistik om deras internetanvändande.86 Profileringen 

är mycket värdefull för internetaktörerna såväl som tredje part som kan erbjuda riktad 

reklam till barn eller fatta andra beslut i relation till profilerna.87 Det är en komplicerad 

process som sker i det fördolda, dvs. det är svårt för barn (och vuxna för den delen) att 

förstå exakt vad det är. GDPR ägnar mycket uppmärksamhet åt profilering. Definitionen 

följer av art. 4 p. 4 och innefattar varje form av automatisk personuppgiftsbehandling som 

består i att uppgifterna används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk 

person för att analysera eller förutsäga bl.a. personens hälsa, intressen, beteende, 

ekonomiska situation eller arbetsprestationer. I art. 22 återfinns skyddet mot profilering 

som endast baseras på automatiserad beslutsfattande och som har en rättslig följd för den 

                                                 

84 European commission, Study on the impact of marketing through social media, online games and 

mobile applications on children's behaviour, s. 176 f.  
85 Skäl 30 till GDPR och Kosta, E, Peeking into the cookie jar: the European approach towards the 

regulation of cookies, s. 1.  
86 WP 251, s. 7.  
87 Poullet, Y, E-Youth before its judges – Legal protection of minors in cyberspace, s. 11. 
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registrerade eller på annat sätt i betydande grad påverkar denne. Av art. 22 p. 2 följer tre 

undantag; (i) om behandlingen är nödvändig för fullgörandet av avtal, (ii) om det tillåts i 

nationell rätt och (iii) om det grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke.  

I skäl 75 anges att personuppgiftsbehandling i syfte att skapa eller använda personliga 

profiler kan vara förenad med risk för enskildas fri- och rättigheter.  Preambeln till GDPR 

ger ett dubbelt skydd för barn i samband med profilering. För det första anges uttryckligen 

i skäl 38 att omständigheter där barns personuppgifter behandlas för att skapa personliga 

profiler kräver ett extra skydd. Det anges dock inte hur detta skydd ska förverkligas i 

praktiken. Under alla omständigheter är det nödvändigt att den registrerade informeras 

om det faktum att profilering utförs och de potentiella konsekvenserna av detta.88 

Informationen, även om det kan vara förenat med svårigheter, måste ske på ett klart, 

tydligt och för ett barn förståeligt sätt.89 För det andra, i enlighet med skäl 71, gäller att 

ett beslut som kan inkludera en åtgärd som utvärderar personliga aspekter relaterade till 

den registrerade som är baserad på enbart automatisk behandling inte bör gälla barn. Detta 

är emellertid endast förbjudet i den mån ett beslut medför rättsliga följder eller på annat 

liknande sätt har en betydande påverkan på barnet.  

I motsats till tidigare tolkningar av detta skäl förbjuder GDPR inte ensam skapande av 

profiler av barn. Denna synvinkel stöds också av debatterna som pågick under 

lagstiftningsförfarandet där flera medlemsstater observerade att profilering är en typ av 

automatiserad process som inte nödvändigtvis leder till beslut eller åtgärder som ger 

rättsverkningar eller på motsvarande sätt påverkar registrerade.90 Art. 22 gör ingen 

skillnad på huruvida den registrerade är barn eller vuxen och artikel 29-gruppen menar 

att eftersom undantaget i skäl 71 inte finns med i själva artikeln ska det tolkas som att det 

inte finns ett absolut förbud mot profilering av barn. Vidare anför gruppen att de 

emellertid rekommenderar att personuppgiftsansvariga, i den mån det är möjligt, inte lutar 

sig mot undantagen i art. 22 p. 2 för att rättfärdiga profilering av barn.91 Ur ett 

barnrättsperspektiv uppstår ett antal viktiga frågor i förhållande till denna reglering. Trots 

det faktum att skäl 38 anger att ett specifikt skydd bör gälla användningen av barns 

personuppgifter i syfte att marknadsföra eller skapa profiler, kan företag fortfarande rent 

rättsligt upprätta profiler av barn så länge de överensstämmer med de allmänna 

                                                 

88 Skäl 60 GDPR. 
89 Art. 12 GDPR. 
90 Förslag till dataskyddsförordning, 10617/14, s. 2 ff.  
91 WP 251, s. 26.  
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dataskyddsprinciperna i GDPR och behandlingen inte medför en rättslig följd eller 

liknande betydande påverkan. Detta skulle kunna uppfattas som en kränkning av barns 

rätt till privatliv och personliga utveckling utifrån barnkonventionens art. 16 och 6. 

Profilering av barn har en potentiellt negativ inverkan på barns utveckling. Insamlingen 

och användningen av barns personuppgifter för profileringssyften kan undergräva barnets 

rätt att experimentera med och kritiskt reflektera över sina interaktioner, eftersom det är 

möjligt att de tror att deras onlinemiljö är fri från övervakning och spårning. Ur detta 

perspektiv kan bristen på barns kontroll över deras personuppgifter skada deras förmåga 

att utvecklas, lära känna och uttrycka sig själva.92 Även i detta sammanhang spelar 

barnets ålder och mognad stor roll. Med hänsyn till de svåra överväganden som krävs för 

att tillvarata barnets bästa i dessa situationer förutsätter det att företagen arbetar aktivt 

med att dels ta sitt ansvar för behandlingen men också att utföra djupgående 

konsekvensbedömningar av de personuppgifter som behandlas. Lämpligheten av 

huruvida det bästa för barnet och dess fri- och rättigheter är att överskjuta ansvaret från 

rättstillämpare och lagstiftare till privata aktörer kan ifrågasättas.  

 

3.5.4 Rätten till radering (rätten att bli glömd) 

Skäl 65 i GDPR förtydligar att rätten till radering av personuppgifter är särskilt relevant 

för barn som har gett sitt samtycke utan att vara fullt medvetna om riskerna med 

behandlingen, särskilt sådana uppgifter som offentliggjorts. Art. 17 stadgar att rätten till 

radering innebär att de registrerade kan kräva radering av personuppgifter när de (i) inte 

längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in för, (ii) när samtycke återkallats eller 

den registrerade motsätter sig behandlingen, (iii) när uppgifterna måste raderas för att 

följa en rättslig förpliktelse eller (iv) när personuppgifterna har blivit insamlade i relation 

till direktmarknadsföring till barn. Rätten till radering är emellertid inte absolut. Vid 

bedömningen av huruvida en förfrågan om radering ska beviljas ska hänsyn tas till andra 

ntressen, såsom yttrande- och informationsfriheten och allmänintresset.93 Rätten till 

radering, eller rätten att bli bortglömd, är fördelaktig för barn. Barn har, som även nämnts 

ovan, en rätt att utforska och experimentera med sin identitet, må så vara att detta 

experimenterande sker i en onlinemiljö. Den konstanta, utbredda och sökbara delningen 

                                                 

92 Lievens, E, Verdoodt, V, Looking for needles in a haystack: Key issues affecting children’s rights in 

the General Data Protection Regulation, s. 8.  
93 Art. 17 st. 3 GDPR 
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av onlineinformation kan, enligt Boyd, hindra barnets utveckling och utforskning. Detta 

eftersom profileringen kan undergräva deras påverkan och kontroll över sin egen sociala 

interaktion.94 Barn och ungdomar kan ofta inte inse de potentiella konsekvenserna för 

deras integritet på längre sikt när de delar information om sig själva eller andra i sociala 

medier.95 Det kan således vara i deras bästa intresse att ha möjlighet att radera viss 

information eftersom de, när de blir äldre, kanske inte önskar vara kopplade till sådan 

information som de inte längre identifierar sig med. Blume menar dock på att denna 

rättighet inte alltid är enkel i praktiken och under vissa omständigheter inte heller möjlig. 

En persons status förändras över tiden och det är viktigt att komma ihåg att viss 

information tjänar ett syfte för rent historiska och vetenskapliga ändamål. Han menar att 

även om ett barn är en registrerad i en skyddsvärd och svag position är det inte givet att 

barn ska behandlas annorlunda inom dataskyddsregleringen.96 Hanteringen av potentiellt 

talrika förfrågningar97 kan kräva stora investeringar och resurser av 

personuppgiftsansvariga, vilket kan leda till praktiska problem. Det är tydligt att rätten 

till radering i vilket fall som helst måste ses ur ett dynamiskt och nyanserat 

rättighetsperspektiv.  

 

3.5.5 Andra bestämmelser med potentiell påverkan på barn 

GDPR innehåller vidare flera bestämmelser och skäl som kan vara av särskild vikt för 

barn. Art. 25 refererar uttryckligen till principerna om inbyggt dataskydd98 och dataskydd 

som standard99. Här anges att personuppgiftsansvariga ska vidta lämpliga tekniska 

säkerhetsåtgärder för att skydda de registrerades rättigheter och för att säkerställa att, som 

standard, endast nödvändiga uppgifter är föremål för behandlingen. Bedömningen av 

vilka åtgärder som är tillräckliga för en lämplig skyddsnivå ska ske i varje enskilt fall 

med hänsyn till den senaste utvecklingen, genomförandekostnader, behandlingens art, 

omfattning, sammanhang och ändamål, samt vilka risker de kan medföra för enskildas 

fri- och rättigheter. Detta ger den personuppgiftsansvarige utrymme och möjlighet att 

anpassa personuppgiftsbehandlingen till en särskild nivå för barn.  

                                                 

94 Boyd, D, It’s complicated: The social lives of Networked teens, s. 202.  
95 OECD, The Protection of Children Online, s. 29.  
96 Blume, P, The data subject, s. 262. 
97 Stewart, T, More than a third of brits will exercise their right to be forgotten when GDPR arrives.  
98 Eng. “data protection by design”. 
99 Eng. “data protection by default”. 
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Därutöver innehåller GDPR en skyldighet för personuppgiftsansvariga att göra en 

bedömning av konsekvenserna av sådan behandling som sannolikt kommer medföra en 

hög risk för de registrerades fri- och rättigheter. Denna konsekvensbedömning följer av 

art. 35. Skäl 91 anger att en sådan konsekvensbedömning måste göras när 

personuppgiftsbehandling sker för att fatta beslut gällande specifika fysiska personer 

baserat på profilering. Personuppgiftsbehandling avseende barn nämns inte specifikt som 

en behandling som medför en hög risk men att det i ljuset av art. 38 bör kunna antas att 

en personuppgiftsansvarig skulle kunna åläggas att utföra en konsekvensbedömning vid 

sådan behandling som rör profilering av barn.  

Slutligen ålägger art. 57 tillsynsmyndigheterna att öka allmänhetens medvetenhet och 

förståelse för de risker, regler, skyddsåtgärder och rättigheter som aktualiseras i samband 

med personuppgiftsbehandling. Artikeln anger att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt 

insatser som riktar sig till barn.  

 

3.6 Artikel 8 

3.6.1 Bakgrund 

Av art. 8.1 följer att vid erbjudande av informationssamhällets tjänster direkt till ett barn 

är behandlingen tillåten om den föregås av ett samtycke (i enlighet med art. 6.1 a) om 

barnet är minst 16 år. Är barnet under 16 år kräver det godkännande från en person med 

föräldraansvar. Enligt 8.1 st. 2 tillåts medlemsstaterna göra undantag från bestämmelsen 

genom en lägre åldersgräns, så länge den inte understiger 13 år. Vidare ska den 

personuppgiftsansvarige, enligt art. 8.2 göra ”rimliga ansträngningar” för att kontrollera 

att samtycket ges eller godkänns av den person som har föräldraansvar. Slutligen anges i 

punkten 3 att punkten 1 inte ska påverka tillämpningen av allmän avtalsrätt i 

medlemsstaterna.  

Den hetaste debatten gällande utformningen av art. 8 skedde i Rådet. Medan 

Europaparlamentet endast föreslog små ändringar till den föreslagna texten, med fokus 

på dess tillämpningsområde, uppstod det i Rådet stora diskussioner mellan 

medlemsstaterna kring nödvändigheten av att inkludera bestämmelser om minderårigas 

samtycke.100 Utkasten till GDPR, som publicerades av olika ordförandeskap, innehåller 

bevis på de debatter som ägt rum mellan medlemsstaterna rörande åldersgränsen på 

                                                 

100 Förslag till dataskyddsförordning, 17072/3/14, s. 24 f.  
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samtycke till personuppgiftsbehandling i art. 8. En reviderad version av utkast till GDPR 

som publicerats av den grekiska ordförandeskapet den 30 juni 2014 visar att många av 

medlemsstaterna rent utav hade motsatta åsikter i frågan.101 Sju medlemsstater, Sverige 

inkluderat, gjorde en granskningsreservation mot förslaget och två länder önskade att 

bestämmelsen helt skulle utgå. Norge föreslog, i enlighet med sin nationella 

dataskyddslag102, att en bestämmelse införs som förbjuder behandling av personuppgifter 

relaterade till barn på ett sätt som strider mot barnets bästa, istället för en särskild 

bestämmelse om barns samtycke. Detta skulle, enligt det norska förslaget, tillåta ett större 

skydd eftersom tillsynsmyndigheterna skulle kunna ingripa även i fall där barnets 

vårdnadshavare publicerade bilder som kan vara problematiska för barnet. Flera 

medlemsstater ifrågasatte också varför bestämmelsen endast omfattar erbjudande av 

informationssamhällets tjänster, varpå Europakommissionen (nedan kommissionen) 

genmälde att avsikten med bestämmelsen är att den även ska gälla användandet av sociala 

medier, så långt det inte regleras av avtal. Vidare var det flera medlemsstater som 

ifrågasatte huruvida det var ändamålsenligt att sätta åldersgränsen vid 13 år, varpå 

kommissionen klargjorde att valet hade gjorts baserat på ”an assessment of existing 

standards, in particular in the US relevant legislation, COPPA”103. Detta behandlas mer 

utförligt nedan i avsnitt 5. Tre medlemsstater föreslog att den lägre åldersgränsen skulle 

höjas från det då föreslagna 13 till 14 år.  

I ett annat utkast publicerat av det lettiska ordförandeskapet demonstreras de olika 

åsikterna medlemsstaterna uttryckt i förhållande till art. 8, och utkastet innehåller en 

bestämmelse utan åldersgräns.104 Detta får antas vara ett resultat av att ännu fler 

medlemsstater uttryckt att de önskar att artikeln ska utgå.105 Anledningen till att 

medlemsstaterna uttrycker en önskan om att artikeln ska utgå kan antas vara att det är 

svårt att enhälligt definiera barn i olika EU-länder, i kombination med praktiska 

svårigheter vad gäller åldersverifiering och informationsanpassning. Några av 

medlemsstaterna ställde sig positiva till bestämmelsen för att de ansåg att det behövdes 

en särskild reglering vad gäller barns dataskydd.106 Några andra medlemsstater, Sverige 

inkluderat, föreslog att bestämmelsen skulle tas bort och istället ersättas med en annan 

                                                 

101 Förslag till dataskyddsförordning, 11028/14, s. 87 f.  
102 Personal Data Act, Act of 14 April 2000 No. 31 relating to the processing of personal data, section 11.  
103 Förslag till dataskyddsförordning, 11028/14, s. 87 (egen kursiv). 
104 Förslag till dataskyddsförordning, 9565/15, s. 86.  
105 Förslag till dataskyddsförordning, 17072/3/14, s. 24.  
106 Förslag till dataskyddsförordning, 17072/3/14, s. 24. 
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särskild bestämmelse för barn i samband med t.ex. art. 20 om profilering. I det här utkastet 

raderades definitionen av barn, tidigare lydelse var att ett barn är varje person som är 

under 18 år (en definition i enlighet med barnkonventionen).107 Den Europeiska 

datatillsynsmannen hade inte mycket att påpeka vad gäller den satta åldersgränsen på 13 

utan fann det ”reasonable”.108 Artikel 29-gruppen ansåg att bestämmelsen borde breddas 

till att omfatta även sådan behandling som sker utanför informationssamhällets tjänster.109 

Rådets officiella ståndpunkt antogs 6 april 2016 på första läsningen110, den godkändes 

av Europaparlamentet 14 april på andra läsningen111 och var slutligen antagen 27 april 

2016. I den slutgiltiga versionen inkluderades ingen definition av barn. Konsekvensen av 

detta är att det är oklart hur de rättigheter, skyldigheter och förbud relaterade till barn som 

förordningen för med sig ska tillämpas vad gäller omfattning. Det är således fortfarande 

inte givet huruvida dessa bestämmelser omfattar alla personer under 18 år eller om det är 

andra åldersgränser som avses. Den version som slutligen antogs lämnar en del frågor 

obesvarade. Det finns exempelvis fortfarande ingen konsekvent och enhetlig åldersgräns 

för samtycke till personuppgiftsbehandling på den digitala marknaden. Det innebär att 

den efterlängtade harmonisering som förordningen skulle innebära inte är uppfylld i detta 

avseende, och företag kommer ha svårt att anpassa sig efter bestämmelserna – särskilt vid 

dataöverföring mellan medlemsstater – vilket kan sägas strider mot ett av grundläggande 

syftena bakom förordningen. Artikel 29-gruppen har uttryckt att medlemsstaterna först 

och främst ska ta hänsyn till barnets bästa vid bestämmandet av åldersgräns, samtidigt 

som de uppmuntrar medlemsstaterna att själva harmonisera åldersgränserna 

sinsemellan.112 I skrivande stund har elva medlemsstater valt 13 år, 9 av dem har valt 16, 

fyra har valt 14 och 3 har valt 15.113 Detta får antas vara en bit ifrån så harmoniserat som 

Artikel 29-gruppen förmodligen hade önskat.  

Sammanfattningsvis ska sägas om det EU-rättsliga lagstiftningsförfarandet när det gäller 

just art. 8 att Europaparlamentet varit passiva och rent utav undvikit att adressera frågorna 

kring barns dataskydd. Rådet har avvikit från det ursprungliga förslaget från 

                                                 

107 COM (2012) 11 final, s. 43. 
108 Opinion of the European Data Protection Supervisor on the data protection reform package, s. 21 (para 

128).  
109 WP 191, s. 13.  
110 Rådets ståndpunkt vid första behandlingen dok nr. 5419/16.  
111 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 april 2016.  
112 WP 259, s. 25.  
113 Better internet for kids, Counting down to 25 May 2018: mapping the GDPR age of consent across the 

EU: May 2018 (hämtat 7 maj 2018).  
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kommissionen, dels genom att (till synes utan vidare eftertanke) höja åldersgränsen till 

16 år114 och dels genom att i sista minuten överlämna en del beslutanderätt till 

medlemsstaterna. I detta sammanhang ska det dessutom erinras att då EU fick nästa chans 

att vidare säkerställa skyddet för barns dataskydd i ePrivacy förordningen115 som 

föreslogs av kommissionen 10 januari 2017 och som utgör lex specialis till 

dataskyddsförordningen gjordes inte det. Istället innehåller regleringen inga åtskillnader 

vad gäller vuxna och barn och den hänvisar inte heller till art. 8 i dataskyddsförordningen. 

Det senare hade varit önskvärt för att visa på den konsekvens och hängivenhet till barns 

rättigheter som EU vill åstadkomma och som är en av de centrala nyheterna i GDPR.  

 

3.6.2 Erbjudande av informationssamhällets tjänster direkt till barn 

Dataskyddsförordningen generellt gäller för alla tjänster som involverar någon typ av 

personuppgiftsbehandling, det spelar inte någon roll om det sker helt eller delvis 

automatiserat eller inte automatiserat överhuvudtaget.116 Det gäller dessutom alla tjänster 

som erbjuds till enskilda inom EU – oavsett var den personuppgiftsansvarige är 

etablerad.117 Till skillnad från detta är av art. 8 begränsad vad gäller tillämpningsområde 

och här omfattas endast ”informationssamhällets tjänster” som riktas direkt till barn.  

Informationssamhällets tjänster ska förstås som en tjänst enligt definitionen i art. 1.1 i 

anmälningsdirektivet för tekniska föreskrifter118, dvs. alla informationssamhällets tjänster 

som utförs mot ersättning på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en 

tjänstemottagare, art. 4(25) dataskyddsförordningen. Rekvisitet ersättning ska tolkas brett 

och det krävs inte att det är användaren som betalar själva ersättningen, det avgörande är 

att ersättningen tillkommer den som tillhandahåller tjänsten. Detta följer också av Artikel 

29-gruppens vägledning om samtycke.119 Det står dock klart att trots denna relativt snäva 

formulering avses även annan personuppgiftsbehandling relaterad till barn, såsom sociala 

medier.120 I praktiken blir det svårt att urskilja vad som inte skulle kunna omfattas av 

bestämmelsen, vilket innebär att barnet blir beroende av förälderns godkännande vid i 

princip allt internetanvändande. Det kan ifrågasättas om detta är önskvärt med tanke på 

                                                 

114 Förslag till dataskyddsförordning, 14902/15, s. 79. 
115 COM(2017) 10 final.  
116 Art. 2 GDPR. 
117 Art. 3 GDPR. 
118 Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535 om ett informationsförfarande beträffande tekniska 

föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.  
119 WP 259, s. 24.  
120 Förslag till dataskyddsförordning, 11028/14, s. 87. 



 32  

att en förälder kan vara alltför obenägen till samtycke för sitt barn, vilket skulle kunna ha 

negativa konsekvenser för barnets rättigheter. Detta diskuteras mer utförligt i avsnitt 6. 

I praktiken utgör tjänster som riktas direkt till barn endast en liten del av de tjänster ett 

barn har tillgång till. Det finns andra tjänster som inte är direkt riktade till barn men som 

barnen ändå kan komma åt, använda och delta i. Många av de mest populära 

webbplatserna, såsom YouTube, Facebook och Google, stadgar i sina användarvillkor att 

innehållet inte är direkt avsett för personer under 13 år (och därför inte heller riktat till 

dessa). Trots detta är det givetvis många barn under 13 som använder sig av tjänsterna. 

Resultatet blir att de obehöriga minderåriga emottar samma information som vuxna och 

utan att någon hänsyn tas till deras ålder och mognad. Enligt Artikel 29-gruppens 

vägledning gäller att om en tillhandahållare av tjänst gör det tydligt för användare att 

tjänsten endast riktar sig till personer över 18 år och detta inte undergrävs av andra 

omständigheter (såsom innehållet på hemsidan eller marknadsföringen) är inte tjänsten 

att anse som direkt riktad till barn och art. 8 därför inte tillämplig.121 

 

3.6.3 Godkänt samtycke av person med föräldraansvar 

Förutom att föräldern kan samtycka till sitt barns personuppgiftsbehandling stadgar art. 8 

en rätt för föräldern att godkänna barnets samtycke. Det specificeras inte under vilka 

omständigheter detta skulle bli aktuellt eller hur själva godkännandet skulle gå till. Det är 

dels oklart huruvida godkännandet kan inhämtas efter att barnet samtyckt, men också 

vilka personer i barnets närhet som omfattas av ”föräldraansvar”. Artikel 29-gruppen 

medger att föräldraansvaret inte behöver vara barnets biologiska förälder utan det kan 

innehas av flera olika parter som kan utgöras av både juridiska och fysiska personer men 

specificerar inte saken närmare.122 Enligt regeringen bör begreppet tolkas som att det är 

barnets vårdnadshavare eller någon annan som är i vårdnadshavarens ställe, t.ex. en god 

man. Tolkas det däremot i enlighet med Bryssel II-förordningen kan även andra omfattas, 

t.ex. föräldrar med umgängesrätt.123  

 

3.6.4 Verifiering av samtycke och ålder 
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I kommissionens förslag till lagstiftning stadgades att den personuppgiftsansvarige skulle 

göra rimliga ansträngningar för att erhålla ett verifierbart samtycke. I den slutgiltiga 

versionen heter det istället att den "personuppgiftsansvarige ska göra rimliga 

ansträngningar för att […] kontrollera att samtycke ges eller godkänns…”. Ändringen 

innebär mindre börda för den personuppgiftsansvarige eftersom denne inte längre 

behöver försäkra att samtycket är godkänt, det räcker att de visar att de gjort rimliga 

ansträngningar för att försöka verifiera samtycket. Är det inte möjligt att verifiera 

samtycket kan uppgifterna fortfarande behandlas. Det är inte klart hur stora de rimliga 

ansträngningarna måste vara vilket resulterar i en enorm försvagning av bevisbördan för 

personuppgiftsansvariga. Artikel 29-gruppen menar att bedömningen måste göras i varje 

enskilt fall och det kan bero på vilka risker behandlingen innebär och vilken teknologi 

som finns tillgänglig. Är det exempelvis en behandling med lägre risk kan en verifikation 

genom ett mail räcka, medan en hög risk kräver mer bevis. Är det en situation där 

verifikationen är svår att utföra, exempelvis där föräldraansvaret är svårt att fastställa, ska 

hänsyn tas till det i bedömningen av om den personuppgiftsansvarige fullgjort sina 

förpliktelser enligt artikeln.124 Detta gäller både för verifieringen av ålder och samtycke.  

När det gäller verifikation generellt men verifikation av ålder i synnerhet kan det 

innebära en ökad insamling av personuppgifter som kan anses oproportionerlig i 

förhållande till sitt syfte. Åldersverifikationer används flitigt på områden där det finns 

åldersrestriktioner i lag, t.ex. vid försäljning av alkohol och tobak och vid online-casinon. 

När det gäller dataskydd finns det däremot inte samma utgångspunkt, det är istället ett 

område där faktiska risker och potentiella skador ännu inte är riktigt klarlagda. En av 

huvudprinciperna bakom GDPR är att minimera behandlingen av personuppgifter, dvs. 

att all behandling måste vara adekvat, relevant och begränsad till vad som är nödvändigt 

i relation till för vilket ändamål behandlingen sker. Såsom onlinemiljön ser ut idag, där 

både privata och statliga aktörer arbetar med en mängd tredjepartsföretag som riktar sin 

marknadsföring mot barn kommer det vara förenat med svårigheter att förhandsgranska 

hemsidor och dess användare och att utreda anmälningar. Att vara framgångsrik med att 

vakta sådana sidor skulle troligen involvera insamling av mer, snarare än mindre, 

personuppgifter för att bedöma och verifiera förälderns samtycke. ICO skriver i sin 

vägledning att det finns en potentiell risk för att de personuppgiftsansvariga vid 

verifieringen strider mot principen om inbyggt dataskydd genom att inhämta information 
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om personers kreditkortsuppgifter eller ID-handlingar.125 Personuppgiftsansvariga 

kommer behöva gå balansgång mellan dessa två intressen, dels att göra rimliga 

ansträngningar för att verifiera samtycke och dels att inte behandla personuppgifter i på 

ett icke-adekvat sätt. Att det saknas vägledning från kommissionen och andra EU-

rättsliga instanser på detta område gör att den personuppgiftsansvarige lämnas ensam på 

denna minst sagt kniviga balansgång som därtill avser grundläggande dataskyddsrättsliga 

principer.  
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4 Det svenska förslaget 

4.1 Förslaget till ny dataskyddslag 

4.1.1 Allmänt 

Det är flera artiklar i GDPR som lämnar öppet till medlemsstaterna att välja mellan olika 

varianter av, eller spann av, bestämmelser i förordningen. Syftet med att införa en ny 

dataskyddslag och att upphäva personuppgiftslagen är att föreskriva och fylla i de luckor 

som GDPR lämnar. Bestämmelserna i den nya dataskyddslagen syftar alltså endast till att 

komplettera och förtydliga bestämmelserna i GDPR, inte att inskränka 

dataskyddsregleringens omfattning.126 Dataskyddsutredningen föreslår att åldern för 

samtycke i Sverige ska vara det lägsta möjliga som GDPR tillåter, dvs. 13 år, och 

regeringen delar utredningens uppfattning.127 

 

4.1.2 Åldersgräns för barns samtycke 

Utgångspunkten för utredningens förslag är i första hand barnets bästa, men också bland 

annat barnkonventionens art. 12 och 13 om skydd för barns åsikts- och yttrandefrihet. 

Dessa ställs sedan mot konventionens art. 5 som ger vårdnadshavare rättigheter och 

skyldigheter avseende att vägleda barnet i dess tillvaratagande av sina rättigheter. Det 

leder, enligt utredningen, till en avvägning mellan barnets skyddsbehov och barnets rätt 

till informationsfrihet.128 I denna avvägning ska även barnets rätt till integritet i art. 16 

beaktas innebärande att förälderns rätt och skyldighet att tillvara ta barnets intressen 

genom insyn måste ställas mot barnets egen rätt till personlig integritet.  

En av anledningarna till att dataskyddsutredningen föreslår att åldersgränsen ska sättas 

till det lägsta möjliga är att GDPR skyddar barn även genom andra bestämmelser och att 

personuppgiftsbehandlingen därför ändå kan vara olaglig, trots att samtycke lämnats av 

barnet.129 Utredningen antyder också en önskan om att inte behöva bestämma sig för en 

definitiv åldersgräns, men att förordningen inte ger utrymme för det.130 I sin 

sammanfattande bedömning anger dataskyddsutredningen flera skäl till varför den lägsta 

åldersgränsen valts. Dessa är i korthet i) en hög åldersgräns innebär en inskränkning i 
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barnets informations- och yttrandefrihet samt självbestämmanderätt, ii) en hög 

åldersgräns riskerar att utestänga barnet från en viktig möjlighet till social och kulturell 

samvaro, iii) de övriga bestämmelserna i GDPR ger barn ett tillräckligt starkt skydd och 

iv) det är tveksamt om regleringen kommer bli effektiv, varför det saknas anledning att 

därtill införa en hög åldersgräns.131 

I propositionen återkommer regeringen till samma fyra punkter och understryker att 

barns rätt till självbestämmande och yttrande- och informationsfrihet väger tyngre än det 

ökade integritetsskydd som en högre åldersgräns skulle kunna leda till. De hänvisar också 

till remissvaret från Surfa Lugnt, i vilket de angett att det kan finnas anledning att 

återkomma till och att omvärdera åldersgränsen efter att en utvärdering av 

konsekvenserna av införandet av en åldersgräns genomförts.132 Något kort ska i det 

följande sägas om de remissvar som kom in.  

 

4.1.3 Remissyttranden 

Ett flertal av remissinstanserna ansåg, tvärtemot regeringen och dataskyddsutredningen, 

att åldersgränsen inte bör sättas lågt. Datainspektionen anförde att det inte finns anledning 

att frångå deras tidigare bedömning om att barn under 15 år inte ännu har nått den mognad 

som krävs för att fullt ut förstå innebörden av att samtycka till personuppgiftsbehandling. 

Datainspektionen ansåg även att det inte fanns tillräckligt med underlag för att fatta beslut 

om en 13-årsgräns.133 Tillsammans med Datainspektionen ansåg flertalet remissinstanser 

också att åldersgränsen bör sättas högre (till 15 år) med tanke på hur annan lagstiftning 

ser ut vad gäller åldersgränser.134 Svenskt näringsliv förespråkade, föga förvånande, en 

låg åldersgräns och hänvisar i sitt yttrande till COPPA, att en högre åldersgräns innebär 

en begräsning i ungas internetanvändande samt att det är olyckligt att förordningen tillåter 

så stort handlingsutrymme eftersom företag då måste anpassa sig efter flera olika 

åldersgränser.135 Det rådde vidare ett relativt stort konsensus bland remissinstanserna 

kring att beslutet om 13-årsgränsen nåddes utan att ha tillräckligt stort kunskapsunderlag. 

Folkhälsomyndigheten anförde särskilt att resonemanget saknar ett barnperspektiv. Det 

anfördes även av flera remissinstanser att det av harmoniseringsskäl inte bör införas en 

                                                 

131 SOU 2017:39, s. 158 f.  
132 Prop. 2017/18:105, s. 73.  
133 Datainspektionen, remissyttrande Ju2017/04264/L6, s. 9 f.   
134 Prop. 2017/18:105, s. 73.  
135 Svenskt Näringsliv, remissyttrande Ju2017/04264/L6, s. 2.  
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lägre åldersgräns.136 Barnens rätt i samhället (BRIS), tillstyrker förslaget om en låg 

åldersgräns med hänvisning till att barn är rättighetsbärare och fullt kapabla till att inse 

konsekvenserna med sitt handlande. BRIS efterlyser även ett större fokus på 

barnperspektivet och det faktum att det finns förslag om lag avseende 

barnkonventionen.137 Specialpedagogiska skolmyndigheten avstyrkte förslaget med 

anledning av att det flyttar ansvaret från leverantören till barnet självt, och att det riskerar 

försätta barnet i en situation det inte kan ångra.138 

 

4.2 Svensk lagstiftning med åldersgränser 

4.2.1 Allmänt 

Syftet med detta avsnitt är att lyfta fram vad lagstiftaren anser om barns förmåga och 

mognad på andra områden än dataskydd. Detta för att sedan visa på huruvida det är en 

bra indikator, eftersom det, precis som med all annan lag, beror på vad regleringen 

behandlar i övrigt och hur inskränkande en åldersgräns egentligen är. Det måste ställas i 

förhållande till det starka skyddet för yttrandefrihet i Sverige.  

Av barnkonventionen, som emellertid ännu inte är svensk lag139, följer av art. 5 att hänsyn 

ska tas till barnets fortlöpande utveckling av barnets förmåga innebärande att barnets 

utveckling mot självständighet måste respekteras och främjas under hela uppväxten.140 

Detta speglas även i den svenska rätten, vilket framgår av flera av de bestämmelser som 

presenteras nedan. Att hänsyn ska tas till barnets vilja med hänsyn till dess ålder och 

mognad ger dock inte barnet en formell bestämmanderätt. Det tycks istället innebära att 

föräldern ska beakta barnets inställning i sitt beslutsfattande.141 Hollander har ifrågasatt 

huruvida sättet att lagstifta om barnets vilja enligt gällande rätt är korrekt, att det i 

praktiken oftast inte tas någon hänsyn till barnets inställning och åsikt även om det får 

komma till tals. Istället för att vara en princip som ska beaktas och tas hänsyn till vid 

beslut om barnets angelägenheter kan det användas som en princip för att legitimera 

beslut som fattas utan att barnets vilja faktiskt beaktas.142 

                                                 

136 Prop. 2017/18:105, s. 65. 
137 BRIS, remissyttrande Ju2017/04264/L6, s. 1.  
138 Specialpedagogiska skolmyndigheten, remissyttrande 2017/18:105, s. 1.  
139 Se prop. 2017/18:186, förslag till att barnkonventionen blir svensk lag 2020. Sverige är i dagsläget 

konventionsstat.  
140 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s. 76. 
141 Singer, A, Barnets bästa, s. 275.  
142 Hollander, A, Har ”barnets bästa” något innehåll som rättslig tolkningsprincip?, s. 172.  
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Enligt 9 kap. 1 § i föräldrabalken kan en person som är under 18 år som huvudregel 

inte åta sig förbindelser eller råda över sin egendom. Det innebär däremot inte att en 

rättshandling som ett barn företar automatiskt blir ogiltig utan det krävs att 

rättshandlingen är till barnets nackdel. Godkänns avtalet av en vårdnadshavare är avtalet 

också giltigt. Det är trots allt ett samtycke som kan få långtgående konsekvenser. Singer 

menar att det inte är åldern som bör ses som en absolut tidpunkt vid vilken 

rättshandlingsförmåga uppkommer utan att hänsyn istället ska tas till huruvida barnet kan 

anses ha tillräcklig mognad för att förstå innebörden och konsekvenserna av det beslut 

som fattas.143 I det följande ska undantag från huvudregeln om att ett barn inte får ingå 

rättshandlingar eller föra sin egen talan förrän det har nått 18 års ålder kort presenteras 

och diskuteras. 

 

4.2.2 Barns rättshandlingsförmåga och självbestämmanderätt 

Inledningsvis ska nämnas 6 kap. 11 § i föräldrabalken (FB) enligt vilken ett barns 

vårdnadshavares bestämmanderätt stadgas. Det är både en rätt och en skyldighet för 

vårdnadshavaren att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, men 

vårdnadshavaren ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn 

till barnets vilja. Enligt föräldrabalken får barn över 16 år själva råda över sina inkomster 

och driva egna rörelser för det fall föräldrarna godkänt det. Barn, som är över 16 år, får 

också ingå anställningsavtal efter förälders godkännande. Däremot gäller att ett 

anställningsavtal får sägas upp och utan att det krävs samtycke får barnet sedan ingå nytt 

sådant avtal om annat arbete av liknande slag.144 Vidare följer av föräldrabalkens 21 kap. 

5 § att om barnet nått en sådan ålder och mognad att dess vilja borde beaktas kan inte en 

verkställighet av exempelvis en dom om vårdnad ske mot barnets vilja. Ett barn som har 

fyllt 12 år får inte, som huvudregel, adopteras utan eget samtycke.145 Därutöver gäller att 

barnet i samband med faderskaps- och underhållsfrågor har talerätt men inte 

processbehörighet.146 

Av patientlagen147 följer att patienten som huvudregel ska samtycka till vård. Är patienten 

ett barn ska barnets inställning till vården i största möjliga mån klarläggas och beaktas. 

                                                 

143 Singer, A, Barnets bästa, s. 296.  
144 9 kap. 3-6 §§ FB.  
145 4 kap. 5 § FB.  
146 3 kap. 3 och 5 §§ samt 7 kap. 2 § FB.  
147 SFS 2014:821. 
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Barnets inställning ska även här tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad.148 

När det gäller forskning och det är ett barn som är forskningsperson ska barnet informeras 

om och sedan samtycka till att forskningen genomförs. Detta gäller när barnet fyllt 15 

men inte 18 år, och inser vad forskningen innebär. Enligt socialtjänstlagen149 har barn 

som fyllt 15 år rätt att själv föra sin talan150, detta gäller även enligt lagen om särskilda 

bestämmelser om vård av unga och lagen om psykiatrisk tvångsvård151. Enligt den 

sistnämnda gäller även att ett barn under 15 år ska höras om det är till nytta för 

utredningen och det kan antas att barnet inte tar skada av att höras.152 Av 

rättegångsbalkens 36 kap. § 1 följer att ett barn kan höras oberoende av sin ålder men att 

hänsyn måste tas till omständigheterna huruvida ett barn under 15 år kan höras. Ett barn 

under 15 får inte heller erlägga vittnesed153, vilket såklart påverkar i vilken omfattning 

barn används som vittnen. Av brottsbalken följer att barn inte kan dömas för påföljd för 

brott som denne begått innan han eller hon fyllt 15 år. Vidare gäller enligt brottsbalken 

att sexuellt umgänge är kriminaliserat vad gäller barn under 15 år. Enligt offentlighets- 

och sekretesslagen (OSL) gäller sekretess även gentemot ett barns vårdnadshavare, med 

undantag för vårdnadshavarens bestämmanderätt i 6 kap. 11 § FB. I de fall undantaget är 

tillämpligt följer att vårdnadshavaren ensam eller tillsammans med barnet, beroende på 

dess ålder och mognad, förfogar över sekretessen till skydd för barnet.154  

Något som också är av intresse i sammanhanget är reglerna om gåvor till barn. 9 kap 

1 § FB har till syfte att skydda barn från ekonomiskt ofördelaktiga rättshandlingar. Dvs. 

den hindrar inte ett barn från att ingå, för denne, helt fördelaktiga avtal.155 Det krävs 

emellertid att rättshandlingen innebär att varje ekonomisk risk är utesluten, det räcker 

således inte att det är en till helheten sett fördelaktig rättshandling. Har barnet tagit emot 

en gåva som denne inte helt förstår innebörden av, eller som innebär en ekonomisk risk, 

kan gåvogivaren frånträda avtalet om inte föräldern ger sitt samtycke.156 Ett intressant 

uttalande av Lagrådet gällande barn och ungdomars medlemskap i trossamfund anger att 

när det gäller sådana ”högst personliga angelägenheter” såsom trostillhörighet, får det 

                                                 

148 4 ka. 3 § patientlagen. 
149 SFS 2001:453.  
150 11 kap. 10 § socialtjänstlagen.  
151 36 § lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 1990:52, LVU) respektive 44 § st. 1 

lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128).  
152 44 § st. 2 lagen om psykiatrisk tvångsvård.  
153 36 kap. 13 § rättegångsbalken.  
154 12 kap. 3 § st. 2 OSL (SFS 2009:400).  
155 SOU 2004:112, s. 216.  
156 A. bet., s. 217.  
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antas följa av allmänna rättsgrundsatser att t.ex. en 17-åring har möjlighet att bestämma 

själv.157 

Sammantaget kan sägas att när det väl stadgats en åldersgräns är den sällan lägre än 

15 år. Detta talar enligt mig, och även regeringen, för att det är tveksamt att denna 

åldersgräns bör sättas lägre än så även inom dataskyddsregleringen.158 Det är emellertid 

ett område som aktualiserar yttrandefrihet på ett annat sätt än ovannämnda områden, 

vilket talar till fördel för en lägre åldersgräns. Detta särskilt eftersom flera av de hemsidor 

som berörs av regleringen riktar sig till barn som är yngre än 15 år. Det får vidare anses 

tydligt att utgångspunkten för alla åldersgränser är att skydda barnet och det görs sällan 

avvägningar ur ett rättighetsperspektiv. Lagrådet är visserligen, i uttalandet avseende 

medlemskap i trossamfund, inne på det som hastigast men utgångspunkten är generellt 

sett att barn inte ska bemyndigas – de ska skyddas av bättre vetandes, dvs. föräldern, 

vårdnadshavaren eller förmyndaren. 

  

                                                 

157 Prop. 1997/98:116, s. 182.  
158 Prop. 2017/18:105, s. 70.  
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5 COPPA 

5.1 Inledning 

Artikel 8 i GDPR har tagit inspiration från den amerikanska motsvarigheten, Children’s 

Online Privacy Protection Act (COPPA). Med anledning av vägledning på området från 

EU-rättsliga instanser är det användbart att ta ledning av hur COPPA tillämpas i USA. I 

det här kapitlet framställs därför historiken bakom COPPA, hur den tillämpas och vilken 

kritik regleringen emottagit. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om hur COPPA förhåller 

sig till GDPR.  

 

5.2 Bakgrund 

COPPA antogs 1998 och är en amerikansk federal lagstiftning. Den har sin utgångspunkt 

i en undersökning som utfördes av Federal Trade Comission (FTC) under våren 1998 

avseende olika internetaktörers datainsamling och integritetsskyddsrutiner.159 Resultatet 

av undersökningen visade att 85 % av alla hemsidor samlade in uppgifter från användarna 

och att det endast var 14 % av dessa som tillhandahöll sina användare en integritetspolicy. 

Detsamma gällde för hemsidor som riktade sig till barn, majoriteten av dem samlade in 

unga barns personuppgifter men få hade en integritetspolicy.160 

Avsaknaden av information till föräldrar och möjligheten för föräldrar att utöva 

kontroll över barnens personuppgifter gjorde att FTC ansåg att detta var särskilt 

oroväckande. Förslaget från FTC var därför att kongressen skulle utveckla en lagstiftning 

som sätter föräldern i kontroll över hur deras barns personuppgifter används i en 

internetmiljö. Detta för att säkerställa ett skydd för barnen och att föräldrarna har kunskap 

om, och kontroll över, insamlingen av personuppgifter från deras barn.161 FTC menade 

vidare att barn vanligtvis saknar förmåga och omdöme för att kunna ge ett giltigt 

samtycke till att deras personuppgifter lämnas ut, detta särskilt när barnet erbjuds något i 

gengäld för informationen, t.ex. att få spela ett spel eller vara medlem i ett forum.162 Det 

underströks att dessa frågor är av särskild vikt på grund av barns särskilda utsatthet och 

                                                 

159 FTC, Privacy Online: A Report to Congress.  
160 A.a., s. ii f.  
161 A.a., s. iii 
162 A.a., s. 6.  
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sårbarhet, det enkla sättet informationen kan samlas in, och onlinemiljöns förmåga att 

kringgå förälderns ”gate-keeper”-roll.163  

De fyra målsättningar som utvecklades bakom COPPA är i korthet följande, 1) att 

förbättra föräldrars insyn och inblandning i barnets internetanvändande för att skydda 

barnets integritet i onlinemiljön, 2) att förbättra föräldrars insyn och inblandning i barnets 

internetanvändande för att skydda barnet i onlinemiljön, såsom chattrum och hemsidor 

där barn kan göra offentliga inlägg innehållandes personuppgifter, 3) att upprätthålla 

säkerheten för barns personuppgifter online, 4) att skydda barns integritet genom att 

begränsa insamlingen av personuppgifter utan förälders samtycke. Lagstiftningen ska 

uppnå dessa mål på ett sätt som bevarar barnets interaktivitet på internet och dess tillgång 

till information. COPPA röstades igenom i oktober 1998 och trädde ikraft i april 2000.  

Som en allmän regel gäller att onlinetjänster som riktar sig direkt till barn eller som 

har faktisk vetskap om att de har användare under 13 år måste ha förälders samtycke 

innan de samlar in barn under 13 års personuppgifter. COPPA omfattar endast 

kommersiella tjänsteleverantörer. Ett verifierbart samtycke innebär enligt regleringen att 

onlinetjänsten måste säkerställa, med hänsyn till tillgänglig teknologi, att den person som 

tillhandahåller samtycke är barnets förälder. Det finns emellertid en rad undantag för bl.a. 

onlinetjänster som endast samlar in uppgifterna för engångsanvändning och utskick av 

nyhetsbrev förutsatt att föräldern har möjlighet att opt-out i efterhand.  

 

5.3 COPPA och yttrandefrihet  

COPPA fick en del kritik164 av flera instanser som menade att kravet på förälders 

samtycke strider mot allas rätt till yttrandefrihet i det första konstitutionstillägget. Här ska 

endast kort nämnas att även i USA anses barn inkluderade, om än i något mer begränsad 

omfattning än i EU, i samma fri- och rättigheter som vuxna.165 Precis som i europeisk 

lagstiftning är inte yttrandefriheten absolut utan kan inskränkas med hänsyn till olika 

omständigheter. Center for Democracy and Technology (CDT), tillsammans med The 

American Civil Liberties Union och the American Library Association, anförde att 

COPPA borde ålägga de internetaktörer som insamlar personuppgifter skyldigheter 

                                                 

163 FTC, Privacy Online: A Report to Congress, s. 5.  
164 Szoka, B, Thierer, COPPA 2.0: The New Battle over Privacy, Age Verification, Online Safety & Free 

Speech, s. 10. 
165 Se bland annat: Tinker v. Des Moines Independent Community School District, 393 U.S. 503 (1968), 

och Planned Parenthood of Cent. Mo. v. Danforth, 428 U.S. 52 (1976).  
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snarare än att reglera barns beteende och begränsa barns yttrandefrihet.166 De menade 

vidare att definitionerna av ”disclosure” och ”collection”167 gick bortom det lagstadgade 

språket och att det hotade att rubba balansen mellan att skydda barns integritet och att 

säkerställa deras förmåga att delta i en onlinemiljö. Kritiken besvarades med att FTC i 

sitt sista utkast ändrade definitionerna och gjorde dem snävare, vilket CDT och de andra 

förespråkarna för yttrandefriheten ställde sig positiva till. 

Kritiken fortsatte däremot att strömma in från andra håll. Kritiken bestod bl.a. i att 

regleringen kränker internetaktörers yttrandefrihet då den indirekt att tvinga dem att 

censurera sitt innehåll, dvs. uppmuntrar aktörerna att inte dela med sig av innehåll till 

barn. Därutöver bestod kritiken i att det strider mot första konstitutionstillägget därför att 

det påför internetaktörer en ekonomisk börda beroende på innehållet i yttrandena, dvs. 

beroende på om de riktar sig till barn eller inte.168 För att en inskränkning i 

yttrandefriheten ska tillåtas krävs det  att det är berättigat utan hänvisning till innehållet, 

att det är snävt anpassat för att möta ett betydande allmänt intresse, och att det lämnar 

öppet alternativa kanaler för kommunikation av informationen.169 I amerikansk praxis på 

delstatsnivå har domstolarna uttalat sig om möjligheten att inskränka information till 

barn, bl.a. vad gäller begränsning av tillgång till våldsamma dator- och tv-spel. I 

American Amusement Machine Ass’n v. Kendrick anfördes det att skydda barn från 

våldsamma bilder och filmer skulle lämna barnen oförmögna att hantera den värld som 

vi känner till. När ett sådant dator- eller tv-spel som var för handen i målet kräver 

förälderns samtycke ansåg domstolen att det var en tydlig begränsning av barnets 

rättigheter enligt första konstitutionstillägget.170 I Turner Broadcasting Systems v. 

Federal Communications Commission uttalade domstolen att det inte är godtagbart att 

inskränka yttrandefriheten med hänvisning till en tidigare eller framtida skada. 

Lagstiftaren måste kunna visa på verklig skada171, inte spekulativ skada, samt att 

regleringen kommer att lindra dessa skador på ett direkt och materiellt sätt.172 

Lagstiftningsförfarandet bakom COPPA är i stort sett endast baserat på potentiell skada i 

                                                 

166 Szoka, B, Thierer, COPPA 2.0: The New Battle over Privacy, Age Verification, Online Safety & Free 

Speech, s. 10. 
167 Svenska: ”avslöjande” respektive ”insamling”, i relation till avslöjande och insamling av (barns) 

personuppgifter.  
168 Warmund, J, Can COPPA Work? An Analysis of the Parental Consent Measures in the Children’s 

Online Privacy Protection Act, s. 212.  
169 Clark v. Community for Creative Non-Violence, 468 U.S. 288, s. 293 (1984).  
170 Am. Am. Mach. Ass’n v. Kendrick, 244 F.3d, s. 578 f.  
171 Eng. “real harms”.  
172 Turner Broadcasting System, Inc. v. FCC, 512 U.S. 622, s. 665.  
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den del det rör marknadsföring till barn, medan hänvisningen till pedofiler och sexuella 

övergrepp får anses falla inom ”verklig skada”. Det kan vidare ifrågasättas huruvida 

regleringen är så pass snäv i sin inskränkning som krävs, om den verkligen kan anses 

lämna öppet för alternativa vägar för kommunikation.  

Det ska tilläggas att det under lagstiftningsförfarandet av COPPA lades fram ett förslag 

på att internetaktörer skulle tillhandahålla föräldrarna information även avseende barn 

mellan 12 och 17 år.173 Detta förslag förkastades på grund av att många instanser ansåg 

att det var en alltför långtgående inskränkning i barnens yttrandefrihet. Center for 

Democracy and Technology, CDT, framförde att de ansåg att förslaget snarare 

undergräver än stärker integritetsskyddet för ungdomar.174  

 

5.4 COPPA och resultat 

Det är intressant att se vad COPPA genererat för resultat i relation till de mål som nämnts 

i avsnitt 5.2. Enligt Szoka och Thierer har COPPA gett upphov till viss förändring, bl.a. 

har det skapats hemsidor riktade till barn som är väldigt strikt avgränsade till sin 

utformning medan vissa hemsidor har börjat ta betalt för inträde. Dessutom har antalet 

hemsidor som riktar sig till barn under 13 minskat kraftigt.175 Avseende de strikt 

avgränsade hemsidorna anser Szoka och Thierer att även om det är en konsekvens av 

COPPA är den enda anledningen till att barn är säkrare på sådana hemsidor att det inte 

används av äldre, eftersom det har en så bristande funktionalitet. Vad avser de hemsidor 

som numera börjat ta betalt är det ett effektivt sätt för hemsidorna att inhämta samtycke 

från föräldrarna, när föräldern godkänner att deras kreditkort används passar hemsidorna 

på att inhämta samtycke till deras barns personuppgifter. Detta undgår barnen emellertid 

enkelt genom att ljuga om sin ålder. Argumentet från FTC:s sida är dock att det i de flesta 

fallen får barnen att prata om hemsidorna med sina föräldrar och på så sått ökas förälderns 

inblandning i och förståelse för barnets beteende på internet. Szoka och Thierer menar att 

en hemsida, bara för att den är COPPA-kompatibel, inte på något sätt garanterar att det 

                                                 

173 105th Congress 2d Session, S.2326, s. 6.  
174 Mulligan, D, Testimony before the Senate Committee on Commerce, Science and Transportation 

Subcommittee on Communications, 23 september 1998. 
175 Szoka, B, Thierer, COPPA 2.0: The New Battle over Privacy, Age Verification, Online Safety & Free 

Speech, s. 12.  
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inte finns risker och faror för barnet. På samma sätt som ett barn ljuger om sin ålder kan 

ju en vuxen göra det.176 

Sammantaget ska sägas att när det gäller COPPA ställs man, inte helt oväntat, inför 

samma frågeställningar som vid den svenska och den europeiska regleringen. Dvs. 

huruvida behovet av att skydda barnen från risker på internet kan väga upp för 

inskränkningen i barnens yttrandefrihet och integritet och hur vi på bästa sätt tillvaratar 

barnens rätt till och skydd för sin integritet.  

 

5.5 COPPA och GDPR 

5.5.1 Allmänt 

I kommissionens arbetsdokument av den 25 januari 2012 framgår uttryckligen att man 

vid skapandet av GDPR använde COPPA som en riktlinje vad gäller åldersgränsen. Där 

anförs att de särskilda reglerna om samtycke i en onlinemiljö för barn under 13 år, för 

vilka förälders samtycke krävs, är inspirerat av COPPA och förväntas inte ålägga olika 

internetaktörer en oskälig börda.177 Vidare menar de att det är fördelaktigt för olika 

internetaktörer eftersom dessa då inte behöver anpassa sig till ett nytt regelverk med ny 

åldersgräns.178 I ett av ordförandeskapets utkast, som nämnts ovan, framgår att 

kommissionen ansåg att  13-årsgränsen var en existerande standard.179 I slutet av GDPR:s 

lagstiftningsprocess startade USA en lobbyverksamhet emot det läckta GDPR-förslaget, 

varpå ett informellt brev cirkulerade runt innehållandes bl.a. kritik mot förslagets 

åldersgräns.180 Vid den här tidpunkten var den föreslagna definitionen av barn alla 

personer under 18 år, vilket USA i sitt brev anförde inte var lämpligt eller genomförbart 

dels på grund av praktiska svårigheter men också för att det kan strida mot äldre barns 

rätt till yttrandefrihet och informationsfrihet.181 

Åldersgränsen på 13 år i COPPA sattes först efter att förslag lämnats både på 18 och 

16 tidigare under lagstiftningsprocessen. Macenaite och Kosta menar att GDPR:s val av 

13 år kan ifrågasättas, eftersom USA antog 13-årsgränsen som en politisk kompromiss 

                                                 

176 Szoka, B, Thierer, COPPA 2.0: The New Battle over Privacy, Age Verification, Online Safety & Free 

Speech, s. 13 ff.  
177 SEC(2012) 72 final, s. 68.  
178 A.a., s. 68.  
179 Förslag till dataskyddsförordning, 17831/13, s. 87 
180 EDRI, US lobbying against draft Data Protection Regulation.  
181 Informal Note on Draft EU General Data Protection Regulation, s. 5.  
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snarare än ett välavvägt och välmotiverat beslut.182 Vidare är det naturligtvis skillnad i 

den onlinemiljö vi lever i nu, till skillnad mot den som rådde vid antagandet av COPPA. 

Det kan därför, anser Macenaite och Kosta, ifrågasättas 1) om den europeiska lagstiftaren 

tagit i beaktning huruvida 13-årsgränsen är lämplig i dagens onlinemiljö och om den 

möjliggör en effektiv begränsning av de risker som dagens komplexa 

datainsamlingsförfaranden medför, 2) om den speglar de europeiska kulturella och 

rättsliga traditionerna, och 3) om den är i linje med empiriska undersökningar om barns 

internetanvändande.183 Författarna menar vidare att den europeiska lagstiftaren borde 

undersökt och övervägt den eventuella negativa inverkan en åldersgräns och ett 

föräldrasamtycke kan ha på ett barns rättigheter som helhet. Hade en sådan bedömning 

gjorts skulle lagstiftaren behövt föra diskussioner kring GDPR:s konsekvenser i relation 

till barnets rättigheter i barnkonventionen och huruvida GDPR är förenlig med 

densamma. Macenaite och Kosta understryker vidare att sådana förhandsbedömningar 

därtill är en central del i EU:s arbete med att integrera barns rättigheter i all EU-

reglering.184 

 

5.5.2 Erbjudande av informationssamhällets tjänster direkt till barn 

Som nämnts ovan under avsnitt 3.6.2 är det inte helt klart hur rekvisitet om att erbjudande 

av informationssamhällets tjänster sker ”direkt” till barn ska tolkas i GDPR. COPPA 

gäller för internetaktörer och internettjänster som är ”directed” till barn, dvs. som riktar 

sig till barn, eller som har vetskap om att de samlar in personuppgifter från barn. Det är 

alltså en liknande, dock inte exakt likadan, lydelse i de båda regleringarna. COPPA har 

dock ett något vidare tillämpningsområde genom den sistnämnda meningen, att det räcker 

att internetaktören eller -tjänsten har vetskap om att behandlingen avser barns 

personuppgifter. I förhållande till GDPR innebär avsaknaden av en sådan skrivelse att 

även sådana aktörer som förvisso känner till att det är barn som använder deras tjänster, 

men som inte har för avsikt att sälja sina tjänster till barn, inte skulle omfattas av 

regleringen. För att avgöra huruvida en tjänst riktar sig till barn enligt COPPA finns flera 

faktorer som ska beaktas, bl.a. dess ämne och syfte, visuella innehåll, användning av 

animerade figurer eller barnorienterade aktiviteter och stimulanser, ålder på modeller, 
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språk eller andra egenskaper hos tjänsten, eller huruvida reklam som marknadsförs eller 

visas på tjänsten riktar sig till barn.185 FTC ska även ta hänsyn till tillförlitliga empiriska 

bevis avseende den faktiska publiken och den avsedda publiken till tjänsten.  

Exempelvis de nyanserade riskbaserade kraven för föräldrasamtycke som finns i 

COPPA borde ha övervägts av den europeiska lagstiftaren. Under COPPA är de 

internetaktörer som inte är interaktiva eller som inte delar barns personuppgifter 

undantagna från regeln om föräldrasamtycke. När en tjänst använder barns 

personuppgifter för interna ändamål tillämpas en light-version av samtycke, såsom att 

skicka ett mail till föräldern och be om bekräftelse efter att ha fått förälderns respons.  

 

5.5.3 Verifiering 

Enligt GDPR ska en personuppgiftsansvarig göra ”rimliga ansträngningar” (eng. 

reasonable efforts) för att kontrollera att samtycket godkänts av person med 

föräldraansvar. Det finns ingen närmare beskrivning av vad en sådan rimlig ansträngning 

är eller hur det ska gå till i praktiken. FTC har emellertid gjort en sammanställning över 

metoder som möter det i COPPA stadgade kravet på ”reasonable efforts”. Dessa 

inkluderar att tillhandahålla ett formulär som signeras av föräldern, att använda ett 

kreditkort eller annat betalningssystem som meddelar kontoinnehavaren om varje 

transaktion, att ringa till ett telefonnummer bemannat av utbildad personal, att delta i en 

videokonferens, att tillhandahålla kopia av ID-handling som kontrolleras mot en databas, 

att tillhandahålla utmanande kunskapsbaserade frågor som inte kan besvaras av annan än 

förälder eller att verifiera bild av ID-handling mot annan bild av föräldern med hjälp av 

ansiktsigenkänningsteknologi. Åldersverifiering är en av anledningarna till att COPPA 

utsatts för kritik för att vara ineffektiv och medför stora implementerings- och 

tillämpningsproblem.186 

 

5.6 Sammanfattning 

GDPR:s reglering av barn är i princip en kopia av amerikanska COPPA. Den europeiska 

lagstiftaren har valt att utforma GDPR på samma sätt som COPPA utan att närmare 

diskutera den kritik som COPPA erhållit, eller för den delen att COPPA nästan är lika 
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gammal som dataskyddsdirektivet. Det kan visserligen finnas skäl att ha en reglering som 

klingar väl med den amerikanska eftersom det sker dataöverföringar i stor utsträckning 

mellan EU och USA. Emellertid kan det ifrågasättas om det amerikanska sättet att 

lagstifta är något som är önskvärt inom EU med tanke på de stora skillnaderna mellan 

rättssystemens tillämpning, kultur och historia. Utblicken mot COPPA ger en mer 

nyanserad syn på GDPR, eftersom lagstiftningarna i princip är identiska har den 

europeiska lagstiftaren getts möjligheten att undvika de fallgropar och de eventuella 

tillämpnings- och tolkningsproblem som COPPA medförde. Det får således anses 

anmärkningsvärt att detta inte problematiserats i större utsträckning under 

lagstiftningsförfarandet av GDPR.  

Den amerikanska lagstiftningen, som har sitt upphov i en granskning utförd av FTC, 

antogs i syfte att ge föräldrar mer insyn i barnens förehavanden på internet vilket 

därigenom skulle skydda barnen från integritetsintrång. Det här var nästan 20 år sedan. 

Idag är det rättsliga klimatet ett annat och särskild beaktning bör här tas till 

barnkonventionens erkännande av barn som rättighetsinnehavare. Det kan ifrågasättas 

huruvida det har gjorts i den utsträckning som är nödvändig av den europeiska 

lagstiftaren. 
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6 Kontroll kontra bemyndigande  

6.1 Inledning  

Rådets beslut att höja åldersgränsen från 13 till 16 år efterföljdes av en kritikstorm som 

tolkade bestämmelsen som att den innebar ett förbud för barn att använda sociala medier. 

Genom en sådan tolkning är det naturligtvis en uppenbar attack mot barns rättigheter, i 

synnerhet yttrande- och informationsfriheten. Verkligheten är emellertid sådan att det inte 

innebär ett absolut förbud – barnet måste bara få sin förälders godkännande. Nedan följer 

en diskussion kring barns skyddsbehov kontra dess självbestämmanderätt, huruvida 

barnet bör kontrolleras eller bemyndigas. Detta kapitel syftar till att analysera GDPR:s 

reglering avseende barns samtycke ur ett rättighetsperspektiv med barnet i fokus. Således 

inleds kapitlet med en genomgång av barnets rättigheter i barnkonventionen samt 

institutet av barn som rättighetsinnehavare. Sedan följer en presentation av de 

huvudsakliga argumenten för och emot skydd respektive bemyndigande.  

 

6.2 Barnkonventionen och barn som rättighetsinnehavare 

6.2.1 Grundläggande principer  

När barnkonventionen antogs medförde den ett paradigmskifte från ett välfärdsbaserat till 

ett rättighetsbaserat synsätt avseende barn. Barn hade dessförinnan länge blivit 

behandlade som föremål för vuxnas skydd snarare än som subjekt för mänskliga 

rättigheter.187 Att barn erkänns som rättighetsinnehavare i sig själva, istället för personer 

som behöver skyddas genom specifika skyddsåtgärder, är en av grundpelarna i 

barnkonventionen. De fyra grundläggande principerna för barnkonventionen ska tas i 

beaktning vid all tolkning och tillämpning av alla barnets rättigheter. Principerna utgörs 

av (i) icke-diskriminering i art. 2, (ii) barnets bästa i art. 3, (iii) rätt till liv, överlevnad och 

utveckling i art. 6 och (iv) åsiktsfrihet och rätten att bli hörd i art. 12.188 Dessa principer 

ges en kort beskrivning i det följande.  

Principen om icke-diskriminering innebär en skyldighet för konventionsstaterna att 

respektera och säkerställa att varje barn tillerkänns alla rättigheter i konventionen utan 
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någon form av diskriminering. Principen innebär emellertid inte att alla barn ska 

behandlas exakt likadant, utan konventionen medger att olika fall kräver olika rättsmedel 

för att bäst tillvarata barnets fri- och rättigheter. Konventionsstaterna måste därför 

identifiera de barn för vilka tillvaratagandet av rättigheter kan kräva särskilda åtgärder.189 

Barn åtnjuter emellertid alltid samma rättigheter, oaktat vilken specifik situation det 

handlar om, och variation sker endast avseende tillämpningen och implementeringen av 

dessa rättigheter.  

Barns rätt till liv i art. 6 ålägger konventionsstaterna en skyldighet att garantera barns 

optimala utveckling, ett begrepp som enligt FN:s barnrättskommitté ska tolkas i sin 

bredaste bemärkelse som ett holistiskt koncept som omfattar barnets fysiska, mänskliga, 

andliga, moraliska, psykiska och sociala utveckling. Det kan argumenteras för att den 

personliga utveckling som avses även omfattar rätt till självbestämmande, och därmed 

även relaterat till den personliga integriteten. I sin välkända artikel från 1890 kopplar 

Warren och Brandeis ihop begreppen och anger att ”[N]ow the right to life has come to 

mean the right to enjoy life – the right to be let alone.”.190 Även andra koncept inom 

integritet kan påverka utvecklingen av ett barns identitet genom att låta dem ha frihet att 

hantera tillgång till jaget vilket, t.ex. ger barn rätt att skapa sina egna utrymmen för tankar, 

åsikter och identiteter. Utrymmen vari de kan utvecklas fritt utan sina föräldrars eller 

andras inblandning. Rätten till personlig integritet omfattar dock även en rätt till skydd 

för den personliga integriteten, både avseende respekt den enskildes individualitet och 

rykte, såväl som att uppmärksamma och respektera den enskildes rätt och förmåga att 

välja. Dessutom ger skyddet för den personliga integriteten en rätt för barn att ha sociala 

relationer av olika slag, vilket också bidrar till utvecklingen av barnets identitet.191  

Barnets rätt att bli hört innehåller inte endast en materiell rättighet för barn som har 

förmågan att bilda och uttrycka åsikter fritt, utan erkänner även att barns åsikter måste 

beaktas.192 Rätten att bli hörd är grundläggande för barns delaktighet i sitt eget 

beslutsfattande i synnerhet men även för ett fritt och öppet samhälle i allmänhet. Även 

här finns en koppling till skyddet för privatlivet och den personliga integriteten – eftersom 

det är genom dessa rättigheter som utrymme bereds för fritt formande av egna åsikter, 
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diskussioner och tankegångar.193 Rätten att bli hörd är naturligtvis också nära 

sammanlänkad med rätten till liv eftersom de ömsesidigt kan förstärka varandra. 

Slutligen är barnets bästa en av de mest fundamentala principerna i barnkonventionen 

och stadgas i art. 3. Häri anges att vid samtliga åtgärder avseende barn, oavsett om de 

företas av offentliga eller privata aktörer, ska barnets bästa tas i beaktning. Det saknas en 

närmare definition av vad barnets bästa egentligen är, vilket har varit avsiktligt för att 

åstadkomma varierande och skräddarsydda implementeringar av konceptet. Det måste 

göras en bedömning från fall till fall, vilket gör begreppet flexibelt och anpassningsbart. 

Det bör justeras och definieras utefter den specifika situation som tillämparen har för 

handen med hänsyn till barnets personliga sammanhang, situation och behov.194 Som 

redan nämnts ett par gånger i den här uppsatsen finns det uppenbara svårigheter med 

sådana regleringar som lämnar öppet för tolkningsfrihet. Risken i det här fallet är att 

avsaknaden av en definition gör att det lättare försummas, förbises eller rent utav helt 

ignoreras. Detta förhållande gäller särskilt i samband med onlinemiljöer där det finns 

resoluta kommersiella och statliga intressen som kan stå i motsats till barnets bästa och 

barnets eget intresse. Därutöver kan skyddet för barn i onlinemiljöer upplevas som dolda 

insatser för att främja statens befogenhet att undersöka och censurera privatpersoners 

handlingar, vilket kan anses vara ogynnsamt.195 

 

6.3 Skydd eller bemyndigande 

6.3.1 Allmänt 

Orsaken till att inställningen när det gäller barns dataskydd är, eller åtminstone har varit, 

inriktad på att skydda barnen från internet kan delvis bero på oron över att barnet ska 

utsättas för olika typer av brott på internet. En sådan överbeskyddande inställning kan 

emellertid leda till att barnets rättigheter vad gäller yttrande- och informationsfriheten 

och rätt till privatliv inskränks.196 Det krävs en avvägning mellan intresset av att skydda 

barnet från att exponeras för säkerhets- och integritetsrisker och barnets rätt till tillgång 

av information online. Vissa bestämmelser i dataskyddsförordningen kan tolkas som en 
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del i bemyndigandet av barn som internetanvändare. Exempelvis rätten att bli glömd, 

rätten till dataportabilitet och rätten till information. Alla dessa rättigheter ger användaren 

möjligheten att vara delaktig i onlinemiljön och reglerna utgör närmast verktyg för den 

enskilde att ta kontroll över sina personuppgifter. På den andra sidan finns de 

bestämmelser som syftar till att skydda barnet från viss exponering, dvs. förbudet mot 

profilering och den för läsaren väl bekanta art. 8 om föräldrakontroll.  

 

6.3.2 Skydd 

Integritetskommittén har haft i uppdrag att kartlägga och analysera faktiska och 

potentiella risker för intrång i den personliga integriteten som kan finnas i samband med 

användning av informationssamhällets tjänster. Sammantaget kom de fram till att det vid 

användning av sociala medier finns en rad risker, särskilt för unga användare som 

använder tjänsterna i större utsträckning än tidigare och som har en tendens att vilja 

publicera och lagra sådant innehåll som de senare i livet eventuellt kommer vilja radera.197 

Behandlingen är svår att överblicka och de personuppgiftsansvariga har ofta stora 

möjligheter att använda uppgifterna efter eget tycke. Till detta kommer att tekniken 

utvecklas konstant och mer och mer information delas, det blir således svårare och svårare 

för användare att ha kontroll över sina personuppgifter och förstå den detaljerade 

kartläggning som sker.198 Det är skyddet av barn som har föranlett regleringen om 

föräldrasamtycke i GDPR. Insamling, behandling och den ökande mängden 

personuppgifter påverkar barn och vuxna på samma sätt. De frågor som uppstår avseende 

barns skyddsbehov är dels huruvida barn faktiskt är mer sårbara, och dels huruvida 

föräldrarna är mer kapabla att fatta beslut kring barnets personuppgiftsdelning än barnet 

själv.  

Att föräldrar skulle vara bättre lämpade att fatta beslut om deras barns 

personuppgiftsbehandling kan ifrågasättas redan på den grunden att de troligtvis inte, 

precis som deras barn, är fullt medvetna om riskerna det innebär. Därtill återkommer här 

frågan kring samtycke som rättslig grund och huruvida det faktiskt är ett fungerande 

institut. Det behöver dock inte upprepas här.  

Till viss del är barn mer sårbara eftersom de ännu inte har erhållit samma mognads- 

och utvecklingsgrad som vuxna. Det faktum att barn skulle kunna vara mer sårbara än 
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vuxna kan legitimera att de tillerkänns extra skydd under GDPR. Emellertid kan denna 

mognads- och utvecklingsnivå variera kraftigt till följd av de kulturella, ekonomiska och 

sociala förhållanden som ett barn är uppvuxet i. Emellertid är frågan för handen huruvida 

det kan anses bevisat att barn inte kan eller bör ha möjligheten att samtycka till 

personuppgiftsbehandling, och huruvida det är i linje med regleringen i GDPR (och 

COPPA för den delen). Visserligen är det troligen större risk att ett barn på 12 år fattar 

irrationella och mer riskfyllda beslut än en vuxen person. Det kan emellertid ifrågasättas 

om det är ett särskilt riskfyllt beslut att skaffa en inloggning till t.ex. Facebook, vilket 

förmodligen oftast inte är ett beslut där barnet är utsatt för grupptryck eller emotionell 

påfrestning. Det kan tyckas att en tolvåring som kan bestämma själv över sin egen 

adoption bör kunna bestämma själv huruvida han eller hon ska ha en egen Facebook-

profil. Härvid ska det emellertid erinras att det är problematiskt att det generellt är svårt 

att ta till sig information om personuppgiftsbehandling och att det är svårt att förutse 

konsekvenserna av sitt handlande när det gäller personuppgifter på internet. Det kan dock 

argumenteras för att detta gäller oavsett ålder, och att ålder inte är avgörande för 

personens förståelse för tekniska förfaranden och risker med internetanvändande. Emot 

detta kan anföras att barnets förmåga att kritiskt granska och förhålla sig till manipulativ 

information troligen är lägre än en vuxen persons.199    

Att ålägga barn ansvar för att fatta rationella beslut avseende behandlingen av deras 

personuppgifter är enligt Savirimuthu både orealistiskt och betungande.200 Han menar att 

EU:s syn på barn som konsumenter är särskilt problematisk och att det inte finns 

tillräckliga skyddsmekanismer för barns personuppgifter. Det kan argumenteras för att 

bemyndigandet av barn och deras delaktighet i beslutsfattandet är svårt att motivera dels 

för att de underskattar hur informationen kan komma att skada dem, dels för att 

integritetspolicys är svåra att ta till sig och dels för att det är svårt att tillhandahålla 

information om potentiell skada.201  
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6.3.3 Bemyndigande 

Precis som det förstärkta skyddet för barn varit föräldrasamtyckets stöttepelare har det 

jag kallar för bemyndigande stått i spetsen för det motsatta, dvs. att barns autonomi och 

fri- och rättigheter ska trumfa skyddsbehovet. Barnets rätt till utveckling och principen 

om barnets bästa faller också in under denna punkt. Dessa måste alltid ställas mot skyddet 

mot risk och skada. Det är icke att förglömma i dessa sammanhang att barnets skydd för 

den personliga integriteten gäller även mot sina föräldrar. Ett problem med GDPR är just 

att den endast reglerar relationen mellan enskilda och företag eller myndigheter, inte 

relationen mellan enskilda. GDPR riskerar att uppmuntra föräldrar till mer 

föräldraövervakning än vad som är lämpligt i förhållande till barnets personliga integritet, 

yttrandefrihet etc.202 Således riskerar, paradoxalt nog, skyddslagstiftningen att inskränka 

barnets fri- och rättigheter istället för att tillvarata dem.  

Enligt Macenaite är åldersgränsen i GDPR både alltför omfattande och alltför 

överbeskyddande av flera olika skäl. Hon tar bl.a. upp att det är anmärkningsvärt FN:s 

barnrättskommitté förespråkar att barn ska inkluderas i beslutsfattandet om sig själva och 

att föräldrar ska ta hänsyn till barnets vilja i beslut som berör barnet medan åldersgränsen 

i GDPR gör det motsatta. Bestämmelsen i GDPR ger inget utrymme för att beakta barnets 

bästa, dess mognadsnivå eller inställning.203 Det är inte alltid möjligt för en förälder att 

förstå det intrikata, sociala samspelet som pågår bland barn på informationssamhällets 

tjänster. En sådan mekanism som föräldrasamtycket kan i själva verket begränsa barnets 

användning av, och integritet på, internet.204 Förälderns inställning till teknologin och 

interaktion med densamma återspeglas ofta i hur väl barnet kan hantera det.205 Därutöver 

är avsaknaden av hänsyn till barnets utvecklingsförmåga problematisk, särskilt för äldre 

barn som borde involveras i beslutsfattandet gällande deras personuppgifter. Barn kan 

visserligen förtjäna ett särskilt skydd, men de måste samtidigt introduceras och anpassas 

till en värld där de kan fatta beslut för sig själva och ta ansvar för sina handlingar. 

Macenaite anför vidare att art. 12 i barnkonventionen, som den rättsprincip det är, ska 

beaktas vid tolkning av alla andra barnets rättigheter. Enligt Macenaite misslyckas 

förordningen på flera plan, bland annat genom att fastställa en viss åldersgräns istället för 
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att tillämpa en gradvis skala.206 Hänsyn bör tas till barnets ålder och mognad och genom 

en definitiv åldersgräns finns det ingen gradvis ökning av barnets delaktighet och sålunda 

heller ingen hänsyn till barnets faktiska mognad. Hon menar vidare att förordningen står 

i direkt motsats till barnkonventionens art. 12 om barns rätt att bli hörda och tagna på 

allvar.207 Det kan också ifrågasättas huruvida barnet faktiskt kan tillvarata de rättigheter 

som de facto syftar till att bemyndiga, dvs. bl.a. rätten att bli glömd och rätten till 

information,  när själva behandlingen kräver förälderns samtycke. Barnets rättigheter 

kommer i praktiken förmodligen alltid involvera förälderns insyn.208 

Mathiesen anför att även om inte barn ännu innehar den nivå av självbestämmanderätt 

som vuxna bör den nivå de faktiskt har uppnått respekteras, eftersom de redan är 

rationella (mer eller mindre åtminstone) människor.209 Därutöver, även om ett barn ännu 

inte har uppnått en sådan nivå som är lämplig för att fatta beslut som sina personuppgifter 

eller sin personliga integritet, kan det argumenteras för att det finns en skyldighet för 

föräldrar och andra auktoriteter att hjälpa barnet att komma dit. Det kan således rent utav 

vara en nödvändighet att låta barnet ha ansvar för sin egna personliga integritet för att 

kunna bli en självständig, självbestämmande person.210 Barnets självbestämmanderätt är 

dynamisk innebärande att barnets bästa är temporärt och ett beslut kan behöva omprövas 

under barnets uppväxt. Dessutom bör barnets självbestämmanderätt utvidgas ju äldre och 

mognare barnet blir. Ett kompetent barn ska således ges möjlighet att bestämma så länge 

inte beslutet riskerar att skada barnets hälsa och utveckling.211 

 

6.4 Sammanfattning 

En alltför beskyddande inställning kan begränsa barns rätt till delaktighet och utveckling 

på ett oskäligt sätt. Föräldrar har visserligen ett ansvar för att skydda barnen, vägleda dem 

och informera dem om riskerna i en onlinemiljö. Det finns dock en risk att föräldern blir 

överbeskyddande – vilket kan resultera i att barnets fri- och rättigheter inskränks. En 

lagstiftning som inte tar hänsyn till barnets mognads- och utvecklingsnivå riskerar att 
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inskränka barnets möjlighet att uttrycka sig, att utvecklas och riskerar att beröva dem på 

kunskap. Det är förenat med stora risker att sätta en definitiv åldersgräns, eftersom barnets 

förmåga att fatta beslut avseende sina personuppgifter varierar från individ till individ.  

Det har i den här uppsatsen tidigare ifrågasatts huruvida den europeiska lagstiftaren 

har tagit tillräcklig hänsyn till barns fri- och rättigheter (i den mening de är 

rättighetsinnehavare) och det kan efter detta kapitel konstateras att det saknas 

diskussioner likt de ovan i lagstiftningsprocessen, motiveringen och förslaget till GDPR. 

Den svenska lagstiftaren har gjort ett försök att föra diskussionen till bordet, men har inte 

heller gjort det i en särskilt stor utsträckning. Det kan därtill föras hur många diskussioner 

på nationell nivå som helst, GDPR som rättsakt är dock en förordning och vad den 

nationella lagstiftaren anser om införandet av en åldersgräns saknar därvid i princip 

betydelse.  
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7 Avslutande kommentar 

Integritetsskyddet måste hålla jämna steg med förändringarna i teknik och samhällets 

användning av tekniken. När vi betraktar integritet i denna föränderliga 

kommunikationsmiljö måste vi konstant och konsekvent ifrågasätta tidigare antaganden 

och de rättsliga skillnader som baseras på dem. Det är ännu viktigare att vi ifrågasätter 

huruvida de ger det skydd som återspeglar vårt engagemang vad gäller den enskildes 

integritet och frihet. Integritetsskyddet i onlinemiljön uppnås bäst genom en kombination 

av lagstiftning, självreglering och teknik.  

Integritetsskyddet måste också hålla jämna steg med de personer som använder sig av 

de nya teknikerna i störst utsträckning, dvs. barn och ungdomar. Barn och ungdomars 

egen syn på onlinemiljön och dess risker och möjligheter tas inte alltid på allvar. De vuxna 

på andra sidan spektrumet ser ofta den nya tekniken, till skillnad från barnen, som något 

mystiskt och hotfullt när det gäller sociala normer och utbildningsstandarder. Deltagandet 

i onlinemiljön betyder mer än att endast få tillgång till ”seriös” samhällsinformation och 

kultur, det innebär också en möjlighet att delta i sociala aktiviteter. Tillgång till denna 

onlinemiljö är en förutsättning för deltagande i de flesta sociala sammanhang som finns 

för barn och unga. Sociala medier blir en av de främsta institutionerna av peer-culture, 

och har till stor del tagit över den rollen från tidigare viktiga sociala utrymmen såsom 

skolan, köpcentrum, hemmet och gatan. Även om offentliga institutioner inte 

nödvändigtvis behöver vara en del av att instruera eller övervaka barns användning av 

sociala medier kan de vara viktiga för att möjliggöra deltagandet i dessa aktiviteter och 

öka deras omfattning. Sociala aktiviteter på internet är utgångspunkten för att 

experimentera med digital media och självuttryck.  

Den sociala interaktionen i onlinemiljön skiljer sig väsentligt från den hos äldre 

generationer och är i ständig förändring. Det är inte sällan föräldrar helt saknar vetskap 

om de sociala normerna för onlinekommunikation eller hur man får tillgång till dem. Ett 

barn som är mycket aktivt på sociala medier i kombination med en förälder som inte är 

det kan skapa en klyfta som gör det svårt för en förälder att förstå och övervaka barnets 

interaktion. Det är därför inte lämpligt att i samtliga fall att ge föräldern mandatet att 

begränsa barnets tillgång till onlinemiljön. Det som ses som enkla förbud, tekniska hinder 

eller tidsgränser för användning av internet kan uppfattas som mycket inskränkande 

åtgärder för barnet. Att föräldern i en sådan situation inte skulle ge sitt samtycke till ett 

socialt medium som barnets vänner använder i stor utsträckning kan vara helt avgörande 
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för, inte bara på vilket sätt, utan huruvida, barnet överhuvudtaget interagerar med sina 

vänner.  

Den ökande betydelsen för barns rättigheter i EU:s lagstiftningsapparat, de ökade 

riskerna för barn vid internetanvändande och komplexa datainsamlingsmetoder på 

internet har drivit EU till en reglering som ger barns personuppgifter ett särskilt skydd. 

GDPR har i enlighet med detta fastställt kravet på föräldrasamtycke för behandling av 

personuppgifter för barn under 16 år, om inte nationell lagstiftning anger en lägre 

åldersgräns. Genomgången av lagstiftningsförfarandet avseende GDPR avslöjar bristen 

på välmotiverade beslut bakom de bestämmelser som slutligen antogs. Huvuddelen av 

GDPR-debatten är tyvärr till stor del fokuserad på de artiklar som har en direkt ekonomisk 

inverkan på tillsynsmyndigheterna och den digitala inre marknaden – istället för skyddet 

av enskilda personer – vilket resulterade i en art. 8 som inte genomgick särskilt stora 

förändringar under lagstiftningsprocessen och de förändringar som väl skedde var inte 

särskilt välmotiverade. Den europeiska lagstiftaren valde att i princip kopiera 

föräldrasamtycket från COPPA i sitt förslag till GDPR, utan att ta hänsyn till den kritik 

som framförts gällande ineffektiviteten av samtycket och olika funktioner för verifiering. 

Skyddet för barns personuppgifter har till synes aldrig diskuterats nyanserat under 

lagstiftningsprocessen. Den förändring som skedde var att åldersgränsen ändrades och att 

det beslutades att ge medlemsstaterna mandat att välja själva.  

Till följd härav lämnades EU utan en sammanhängande och enhetlig åldersgräns på 

den digitala inre marknaden och undergrävde således den mycket eftersträvade 

harmoniseringseffekten av GDPR. Samtliga EU-institutioner inblandade i 

lagstiftningsförfarandet misslyckades med att ifrågasätta åldersgränsen för samtycke, här 

åsyftar jag dess vara eller icke vara, inte vilken siffra. Det saknas också en bedömning av 

konsekvenserna av GDPR på barns rättigheter och en bedömning av huruvida en viss 

formulering kan påverka effektiviteten av föräldrasamtycket. Det diskuterades heller 

aldrig huruvida det kan finnas en mer nyanserad version av föräldrasamtycket än den från 

1998 års COPPA. Dessa misslyckanden resulterar i en lagstiftning som kommer ställas 

inför en hel del praktiska utmaningar vad gäller både tolkning och genomförande.  

GDPR ålägger vidare föräldrar och barn en alltför stor börda genom att be dem att fatta 

välgrundade beslut om sina personuppgifter i en tekniskt komplex onlinemiljö. Fokus 

borde istället ligga på begränsningar och hinder för den personuppgiftsbehandling som 

inte är önskvärd och som lagstiftaren genom GDPR vill skydda barn ifrån, dvs. att 
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förstärka övriga skyddsbestämmelser såsom förbud mot profilering och förbjud 

intresseavvägning från att vara en rättslig grund för behandling av barns personuppgifter.  

Det svenska förslaget grundar sig, till skillnad från GDPR, i stort på barnets rättigheter 

utifrån barnkonventionen. Det faktum att åldersgränsen som väljs i Sverige är den lägsta 

möjliga utifrån ramarna i GDPR tydliggör att det finns två olika spektrum. Antingen 

bemyndigas personen att företa rättshandlingar ändå, eller så skyddas personen och 

försätts i ett passivt läge. Jag lutar milt sagt åt att bemyndigande är det rätta alternativet, 

även om dataskyddsregleringens syfte primärt är att skydda enskilda. Det är viktigt att ta 

hänsyn till barnets självbestämmanderätt och dess andra fri- och rättigheter. Som 

uppsatsen presenterat aktualiseras även barnets rätt till utveckling. Samtliga dessa 

rättigheter riskerar att inskränkas genom att frånta barnet dess rätt att samtycka till 

personuppgiftsbehandling. Trots att personen bemyndigas är det emellertid svårt att 

tillvarata sina rättigheter, och det kan hävdas att bemyndigandet därigenom blir något av 

en illusion. Samtycke, som typiskt sett kan vara ett kraftfullt verktyg för att åstadkomma 

självbestämmande är avseende dataskydd svårhanterligt eftersom det till stor del försöker 

reglera något som ligger långt bortom vår kontroll. Mycket av den 

personuppgiftsbehandling som sker i onlinemiljön och på vilket sätt det kan påverka oss 

är ofta för komplicerat för att förstå. Det är inte heller möjligt att bedöma i vilken 

omfattning regleringen leder till rimliga och legitima resultat – eller påverka dem för det 

fall de inte gör det.  

Den andra riktningen, där den registrerade erhåller en passiv roll, är ur ett 

rättighetsperspektiv ett riskfyllt alternativ men är troligare att åstadkomma en verklig 

förändring vad avser skyddet för den personliga integriteten. Om ett barns förälder får 

bestämma vilken information som delas är det självklart att informationen som delas 

kommer att minska i mängd och risktagandet kommer därigenom begränsas. I synnerhet 

kan det leda till färre situationer där samtycke legitimerar personuppgiftsbehandlingen. 

Av dessa skäl är ett formellt erkännande av enskildas rättigheter och detaljerade rättsliga 

bestämmelser fortfarande nödvändiga för att skydda barn mot godtycklig inskränkning i 

deras personliga integritet och mot olaglig användning av deras personuppgifter. 

Följaktligen utgör den nya dataskyddsregleringen en möjlighet att ompröva befintliga 

ramar och ta hänsyn till problemställningar som både kommer från tonåringar och 

samhället som helhet. Det kan däremot argumenteras för att samtycke som rättslig grund 

gör den enskilde alltför sårbar och det finns en anledning till att reglerna är annorlunda 

för samtycke när det gäller känsliga personuppgifter. Kombinationen att barn har en 
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tendens att inte intressera sig för att läsa integritetspolicys och den moderna 

personuppgiftsbehandlingens komplexitet kan anses medföra att konceptet informerat 

samtycke blir utdaterat, oavsett vem det är som samtycker.  

Sammantaget kan sägas att den lagstiftning som GDPR skulle vara, som skulle erbjuda 

barn ett bättre skydd mot olagliga inskränkningar i deras personliga integritet, paradoxalt 

nog blir en lagstiftning som på vissa sätt kan komma att innebära det motsatta. Det är 

åtminstone tydligt att det inte är en självklarhet att dataskyddet för barn förbättras och att 

detta är det bästa sättet att tillvarata barns fri- och rättigheter på. Det är inte heller visat 

att föräldrasamtycket faktiskt förstärker barnets skydd för sin personliga integritet.  
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