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1 Inledning 
 

Ett barn föds framför sin vårdnadshavares kamera och världen tittar på när det växer upp.1 På 

sociala medier2  florerar idag tusentals bilder på barn3. Den smarta telefonen och interaktiva 

medier har fått en plats i familjelivet. Ultraljudsbilder av foster cirkulerar på Instagram. 

Videoklipp där barn lär sig räkna och använder pottan publiceras på Youtube. Vårdnadshavare 

till barn som drabbats av allvarliga sjukdomar bloggar om barnets hälsotillstånd, inte sällan i 

vinstdrivande syfte.4 Att visa upp sitt barn på sina sociala medieprofiler har blivit ett sätt för 

vårdnadshavare att kommunicera – på bekostnad av barnets integritet. Många barn existerar 

idag på internet långt innan de fått möjlighet att själva ta ställning till hur mycket av privatlivet 

de vill lämna ut offentligt.  

 

Att teknikutvecklingens möjlighet att sprida information har medfört behovet av ett starkare 

skydd för vår personliga integritet uppmärksammades långt innan sociala medier myntades som 

begrepp.5 Under det föregående decenniet har ett flertal lagstiftningsåtgärder tagit sikte på att 

skydda individen från olika former av integritetsintrång på internet.6 Även barns säkerhet på 

internet har uppmärksammats 7  och skyddslagstiftning har utformats därefter. 8 

Vårdnadshavares exponering av barn på sociala medier har däremot inte belysts i samma 

utsträckning och i dagsläget saknas skyddsbestämmelser som direkt tar sikte på barnets 

privatliv gentemot sin vårdnadshavare.9 Följden innebär att vårdnadshavaren är fri att dela 

obehindrat och obegränsat. Farorna företeelsen kan föra med sig har emellertid 

uppmärksammats i mediala sammanhang. 10  

                                                 
1 Eriksson, Sofie, Sharing is caring - eller? [www.folkbladet.nu] hämtad 2020-01-02. 
2 Begreppet Sociala medier är enligt Nationalencyklopedins definition ett ”samlingsnamn på 

kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, 

bild eller ljud”, se [https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sociala-medier]. 
3 Lundberg, Föräldrar delar tusentals bilder på sina barn - nu kommer kritiken mot ”sharenting” [www.svt.se], 

2019-10-17. 
4 Larsson, Beskedet till Annika: Din dotter har cancer[www.expressen.se] hämtad 2020-01-02. 
5 Se Strömholm, 1967 s. 65–72.  
6 Exempelvis Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsordning samt SFS 

2018:134 Lag om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor. 
7 Se till exempel prop. 2012/13:10, prop. 2016/17:222 och prop. 2017/18:186. Se även SOU 2007:22, SOU 

2008:3, SOU 2016:7 samt SOU 2016:19. 
8 Se till exempel prop. 2008/09:149 s. 38–40, samt prop. 2016/17:214 s. 8 f. Se även prop. 2017/18:105 s. 65. 
9 Se UNICEF, 2008 s. 162. 
10 Se Grönlund, Efter pedofilproblemen: Youtube tar bort kommentarsfunktionen på videor med minderåriga 

[www.svt.se] , hämtad 2019-12-17, se även Saqib Shah, Parents sharing pics of kids on social media 

”unintentionally handing material to paedophiles” [www.thesun.co.uk] hämtad 2019-12-17. 

http://www.folkbladet.nu/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sociala-medier
http://www.svt.se/
http://www.expressen.se/
http://www.svt.se/
http://www.thesun.co.uk/
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Även om vårdnadshavare har goda intentioner med att dela information om sina barn på sociala 

medier innebär situationen att barnets integritet utmanas.11 Denna uppsats ska belysa vad som 

i både svensk12 och utländsk13 media benämnts som ”sharenting”14 ur ett rättsligt perspektiv 

och kartlägga hur långt barnets skydd för sin personliga integritet sträcker sig. Finns det 

skyddsmekanismer som går att tillämpa på situationen? Förekommer någonting i lagstiftningen 

som talar för att vårdnadshavaren bör begränsa publiceringen av information på sina barn? 

Finns det anledning att reglera vilken information om barn som får spridas via sociala medier? 

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att kartlägga och analysera de rättsregler som skyddar barnets 

personliga integritet när barnet15  exponeras av sin vårdnadshavare16  på sociala medier. Vidare 

ska, i ljuset av principen om barnets bästa, en diskussion föras om och i sådana fall hur det 

rättsliga läget bör förändras för att barnets integritet ska skyddas på ett mer effektivt sätt. 

 

Uppsatsens syfte ska besvaras utifrån följande frågeställningar: 

 Vilken skyldighet att tillgodose barnets rätt till personlig integritet faller inom 

vårdnadshavarens ansvar?  

 Kan vårdnadshavares exponering av barn på sociala medier innebära en otillåten 

inskränkning i barnets personliga integritet? 

 Hur skyddas barnets personliga integritet när barnet exponeras av sin vårdnadshavare 

på sociala medier av rätten till privatliv? 

 Vilka skyddsmekanismer skyddar barnets personuppgifter när vårdnadshavaren sprider 

barnets personliga information på sociala medier? 

 Vilken effekt har Barnkonventionens bestämmelser på det svenska barnrättsliga 

lagstiftningsarbetet? 

 

                                                 
11 Singer, 2019 s. 392. 
12 Lundberg, Experten om sharenting-trenden: Problematiskt med gränslösa föräldrar, [www.svt.se] publicerad 

2019-08-05, hämtad 2019-10-17. 
13 Rasool Syed, Hazards of sharenting [www.dailytimes.com] hämtad 2019-12-17. 
14 Begreppet är en sammanslagning av de engelska orden share (dela) och parenting (föräldraskap). 
15 Med begreppet barn avses i uppsatsen en person yngre än 18 år. Definitionen stämmer överens med 

Barnkonventionens definition av barn i artikel 1. Barnkonventionen betraktar varje människa under 18 år 

som barn om inte nationell lag föreskriver annan myndighetsålder. Sveriges myndighetsålder är enligt 9 kap 

1 § FB 18 år.  Rättsparametern 18 år har även accepterat av Europadomstolen, se Europadomstolens dom av 

den 20 januari i mål nr 10337/01 GÜVEÇ mot Turkiet. 
16 Med vårdnadshavare anses den person som har vårdnad om barnet. Se 6 kap 3–6 §§ FB. 

http://www.svt.se/
http://www.dailytimes.com/
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1.2 Avgränsningar  

Uppsatsen har studerat situationen när barnet exponeras på sociala medier av sin 

vårdnadshavare studerats utifrån barnets perspektiv. Beträffande vårdnadshavarens roll har 

fokus riktats mot på dennes skyldigheter i förhållande till barnet. Vårdnadshavarens intressen 

av att publicera information om barnet på sociala medier har utelämnats till den grad det varit 

möjligt. Uppsatsen avser att endast redogöra för vårdnadshavarens intressen utifrån hur dessa 

kommer i konflikt med barnets intressen.  

 

Uppsatsen har inte redogjort för barnpornografibrottet eller för övriga sexualbrott mot barn som 

kan begås via sociala medier, även om de bestämmelser som straffbelägger dessa handlingar 

kan anses ingå i de skyddsmekanismer som tar sikte på barnets utsatta situation på internet. Ett 

antal bestämmelser i Brottsbalk (1962:700) har däremot nämnts i syfte att exemplifiera 

potentiella faror med att information om barn görs tillgänglig på internet. Uppsatsen har inte 

heller berört eventuella risker med statlig övervakning som en följd av spridning av barnets 

personliga information. 

 

1.3 Metod och material 

Till uppsatsens syfte hör att kartlägga och analysera de rättsregler som skyddar barnets 

personliga integritet när barnet exponeras av sin vårdnadshavare på sociala medier. Eftersom 

det i dagsläget inte förekommer någon rättsregel med sikte på den aktuella situationen har det 

varit nödvändigt att fastställa rättsläget med hjälp av de regelverk där barnets intressen eller den 

personliga integriteten figurerar som skyddsintresse. Skyddsbestämmelserna har identifierats 

och analyserats utifrån barnets integritetsperspektiv, inbegripet att de identifierade 

bestämmelserna applicerats på den verkliga situationen för att kunna dra slutsatser om hur väl 

dessa skyddar barnets integritet i praktiken när vårdnadshavare exponerar barnet på sociala 

medier.  

  

En genomgående ambition har varit att illustrera för läsaren hur uppsatsens till synes smala 

rättsfråga bottnar i ett komplext rättsläge där såväl definitionsproblematik som konflikter 

mellan grundläggande rättigheter bidrar till barnets oskyddade situation. De regelverk som valts 

ut har i första hand studerats genom ett rättsdogmatiskt tillvägagångssätt som rättsdogmatiken 

beskrivs av Sandgren. Att använda rättsdogmatisk metod innebär enligt Sandgren att identifiera 

och tillämpa de rättskällor som är relevanta enligt rättskälleläran tillsammans med god 
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argumentation. 17  Vilka källor som ingår i den traditionella rättskälleläran och således får 

användas i en traditionell rättsdogmatisk studie är rättsvetare inte helt överens om. Sandgren 

menar att omfattningen inte är statisk och att vilka rättskällor som får åberopas har vidgats med 

åren, från att åsyfta endast lag, förarbeten, prejudikat och doktrin till att även innefatta material 

som kan påverka den gällande rätten.18 Till de källor som kan påverka rätten räknas s.k. ”soft 

law” inbegripande riktlinjer, policydokument och andra icke-juridiskt bindande dokument.19 

Vidare menar Sandgren att europarättslig och unionsrättsligt material omfattas av 

rättskälleläran.20 

 

Uppsatsen har i första hand studerat lag- och konventionstext, svenska förarbeten, relevant 

praxis från europeiska och svenska domstolar samt juridisk doktrin. Tillgången till förarbeten 

där barnets integritetsskydd i förhållande till sin vårdnadshavare diskuteras är mycket 

begränsad. Läsaren bör därmed ha i beaktning att flera av de svenska utredningar 21  som 

åberopats är över 10 år gamla och att det generella integritetsskyddet i svensk rätt genomgått 

ett antal förändringar sedan dessa togs fram. 22  Det svenska skyddet för barnets integritet 

gentemot sin vårdnadshavare har däremot förblivit oförändrat. Därmed har uttalanden i dessa 

förarbeten gällande barnets situation identifierats och lagts till grund för utredningen.  

 

Även tillgången till juridisk doktrin om fenomenet när vårdnadshavare exponerar barn på 

sociala medier är begränsad. Någon svensk juridisk skrift på området har inte hittats. Den 

amerikanska juridikprofessorn Stacey B. Steinberg publicerade 2018 en av de få artiklar där 

problemet analyseras i en juridisk kontext.23 Steinberg analyserar problemet utifrån amerikansk 

rätt. Den problematik Steinberg framställer stämmer dock överens med situationen för barn som 

exponeras på svenska vårdnadshavares sociala medier. Steinbergs artikel har därför åberopats 

för att illustrera riskerna förenade med exponering av barn på sociala medier och utvalda 

resonemang har understött diskussionen.   

 

                                                 
17 Sandgren, 2015 s. 39. 
18 Se Sandgren 2015, s. 40. 
19 Sandgren 2015, s. 40. 
20 Sandgren, 2015 s. 43. 
21 Exempelvis SOU 2007:222 och SOU 2008:3. 
22 Till exempel genom tillkomsten av brottet olaga integritetsintrång (Lag (2017:1136) i 4 kap 6c § 

brottsbalken. Bestämmelsen trädde ikraft 2018-01-01 och infördes genom prop. 2016/17:222, 

2017/18:KU13. 
23 Stacey B. Steinberg, Sharenting: Children’s privacy in the age of social media, publicerad i 66 Emory Law 

Journal, 2018 s. 839–884.  



8 

 

Ett urval av rättsfall från Europadomstolen och EU-domstolen har åberopats, bland annat för 

att illustrera tolkningen av rätten till privatliv samt för att visa på utvecklingen av utvalda 

bestämmelser i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 

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

flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 

dataskyddsförordning) (i uppsatsen benämnd GDPR).24 De svenska rättsfall som åberopats 

syftar till att illustrera hur den svenska rättstillämparen resonerat kring rätten till personlig 

integritet och spridning av personliga uppgifter. Gällande den specifika frågan om barns rätt till 

privatliv gentemot sin vårdnadshavare har några svenska rättsfall inte hittats. Ett fåtal 

tingsrättsdomar och hovrättsdomar har däremot åberopats i syfte att exemplifiera hur domstolen 

tolkat för uppsatsen betydelsefulla begrepp, med förbehåll för domarnas lägre rättskällevärde.  

 

Statistik gällande svenskarnas internetanvändning (sammanställd av Statistiska Centralbyrån 

och Internetstiftelsen) har åberopats för att illustrera omfattningen av svenskarnas användning 

av internet och sociala medier. Även amerikanska studier där bilder av barn på vårdnadshavares 

sociala medieprofiler sammanställts och problematiserats har åberopats i syfte att illustrera 

uppsatsens problematik. 

 

Uppsatsens första frågeställning tar sikte på vårdnadshavarens ansvar i förhållande till barnets 

rättigheter. För att besvara frågan har till att börja med lagstiftarens syn på barnet som 

rättssubjekt studerats. Ambitionen har varit att ge läsaren förståelse för hur barn betraktas som 

minoritetsgrupp med egna rättigheter och särskilda behov av skydd och omvårdnad. Att 

identifiera de särskilda egenskaper och behov lagstiftaren tillskrivit barnet har dels varit av 

relevans för att besvara frågeställningen, men även för den avslutande diskussionen gällande 

barnets eventuella behov av ett förstärkt identitetsskydd på sociala medier. Vidare har 

framställningen gjorts med förhoppning att tydliggöra hur ansvaret för att skydda barnets 

rättigheter är fördelat mellan stat och vårdnadshavare. För att undersöka vidden av 

vårdnadshavarens ansvar har i första hand 6 kap Föräldrabalken (1949:381) (FB) studerats då 

FB utgör det huvudsakliga regelverk där vårdnadshavaren rättigheter och skyldigheter i 

förhållande till barnet regleras. Genom att identifiera hur långt vårdnadshavarens rätt att 

bestämma över barnets personliga angelägenheter sträcker sig, inbegripet barnets 

                                                 
24 Exempelvis mål C‑131/12 av den 13 maj 2014, Google Spain SL,Google Inc. mot Agencia Española de 

Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González där principen om rätten att bli glömd etablerades. 

Innebörden av principen utvecklas i avsnitt 5.3.1.2. 
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integritetsskydd, har ambitionen varit att identifiera huruvida vårdnadshavaren agerar inom 

denna rättighet när denne exponerar sitt barn på sociala medier.  

 

Uppsatsens andra frågeställning uppmärksammar att uppsatsens problematik grundar sig i att 

vårdnadshavaren aktivt utmanar barnets integritet. Barnet har således en passiv roll i 

situationen. Därmed har även denna frågeställning centrerats kring vårdnadshavarens agerande. 

Frågeställningens syfte har varit att finna vägledning i frågan huruvida vårdnadshavarens 

exponering av barn kan innebära en otillåten inskränkning i barnets integritet i lagens mening. 

För att besvara frågeställningen har utredningen frångått den rättsdogmatiska metoden så till 

vida att delar av det åberopade materialet faller utanför den traditionella rättskälleläran. Att ta 

hjälp av utomrättsliga källor har varit nödvändigt för att illustrera riskerna förenade med 

exponering av barn. Metoden har emellertid hållits rättsvetenskaplig i den mån att 

framställningarna jämförts med motsvarande risker som uppmärksammats i lag, förarbeten och 

praxis. Metoden kan sammantaget jämföras med vad Sandgren benämner rättsanalytisk 

metod.25  Sandgren menar att även vetenskapligt material utanför rättsvetenskapens område 

tillhör de källor som kan vara relevanta för att analysera rätten inom ramen för den 

rättsanalytiska metoden. 26 De identifierade riskerna har jämförts med lagstiftarens beskrivning 

av en otillåten inskränkning i den personliga integriteten. För att finna vägledning i det 

sistnämnda har i första hand svenska förarbeten studerats. Bland de förarbeten som studerats 

har bland annat prop. 2016/17:222 Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten 

varit central. Detta på grund av att det i propositionen förekommer tydliga resonemang kring 

vilken typ av spridning av information som i straffrättslig mening kan likställas med ett olovligt 

integritetsintrång. Vidare har ett urval rättsvetenskapliga teorier om vad integriteten består av 

har utgjort tolkningsstöd.  

 

Uppsatsens tredje frågeställning avser huruvida situationen när barnet exponeras av sin 

vårdnadshavare är skyddad av barnets rätt till privatliv. Frågeställningen syftar till att 

problematisera avsaknaden av ett särskilt skydd för barnets personliga integritet mot bakgrund 

av Sveriges internationella förpliktelser. Rättsdogmatisk metod har använts för att undersöka 

om barnets rätt till privatliv som den skyddas av Europeiska konventionen av den 4 november 

1950 om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (EKMR), Regeringsformen 

(RF) och FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) innefattar ett skydd för 

                                                 
25 Se Sandgren, 2015 s. 15 och s. 45–46. 
26 Sandgren, 2015 s. 15 och s. 45–46. 
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den personliga integriteten, och om skyddet är effektivt i situationen när barnets integritet 

utmanas av barnets vårdnadshavare. Vidare har uppsatsen tittat närmare på barnets möjligheter 

att framföra klagomål om barnet anser att rätten till privatliv kränkts. EKMR, RF och 

Barnkonventionen har valts ut av det skäl att samtliga regelverk direkt eller indirekt skyddar 

barnets rätt till privatliv som en grundläggande rättighet. Det finns anledning att notera att 

barnets rätt till privatliv även skyddas av andra internationella traktat. Bland annat genom 

artikel 12 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna 1948 och artikel 17 FN:s konvention om medborgerliga och politiska 

rättigheter 1966. Att uppsatsen undersökt EKMR och Barnkonventionen kommer sig även av 

att båda regelverken (från och med 1 januari 2020) har status som svensk lag. Gällande barnets 

grundläggande rättigheter som de skyddas av EU-stadgan har dessa redogjorts för. 

Redogörelsen har gjorts i samband med presentationen av GDPR och dess bakomliggande 

motiv. Att EKMR, Barnkonventionen och EU-stadgan har samstämmiga målsättningar och 

gemensamma tolkningsprinciper 27  utgör ytterligare ett skäl till att just dessa regelverk 

studerats.28 

 

Vad gäller uppsatsens fjärde frågeställning har undersökningen av bestämmelserna i GDPR 

följt rättsdogmatisk metod. GDPR och den kompletterande Dataskyddslagen har utgjort 

huvudsakliga regelverk Även utredningen SOU 2017:39 Ny Dataskyddslag – Kompletterande 

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (Dataskyddsutredningen) har åberopats som 

vägledande material. Beträffande den s.k. ”soft law” som åberopats har riktlinjer framtagna av 

Europakommissionens arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av 

personuppgifter (Artikel 29-gruppen29) åberopats i tolkningssyfte. Riktlinjerna har studerats 

med viss försiktighet med beaktning av riktlinjernas svaga rättskällevärde. Riktlinjernas 

rättskällevärde har ifrågasatts då dessa saknar bindande verkan. Svensk domstol har dock gjort 

gällande att riktlinjerna knyter an till Europadomstolens praxis på ett sådant sätt att det finns 

anledning att fästa vikt vid dess bestämmelser. 30 Kapitlet har även övergripande sökt illustrera 

                                                 
27 Se Åhman, 2015 s. 84–91.  
28 Se EU-domstolens dom av den 14 maj 1974 i mål C-4/73, J Nold, Kohlen- und Baustoffgrosshandlung mot 

Europeiska gemenskapernas kommission, där EU-domstolen gör gällande att tillämpning av EU-rätten inte 

får påverka de skyldigheter som följer av medlemsstaternas erkända grundläggande rättigheter och bör ta 

hänsyn till skyldigheter för mänskliga rättigheter. Se vidare Europeiska unionens byrå för grundläggande 

rättigheter (FRA) och Europarådet, Handbok, om europeisk rätt rörande barns rättigheter, 2016 s. 22 ff. 
29 Artikel 29 gruppen upphörde den 25 maj 2018 och är numera ersatt av den Europeiska Dataskyddsstyrelsen 

(Eng. European Protection Data board). 
30 Se utvecklat resonemang i Hovrättens avgörande T 4721-16. 
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kopplingen mellan GDPR och EU-stadgan med förhoppning att ge läsaren förståelse för hur 

GDPR utgör en skyddsmekanism för barnets integritet. 

 

Vad gäller uppsatsens femte frågeställning ska Barnkonventionens bestämmelser studeras 

och hur dessa avspeglas i den svenska barnrättsliga lagstiftningen. Detta har gjorts för att ge 

läsaren en bild av vilken effekt Barnkonventionen redan fått på svenska lagstiftares och 

rättstillämpares arbetssätt. Eftersom Barnkonventionen nyligen har trätt i kraft som svensk lag 

när denna uppsats skickas in, och därmed fått ett tyngre rättskällevärde än vad den hade under 

skrivandets gång har arbetet krävt ett ställningstagande till vilken tyngd Barnkonventionen ska 

ges som rättskälla i uppsatsen. För att kunna föra en diskussion kring vad inkorporeringen av 

Barnkonventionen kan tillföra svensk rätt kommer uppsatsen att behandla Barnkonventionens 

bestämmelser som de behandlas i propositionen till den nya lagen (prop. 2017/18:186), alltså 

med utgångspunkt att bestämmelserna med säkerhet kommer att bli lag. Diskussionerna kring 

Barnkonventionens påverkan på det svenska barnrättsliga lagstiftningsarbetet kommer därmed 

föras med utgångspunkt att Barnkonventionen kommer att kunna åberopas i svensk rätt. Även 

riktlinjer och rekommendationer framtagna av FN:s kommitté för barnets rättigheter 

(Barnrättskommittén) har studerats för att ge vägledning i hur Barnkonventionens 

bestämmelser är avsedda att tolkas. 31  Barnrättskommitténs allmänna kommentarer har 

emellertid studerats med förbehåll för kommentarernas lägre rättskällevärde. Även om de 

allmänna kommentarerna och rekommendationerna inte är juridiskt bindande rättskällor är 

dessa erkända av regering som betydelsefulla för tolkning av Barnkonventionen och är med 

bakgrund av detta relevanta att för analysavsnittet.32  

 

2 Barnets rättigheter – vårdnadshavarens ansvar 

Följande kapitel syftar till att ge läsaren en bild av lagstiftarens syn på barnet som rättssubjekt 

och rättighetsbärare. Barnets särskilda intressen och behov redogörs för tillsammans med 

vårdnadshavarens skyldighet att tillgodose dessa. Vidare berörs vårdnadshavararens ansvar för 

barnets internetanvändning. Kapitlet avser besvara frågeställningen gällande vilken skyldighet 

att tillgodose barnets rätt till personlig integritet som faller inom vårdnadshavarens ansvar. 

 

                                                 
31 Barnrättskommitténs allmänna kommentarer nr. 5, nr. 12, nr. och 14. 
32 Prop. 2017/18:186. Se dock Grahn-Farley, 2019 s. 52. som påpekar att de allmänna kommentarerna utgör 

bristfälligt tolkningsstöd då de inte är framtagna genom traditionell juridisk metod. 
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2.1 Barnet – en samhällsmedborgare med rättskapacitet 

Synen på barnet som autonom individ och rättssubjekt har vuxit fram i takt med att tiden verkat 

för en allt mer autonom samhällssyn på barn och barndom, från att barn endast karakteriserades 

av sin storlek utan särskilt tillskrivna egenskaper eller behov, till att barndomen börjat betraktas 

som en formbar och avgörande tid i en människas liv.33 Under 1700-talet växte en märkbar 

åldershierarki fram i Europa vilket ledde till att barn och vuxna började betraktas som 

motstående grupper med olika karaktärsdrag och förmågor. En samhällelig syn på barn som 

minoritet tog således form. 34  Vid 1900-talets mitt började barn ses som egna, autonoma 

individer i behov av en trygg och handfast uppfostran.35 Idag fästs särskild vikt vid barnets 

särskilda utsatthet i samhället vilket avspeglas såväl internationella författningar 36  som i 

svenska förarbeten.37 Internationella, gemensamma mål för att tillgodose barnets ekonomiska 

såväl som medborgerliga och politiska rättigheter har tillkommit genom staters undertecknande 

av Barnkonventionen.  Barnkonventionen är ett horisontellt bindande traktat mellan de 

undertecknande länderna.38 Sammantaget utgör dess bestämmelser ett viktigt instrument för 

lagstiftares och beslutsfattares arbetssätt då dessa ger uttryck för barnets rättskapacitet. I Europa 

har Barnkonventionen blivit en utgångspunkt för EU:s och Europarådets utveckling av den 

europeiska barnrätten.39 Europadomstolen har exempelvis tagit fram en omfattande mängd 

praxis med hänvisningar till Barnkonventionen.40  

 

Det svenska arbetet inom det barnrättsliga området utgår i sin tur ifrån internationella 

överenskommelser om barns mänskliga rättigheter.41 Den 21 juni 1990 blev Sverige en av de 

första staterna att ratificera Barnkonventionen och åtog sig därmed med folkrättsliga 

skyldigheter att på ett effektivt sätt tillgodose barnets mänskliga rättigheter med alla tillgängliga 

                                                 
33Airès, 1973, s. 47–65.  
34 James m.fl., 1998 s. 4. 
35 Se Singer, 2019 s. 23–24 samt s. 29 ff. 
36 Se FN:s Barnkonventions inledning där det beaktas att ”…behovet att ge barnet särskild omvårdnad 

fastslagits i 1924 års Genèvedeklaration om barnets rättigheter och i deklarationen om barnets 

rättigheter, som antogs av generalförsamlingen den 20 november 1959, och erkänts i den allmänna 

förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och 

politiska rättigheter (särskilt artiklarna 23 och 24), den internationella konventionen om ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter (särskilt artikel 10) samt i stadgar och tillämpliga instrument för 

fackorgan och internationella organisationer som arbetar med barns välfärd” 
37 Se SOU 2016:19 s. 248, se även Schiratzki, 1997 s. 137–138. 
38 Grahn-Farley, 2019 s. 19. 
39 Se Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och Europarådet Handbok, om europeisk 

rätt rörande barns rättigheter, 2016, s. 27. 
40 Se exempel i Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och Europarådet Handbok, om 

europeisk rätt rörande barns rättigheter, 2016, s. 24. 
41 Prop. 2009/10:232 s. 9. 
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medel.42 I staternas skyldighet ingår även att införliva tillsynsmekanismer för att tillgodose att 

både statliga och icke-statliga aktörer respekterar Barnkonventionens principer och 

bestämmelser.43 Vidare syns barnets särskilda skyddsintresse representerat i svensk grundlag 

där det av 1 kap 2 § 5 st. RF framgår att det allmänna ska verka för att barns rätt tas till vara.44  

 

2.2 Barnets beroende av vuxenvärlden 

Även om barnet idag är erkänd rättighetsbärare med rättskapacitet har lagstiftaren kommit fram 

till att barnet i sitt outvecklade livsskede inte bör åläggas samma ansvar för sina handlingar som 

vuxna. Barnets avsaknad av den mognad och förmåga som krävs för att fatta vissa former av 

beslut ställer krav på effektiva skyddsmekanismer för att garantera barnet säkerhet i samhället.45 

Barnet är därmed, fram till dagen barnet är myndigt, beroende av vuxenvärlden för att kunna 

fatta rättsligt bindande beslut och ta tillvara sina rättigheter.46  Barnets vårdnadshavare har 

ansvar för barnet fram till dagen barnet fyller 18 år.47 Barnets rättshandlingsförmåga utökas 

emellertid i takt med barnets stigande ålder. Särskilda bestämmelser möjliggör exempelvis att 

barnet redan före sin 18-årsdag kan ingå avtal48  och drabbas av straffrättsliga påföljder.49 

Beträffande möjligheten att ta tillvara sin rättighet genom att väcka åtal gäller i huvudregel att 

en person under 18 år saknar möjlighet klaga i domstol utan ställföreträdare. Processbehörighet 

är knutet till rättshandlingsförmåga 50  vilket innebär att en person under 18 år är mycket 

begränsad att framföra klagomål med undantag för ett fåtal typer av mål.51  Fram till 18-

årsdagen har barnets vårdnadshavare den mest omfattande processbehörigheten i barnets 

ställe.52 Barnombudsmannen har uttalat att barn som inte har hjälp av en vårdnadshavare eller 

annan vuxen, exempelvis på grund av att barnet och vårdnadshavaren har motstridande 

intressen, har mycket begränsad möjlighet att framföra klagomål generellt.53 

 

                                                 
42 Artikel 4 Barnkonventionen. Se även prop. 2009/10:232. 
43 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 5 punkt 44. 
44 Se mer utvecklat resonemang i avsnitt 4.2. 
45 James m.fl., 1998 s. 7. 
46 Singer, 2012 s. 274. Se även Saldéen, 2013, s. 299 
47 6 kap 2§ Föräldrabalken (1949:381). 
48 Se 6 kap 12§ Föräldrabalken (1949:381) om underårigas möjlighet att ingå av anställningsavtal.  
49 Se 1 kap 6§ Brottsbalk (1962:700). 
50 Thornefors, Rättegångsbalk (1942:740) (2019-11-01, Karnov) kommentar till 11 kap 1§. 
51 Se 11 kap 1§ 1st. RB. Barnet kan exempelvis föra sin egen talan vid 15 års ålder, bland annat i mål enligt 11 

kap 10§ st. 2 Socialtjänstlagen (2001:453), men även genom 36§ Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga samt 44§ Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, se vidare Barnombudsmannen, Barns 

och ungas klagomöjligheter, s. 12. 
52 Schiratzki, 1997 s. 123. 
53 Barnombudsmannen, Barns och ungas klagomöjligheter, s. 11. 
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2.3 Barnets behov  

Lagstiftaren har konstaterat att barn har grundläggande behov som i första hand ska tillgodoses 

av barnets vårdnadshavare. 54  1977 tillsattes en utredning för att se över den svenska 

lagstiftningen och utvärdera vilka förändringar som krävdes för att på ett mer effektivt sätt 

kunna tillgodose barnets behov.55  Den s.k. vårdnadsutredningen uppmärksammade barnets 

behov av omvårdnad och skydd, samt behovet av ett stabilt och varaktigt förhållande till sina 

vårdnadshavare,56 men även behovet av respekt för sin integritet och individ.57 Barnet bör även 

få möjlighet att påverka sin situation och så småningom kunna få frigöra sig från sina 

vårdnadshavare.58 Med vårdnadsutredningen medföljde 1982 en lagreform vilket innebar att ett 

flertal bestämmelser i FB förändrades. Barnets röst gavs starkare inflytande. Vidare infördes 

bestämmelser som uttryckligen uppmanade till att tillmäta barnets särskilda behov större 

betydelse vid beslut som rör barn.59  

 

Barnets rätt till omvårdnad av sina föräldrar är en del av barnet rätt till familjeliv i 

Europakonventionen.60 I svensk rätt återfinns barnets rättigheter idag i FB barnets rätt till en 

trygg uppfostran och omvårdnad av är en central utgångspunkt.61 Barnet har rätt till stabila 

levnadsförhållanden och ska ha någon i sin närhet att lita på. Rättigheten efterlevs genom 

vårdnadshavarnas skyldigheter att tillgodose barnets psykiska såväl om sociala behov.62 En 

trygg familjemiljö och god relation till sina vårdnadshavare kommer även till uttryck som en 

av barnets grundläggande rättigheter i EU-stadgan63 och Barnkonventionen.64 Barnets rätt till 

omsorg och god fostran utgör utgångspunkt i Barnkonventionen.65 Det är av särskild vikt att 

barnet känner sig tryggt och är skyddad från ingrepp i sitt hemmets sfär och har ett 

förtroendefullt förhållande till en vuxen i sin närhet.  

                                                 
54 Singer, 2019 s. 39.  
55 Se SOU 1979:63. 
56 SOU 1979:63 s. 56 f. Se även Singer, 2019 s. 31. 
57 Singer, 2019 s. 39. 
58 SOU 1979:63 s. 56 f. Se även Singer, 2019 s. 31. 
59 Lagreformen ledde även till att lydelsen om att barnets bästa ska vara vägledande infördes i flera bestämmelser 

i föräldrabalken, samt till införandet av förbudet mot barnaga i 6 kap 1§ Föräldrabalken. För en mer 

detaljerad redogörelse av vårdnadsutredningens effekter, se Singer, 2019 s. 32. 
60 Se FRA, Handbok om europeisk rätt rörande barns rättigheter, 2015 s. 79-82. 
61 6 kap 1§ Föräldrabalk (1949:381). Se även Singer, 2012 s.91–93. Ansvar för barnets personliga 

angelägenheter i form av omsorg, trygghet och god fostran benämns sammantaget som vårdnadsansvar.   
62 Se Wickström och Komunjärvi, 2011 s. 85. 
63 Se artikel 24 p. 3 Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 
64 Se Barnkonventionens inledning samt Barnombudsmannens informationsskrift, 2000 s. 13.  
65 Se artikel 5, artikel 9 samt artikel 18 Barnkonventionen. Se även Singer, 2012 s. 91–93. Ansvar för barnets 

personliga angelägenheter i form av omsorg, trygghet och god fostran benämns sammantaget som 

vårdnadsansvar.   
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2.4 Vårdnadsansvaret 

Att vara vårdnadshavare innebär i rättslig mening både rättigheter och skyldigheter i förhållande 

till barnet och är framför allt förenat med ansvar för barnets angelägenheter. 66 

Vårdnadshavarens rätt att bestämma över barnet fungerar som ett verktyg för att skydda barnets 

grundläggande rättigheter i 6 kap 1 § FB.67 Att tillgodose barnets alla rättigheter innebär dock 

inte sällan en inskränkning i vårdnadshavarens befogenheter. 68  6 kap 1 § FB förbjuder 

exempelvis att barn utsätts för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Med 

kränkande behandling åsyftas den typ av behandling som kan påverka barnets 

personlighetsutveckling negativt, till exempel systematisk utfrysning.69  

 

Den som anförtrotts vårdnaden om ett barn ska vara den som bäst tillgodoser barnets behov.70 

Denna person måste ha förmåga att förstå barnet, även känslomässigt.71 FB innehåller riktlinjer 

för vårdnadshavaren, exempelvis att vårdnadshavaren ska visa större hänsyn till barnets 

synpunkter och önskemål i takt med barnets ökade ålder och mognad. Bestämmelsen i 6 kap 2a 

§ FB föreskriver en lista på omständigheter vårdnadshavaren ska beakta i beslut som rör 

vårdnad, boende och umgänge. Listan är dock inte uttömmande eftersom ett barns behov är 

beroende av en rad varierande faktorer. Vårdnadshavaren avgör själv hur vårdnaden ska 

fullgöras i praktiken för att tillgodose kraven i föräldrabalken.72 Enligt Barnkonventionens 

artikel 5 och artikel 9 har vårdnadshavaren det primära ansvaret för barnet, och ska ledas av 

principen om barnets bästa. 73  Barnkonventionen definierar dock inte närmare hur 

vårdnadshavarens ansvar ska utföras.74 

 

2.5 Vårdnadshavarens ansvar för barnets säkerhet på internet 

I prop. 2008/09:149 konstaterades att vårdnadshavaren bär det yttersta ansvaret för att skydda 

barnet från faror förenade med internetanvändning. 75  I praktiken innebär ansvaret att 

vårdnadshavaren ska sätta sig in barnets användning av internettjänster, tala med barnet om 

                                                 
66 Se 6 kap 1§ Föräldrabalken. Se även Singer, 2012 s. 92. 
67 Schiratzki, 1997 s. 180–181. 
68 Se Schiratzki, 1997 s. 123. 
69 Se Schiratzki, 1997 s. 178. 
70 Shiratzki, 1997 s. 63. 
71 Shiratzki, 1997 s. 63. 
72 Singer, 2012 s. 101.  
73 För en mer utvecklad redogörelse för principen om barnets bästa, se avsnitt 6.2. 
74 Se Barnombudsmannen, informationsskrift, 2000 s. 15–16.  
75 Prop. 2008/09:149 s. 40. 
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riskerna med att befinna sig i en digitaliserad miljö, alternativt sätta gränser för hur barnet får 

använda internettjänster. 76  Anna Singer poängterar att vårdnadshavaren även bär ett tungt 

ansvar att inte riskera barnets privatliv när vårdnadshavaren själv använder internettjänster. I 

synnerhet när vårdnadshavare publicerar bilder på sina barn. 77 Skulle vårdnadshavaren brista i 

sitt vårdnadsansvar finns lagstadgade möjligheter för Socialnämnden att ingripa för att försäkra 

barnet en bättre omsorg.78 Bedömer Socialnämnden situationen som mycket allvarlig riskerar 

vårdnadshavaren enligt 6 kap 7 § FB att förlora vårdnaden om barnet. Möjligheten för staten 

att ingripa om barnets rättigheter kränks av vårdnadshavaren föreligger emellertid endast om 

kränkningen innebär en påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling.79 

 

3 Sociala medier – en utmaning för barnets 
integritetsskydd 

 

I följande kapitel framställs exempel på faror förenade med vårdnadshavarens exponering av 

barn på sociala medier. I kapitlet synas även begreppet personlig integritet i strävan efter att 

identifiera lagstiftarens definition av ett olovligt integritetsintrång. Vidare undersöks 

problematiken med att instifta ett generellt skydd för den personliga integriteten. Sammantaget 

avser kapitel 3 besvara frågeställningen huruvida vårdnadshavarens exponering av barn på 

sociala medier kan innebära en otillåten inskränkning i barnets personliga integritet.  

 

3.1 Barnets särskilda utsatthet på internet 

Den svenska lagstiftaren har framhållit att barnet har lika stor rätt till personlig integritet som 

vuxna. 80  Trots detta medför åldershierarkin i samhället att barn på grund av sin 

beroendeställning till vuxna och svårighet att värna om sina egna rättigheter, har en 

schabloniserat mindre rätt till personlig integritet. Detta bidrar till barnet är särskilt utsatt när 

det exponeras på internet. 81  Barns särskilda utsatthet för sexualbrott via internet har 

uppmärksammats av lagstiftaren. 82  Fall där vuxna tvingat ett stort antal minderåriga 

                                                 
76 Se exempelvis Lindqvist & Thorslund, Ungas integritet på nätet, en guide för föräldrar, pedagoger och andra 

viktiga vuxna, fjärde upplagan, 2011.  
77 Singer, 2019 s. 392. 
78 Singer, 2012 s. 103.  
79 Schiratzki, 1997 s.181. 
80 SOU 2008:3 s. 193. 
81 Se Bylund, 2013 s. 34. 
82 Se exempelvis prop. 2008/09:149 Vuxnas kontakt med barn i sexuella syften samt prop. 2009/10:70 

Barnpornografibrottet. 
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målsägande till sexuella handlingar har lett till fällande domslut. 83 Situationen när barnet utsatts 

för fara till följd av att ha exponerats av vårdnadshavarens på sociala medier har emellertid inte 

prövats och inte diskuterats i svenska förarbeten. Området är dock inte outforskat. 

Undersökningar bedrivna av amerikanska forskare talar för att barnets privatliv utsätts för risker 

även när barn figurerar som inslag i vårdnadshavarens porträttering av sitt eget liv.84  

 

3.1.1 Risken att barnet identifieras av förövare 

Riskerna är bland annat förenade med att barnets personliga information görs tillgänglig för 

andra internetanvändare. Minkus, Liu och Ross beskriver ett hypotetiskt scenario där en 

vårdnadshavare publicerar en bild föreställande ett barn på barnets födelsedag med tillhörande 

bildtext i stil med ”Grattis Oskar!”. 85  Inlägget avslöjar sammantaget barnets ansikte, 

födelsedatum och namn. Barnet går således att identifiera av andra internetanvändare med 

tillgång till vårdnadshavarens sociala medieprofil. Om vårdnadshavaren även avslöjar platsen 

där bilden togs går det även att dra slutsatser om var barnet befinner sig. Situationen riskerar 

att bli allvarlig om informationen når en utomstående som vill barnet illa. Att vårdnadshavare 

begränsar spridningen genom att endast göra bilderna synliga för sina kontakter inom det 

sociala nätverket är ingen garanti för att informationen inte når potentiella förövare. Minkus, 

Liu och Ross poängterar att bortföranden och utnyttjanden av barn ofta sker av vuxna med 

personlig relation till barnet, eller i barnets närhet. 86 Publicering av bilder på sociala medier 

gör det även möjligt för andra sociala medieanvändare att spara och använda bilderna för annat 

bruk än vårdnadshavaren avsåg med publiceringen.87 Bilderna kan publiceras vidare på andra 

hemsidor eller i forum där barnet inte framställs på det harmlösa vis vårdnadshavaren hade för 

avsikt med publiceringen.88 Det är således möjligt för potentiella gärningsmän att spara bilder 

av lättklädda unga som publicerats på privata sociala mediekonton för att sedan sprida dessa 

vidare på hemsidor med exempelvis sexuellt tema.89  

 

                                                 
83 Se bl.a. Svea Hovrätts dom B 8143-18 den 20 december 2018. 
84 Se bl.a. Minkus, Liu och Ross, 2016. 
85 Minkus, Liu och Ross, 2016 s. 777.  
86 Minkus, Liu och Ross, 2016 s. 777 ff. 
87 Steinberg, 2018 s. 847. 
88 Se Steinberg, 2018 s. 854 f. 
89 Se exempelvis Solna Tingsrätt dom 2019-09-25 där bilderna förvisso hade publicerats av de minderåriga 

själva. Fallet illustrerar dock hur utomstående med tillgång till bilderna kan spara ner och sprida dessa vidare 

utan svårigheter. 
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3.1.2 Risken att barnets personuppgifter behandlas 

När vårdnadshavare publicerar bilder och videoklipp av barn eller avslöjar barnets namn i 

bildtexter eller kommentarsfält, gör vårdnadshavaren även barnets personuppgifter 90 

tillgängliga för tillhandahållaren av den sociala nätverkstjänsten. Med teknikens hjälp är det 

möjligt att identifiera ansikten och koppla ihop dessa med namn, platser eller annan personlig 

information (s.k. automatisk identifiering). Barnets personuppgifter kan på detta vis samlas in 

och användas för syften utan barnets vetskap eller samtycke. Genom att identifiera och 

sammanställa den personliga data vårdnadshavare gör offentlig kan vinstdrivande tidigt skapa 

s.k. ”profiler” av barnets liv, som kan byggas på i takt med att barnet blir äldre och så 

småningom använder internet på egen hand.91 Profileringen kan sedan säljas vidare till företag 

och användas för riktad marknadsföring till sociala medieanvändare.92 Det är inte ovanligt att 

personuppgifter som samlas in för ett till synes harmlöst ändamål i senare led används  för 

integritetskänsliga syften.93  Används barnets personuppgifter utan barnets samtycke riskerar 

situationen att bli särskilt känslig.94 Barnets bristande förståelse för sin situation och svårighet 

att samtycka till personuppgiftsbehandling har beaktats vid utformningen av 

skyddsbestämmelserna i GDPR. Särskilda bestämmelser har därmed utformats för att garantera 

barnet ett särskilt skydd för sina personuppgifter. 95 

 

3.2 Begreppet personlig integritet 

Någon entydig accepterad definition av begreppet personlig integritet förekommer inte i varken 

europeisk internationell eller svensk rätt.96  Begreppet är svårdefinierat då innebörden är både 

vidsträckt och öppen för tolkning.97 Vad som ska skyddas och från vilken typ av ingrepp har 

rättsvetare och lagstiftare inte kommit överens om, inte heller hur begreppet personlig integritet 

ska skiljas från begreppet privatliv. Begreppen har stundom använts för att beskriva samma 

sak.98 De är dock inte synonyma, vilket poängterades av Strömholm redan 1971.99 Integritet 

har beskrivits som individens intresse av skydd mot andra individers insyn. Ett till synes 

                                                 
90 Med begreppet personuppgift avser GDPR all information som rör en identifierad eller identifierbar person 

enligt artikel 4 punkt 1. 
91 Minkus, Liu och Ross, 2016 s. 777. 
92 SOU 2007:22 s. 68.  Se även Steinberg, 2018 s. 849. 
93 SOU 2007:22 del 1 s. 67. 
94 Se SOU 2007:22 del 1 s. 72. Se även GDPR:s krav på godkänt samtycke i artikel 4 punkt 11 GDPR. För mer 

utvecklat resonemang, se avsnitt 5.1.2.1.  
95 Se skäl 38 GDPR. För ett mer utvecklat resonemang, se kapitel 5. 
96 Se prop. 2016/17:222 s. 18 samt prop. 2009/10:80 s. 175, se även Strömholm i svensk Juristtidning, 1971 s. 

695 f. 
97 Se, SOU 2007:222 s 53–54, se även Strömholm, 1967 s. 21. 
98 Naarttijärvi, 2013, s. 181–182 med hänvisning till bl.a. SOU 1980:8 samt SOU 1975:75. 
99 Se Strömholm, 1971 s. 698. 
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flertydigt intresse som riskerar att bli öppet för skönsmässig tolkning och därmed svår att 

skydda genom lag. Hur mycket en individ vill hålla hemligt för andra och i vilken situation 

denne känner sig kränkt, är individuell och kan variera mellan olika situationer.100 En rättsregel 

kräver mer förutsägbarhet än så. Av rättssäkerhetsskäl är det viktigt att skillnaden mellan det 

tillåtna och otillåtna inte är oförutsägbar om en enskild ska kunna hållas ansvarig för 

lagöverträdelser.101   Problematiken med att avgränsa integritetsbegreppet är en bidragande 

faktor till att något allmänt integritetsskydd inte har instiftats i svensk rätt.102 Avgränsningen är 

en förutsättning för att identifiera vilka integritetskänsliga situationer som egentligen skyddas 

av individens rätt till privatliv. Lagstiftare och rättsvetare har sökt finna vägledning i 

definitionsproblematiken genom att identifiera förfaranden som kan utgöra ett intrång i den 

personliga integriteten.103  

 

3.2.1 När blir spridning av information ett olovligt integritetsintrång? 

Den svenska lagstiftaren har vid ett flertal tillfällen uttalat att spridning av personlig 

information kan innebära ett intrång i den personliga integriteten.104 Vidare har uttrycket fredad 

sfär använts för att illustrera gränsen där ett sådant intrång slutar vara tillåtet. 105 

Integritetsskyddskommittén har definierat begreppet sfär som ett ”yttre skikt” som omsluter 

den enskilde och att sfärens kärnområden är ”…intimt förbundna med individen och oupplösligt 

sammanflätade med dennes personlighet”.106   Gällande vilken typ av uppgifter individens 

personliga sfär är uppbyggd av, och som därmed borde vara  otillåtna att sprida, återfinns ingen 

entydig, uttömmande precisering i svenska förarbeten.107 Viss vägledning kan hittas i prop. 

2016/17:22, där regeringen uttalat att spridning av integritetskränkande bilder och kan innebära 

den typ av förlust av den personliga sfären som skyddas av rätten till privatliv i artikel 8 

EKMR.108 Vidare hänvisas i samma proposition till två rättsfall där Europadomstolen uttalat att 

                                                 
100 Bylund, 2013 s. 34–35.  
101 Se domstolens resonemang i NJA 2007 s.749 gällande huruvida skadestånd i talan mot enskilt rättssubjekt ska 

kunna utdömas vid brott mot rätten till privatliv i artikel 8 EKMR. Jfr även prop. 1986/87:151 s. 43–44 och 

SOU 2008:3 s. 62–63 angående svårigheter med att väga yttrandefriheten mot integritetsskyddsintressen i 

utformningen av eventuella ansvarsbestämmelser.  
102 Se SOU 2007:22 del 2 s. 466 ff. Se även SOU 2008:3, se även Axberger, 2009 s. 468. 
103 Se Strömholm, 1971 s. 678. 
104 Se prop. 2016/17:222 s.33 och s. 94. Se även prop. 2009/10:80 sida 172 samt SOU 2007:22 s. 64 f.  
105 Se prop. 2009/10:80 s. 175, se även SOU 2007:22 del 1 s. 444. 
106 SOU 2007:22 del 1 s. 65. 
107 Se Axberger, 2009 s. 468–489.  
108 Se prop. 2016/17:222 s. 30.  



20 

 

spridning av personuppgifter kan innebära den typ av intrång i privatlivet som 

konventionsstaterna har i skyldighet att skydda.109 

 

3.2.2 Vilken information är egentligen privat på internet? 

Mårten Schultz använder begreppet informationsintegritet för att beskriva individens integritet 

på internet.110 Stacey Steinberg kallar i sin tur den information vårdnadshavare sprider om barn 

på internet för barnets digitala fotavtryck (eng. digital foot prints).111 Viss typ av personlig 

information har tidigt beskrivits som särskilt känslig, exempelvis information som är starkt 

kopplad till individens privata liv och som kan uppfattas som generande för individen om den 

sprids.112 Den svenska lagstiftaren har uttalat att spridning av denna typ av information medföra 

ett större ingrepp i individens integritet och kan, när den sker mot individens vilja, utgöra en 

straffbar handling.113 Till denna typ av information räknas bland annat uppgifter om någons 

hälsotillstånd, bilder på någon som befinner sig i en särskilt utsatt situation eller bilder där 

någons nakna kropp är synlig.114 Med särskilt utsatt situation avses uppgifter med sikte på 

situationer där individens trygghet eller fysiska välbefinnande är allvarligt rubbat, och 

situationer som bör vara fredade från insyn av obehöriga.115 Distinktionen gäller även vid 

automatisk behandling av personuppgifter och återfinns i GDPR samt i den tidigare gällande 

Personuppgiftslagen.116 Skäl (51) GDPR fastslår att personuppgifter som med hänsyn till de 

grundläggande rättigheterna och friheterna är särskilt känsliga ska åtnjuta särskilt skydd och 

behandlas med särskild försiktighet. Till dessa räknas uppgifter om en persons etniska ursprung, 

politiska åskådning, religiösa eller filosofiska övertygelse, sexualitet eller sexuella läggning.117 

Wendleby och Wetterberg ger som exempel en bild av en person som tar nattvarden.118 En 

sådan bild avslöjar personen på bildens religiösa åskådning. Vidare menar författarna att alla 

bilder, videoklipp och ljudupptagningar som på något vis kan kopplas till något av kriterierna 

för känsliga uppgifter kan likställas med känsliga uppgifter om personen på bilden. Rättspraxis 

                                                 
109 Se prop. 2016/17:222 med hänvisning till Peck mot Förenade Kungariket, no. 44647/98, dom den 28 januari 

2003 och Toma mot Rumänien, no. 42716/02, dom den 24 februari 2009. 
110 Se Schultz, 2012 s. 221. 
111 Steinberg, 2018 s. 844. 
112 Se Strömholm, 1967 s. 47 med hänvisning till Prosser, op.cit., p. 398. Strömholm lyfter fram en närmare 

specificering av typiska integritetskränkande handlingar framställd av Dean Prosser, där spridning av 

information individen uppfattar som generande räknas upp. 
113 Se prop. 2016/17:222 s. 94–96. 
114 Se 4 kap 6c§ BrB. 
115 Prop. 2016/17:222 s. 95. 
116 Se 13§ Personuppgiftslag (1998:204). 
117 Skäl (51) GDPR. 
118 Wendleby & Wetterberg, 2019 s. 56.  
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talar vidare för att uppgifter om en individs hälsotillstånd ska anses utgöra känsliga 

personuppgifter.119 Vid behandling av sådan information är det särskilt viktigt att inhämta ett 

godkänt samtycke från personen i fråga.120 Även Stacey Steinberg betonar riskerna med att 

vårdnadshavare delar detaljer om barns sjukdomstillstånd eller publicerar bilder när barn beter 

sig utagerande. Denna typ av offentliggörande, som blottar barnets mest privata förhållanden, 

löper särskild risk att lämna ut mer än barnet önskar. 121 

 

3.3 Konflikten mellan integritetsskyddet och yttrandefriheten 

Strömholm ansåg redan i slutet av 1960-talet att spridning av personlig information kan 

likställas med ett olovligt integritetsintrång, i synnerhet om individen inte samtyckt till att få 

sin personliga information spridd. 122 Den svenska lagstiftaren har dock inte dragit en lika 

markant gräns mellan lovligt och olovligt. Att låta avsaknad av samtycke ensamt göra spridning 

av information otillåten riskerar emellertid att bli problematiskt. Dels i form av praktiska 

svårigheter med att säkerställa att samtycke lämnats i alla situationer, dels då integritetsskydd i 

form av begränsningar inte sällan riskerar att inskränka i andra grundläggande rättigheter.123 

Konflikten mellan rätten till privatliv och yttrandefriheten är en återkommande utmaning när 

digitala medel gör det enkelt att sprida information till många. 124 Yttrandefrihetens starka 

ställning innebär att integritetsskyddet ofta får ge vika i intressekonflikter125  och det är svårt 

för en enskild att få skadestånd för kränkningar om handlingen inte är straffbar enligt 

brottsbalkens bestämmelser eller om det rör sig om ett tryck- eller yttrandefrihetsbrott.126 

 

3.4 Uppsåtets betydelse för straffbarheten 

I 5 kap BrB återfinns straffbestämmelser för ärekränkning.127 Med hänsyn till yttrandefriheten 

och tryckfriheten har den svenska lagstiftaren valt att inte kriminalisera oavsiktliga kränkningar 

av den enskildes privata sfär.128 5 kap 1–5 §§ BrB ställer krav på att den spridda informationen 

                                                 
119 Se domstolens resonemang i Mål C-101/01, dom av den 6 november 2003 punkt 50–15. I fallet hade 

information om att en person skadat sin fot, ihop med namn och bild, publicerats på en hemsida.  
120 Högsta Domstolens dom i NJA 2005 s. 361 där spridningen som skett utan inhämtat samtycke ansågs 

innebära en inte obetydlig integritetskränkning. 
121 Steinberg, 2018 s. 851–852. 
122 Se Strömholm 1967 s. 61.  
123 SOU 2007:22 del 1 s. 487–488. 
124 Genom 1 kap 1§ 1 st. är var och en enligt grundlag tillförsäkrad rätten att lämna vilken uppgift som helst i 

vilket ämne som helst. 
125 SOU 2007:22 del 1s. 487. Se även SOU 2008:3 s. 75. 
126 SOU 2008:3 s. 487. För närmare utveckling av när en framställning kan likställas med ett tryckfrihets eller 

yttrandefrihetsbrott, se SOU 2007:22 del 1 s. 417. 
127 Se kap 5 Brottsbalk (1962:700). 
128 Prop. 1986/87:151 s. 44, se även SOU 2008:3 s. 62. 
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ska vara ägnad att utsätta individen för annans missaktning för att gärningspersonen ska kunna 

dömas för förtal. I förarbetena till den sistnämnda bestämmelsen har påpekats att denna typ av 

uppsåtskrav riskerar att utgöra ett hinder för att på ett effektivt kunna komma åt vissa 

situationer.129 Den 2018 tillkomna straffbestämmelsen 4 kap 6c § BrB öppnar dock för en inte 

lika strikt uppsåtsbedömning. 4 kap 6c § 2 st. anger att spridning av den typ av uppgifter som 

listas i bestämmelsen förvisso ska vara ägnade att medföra allvarlig skada för att utgöra ett 

olaga integritetsintrång. Av lagens förarbeten framgår emellertid att kravet på att spridningen 

ska vara ägnad inte innebär att avsikten hos den som sprider ska vara avgörande för 

straffbarheten. Det är istället tillräckligt att spridningen typiskt sett har kunnat medföra allvarlig 

skada på privatlivet eller den personliga integriteten.130 Vid bedömning av vad som typiskt sätt 

kan medföra skada ska vikt fästas vid vilken uppgift det rör sig om samt i vilken utsträckning 

och till vilken personkrets bilden hunnit spridas. Det poängteras vidare att spridning bland 

människor i den utsattes närhet, vänskapskrets eller skolklass kan bidra till en starkare känsla 

av intrång i privatlivet.131 

 

4 Barnets grundläggande rätt till privatliv 

I följande kapitel ska barnets rätt till privatliv redogöras för, som rätten skyddas av EKMR, RF 

och Barnkonventionen.  Utredningen söker besvara om rätten till privatliv i respektive regelverk 

ger uttryck för att skydda barnets integritet när barnet exponeras på sociala medier av sin 

vårdnadshavare. Vidare undersöks vilka möjligheter respektive regelverk erbjuder barnet att ta 

tillvara sin rätt om barnet anses att rätten till privatliv kränkts. Syftet med kapitel 4 är att besvara 

frågeställningen hur barnets personliga integritet skyddas när barnet exponeras av sin 

vårdnadshavare på sociala medier av barnets grundläggande rätt till privatliv i EKMR, RF och 

Barnkonventionen. 

 

4.1 Barnets rätt till privatliv i Europakonventionen 

Europeiska konventionen av den 4 november 1950 om de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande friheterna (EKMR) ger uttryck för FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

                                                 
129 Prop. 2016/17:222 s. 32. Poängteras av remissinstanserna Hovrätten över Skåne och Blekinge. 
130 Se prop. 2016/17:222 s. 96, se även Svea Hovrätts dom den 1 oktober 2019 i mål B 8201-19. I fallet hade den 

tilltalade publicerat en bild på sociala medier av en ung man när denne var mycket berusad och kraftigt 

utslagen. Domstolen gjorde bedömningen att situationen, trots att den inte var direkt jämförbar med de 

exempel som återfinns i 4 kap 6 § brottsbalken, ändå fick anses vara av det slag som avsågs med 

bestämmelsen olaga integritetsintrång. Den tilltalade fälldes trots att det inte gick att bevisa att bilden 

publicerats med avsikt att kränka målsäganden. 
131 Prop. 2016/17:222 s. 96. 
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rättigheterna, men är till skillnad från den allmänna förklaringen folkrättsligt förpliktande för 

de anslutande konventionsstaterna.132 EKMR ratificerades av Sverige 1952 och gäller sedan 1 

januari 1994 som svensk lag133 vilket innebär att konventionens grundläggande rättigheter har 

en hög status inom svensk rätt. Som utgångspunkt i EKMR gäller enligt artikel 1 att samtliga 

av konventionens föreskrivna rättigheter ska garanteras varje person som befinner sig under 

konventionsstaternas jurisdiktion. EKMR tilldelar därmed barn lika stor rättskapacitet som 

övriga medborgare. Någon artikel som direkt pekar ut barnet som särskilt skyddsvärt 

rättssubjekt förekommer inte i EKMR. Vissa av bestämmelserna i EKMR blir emellertid 

särskilt betydelsefulla för barn, och kan innebära att särskild reglering på nationell nivå införs 

för barn om barnet ska kunna garanteras likvärdigt skydd för sina rättigheter som vuxna. Bland 

annat artikel 8, som etablerar rätten till privat- och familjeliv under vilken barnet kan påverkas 

direkt eller indirekt. Även artikel 13 EKMR (rätten till effektiva rättsmedel) blir intressant ur 

ett barnets perspektiv då artikeln förpliktar konventionsstaterna att försäkra varje medborgare 

möjligheten att få sin sak prövad om denne upplever att dennes rättigheter kränkts.134 

 

Artikel 8 EKMR stadgar att varje medborgare har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, 

sitt hem och sin korrespondens. Privatlivsskyddet avser skydda individens intima liv och tar 

sikte på den fysiska såväl som den psykologiska integriteten.135 Inskränkningar i artikel 8 kan 

enligt 2 st. vara tillåtna om inskränkningen sker med stöd av lag, om inskränkningen är 

nödvändig i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna 

säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott eller till 

skydd för hälsa eller moral. Integritetsskyddet kan även få ge vika för andra personers fri- och 

rättigheter, däribland yttrandefriheten. 136 Att åtgärden ska vara nödvändig innebär att det ska 

finnas ett samhälleligt behov av att åtgärden vidtas. 137  Som folkrättsligt instrument för 

mänskliga rättigheter reglerar EKMR relationen mellan staten och medborgarna genom att 

begränsa statens ingripande.  Syftet med artikel 8 är i första hand att skydda individen från 

godtyckliga ingrepp av det allmänna i form av övervakning eller hemlig  avlyssning.138 Enligt 

den svenska Integritetsskyddskommitténs uppfattning innefattar även artikel 8 ”rätten att bli 

                                                 
132 Åhman, 2015 s. 31. 
133 Lag (1994:12199) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, prop. 1993/94:117, bet.1993/94:KU24. 
134 Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och Europarådet Handbok, om europeisk rätt 

rörande barns rättigheter, 2016, s. 24. 
135 Palm & Ericsson, 2005 s. 146 samt s. 148 och s. 155 f. 
136 SOU 2008:3 s. 76, se även Petersson, 2001 s. 27. 
137 För en närmare redogörelse för kraven på inskränkande handlingar, se Palm & Ericsson, 2005 s. 150. 
138 Palm & Ericsson, 2005 s. 146 samt s. 148. 
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lämnad ifred” ett skydd mot att bli fotograferad, filmad eller inspelad, men även ett skydd mot 

att denna typ av uppgifter sprids vidare eller används för andra syften än de samlades in.139  

Europadomstolen har vidare uttalat att privatlivsskyddet även i viss mån innefattar 

konventionsstaternas skyldighet garantera den enskilde ett skydd för privatlivet gentemot andra 

enskilda.140 Artikel 8 innebär även en positiv förpliktelse för Sverige att instifta lagar som 

effektivt skyddar medborgarna från sådana intrång. Inom Sveriges förpliktelser ingår även att 

tillhandahålla åtgärder för medborgare som anser att dennes rättighet har kränkts, men även att 

vidta rimliga åtgärder i förebyggande syfte samt kontrollera att offentliga myndigheters 

efterlever lagarna.141 Det är endast konventionsstaterna som kan hållas ansvariga för brott mot 

konventionen, eller för underlåtelse att leva upp till de positiva förpliktelserna. 142 Av 2 kap 19 

§ RF framgår att svensk lag och författning inte får meddelas i strid med de mänskliga 

rättigheterna i EKMR.  

 

Europadomstolens praxis har betydelse för den europeiska utvecklingen av fri- och 

rättighetsskyddet. 143 En omfattande mängd praxis har framarbetats av Europadomstolen 

gällande individens rätt till integritet inom olika områden av privat- och familjelivsskyddet. 

Dock förekommer mycket begränsat med praxis gällande barnets skydd för sin personliga 

integritet gentemot andra enskilda, och än mindre gällande barnets skydd för sin personliga 

integritet gentemot sin vårdnadshavare. Ett uppmärksammat fall från Europadomstolen där 

rätten till privatliv diskuterats utifrån ett barns perspektiv är fallet Söderman mot Sverige från 

2013.144 I fallet var den klagande en 14-årig flicka vars styvpappa hade filmat flickan när hon 

duschade, genom att installera en dold kamera. Europadomstolen ansåg att ingreppet var djupt 

integritetskränkande och dessutom innebar ett försummande av den trygghet och förtroende för 

vuxna ett barn ska vara tillförsäkrad i hemmet. Sverige fälldes för att ha brustit i tillgodoseendet 

av flickans skydd för sitt privat- och familjeliv enligt artikel 8. Europadomstolens dom tyder på 

att barnets privatliv särskilt ska skyddas från ingrepp inom hemmet. Barn ska kunna lita på att 

                                                 
139 SOU 2008:3 s. 76. 
140 Se Europadomstolens dom i Von Hannover mot Tyskland (Europadomstolens dom den 24 juni 2004) där 

Tyskland ansågs ha brustit i sin skyldighet att skyddades privata sfär och fälldes för brott mot artikel 8 och 10 

i EKMR. Se även Europadomstolens dom av den 2 december 2008 i mål nr 2872/02, K.U. mot Finland där 

domstolen ansåg att Finland inte erbjudit den klagande pojken ett effektivt skydd för sitt privatliv när en 

privatperson lagt ut en annons av sexuell karaktär i pojkens namn. Se även resonemang i SOU 2008:3 s. 246. 
141 SOU 2008:3 s. 86 f. Jfr. Åhman, 2015 s. 95–96 om begreppet positiva förpliktelser. 
142 Åhman, 2015 s. 71–72. 
143 Bernitz, 2002 s. 139. 
144 Se Söderman v. Sverige (5786/08). 
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vuxna inte utsätter dem för integritetskränkande handlingar och känna sig förtroende för vuxna 

i sin närhet. 145 

 

4.1.1 Barnets möjlighet att ta klaga till Europadomstolen 

Om barn vill klaga på ett myndighetsbeslut eller hävda att rätten till personlig integritet 

begränsats på ett otillåtet sätt, erbjuder EKMR enligt artikel 34 möjligheten att klaga till 

europeiska domstolen för mänskliga rättigheter (Europadomstolen). 146  Möjlighet att klaga är 

dock ingen garanti för upprättelse i form av förändrade beslut eller statliga åtgärder. 

Europadomstolen är inte en överinstans till svensk domstol och kan inte undanröja svenska 

domstolars beslut. Om Europadomstolen konstaterar att konventionsstats brutit mot sina 

förpliktelser i EKMR kan en sådan dom i ”bästa” fall leda till att domstolen utdömer skadestånd 

till den klagande eller till ändring i lagstiftningen.147 Möjligheten att klaga till Europadomstolen 

är enligt artikel 34 EKMR tillskriven varje person som vistas eller bor i någon av Europarådets 

medlemsstater och finns således även för barn. 148  För att kunna åberopa sin rätt i 

Europadomstolen krävs dock enligt artikel 35 p.1 EKMR att barnet utnyttjat alla tillgängliga 

nationella klagomöjligheter. Det innebär att ärendet måste ha nått högsta instans, d.v.s. Högsta 

Domstolen eller Regeringsrätten innan barnet kan föra talan i Europadomstolen.149 På grund av 

sin begränsade processbehörighet i svensk domstol är barnet beroende av sin vårdnadshavare 

eller annan vuxen. Det är enligt artikel 34 endast den som anses sig fått sin rätt åsidosatt som 

kan klaga till Europadomstolen.150 Kraven innebär att ett ungt barn på grund av sin begränsade 

processbehörighet har svårt att klaga hos Europadomstolen utan hjälp av en utomstående vuxen.  

 

4.1.2 Den skyddade familjesfären  

Synen på familjen som en skyddad sfär framgår tydligt av lydelsen i artikel 8 EKMR. För 

vårdnadshavarens del innebär den ett skydd mot statliga ingrepp i familjesfären.151 Rätten till 

privat och familjeliv skyddar familjen som helhet och begränsar offentliga myndigheter från att 

vidta ingripande åtgärder såvida ingripandet inte motiveras med särskilt givna omständigheter. 

Ett ingripande måste göras med stöd i lag och om ingripandet är nödvändigt i ett demokratiskt 

                                                 
145 Se Söderman v. Sverige (5786/08) punkt 117.  
146 Palm & Ericsson 2005 s. 38. 
147 Palm & Ericsson 2005 s. 38. 
148 Palm & Ericsson 2005 s. 35, se även Silander i Staaf & Zanderin, 2011 s. 86. 
149 Bernitz, 2002 s. 138 samt Palm & Ericsson 2005 s. 37. 
150 Petersson, 2001 s. 38. 
151 Fastslogs i bl. a. Europadomstolens dom av den 18 juni 2013, i mål nr 28775/12 R.M.S mot Spanien punkt 

69, se Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och Europarådet Handbok, om 

europeisk rätt rörande barns rättigheter, 2015 s. 80. 
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samhälle. Med nödvändighet avses en åtgärd av angelägenhet med ”samhälleligt behov” och 

ett ingripande av sådant slag måste vara proportionerligt. 152  Ingripandet får med andra ord inte 

gå längre än vad som är absolut nödvändigt. Kravet på proportionalitet benämns som principen 

om minsta möjliga ingripande. Staterna har ett visst utrymme att själva avgöra inom vilka 

rimliga gränser åtgärder får vidtas.153 Bestämmelsen i artikel 8 kan aktualiseras bland annat vid 

omhändertaganden om barn. I sådana fall ska alltid enligt principen om minsta möjliga 

ingripande en avvägning göras mellan vårdnadshavarens rätt till familjeliv och barnets rätt till 

hälsosamma levnadsförhållanden. Inom vårdnadshavarens rätt ingår även i viss mån rätten att 

bestämma över sina barn.154  

 

4.2 Barnets rätt till privatliv i svensk lagstiftning 

Utöver artikel 8 EKMR innehåller svensk lagstiftning inte något särskilt lagstadgat 

integritetsskydd för barn.155 Likt rätten till privat- och familjeliv i EKMR åtnjuter barnet RF:s 

skydd för privatlivet i egenskap av att vara svensk medborgare.156 Av 1 kap 2 § 4 st. framgår 

det allmännas skyldighet att värna om den enskildes rätt till privatliv. Rätten till privatliv finns 

även representerad som grundläggande fri- och rättighet i 2 kap 6 § 2 st. Bestämmelsen tillkom 

genom 2010-års grundlagsrevision och anger att var och en  gentemot det allmänna är skyddad 

mot ”…betydande intrång i den personliga integriteten” om intrånget ”…sker utan samtycke 

och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.”157 

Bestämmelsen ger uttryck för att myndigheter ska beakta den enskildes intresse av integritet i 

den utsträckning det är möjligt med hänsyn till i andra fall lagstadgade skyldigheter. 158 

Integritetsskyddet i 2 kap 6 § 2 st. RF får enligt 2 kap 20 § 2p. RF begränsas genom lag. 

Begränsningen måste dock syfta till att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt 

samhälle. Den måste vidare enligt 2 kap 21§ RF vara proportionerlig i förhållande till sitt syfte 

och får inte innebära ett hot mot den fria åsiktsbildningen. I grundlagsutredningen159 beskrevs 

2 kap 6 § 2 st. RF som ett målsättningstagande och att bestämmelsen saknar bindande verkan 

                                                 
152 Med Proportionalitet avses enligt Karin Åhman att åtgärden ska vara ändamålsenlig och uppfylla angivna och 

legitima intressen. Det får inte heller förekomma mindre ingripande åtgärd för att uppfylla syftet med 

ingripandet, och ingripandet måste stå i rimlig relation till intresset ingripandet avser att tillgodose. Se 

Åhman, 2015 s. 89, jfr. Bernitz, 2001 s. 40–41.  
153 Petersson, 2001, s. 27–28.  
154 Se Palm & Ericsson, 2005, s.151–154. 
155 SOU 2007:22 s. 445. Se även SOU 2008:3. 
156 Åhman, 2015 s. 69. 
157 2 kap 6§ 2 st. Regeringsformen. 
158 Axberger, 2009 s. 471 om Grundlagsutredningen SOU 2008:125 s 469–470 med hänvisning till 

Regeringsformens förarbeten. 
159 SOU 2008:125. 
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för utförandet av den offentliga makten. 160 Hur det allmänna går till väga för att efterleva 

målsättningen blir, vilket poängteras av Karin Åhman, därmed beroende av politiska och inte 

juridiska beslutsfattanden.161  Det förekommer ingen möjlighet för medborgarna att på egen 

hand ta tillvara sin grundläggande rätt till privatliv i RF med rättsliga medel.  Skyddet i RF 

avser inte integritetsintrång mellan enskilda. Frågan om huruvida Sverige i enlighet med sina 

positiva förpliktelser i EKMR 162  har anledning att instifta ett generellt integritetsskydd i 

grundlag har diskuterats, ibland annat SOU 2008:3. Förslaget har avfärdats dock med 

motiveringen att en sådan typ av reglering skulle avvika för mycket från hur den svenska 

författningen är uppbyggd, genom att endast reglera den enskildes rättigheter i förhållande till 

det allmänna. 163 Regeringen menar även att ett integritetsskydd enskilda emellan visserligen 

innefattas av förpliktelsen i artikel 8, men att Sverige uppfyller denna skyldighet genom 

”…kriminalisering av olika åtgärder som innefattar intrång i den personliga integriteten.”164  

 

Även om bestämmelser med sikte på att skydda individens privatliv från enskildas ingrepp 

förekommer inom flera olika lagar, åtnjuter privatlivet ur ett integritetsperspektiv betraktat ett 

förhållandevis svagt skydd i svensk rätt. Detta har bl.a. Axberger påpekat inte är helt 

oproblematiskt.165  Intresset av att vara ifred får i många fall ge vika för andra intressen, 

yttrandefriheten inräknad.166  

 

4.2.1 Brister i skyddet för barns integritet 

I SOU 2007:22 och SOU 2008:3 menade Integritetsskyddskommittén att den svenska 

lagstiftningen brister i skyddet för barns integritet och påpekade i synnerhet det ojämna 

förhållandet mellan barn och vårdnadshavare.167 Där framhölls att bristen på beaktning av barns 

rätt ofta leder till att barns integritet inte sällan får ge vika för vårdnadshavarens intressen av att 

bestämma över sina barn.168 Integritetsskyddskommittén menade att de mekanismer som då 

införts för att garantera individens integritet var illa anpassade till barnets förutsättningar och 

behov. Som exempel beskrev kommittén att lagstadgade krav på samtycke kan utgöra en bra 

skyddsmekanism för vuxnas integritet, men är mindre effektiva i situationer där barnet och 

                                                 
160 SOU 2008:125 s. 469–470. Se även Prop. 1973:90 s. 194, SOU 1975:75, s. 164, och Axberger, 2009 s. 470. 
161 Se Åhman, 2015 s. 36. 
162 Se avsnitt 4.1.  
163 Se SOU 2008:3 s. 246, se även Axberger, 2009 s. 472. 
164 Prop. 2009/10:80 s. 174. 
165 Se Axberger, 2009 s. 471. 
166 SOU 2008:3 s. 76. 
167 SOU 2007:22 s. 466 ff. samt SOU 2008:3 s. 244 
168 SOU 2007/22 del 1 s. 469 samt SOU 2008:3 s. 193. 
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vårdnadshavaren har olika intressen.169 Johanna Schiratzki förklarar att barnets rätt till integritet 

står i viss konflikt med vårdnadshavarens tillsynsansvar.  Barnets skydd för insyn i privatlivet 

kan därmed inte vara absolut.170  

 

4.3 Barnets rätt till privatliv i Barnkonventionen 

“While children might need directions and guidance from parents and legal guardians in 

the exercise of these rights, this does not affect the content of the rights themselves.” 171 

 

Uttalandet gjordes under förhandlingarna till Barnkonventionen av USA:s representant och 

understryker att barn, trots sin unga ålder och begränsade förmåga, är bärare av samma 

rättigheter som vuxna. Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 

1989. I dagsläget har totalt 191 stater anslutit sig till Barnkonventionen och de 54 artiklarna 

beskrivs som den slutliga markeringen för barnets människovärde.172 Uttalandet av USA:s 

representant sammanfattar essensen av Barnkonventionen – att barn ska åtnjuta sina 

grundläggande, mänskliga rättigheter oberoende av sina vårdnadshavare. 

 

I Barnkonventionen är barnets integritet skyddad mot intrång genom artikel 16 och rätten till 

privat- och familjeliv. Artikeln anger i första punkten att ”inget barn får utsättas för godtyckliga 

eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte 

heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende”. Bestämmelsen förtydligar en redan 

fastställd rätt i artikel 22 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och artikel 

17 i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, och öppnar för 

att FN:s konventionsstater ska betrakta det grundläggande integritetsskyddet utifrån ett 

barnperspektiv.  Konventionsstaterna ska skydda barnets rätt till privatliv genom lag. Rätten är 

garanterad varje enskilt barn och ska inte stå i konflikt med familjens rätt till privatliv.173 I 

Handbok om barnkonventionen understryker UNICEF vikten av att Barnkonventionen läses 

som helhet för att barnets rättigheter ska få bästa effekt. Vid säkerställandet av 

Barnkonventionens rätt till privatliv menar UNICEF att konventionsstaten bör fästa särskild 

vikt vid bland annat artikel 3 (1), rörande att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid 

                                                 
169 Se SOU 2008:3 s. 193. 
170 Se Schiratzki, 1997 s. 179–180. Schiratzki syftar emellertid på barnets rätt att undanhålla viss information 

från vårdnadshavaren. Konflikten får emellertid anses utgöra grunden till att vårdnadshavare är obehindrade 

att dela den privata informationen om barnet vårdnadshavaren har tillgång till. 
171 E/CN.4/1988/28 para 36. 
172 Singer, 2019 s. 23. 
173 Grahn-Farley, 2019 s. 104. 
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alla åtaganden som rör barn, och artikel 12 rörande respekt för barnets åsikter i alla frågor som 

rör barnet, möjlighet att höras i alla domstolsärenden och administrativa förfaranden som rör 

barnet.174 Även barnets rätt till privatliv ska utan diskriminering skyddas mot ingrepp i alla 

situationer, även inom familjen.175 

 

Gällande spridning av information om barnets liv saknas riktlinjer för hur Barnkonventionen 

ska tillämpas på situationen vårdnadshavarens exponering av barn på sociala medier. FN:s 

Kommitté för barnets rättigheter (Barnrättskommittén) har emellertid uppmärksammat 

massmedias publicering av information om barn och understrukit vikten av att barnets privatliv 

respekteras i dessa sammanhang.176 Grahn-Farley påpekar att diskussionen om barnets skydd 

för sitt privatliv gentemot sina vårdnadshavare även hölls i förhandlingarna till 

Barnkonventionen. 177  Med beaktande av det ojämna maktförhållandet mellan barnet och 

vårdnadshavaren lyftes frågan om barnet inte borde åtnjuta ett skydd gentemot sin 

vårdnadshavare, likt det skydd den vuxne åtnjuter gentemot staten. 178  I diskussionen 

konstateras emellertid att barnets egna rättigheter måste balanseras mot familjens rättigheter 

och därmed måste vårdnadshavarens intressen kunna vägas in.179  

 

4.3.1 Barnkonventionens klagomekanismer 

Grahn-Farley menar att det får anses oklart om rätten till privatliv i artikel 16 är utformad för 

att kunna krävas av det enskilda barnet. Den andra punkten i artikeln anger att barnet har rätt 

till lagens skydd mot sådana ingrepp som avses i första punkten, vilket tyder på att det krävs 

nationell lagstiftning för att barnet ska kunna kräva sin rätt till personlig integritet.180 Till 

skillnad från vissa andra internationella regelverk för mänskliga rättigheter har 

Barnkonventionen inte en egen internationell domstol och inget eget sanktionssystem.181 De 

undertecknade staternas efterlevande av Barnkonventionens bestämmelser granskas av 

Barnrättskommittén. Konventionsstaterna rapporterar själva till Barnrättskommittén 182  som 

summerar sina slutsatser i officiella uttalanden, där Barnrättskommittén även lyfter upp frågor 

                                                 
174 UNICEF uppmanar även konventionsstaterna att fästa vikt vid artikel 2 om icke-diskriminering och artikel 6 

om barnets rätt till liv.  
175 Se UNICEF, 2008 s. 157. 
176 Se UNICEF, 2008 s. 157.  
177 Grahn-Farley, 2019 s. 104, med hänvisning till E/CN.4/1988/28, para 37. 
178 E/CN.4/1988/28, para 38. 
179 E/CN.4/1988/28, para 37. 
180 Grahn-Farley, 2019 s. 103. 
181 Grahn-Farley, 2019 s. 25–26. 
182 Se senaste Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om barnkonventionens 

genomförande 2007–2012.  
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och anmärkningar gällande områden där Barnrättskommittén anser att efterlevandet bör 

förbättras. 183  Barnkonventionen föreskriver ingen möjlighet för enskilda att själva lämna 

klagomål till Barnrättskommittén när barnets rättigheter kränkts. Möjligheten infördes däremot 

genom det Barnkonventionens tredje tilläggsprotokollet (TP3) som trädde ikraft den 14 april 

2014.184 Sverige har ännu inte ratificerat protokollet, vilket gör att svenska barn inte kan vända 

sig direkt till Barnrättskommittén med klagomål.185 Detta gör Barnkonventionen, till skillnad 

från EKMR, ett ineffektivt verktyg för svenska barns möjligheter att ta till vara sin rätt till 

privatliv när rättigheten kränkts.186 

 

5 Barnets skydd för sina personuppgifter 
 

I föregående kapitel undersöktes skyddet för den typ av integritetskränkning barnet kan uppleva 

när barnet exponeras på sociala medier av sin vårdnadshavare. Som tidigare konstaterats i 

avsnitt 3.1.2 kan handlingen även leda till att barnets personuppgifter sprids utan att barnet fått 

chansen att lämna ett godkänt samtycke till spridningen. Det främsta regelverk som skyddar 

barnets personuppgifter är GDPR som bygger på artikel 8.1, rätten till skydd för 

personuppgifter, i Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

(2010/C/83/02) (EU-stadgan). 187  I följande kapitel illustreras inledningsvis hur barnet i 

egenskap av att vara EU-medborgare åtnjuter skydd för sin integritet genom EU-stadgans 

skyddsbestämmelser, och hur dessa bestämmelser i sin tur ligger till grund för framtagandet av 

GDPR. Kapitlet granskar även de bestämmelser i GDPR som särskilt reglerar behandling av 

barnets personuppgifter. Därutöver söker kapitlet utreda om vårdnadshavarens spridning av 

barnets personuppgifter på sociala medier kan strida mot GDPR:s bestämmelser.  

 

5.1 Grundläggande rättigheter i EU-rätten 

Europeiska Unionens stadga (EU-stadgan) om de grundläggande rättigheterna antogs av EU år 

2000 och betraktas som en av grunderna för det konstitutionella skyddet av europeiska 

grundläggande rättigheter.188 EU-stadgan bygger delvis på de rättigheter som skyddas genom 

medlemsstaternas gemensamma författningstraditioner men befäster även rättigheterna som 

                                                 
183 Grahn-Farley, 2019 s. 16–17.  
184 Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll antogs av FN:s generalförsamling den 19 december 2011. 
185 Se prop. 2017/18:186 se även Grahn-Farley, 2019 s. 19 samt UNICEF, Barnkonventionens tredje 

tilläggsprotokoll, en individuell klagomekanism för barn, 2019 s. 3. 
186 Se Plan international, Tredje tilläggsprotokollet, [www.plansverige.org] (2019-12-06).  
187 Se skäl (1) GDPR.  
188 Se artikel 6 Unionsfördraget, samt Åhman, 2015 s. 58–59. 

http://www.plansverige.org/
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garanteras i EKMR.189 Stadgans tillämpningsområde sträcker sig däremot inte utöver EU:s 

befogenheter och EU:s medlemsstater ska därför i enlighet med subsidiaritetsprincipen 190 

beakta stadgan när de genomför EU-lagstiftning. 191 Av EU-stadgan framgår att var och en har 

rätt till respekt för sin fysiska och mentala integritet (artikel 3 p.1), rätt till respekt för privat-

och familjeliv (artikel 7) och rätt till skydd för sina personuppgifter (artikel 8). 

 

5.2 Barnets rättigheter i EU-stadgan 

Genom antagandet av EU-stadgan lyftes barnets rättigheter fram inom unionsrätten.192 Tre 

huvudprinciper för barns rättigheter tillkom genom artikel 24: Artikel 24.1 om barnets rätt att 

fritt uttrycka sina åsikter som ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad, artikel 

24.2 om att barnets bästa ska sättas i främsta rummet vid beslut som rör barn samt artikel 24.3 

om barnets rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta kontakter 

med båda föräldrarna. Genom ikraftträdandet av Lissabonfördraget193 den 1 december 2009 

skedde ytterligare ett antal viktiga förändringar inom EU av betydelse för barnets rättigheter.194  

EU-stadgan blev bindande primärrätt 195  vilket innebar en skyldighet för EU och EU:s 

medlemsstater att beakta samtliga rättigheter som föreskrevs i stadgan.196 Vidare anslöt sig EU 

till EKMR och konventionens grundläggande rättigheter fick en erkänd ställning inom 

unionsrätten som allmänna principer.197  Även en ny bestämmelse  infördes genom artikel 3.3 

i Fördraget om Europeiska unionen, som etablerade att EU ska främja skyddet av barnets 

rättigheter inom ramen för EU:s uttalade mål. 198  I dagsläget syns barnets särskilda 

                                                 
189 Se EU-stadgan, ingress 5 st.  
190 Se artikel 5.3 Fördraget om Europeiska Unionen. 
191 Artikel 51.1 och 51.2 EU-stadgan, se även Åhman, 2015 s. 59 och s. 73. 
192 Ursprungligen förekom endast EU-rättsliga skyddsregler för barn som tjänade politiska och ekonomiska 

syften och byggde till stor del på politiska initiativ med syfte att värna om konsumenträtten och den fria 

rörligheten. Se exempelvis det s.k. Rörlighetsdirektivet (Direktiv 2004/38/EG) med särskilda bestämmelser 

om familjen och dess medlemmar. Det förekom inga bestämmelser som tillgodosåg barns rättigheter på 

konstitutionell nivå. För mer utvecklat resonemang, Se Handbok, om europeisk rätt rörande barns 

rättigheter, 2016 Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och Europarådet, 2015 FRA 

s. 22. 
193 Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av 

Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon den 13 december 2007 (EUT C 306, 17.12.2007, s. 1) 

(Lissabonfördraget). 
194 Se prop. 2009/10:232 s. 9 samt s. 26. Förändringarna innefattade bland annat ändringar i EU-fördraget och 

EUF-fördraget (tidigare fördraget om upprättande av den Europeiska gemenskapen), se artikel 1 

Lissabonfördraget. 
195 EU-stadgan gavs i med Lissabonfördragets ikraftträdande samma rättsliga tyngd som EU-fördragen, Se p. 8 

ingressen till Lissabonfördraget och artikel 6.1 EU-fördraget, se även Åhman, 2015 s. 58–59. 
196 Se artikel 6 EU-fördraget. 
197 Se p. 8 Ingressen till Lissabonfördraget samt artikel 6.2–6.3 EU-fördraget. Se även Åhman, 2015 s. 33. 
198 Se artikel 3.3 2 st. EU-fördraget.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=celex:12007L/TXT
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skyddsintresse i motiven till flera EU-rättsliga författningar, direktiv och förordningar199, även 

i direktiv och förordningar som inte direkt tar sikte på frågor rörande barn, bland annat i skäl 

(38) till GDPR.  

 

5.3 GDPR och skyddet mot intrång i den privata sfären 

Artikel 8 i EU-stadgan, tillsammans med motsvarande skydd i artikel 16.1 i Fördraget om 

Europeiska Unionens Funktionssätt (rätten till skydd för personuppgifter), utgör grunden till 

framtagandet av GDPR.200 GDPR bygger på Europaparlamentets och Europarådets 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. Förordningen ersatte den svenska 

Personuppgiftslagen (1998:204) som tillkom av genomförandet av samma EU-direktiv. Flera 

av bestämmelserna i GDPR har överensstämmande innebörd med motsvarande bestämmelser i 

Personuppgiftslagen. GDPR tillkom av två primära skäl: det första skälet var att skydda EU-

medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter, i synnerhet rätten till skydd för 

personuppgifter. Det andra skälet var att säkra det fria flödet av uppgifter inom EU.201 GDPR 

trädde ikraft den 25 maj 2018 och blev direkt tillämplig i samtliga EU:s stater. Samma år trädde 

även den svenska lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning (Dataskyddslagen) i kraft. Tillsammans med den kompletterande 

Dataskyddslagen skyddar GDPR individen mot intrång i den privata sfär som utgörs av de 

personuppgifter individens lämnar efter sig på internet.202 GDPR anger att rätten till skydd för 

personuppgifter inte är en absolut rättighet. GDPR:s principer och regler ska tillämpas på ett 

sätt som respekterar de registrerades grundläggande rättigheter och friheter som de kommer till 

uttryck i EU-stadgan, däribland rätten till privat- och familjeliv samt yttrandefriheten.203  

 

5.3.1 GDPR:s särskilda bestämmelser om behandling av barns 
personuppgifter 

I skälen till GDPR konstateras att barns personuppgifter förtjänar särskilt skydd, med 

motiveringen att barn kan vara mindre medvetna om risker och följder av 

personuppgiftsbehandlingen, samt om sina egna rättighete. 204  Det ingår i den 

                                                 
199 Se exempelvis Direktiv 2011/93/EU om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av 

barn och barnpornografi. 
200 Se skäl (1) GDPR. 
201 Se skäl (170) GDPR. 
202 Wendleby & Wetterberg, 2018 s. 31. 
203 Se skäl (2) samt skäl (4) GDPR. 
204 Se skäl (38) GDPR. 
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Personuppgiftsansvariges skyldighet att beakta vilka risker varje behandling av personuppgifter 

skulle innebära för den barnets rättigheter och friheter205 och bedöma hur hög risken med 

behandlingen är.206 Mot bakgrund av detta ställer GDPR upp särskilda krav på försiktighet vid 

behandling av barns personuppgifter. Behandlingen måste ske med särskild beaktning av de 

risker behandling kan innebära för barn.207 

 

5.3.1.1 Regler för inhämtande av barnets samtycke 

GDPR:s särskilda bestämmelser för barn tar i första hand sikte på behandling av barns 

personuppgifter vid erbjudande av ”informationssamhällets tjänster208 riktade till barn. Artikel 

12.1 gör gällande att utformningen av information som riktar sig till barn måste anpassas till 

barns förmåga att ta till sig information och förstå konsekvenserna med 

personuppgiftsbehandlingen.209 Med beaktande av barnets stigande ålder och mognadsgrad 

ställer artikel 8 GDPR i artikel 8.1 upp en åldersgräns som utgår ifrån att barn vid en viss ålder 

nått tillräcklig hög ålder för att kunna lämna samtycke som uppfyller GDPR:s krav. 210 

Bestämmelsen går i linje med förordningens iakttagelse av EU-stadgan och barnets rättigheter 

i EU-stadgans artikel 24.1211 och har i artikel 8 GDPR satts till 16 år. För att behandling av 

personuppgifter om ett barn som är yngre än 16 år ska vara laglig krävs ett godkännande av 

barnets samtycke från barnets vårdnadshavare, eller ett samtycke som lämnas av 

vårdnadshavaren i barnets ställe. 212  Medlemsstaterna ges dock möjlighet att lagstifta om en 

lägre åldersgräns, dock ej en lägre åldersgräns än 13 år. I den svenska Dataskyddslagen har 

åldersgränsens satts till 13 års ålder 213 , bland annat med motiveringen att barns 

internetanvändande och deltagande i onlineaktiviteter har stor social betydelse för barn.214 

                                                 
205 Se skäl (74) GDPR. 
206 Se skäl (76) GDPR. 
207 Se skäl (75) GDPR. 
208 GDPR definierar begreppet informationssamhällets tjänst i artikel 4.25 som alla tjänster enligt artikel 1.1b 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015. Enligt Direktiv 

2015/153/EU avser begreppet innefatta som ”tjänster som vanligtvis utförs mot ersättning på distans, på 

elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare”, Se artikel 1.1b Direktiv 2015/153/EU. Se 

även Frydlinger, 2018 s. 150 
209 Se artikel 12.1 GDPR. Se även skäl (38) samt skäl (58) GDPR.  
210 Ett godkänt samtycke ska enligt artikel 4 punkt 11 lämnas genom en frivillig, specifik, informerad och entydig 

viljeyttring som godtar att de personuppgifter som rör den registrerade behandlas. Samtycket måste komma 

från den registrerade (barnet), och ska antingen lämnas muntligt eller genom en otvetydig bekräftande 

handling. Det är viktigt att samtycket sker aktivt och inte utgörs av på förhand ikryssade rutor eller 

automatiska inställningar. Se skäl 32 GDPR. Se även Frydlinger, 2018 s. 149–150. 
211 Artikel 24.1 andra meningen, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Artikeln anger 

att barnets åsikter ska beakta i frågor som rör barnen i förhållande till barnets ålder och mognad.  
212 Se artikel 8.1 GDPR. 
213 Se 2 kap 4 § Dataskyddslagen. 
214 Regeringen menar att en högre åldersgräns riskerar att leda till att barn utestängs från möjligheten att kunna 

delta i de sociala och sammanförande aktiviteter som informationssamhällets erbjuder, om vårdnadshavaren 
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Åldersgränsen innebär i praktiken bland annat att barn yngre än 13 år inte får skapa ett 

användarkonto på sociala medietjänster om inte vårdnadshavaren lämnat sitt samtycke. 13-

årsgränsen återfinns även i flera sociala nätverkstjänsters användarvillkor.215 

 

5.3.1.2 Barnets rätt till radering av personuppgifter 

Även artikel 17 GDPR, rätten till radering216, får särskild relevans för barn. Rätten till radering 

innebär att den registrerade har rätt att vid vilken tidpunkt som helst217 återkalla sitt samtycke 

till att dennes personuppgifter fortsätter lagras, genom att vända sig till personuppgiftsansvarige 

och återkalla samtycke på grund av särskilt listade skäl. 218  Generellt gäller att den 

personuppgiftsansvarige ska ta särskild hänsyn till begäran rörande känsliga uppgifter219 eller 

om behandlingen utsätter individen för risker.220 Av skälen till GDPR går att utläsa att rätten 

till radering även gäller för barn och blir särskilt relevant när den registrerade har gett sitt 

samtycke som barn.221 Om den registrerade givit sitt samtycke som barn och senare i livet 

önskar få sina personuppgifter borttagna, har den registrerade rätt att åberopa sin rätt att bli 

glömd även när denne nått vuxen ålder.222 Den personuppgiftsskyldige ska då ta särskild hänsyn 

till barns önskan att återkalla ett givet samtycke, även när det givits av en vårdnadshavare.223  

 

5.3.2 Vårdnadshavarens ansvar vid publicering av barnets personuppgifter 

GDPR reglerar all automatiserad behandling av personuppgifter. I artikel 4 punkt 2 listas olika 

typer av åtgärder som ensamt eller i kombination med varandra ska likställa med 

personuppgiftsbehandling där bland annat spridning räknas upp. 224 Att publicera bilder på 

internet och således sprida dem vidare till en större krets faller därmed under GDPR:s definition 

                                                 
motsätter sig att barnet använder tjänsterna. En sådan effekt kan i sin tur innebära en inskränkning av barnets 

självbestämmanderätt och yttrande- och informationsfrihet, se prop. 2017/18:105 s.71–74. 
215 Se exempelvis 3.1 st.2 p.1, Facebook, användarvillkor, senast ändrad 13 juli 2019.  
216 Rätten till radering etablerades genom en fällande dom från EU-domstolen i mål C‑131/12 av den 

13 maj 2014, Google Spain SL,Google Inc. mot Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario 

Costeja González. Domen fastslog att den klagande i enlighet med artikel 7 och artikel 8 EU-stadgan hade 

rätt att få sina personuppgifter raderade av sökmotorn Google, med motiveringen att dessa inte längre var 

nödvändiga att spara för det ändamål de samlades in. Som en följd av den fällande domen tog EU fram 

särskilda riktlinjer för hur rätten att bli glömd ska tillämpas i praktiken, Se även Guidelines, article 29 

working party, 2014. 
217 Artikel 7.3 GDPR. 
218 Artikel 17.1 GDPR anger under vilka omständigheter den registrerade kan få sina uppgifter raderade. Den 

personuppgiftsansvarige har bland annat skyldighet att radera uppgifter som inte längre är relevanta för det 

ändamål de samlades in (artikel 17.1a), eller om personuppgifterna har behandlats på ett otillåtet sätt (artikel 

17.1b). 
219 Guidelines, article 29 working party, 2014 p. 6. 
220 Guidelines, article 29 working party, 2014 p. 9. 
221 Se skäl 65 GDPR. 
222 Se skäl 65 GDPR. 
223 Guidelines, article 29 working party, 2014.  
224 Se artikel 4.2 GDPR. 
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av behandling. Av skäl 2 och 4 framgår att publicering av personlig information i privat syfte 

inte omfattas av förordningens krav.225 Skäl 18 till GDPR anger att aktivitet i sociala nätverk 

kan omfattas av den typ av privat verksamhet som faller utanför GDPR:s tillämpningsområde. 

Var gränsen mellan privat och offentligt framgår inte helt tydligt av GDPR:s lydelse. I den 

tidigare gällande Personuppgiftslagen återfanns motsvarande bestämmelse i 6 § och avsåg 

främst inbegripa elektronisk korrespondens eller elektroniska dagböcker och register. 226 

Specifika riktlinjer för publicering av privat information på sociala medier återfanns dock inte 

i Personuppgiftslagen. Vägledning må finnas i EG-domstolens Mål C-101/01, där domstolen 

förtydligade att behandling som innebar att en obegränsad krets kunde ta del av uppgifterna ska 

falla inom dataskyddsdirektivets tillämpningsområde. 227   Den som publicerade bilder med 

namn på en hemsida kunde därmed bli ansvarig för publiceringen. Enligt Datainspektionens 

uppfattning kan inte bilder och annan information som sprids till en bredare krets, till exempel 

genom sociala medier, anses vara behandling av rent privat natur. Datainspektionen menar att 

det som utgångspunkt bör gälla att den som publicerar någonting på sociala medier är att 

betrakta som personuppgiftsansvarig228 för innehållet och har gjort bedömningen att rent privat 

natur bör innebära att informationen görs gällande till en begränsad krets.229  

 

Om den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet begår en överträdelse har den 

drabbade rätt till ersättning enligt artikel 82 i GDPR.230 Rätten till ersättning gäller för varje 

person som har lidit materiell eller immateriell skada till följd av överträdelsen.231 GDPR riktar 

sig emellertid till organisationer och företag. Privatpersoner som publicerar bilder på sociala 

medier utan koppling till verksamhet kan av detta skäl inte drabbas av sanktioner vid 

överträdelser.  

 

6 Det svenska barnrättsliga arbetet 

I följande kapitel ska ett antal barnrättsliga tolkningsprinciper presenteras. Begreppet 

barnperspektiv redogörs för, samt innebörden av principen om barnets bästa (artikel 3 

                                                 
225 GDPR anger att den som sprider bilder på andra människor som en del i sin näringsverksamhet är 

personuppgiftsansvarig enligt artikel 4.7.  
226 Se Törngren, Personuppgiftslag (1998:204) (2019-11-02, Karnov) kommentar till 6§. 
227 Se domstolens resonemang i Mål C-101/01 punkt 47. 
228 Med personuppgiftsansvarig avses enligt Artikel 4 punkt 7 GDPR en fysisk eller juridisk person, offentlig 

myndighet, institution eller annat organ som bestämmer ändamålet med spridningen av bilderna. Denne har 

även ansvar för att personuppgiftsbehandlingen sker enligt GDPR:s krav. 
229 Se Datainspektionen, Frågor och svar, punkt 6 [www.datainspektionen.se], 2020-01-02. 
230 Jfr. 7 kap 1§ Dataskyddslagen. 
231 Se artikel 82.1 GDPR. 

http://www.datainspektionen.se/
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Barnkonventionen). Exempel på hur principerna kommit till uttryck i den svenska 

lagstiftningen presenteras. Kapitlet syftar till att illustrera hur Barnkonventionens bestämmelser 

påverkat utvecklingen av lagstiftning inom barnrättens område och ge läsaren en användbar 

förståelse inför det kommande kapitlets (kapitel 7) diskussion.  

 

6.1 Barnperspektivet  

Med antagandet av Barnkonventionen 1990, etablerades begreppet barnperspektiv hos den 

svenska lagstiftaren och rättstillämparen. Att inneha ett barnperspektiv innebär kortfattat att 

olika beslutsalternativ betraktas ur barnets ögon. Uttrycket ”ur barns ögon” illustrerar hur 

arbetet ska ta avstamp i hur barnet uppfattar situationen i sig och sig själv som en del av 

situationen.232 Det är alltså inte tillräckligt att enbart fatta beslut baserat på vad en vuxen 

bedömer som det bästa alternativet för barnet. Barnet vet bäst hur det är att vara barn i den 

aktuella situationen.233 Att betrakta situationen ur ett barnperspektiv handlar således om att sätta 

sig in i barnets värld. Likaså ska hänsyn tas till barnets ålder. Beslutsfattaren måste förstå att en 

litet barns upplevelse av en situation skiljer sig från ett äldre barns, och att barnperspektivet 

således är dynamiskt. 

 

6.1.1 Barnkonventionen som utgångsläge 

Barnperspektivet har en stark koppling till Barnkonventionens artiklar, i synnerhet till artikel 3 

(principen om barnets bästa) och artikel 12 (barnets rätt att bli hörd.) Även om flera av 

Barnkonventionens grundläggande principer förekom i svensk rätt redan innan 

Barnkonventionen ratificerades 1990, medförde ratificeringen att principerna fick högre status 

och dess bestämmelser återspeglas i dagsläget i flera svenska lagar. 234  Principen om barnets 

bästa har exempelvis erkänts som en del av domstolar och offentliga myndigheters arbetssätt 

och Barnkonventionen har beskrivits som vår tids samhälleliga barnperspektiv.235 Med det kan 

förstås att Barnkonventionen är utformad för att sätta barnets grundläggande rättigheter i ett 

barnperspektiv. Riksdagens antagna strategier utgår ifrån barnets mänskliga rättigheter så som 

de föreskrivs i internationella överenskommelser, i synnerhet rättigheterna i Barnkonventionen. 

                                                 
232 Se prop. 2005/06:99 s. 39. Se även Singer, 2019 s. 39–40. 
233 Se Singer, 2019 s. 38–39. 
234 Se Schiratzki, 1997 s. 50. Principen om barnets bästa återfinns i flera svenska bestämmelser. Bland annat i 6 

kap 2 § FB, 2 § Socialtjänstlagen (2001:453), Utlänningslagen (2005:716), 10 § Skollagen (2010:800), 1 § 5 

st. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU) samt i 5 kap 6 § Hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30).  
235 SOU 1997:116 s. 137–138. 
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Strategin riktar sig till offentliga aktörer på statlig och kommunal nivå, men även till 

rättsväsendet. 

 

6.2 Principen om barnets bästa 

Principen om barnets bästa kommer till uttryck genom Barnkonventionens artikel 3 och är 

Barnkonventionens mest ledande princip.236 Principen beaktar barnets särskilda sårbarhet och 

begränsade möjlighet att hävda sin rätt. 237  Principen om barnets bästa utgör både en materiell 

rätt och en grundläggande tolkningsprincip. 238  Som utgångspunkt gäller att det bästa 

alternativet för barnet ska sättas i främsta rummet i alla beslut som påverkar barn. 239 

Barnrättskommittén menar att principen utgör en viktig del i arbetet med att befästa barnets 

mänskliga värdighet. 240  Att främja barnets behov i enlighet med principen innebär ett 

erkännande barnet som medborgare med samma rättigheter som vuxna.241 Hur barnets bästa 

ska bedömas och fastställas utvecklas i Barnrättskommitténs allmänna kommentarer. 242 

Kommittén ställer bl.a. krav på att avvägningen av barnets bästa ska motiveras utförligt av 

beslutsfattaren.243 

 

6.2.1 Barnets behov och intressen ska vara vägledande 

Som rättslig målsättning innebär principen om barnets bästa att beslut som rör barn ska 

tillgodose barnets behov och intressen.244 Målsättningen ska vara vägledande för lagstiftaren 

såväl som för rättstillämparen och för barnets vårdnadshavare. 245  Barnrättskommittén 

understryker att principen om barnets bästa ska förstås som en ”kollektiv och en individuell 

rättighet”. Principen innefattar således skyldigheten att ta hänsyn till barnets bästa i beslut som 

rör både barnet som individ och barn som grupp. 246 Med detta förstås att det enskilda barnets 

behov ska beaktas i beslut rörande det enskilda barnets situation, av både vårdnadshavare och 

                                                 
236 Grahn-Farley, 2019 s. 48. 
237 Se SOU 2016:19 s. 249. 
238 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14, punkt 6. Se även Schiratzki, 1997 s. 53–54. 
239 SOU 2016:19 s. 248. 
240 Barnkommitténs allmänna kommentar nr 14, punkt 5 där “barnets mänskliga värdighet” är    

Barnrättskommitténs egna ordval. 
241 Singer, 2019 s. 21.  
242 Se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14, punkt 48–84. 
243 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14, punkt 92. 
244 Singer, 2019 s. 38. 
245 Singer, 2019 s. 53. 
246 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14, punkt 23. 
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rättstillämpare. Lagstiftaren å sin sida har i skyldighet att beakta hur nya lagförslags kan komma 

att påverka barn som grupp i samhället.  

 

Bedömningen av vad som utgör det bästa för barnet innefattar både objektiva och subjektiva 

moment. Även om Barnrättskommitténs kommentarer utgör vägledande ramar för 

fastställandet av principen om barnets bästa, betonar Barnrättskommittén vikten av att barnets 

bästa inte avgörs på schabloniserade grunder.247 Varje barn är en enskild individ och har rätt att 

bli bedömd utifrån sina enskilda behov.248 Kommittén poängterar även att barnets behov ska 

tillgodoses som de identifieras i samhället.  Barnets behov förändras i takt med att omvärlden 

skapar nya förutsättningar för barn och föräldrars levnadssätt. För att barnets behov ska 

tillgodoses på bästa sätt måste fastställandet av vad som utgör det bästa för barnets framhåller 

Anna Singer att bedömningen ska utgå ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. 249  Både 

långsiktiga och kortsiktiga effekter på såväl barnets fysiska som psykiska välbefinnande ska 

beaktas. Tolkningen av barnets bästa måste därmed anpassas till omständigheterna kring 

barnets situation och alla påverkande faktorer måste vägas in.250 Barnrättskommittén framhåller 

i sin tur att beslutsfattaren måste beakta försiktighetsprincipen och se till eventuell framtida risk 

och skada. Vidare betonas vikten av att barnets trygghet och integritet vägs in i bedömningen.251 

Den ansvarige beslutsfattaren ska även ta hänsyn till barnets säkerhet vilket ska innefatta ett 

skydd mot förnedrande behandling.252 

 

I enlighet med principen om barnets bästa ska beslutsfattaren även lämna plats för barnets 

intresse framför andra intressen253 och tolka lagen till barnets fördel.254 Som principen kommer 

till uttryck i Barnkonventionen innebär den att även vårdnadshavares behov och intressen ska 

åsidosättas för barnets. Att tillgodose barnets intressen innebär även att beakta barnets egen 

uppfattning av sin situation och ta hänsyn till barnets vilja.255 Den sistnämnda parametern är 

                                                 
247 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14, punkt 32. 
248 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14, punkt 32, se även SOU 2016:19 s. 248, samt Singer, 2019 s. 

38. 
249 Se Singer, 2019 s. 39. 
250 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14, punkt 32. 
251 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14, punkt 74. 
252 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14, punkt 73. 
253 Skyldigheten att beakta barnets bästa vid motstridande intressen gäller även när intressekonflikt uppstår 

mellan gällande mänskliga rättigheter och mellan bestämmelser i Barnkonventionen, se Barnrättskommitténs 

allmänna kommentar nr 14, punkt 33. 
254 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14, punkt 6a–6b. 
255 Singer, 2019 s. 39. 
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starkt kopplad till Barnkonventionens artikel 12, som fastslår barnets rätt att komma till tals och 

fritt uttrycka sina åsikter.256 

 

6.3 Den svenska barnrättspolitiken 

Barnkonventionen utgör som tidigare nämnt det globala regelverket för barnets särskilda 

rättigheter.257 Sveriges ratificering av Barnkonventionen var ett betydelsefullt steg inom svensk 

politik.  I Sverige utformades en särskild politisk målsättning med syfte tillvarata och stärka 

barnets rättigheter och intressen i samhället, den s.k. barnrättspolitiken. Begreppet 

barnrättspolitik skymtas i 2009-års antagna strategi258 för att förverkliga Barnkonventionens 

bestämmelser i svensk rätt. Prop. 2009/10:232 var regeringens andra antagna strategi inom 

ramen för arbetet med att förverkliga Barnkonventionen i Sverige. 259  I 2009-års strategi angav 

regeringen att målet med den svenska barnrättspolitiken ska utgå ifrån Barnkonventionens 

grundläggande principer. Barnkonventionen beskrevs i strategierna som ett verktyg i arbetet 

med att förbättra barns villkor i Sverige. Genom att förändra både förhållningssätt, arbetssätt 

och attityder ville regeringen stärka kompetensen hos samtliga som arbetar med frågor som 

påverkar barn. 260  

 

6.3.1 Barnombudsmannen 

Myndigheten Barnombudsmannen (BO) inrättades i Sverige 1 januari 1993 och spelar en 

central roll i arbete med att genomföra och efterleva Barnkonventionen. BO:s huvudsakliga 

uppgifter kommer till uttryck i de inledande bestämmelserna Lag (1993:335) om 

Barnombudsman (Barnombudsmanslagen). BO innehar dels rollen som talesman för barn och 

unga och har därmed enligt 1 § i uppgift att företräda barns intressen och rättigheter i samhället, 

i både lagstiftningssammanhang och allmänna debatter261 mot bakgrund av Barnkonventionen. 

BO ska även enligt 2 § driva genomförandearbetet av Barnkonventionen och kontrollera 

Sveriges efterlevande av bestämmelserna. Därutöver har BO enligt 5 § även befogenhet att 

uppmana berörda myndigheter, landsting och kommuner att lämna den typ av uppgifter om de 

                                                 
256 Se artikel 12 Barnkonventionen, se även Singer, 2019 s. 37. 
257 Se avsnitt 2.1. 
258 Prop. 2009/10:232. 
259 Den första antagna strategin prop. 1997/98:182, baserad på huvudbetänkandet Barnets bästa i främsta 

rummet (FN:s konvention om barnets rättigheter förverkligas i Sverige (SOU 1997:116), antogs i samband 

med Sveriges ratificering av Barnkonventionen och hade som primärt syfte att förverkliga Barnkonventionen 

i svensk rätt. 
260 Se prop. 2009/10:232 samt prop. 1997/98:182. Se även UNICEF, s. 14 samt Melin, 2004 s. 7.  
261 Se 3§ st.1 och st. 3 Lag (1993:335) om Barnombudsman. 
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åtgärder som vidtagits för att genomföra Barnkonventionen i statlig verksamhet.262  I BO:s roll 

ingår däremot inte att företräda enskilda barn och unga i mål mot enskilda. BO ska istället verka 

för att skapa möjligheter för barn att själva kunna framföra sina klagomål till beslutsfattare.263 

BO har till exempel enligt 7 § i skyldighet att rapportera till socialnämnden vid misstanke om 

att ett barn far illa i hemmet.  

 

6.4 Barnkonventionen som svensk lag  

Barnkonventionen trädde ikraft som svensk lag 1 januari 2020 som Lag (2018:1197) om 

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter. 264  Med inkorporeringen följer ett 

fortsatt transformeringsarbete i form av aktiv samverkan mellan olika aktörer på olika nivåer i 

samhället om Barnkonventionens bestämmelser ska få genomslag i svensk rätt. 265 Åtgärder i 

form av vägledning och utbildning är nödvändiga.266 Som lag blir Barnkonventionen bindande 

för staten och får därmed högre juridisk status. Motiven bakom inkorporeringen av 

Barnkonventionen som svensk lag var bl.a. att förstärka och förtydliga barnets rättsliga 

ställning, och påskynda lagstiftningsarbetet som rör barns rättigheter. 267  Centralt i 

inkorporeringsarbetet är att säkerställa Barnkonventionens grundläggande principer kommer 

till uttryck i svensk lagtext på ett sätt som gör det möjligt för rättstillämparen att ta hänsyn till 

principerna i alla beslut som rör barn.268   

 

Det återstår att se vilken effekt inkorporeringen av Barnkonventionen kommer få för svenska 

rättstillämpare. En inblick i regeringens prediktioner kan återfinnas i prop. 2017/18:186. En 

viss tveksamhet till om inkorporeringen kommer bidra till förändring i praktiken kan uttolkas. 

Remissinstanser har påpekat att rättstillämpare redan innan inkorporeringen haft i skyldighet 

att betrakta Barnkonventionen som ett vägledande instrument och väga in både dess 

grundläggande principer och övriga konventionsbestämmelser i ärenden som rör barn. Däremot 

förväntas det faktum att Barnkonventionen nu får status som lag bidra med ett förtydligande av 

barnets rättigheter. Barnets rättigheter förväntas få större tyngd vid konflikter mellan svenska 

lagar och Barnkonventionens bestämmelser och på sikt bör ett starkare barnperspektiv komma 

                                                 
262 UNICEF, 2008, s. 14. 
263 Prop. 2001/02:96 s. 16 ff. 
264 Prop. 2017/18:186, bet. 2017/18:SoU25, rskr. 2017/18:389. 
265 Se prop. 2017/18:186. 
266 Prop. 2017/18:186 s. 1.  
267 Prop. 2017/18:186 s. 70. 
268 Prop. 2017/18:186 s. 63–64. 
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att utvecklas hos lagstiftare och beslutsfattare.269 Regeringen har understrukit vikten av att 

fortsätta arbeta aktivt för att öka rättstillämparens kunskaper om barnets som rättighetsbärare.270 

 

7 Sammanfattande diskussion och analys  

I följande kapitel sammanfattas och analyseras rättsläget som presenterats i uppsatsen utifrån 

uppsatsens frågeställningar. Därefter förs en diskussion gällande vilka åtgärder som skulle 

kunna vidtas för att barnets integritetsskydd skulle stärkas i situationen när barnet exponeras på 

sin vårdnadshavares sociala medier. Diskussionen förs i ljuset av principen om barnets bästa, 

som principen kommer till uttryck i Barnkonventionen. 

 

7.1 Sammanfattning av rättsläget 

Uppsatsens syfte har varit att kartlägga och analysera de rättsregler som skyddar barnets 

personliga integritet när barnet exponeras av sin vårdnadshavare på sociala medier. För att 

besvara syftet har ett antal regelverk med sikte på att skydda den personliga integriteten 

undersökts ur barnets integritetsperspektiv. Utifrån det fastställda rättsliga läget kan konstateras 

att det nuvarande skyddet för barns integritet brister i åtskilliga hänseenden. Till att börja med 

saknas skyddsbestämmelser med sikte på barnets integritet gentemot barnets vårdnadshavare. 

Skyldigheten att tillgodose barnets rättigheter ingår förvisso i vårdnadshavarens ansvar för 

barnet.271 Vårdnadshavaren har även i skyldighet att beakta barnets åsikt i takt med barnets 

stigande ålder och mognad. Vårdnadsansvarens bestämmanderätt innebär emellertid att barnets 

eventuella intresse att undanhålla vissa delar av privatlivet får ge vika för vårdnadshavarens 

intresse av att inkludera barnet i porträtteringen av sitt eget liv. Även om barnet inte vill figurera 

på vårdnadshavarens sociala medier får dock barnets motsättning föga verkan i praktiken, då 

beslutet om att publicera eller inte publicera fattas av barnets främsta företrädare. Situationen 

kan jämföras med att vårdnadshavaren har befogenhet att samtycke till publiceringen i barnets 

ställe.  

 

Vidare har konstaterats att barnet  kan uppleva vårdnadshavarens exponering av som 

integritetskränkande, exempelvis om vårdnadshavaren publicerar bilder eller filmer där barnet 

befinner sig särskilt utsatt situation, där barnet är lättklätt eller om vårdnadshavaren förmedlar 

                                                 
269 UNICEF, Barnkonventionens ställning i Sverige, [www.unicef.se] senast uppdaterad juni 2018, hämtad 2019-

12-03. 
270 Prop. 2017/18:186 s. 113–114. 
271 Se avsnitt 2.3. 

http://www.unicef.se/
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information om barnets sjukdomstillstånd.272 Spridningen kan upplevas som särskilt känslig om 

bilder och filmer når barnets vänner, klasskamrater eller andra i barnets närhet.273  Även om 

straffrättslig lagstiftning i bästa fall kan ge upprättelse till barn som drabbas av brott via internet 

kan det faktum att bilder och filmer har nått ut, använts och kanske sparats av främlingar till 

barnet ha stark påverkan på barnets mentala hälsa och självförtroende. Situationen där barn 

upplevt vårdnadshavarens exponering som integritetskränkande har ännu inte prövats i svensk 

rätt. Hur en domstol skulle resonera i frågan om vårdnadshavarens publicering av bilder av barn 

på sociala medier kan innebära en olovlig inskränkning i barnets privatliv går därmed inte att 

besvara. Beroende på vad uppgifterna avslöjar är det inte omöjligt att en domstol skulle göra 

bedömningen att publicering av allt för närgången information om barns liv kan utgöra ett 

olovligt intrång i barnets privata sfär.274 Att barnets rätt till privatliv i Barnkonventionens artikel 

16 blir svensk lag, och därmed kunna åberopas i domstol, talar i min mening för att en sådan 

tolkning kan vara möjlig i framtiden. Barnets avsaknad av processbehörighet hindrar emellertid 

barnet från att väcka talan i domstol utan vuxen företrädare. När ett olovligt ingrepp i barnets 

integritet begås av barnets vårdnadshavare hamnar barnet i en beklämd situation. Att 

vårdnadshavaren bär den största processbehörigheten i barnets ställe försätter barnet i ett 

maktlöst underläge. Barnet kan inte på egen hand föra talan mot sin vårdnadshavare, vilket 

medför att frågan om huruvida ett otillåtet integritetsintrång föreligger inte kan lyftas i ett 

rättsligt sammanhang. 

 

Om vårdnadshavaren publicerar bilder av sitt barn utan att tillfråga barnet fråntas barnet även 

möjligheten att samtycka till internettjänsters behandling av personuppgifter. Utöver 16-

årsgränsen och kraven på utformning av information riktad till barn, innehåller inte GDPR 

någon bestämmelse som uttryckligen skyddar barns personuppgifter mot spridning av 

vårdnadshavaren. GDPR stadgar inte uttryckligen att vårdnadshavaren kan samtycka till 

behandling av sitt barns personuppgifter (tvärtom föreskrivs att samtycket ska lämnas av den 

registrerade själv). Detta blir emellertid konsekvensen av att vårdnadshavaren publicerar bilder, 

namn och andra personuppgifter om barnet på sina sociala medier. Det finns ingenting som i 

praktiken hindrar företag från att samla in och lagra barnets personuppgifter på samma sätt som 

uppgifter internetanvändare delar frivilligt samlas in. Även känsliga uppgifter som exempelvis 

                                                 
272 Se prop. 2016/17:222 s. 95–96. 
273 Se prop. 2016/17:222 s. 96. 
274 Se exempelvis domstolens resonemang i Svea Hovrätts dom den 1 oktober 2019 i mål nr B 8201-19 s. 3. Med 

hänvisning till prop. 2016/17:222 s. 95. 
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avslöjar barnets etniska ursprung, religiösa tillhörighet eller sexuella läggning kan samlas in 

och används för profilering av barnet. 275    

 

Vad beträffar barnets integritetsskydd genom sin rätt till privatliv har EKMR, RF och 

Barnkonventionen studerats. Av utredningen kan slutsatsen dras att rätten till privatliv i första 

hand skyddar barnets personliga integritet gentemot ingrepp från det allmänna, och förpliktar 

staten att avhålla sig från olovliga ingrepp. Europadomstolens tolkning av artikel 8 EKMR samt 

Barnrättskommitténs uttalanden, ger även uttryck för att rätten även ska gälla mellan 

enskilda.276 Denna tolkning talar för att barnets rätt till privatliv i teorin bör skydda barnet mot 

integritetsintrång som företas av barnets vårdnadshavare. Dock kan även konstateras att 

vårdnadshavarens egna intressen ofta står i vägen för barnets möjlighet få sin rätt till personlig 

integritet tillgodosedd så som konventionsartiklarna föreskriver. Statliga beslut som går emot 

vårdnadshavarens vilja har ansetts utgöra ett stort ingrepp i vårdnadshavarens egna rätt till 

privat- och familjeliv, även när besluten fattas för att främja barnets intressen.277 Som följd har 

konstaterats att barnets integritet inte sällan får ge vika för vårdnadshavarens rätt att bestämma 

över barnet i lagstiftningssammanhang. 278  Vidare kan konstateras att barn grund av sin 

begränsade processbehörighet har mycket begränsade möjligheter att framföra klagomål om ett  

barn anser att dess rätt till privatliv kränkts.279  

 

I dagsläget utgör artikel 17 GDPR den enda rättsregel barnet kan åberopa på egen hand för att 

begränsa sitt digitala fotspår och på så vis värna om sin integritet.280 Det ska dock poängteras 

att även om barnet kan få sina uppgifter raderade på begäran finns ingenting som garanterar att 

bilden inte hunnit spridas eller sparats av andra. Bildtagningsteknik så som skärmdumpar, 

nedladdningsfunktioner eller motsvarande gör det idag möjligt att spara en bild så fort den blir 

synlig i en annan digital enhet. 281 Ett barn kan därför aldrig helt förhindra den skada som kan 

uppstå i form av att kränkande innehåll sprids.  

 

                                                 
275 Skäl (51) GDPR. 
276 Se avsnitt 4.1 samt avsnitt 4.3. 
277 Se SOU 2007:22 del 1 s. 468. 
278 SOU 2008:3 s. 193. 
279 Barnombudsmannen, rapport: Barns och ungas klagomöjligheter, s. 28. 
280 Se avsnitt 2.2.1.2. 
281 Se Wendleby & Wetterberg, 2019, s. 141. 



44 

 

7.2 Hur kan barnets integritetsskydd förstärkas? 

För att barnets rättigheter ska tas till vara på bästa sätt krävs enligt principen om barnets bästa 

att både barnets behov och intressen tillgodoses. Barnets vårdnadshavare har ansvar för att 

tillgodose barnets behov. Lagstiftaren ska i sin tur utforma rättsregler efter barnets intressen. 

För att principen om barnets bästa ska få den genomsyrande effekt Barnkonventionen 

föreskriver menar Barnrättskommittén att alla aktörer aktivt måste arbeta för att tillgodose 

barnets intressen.282 Därför ställer Barnkonventionen även krav på barnets vårdnadshavare.283 

Det allmänna och barnets vårdnadshavare måste således arbeta mot samma mål om barnets 

personliga integritet ska skyddas på det sätt som är bäst för barnet. 

 

7.2.1 Vårdnadshavarens ansvar 

Det kan te sig naturligt att vårdnadshavare inte alla gånger reflekterar över de potentiella 

riskerna med att barnets privata information cirkulerar på internet. Det kan även antas att 

majoriteten av de bilder, videoklipp och texter vårdnadshavaren publicerar inte sprids längre än 

till den krets vårdnadshavaren avsett.  Risken finns dock att vårdnadshavaren utgår ifrån vilken 

typ av innehåll denne själv skulle vara bekväm med att lämna ut offentligt och inte beaktar hur 

spridningen kan uppfattas av barnet, eller kan komma att uppfattas i framtiden. Dagens 

generation vårdnadshavare har inte vuxit upp under samma digitala förutsättningar som sina 

barn. Deras egna vårdnadshavare hade inte obegränsad möjlighet att exponera alla delar av sina 

barns liv på sociala medier. Vårdnadshavarens avsaknad av erfarenhet gör det i min mening 

särskilt viktigt att vårdnadshavaren riktar uppmärksamheten mot barnets uppfattning av 

situationen och ser det problematiska i att barn i dagsläget helt saknar ett skydd för sin integritet 

gentemot vårdnadshavaren. 

 

Vårdnadshavare som vill inkludera barn på sina sociala medier bör ha barnets behov av trygghet 

i hemmet i åtanke, då bilder och filmer tagna i hemmet publiceras.284 Att filma barnet när det 

sover, sitter på toaletten, eller i badkaret eller i andra privata situationer riskerar att utmana 

barnets rätt till en skyddad sfär. Likaså bör detta beaktas om vårdnadshavaren berättar för 

följare och bloggläsare om saker barn har sagt i hemmet, eller berättar om barnets känslor. 

Vårdnadshavaren bör ställa sig frågan hur spridning av denna typ av information kan påverka 

barnets förtroende för vårdnadshavaren och andra vuxna.285 Vårdnadshavaren ska även beakta 

                                                 
282 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14, punkt 5. 
283 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14, punkt 12d samt punkt 25. 
284 Se avsnitt 2.4 om vårdnadshavarens ansvar enligt 6 kap FB. 
285 Se avsnitt 2. 



45 

 

barnets behov av en trygg utveckling och överväga hur barnets mående kan påverkas av att 

barnet exponeras offentligt. Denna bedömning bör göras med hänsyn till varje enskilt barns 

individuella förutsättningar. Om barnet visar tecken på att dess självkänsla, självbild eller 

psykiska mående påverkas negativt av exponeringen, bör vårdnadshavaren sluta utsätta barnet 

för exponering.286 

 

Vårdnadshavaren bör i enlighet med sitt vårdnadsansvar och med beaktning av barnets 

uppnådda mognadsgrad, informera barnet om vad sociala medier är och var publicering av 

information innebär. Bland annat bör vårdnadshavaren förklara för barnet vem eller vilka som 

kan ta del av informationen om barnet. När barnet nått tillräckligt hög ålder för att kunna 

uttrycka om det vill exponeras på sociala medier bör vårdnadshavaren respektera barnets åsikt. 

Vårdnadshavaren bör även överväga vilka konsekvenser publiceringen kan få för barnet i 

framtiden. Hur kan den personliga informationen användas av utomstående? Hur mycket av 

barnets bakgrund avslöjar informationen? Vad kan barnets framtida vänner, kollegor eller 

arbetsgivare dra för slutsatser om barnet utifrån informationen? Vidare bör vårdnadshavaren ha 

i åtanke att information om vårdnadshavarens eget liv i vissa fall kan vara känslig för barnet 

om den sprids. Om en vårdnadshavare exempelvis väljer att berätta om en separation eller 

problem i hemmet på sociala medier bör vårdnadshavaren ställer sig frågan vad detta lämnar ut 

om barnets uppväxtförhållanden. Utgångspunkten bör vara att information som rör barnet inte 

är vårdnadshavarens egen information - den ”tillhör” barnet. Slutligen bör vårdnadshavaren 

vara medveten om att spridning av barnets personliga information barnet fråntar barnet kontroll 

över sitt privatliv, och att barnets integritet är helt oskyddad på sociala medier. 

 

7.2.2 Det allmännas ansvar 

Barnrättskommittén har rekommenderat Sverige att arbeta aktivt för att både garantera barnet 

ett skydd mot sin integritet och etablera åtgärder i fall då barn utsätts för kränkningar.287 Det 

allmänna bör således ta sikte på att främja barnets intressen med så effektiva medel som möjligt. 

Utifrån det studerade materialet kan konstateras att barnet dels har intresse av att inte utsättas 

för de risker som exponering på sociala medier innebär, dels av att inte känna sig utlämnad, 

bortgjord eller förminskad av vårdnadshavaren offentligt. Vidare har i uppsatsen konstaterats 

att barnet även har intresse av att inte få sina personuppgifter spridda utan att få lämna ett 

godkänt samtycke. 

                                                 
286 Se Barnrättskommitténs rekommendationer i avsnitt 6.2.1.  
287 CRC/C/SWE/CO/5 punkt 14.  
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7.2.2.1 Riktlinjer till vårdnadshavare 

Det allmänna kan underlätta vårdnadshavarens bedömning genom att tillhandahålla information 

om barnets oskyddade situation på sociala medier.  Riktlinjer till vårdnadshavare kan tas fram 

i utbildande syfte, likt tidigare initiativ som tagits för att uppmärksamma vårdnadshavare, lärare 

och barn om riskerna med  barns internetanvändning.288 Datainspektionen har exempelvis redan 

publicerat generella rekommendationer för vad privata sociala medie-användare bör tänka på 

vid publicering av bilder på barn. 289  Riktlinjerna bör i min mening betona vikten av att 

vårdnadshavaren sätter sig in i barnets situation och betraktar konsekvenserna av publicering 

utifrån i förhållande till det bästa för barnet. 

 

7.2.2.2 Tillgodose klagomöjligheter för barn 

Enligt Barnrättskommittén är ett underförstått krav i Barnkonventionen att konventionsstaterna 

ska tillhandahålla effektiva och barnanpassade rättsmedel för att möjliggöra upprättelse för barn 

som ansett att Sverige brustit i tillgodoseendet av barnets rättigheter. 290 Det innebär att barnet 

ska ges tillgång till ombud, möjlighet att anmäla kränkningar och tillgång till domstolar. 

Tillgången till effektiva rättsmedel för både barn och barns ombud är enligt Barnkonventionen 

en förutsättning för att barnets rättigheter ska vara effektiva. 291  Både mekanismer som 

möjliggör för barn att ta tillvara sina rättigheter och rutiner för kompensation är nödvändiga för 

att förverkliga barnets rätt fullt ut.292 I situationer då barnets intressen står i konflikt med barnets 

företrädare, bör konventionsstaterna upprätta procedurer som gör att barnet kan vända sig till 

en myndighet och få en ”separat företrädare”. 293  Barnombudsmannen har betonat 

angelägenheten i att Sverige säkerställer mer effektiva klagomöjligheter för barn som inte kan 

få hjälp eller stöd av sin vårdnadshavare eller annan vuxen.294 Som en del i arbetet med att 

garantera barnets integritetsskydd bör Sverige enligt Barnrättskommitténs rekommendationer 

förstärka Barnombudsmannens oberoende, samt ge Barnombudsmannen mandat och resurser 

för att kunna hantera och utreda klagomål från barn.295 En sådan möjlighet skulle öppnas om 

                                                 
288 Se SOU 2008/09:149 s.39, 
289 Datainspektionen, Får man fotografera barnen i Luciatåget? 

[https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/lucia-fotografering/] hämtad 2019-

12-30 
290 Barnombudsmannen, rapport: Barns och ungas klagomöjligheter, s. 7.  
291 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 5, punkt 24.  
292 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14, punkt 15c. 
293 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14, punkt 90. 
294 Barnombudsmannen, rapport: Barns och ungas klagomöjligheter, s. 7–11. 
295 CRC/C/SWE/CO/5/ punkt 14.  

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/lucia-fotografering/
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Sverige ratificerade Barnkonventionens tilläggsprotokoll 3 (T3). Ratificering av T3 skulle göra 

det möjligt för svenska barn att framföra klagomål till Barnrättskommittén.296  

 

7.2.2.3 Förändrad lagstiftning  

Redan genom ratificeringen av Barnkonventionen åtog sig Sverige att vidta nödvändiga 

lagstiftningsåtgärder för att försäkra barnets rätt till trygghet och omvårdnad som den föreskrivs 

i konventionen, och beakta barnets bästa i alla beslut som rör barn.297  Den svenska lagstiftaren 

betonade redan 2007 att förändrad lagstiftning är nödvändig samtidigt som problematiken med 

att skydda barnets integritet uppmärksammades.298  Där lyftes det till synes motsägelsefulla i 

att principen om barnets bästa ska genomsyra alla myndighetsbeslut och 

lagstiftningsförfaranden som rör barn samtidigt som vårdnadshavarens rätt att företräda barnet 

är skyddad bl.a. rätten till privat- och familjeliv.299  

 

Vid utformning av lagstiftning ställer Barnkonventionen krav på att lagstiftningens effekter på 

barns kort- och långsiktiga mående måste beaktas.300 Vad som är bäst för barnet ska sedan 

fastställas efter vetenskap och beprövad erfarenhet. 301  Det är ännu för tidigt att säga om 

exponering av barn i tidig ålder på sociala medier kan påverka barns framtida mentala hälsa 

och säkerhet. Sett i ljuset av barnets behov av bästa möjliga skydd för sin integritet är min 

personliga uppfattning att det finns anledning att påskynda studier inom området.  

 

Utifrån det åberopade materialet kan konstateras att begreppet integritet har en mångtydig 

innebörd vilket medfört svårigheter att införa en generell skyddsbestämmelse med sikte på 

individers spridning av privat information om andra individer. 302  Det blir följaktligen 

problematiskt att utforma en rättsregel som tar sikte på att skydda barnets integritet utan att 

kunna precisera vilken typ av information om barn som är olämplig att sprida på sociala medier. 

Att införa skyddslagstiftning utan att kunna basera skyddet på påvisbara faror för barnet riskerar 

en oproportionerlig inskränkning i vårdnadshavarens intressen.  Restriktioner i stil med ett 

                                                 
296 Se UNICEF, Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll, en individuell klagomekanism för barn, 2019 s. 3 se 

även Plan international, Tredje tilläggsprotokollet, [www.plansverige.org] 2019-12-06.   
297 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14, punkt 14a. 
298 SOU 2007/22 del 1 s. 469. 
299 SOU 2007/22 del 1 s. 468. 
300 Se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14, punkt 16 e (Vägledning för hur en 

konsekvensbedömning ska göras återfinns i punkt 99). 
301 Singer, 2019 s. 39. 
302 Se resonemang i avsnitt 2. 

http://www.plansverige.org/
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förbud mot spridning av integritetskänslig information om barn riskerar att bli för generella för 

att kunna tillämpas på ett förutsägbart och rättssäkert sätt.  

 

7.2.2.4 Regler riktade till sociala nätverkstjänster 

Det allmänna kan även sätta press på sociala nätverkstjänster att delta i arbetet med att skydda 

barnets integritet. Internet är en avtalsstyrd arena och företag som Facebook Inc och Youtube 

har möjlighet att ställa upp villkor för vilken typ av innehåll användare får publicera. Många av 

de större sociala nätverkstjänsterna har redan infört förbud mot innehåll av exempelvis 

diskriminerande natur eller innehåll som uppmanar till våld. I flera användarvillkor tillskrivs 

även tjänsterna befogenhet att under vissa förutsättningar ta bort olämpligt innehåll.303 

 

Åtgärder har redan vidtagits av sociala nätverkstjänster för att förhindra att barn far illa. Från 

och med år 2019 har YouTube inaktiverat möjligheten att lämna kommentarer till videoklipp 

där barn figurerar, bland annat för att försvåra möjligheten för pedofiler att hitta videoklipp på 

barn via Youtube.304 Flera sociala nätverkstjänster erbjuder även sina användare möjligheten 

att rapportera innehåll denne upplever som kränkande eller olämpligt. Rapporten görs via en 

automatiserad process till den sociala nätverkstjänsten och i de fall det rapporterade innehållet 

strider mot tjänstens användarvillkor eller av andra skäl är olämpligt har den sociala 

nätverkstjänsten rätt att radera innehållet. Barn yngre än 13 år har emellertid mer begränsad 

möjlighet att nyttja tjänsten i och med GDPR:s åldersgräns för att skapa ett användarkonto, då 

en sådan möjlighet kräver att vårdnadshavaren lämnat samtycke till barnets användning av 

sociala nätverkstjänster. Om vårdnadshavaren inte givit sitt samtycke är barnet beroende av en 

person över 13 års ålder för att genom dennes sociala mediekonto kunna rapportera det 

kränkande innehåll som vårdnadshavaren publicerat.305Att rapportera kränkande innehåll till 

sociala nätverkstjänster utgör dock ingen garanti för att tjänsterna ska radera innehållet.  

 

Barnrättskommittén har uttalat att det ingår i staternas juridiska skyldigheter att arbeta för att 

även icke-statliga tjänsteleverantörer arbetar i enlighet med Barnkonventionens 

bestämmelser.306 Det finns i min mening anledning att sätta tryck på aktörer som tillhandahåller 

sociala nätverkstjänster att i upplysande syfte informera vårdnadshavare om riskerna med 

                                                 
303 Se exempelvis Facebook, användarvillkor, senast ändrade 13 juli 2019. 
304 Grönlund, Efter pedofilproblemen: Youtube tar bort kommentarsfunktionen på videor med minderåriga 

[www.svt.se] hämtad 2019-12-17. 
305 Se avsnitt 2.2.1.1. 
306 Se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 5, punkt 42. 

http://www.svt.se/
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exponering av barn på sociala medier. Minkus, Liu och Ross presenterar förslag på hur sådana 

åtgärder skulle kunna införas med teknikens hjälp. Artikelförfattarna menar att det med 

nuvarande och framtida teknik går att identifiera ansiktsdrag hos människor i bilder och 

videoklipp för att sedan koppla ihop dessa med namn eller andra uppgifter tillhörande personen 

på bilden. Med hjälp av denna teknik menar Minkus, Liu och Ross att ansikten på barn kan 

upptäckas i samband med att vårdnadshavaren laddar upp bilder och filmer. Författarna tänker 

sig att tekniken kan användas för att generera varningstexter, där vårdnadshavaren uppmanas 

tänka efter en extra gång innan bilden laddas upp eller se över sina förvalda inställningar för 

sekretess. 307 På detta vis skulle de sociala nätverkstjänsterna delta i arbetet med att stärka 

skyddet för barnets integritet på sociala medier. Om tjänsterna dessutom tillhandahöll 

information till vårdnadshavare om barnets oskyddade situation kan åtgärderna tänkas få en 

inverkan på vårdnadshavarens attityd och beteende vid aktivitet i sociala nätverk. Metoden, 

som kan anses ha en något paternalistisk utformning, 308  kan möjligtvis jämföras med 

tobakslagens krav på märkningar av cigarettförpackningar där rökare varnas om hälsoriskerna 

med passiv rökning.309 Vårdnadshavaren skulle fortfarande ha valet att dela innehållet, men 

åtgärden skulle på sikt öka medvetenheten om barnets oskyddade ställning på internet och 

hjälpa vårdnadshavare att fatta beslut därefter. Denna typ av åtgärd skulle inte heller riskera ett 

direkt ingripande i vårdnadshavarens eget privatliv, och således vara förenlig med principen 

om minsta möjliga ingripande. På sikt kan åtgärden påverka normen gällande vilken typ av 

information om barn som är lämplig att göra offentlig.  

 

7.3 Avslutande kommentarer 

Utan skyddsbestämmelser med sikte på barnets integritet är vårdnadshavare i praktiken 

obehindrade att dela valfritt innehåll om sina barns liv på sociala medier. Bedömningen av 

vilken information som är för privat för att delas är och kan förbli föremål för moraliska 

ställningstaganden. Vårdnadshavarens egen inställning till offentlighet på sociala medier 

reglerar i sin tur direkt vidden av barnets framtida privata sfär. Att som vårdnadshavare 

exponera barn på sociala medier är inte en uttalat olovlig handling i lagens mening. Däremot 

utmanar exponeringen barnets privatliv i flera hänseenden. Beroende på under vilka former och 

                                                 
307 Minkus, Liu och Ross, 2015 s.783–784. 
308 För definition av paternalism och paternalistisk lagstiftning, se exempelvis Dworkin i Wasserstrom ed., 1971, 

s. 181–182. 
309 Se 3 kap 1 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 
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vilken typ av information vårdnadshavaren publicerar om barnet, riskerar exponeringen även 

att utmana barnets förtroende för vårdnadshavaren själv.  

 

För att en lag ska vara effektiv krävs att den är anpassad till hur verkligheten faktiskt ser ut.  

Skyddet för den personliga integriteten måste utformas utifrån vad som är möjligt och rimligt 

att skydda i förhållande till teknikutvecklingen i samhället.310 Lagen måste vara tidsenlig och 

beakta att människan idag lämnar ut information om sitt liv mer eller mindre frivilligt. 

Företeelsen fortsätter att växa i takt med att allt fler sociala medieanvändare blir föräldrar.  Cirka 

83% av de svenska internetanvändarna uppskattades under 2019 använda sociala medier vilket 

procentuellt gjorde Sverige till ett av de europeiska länder där sociala medier används mest av 

befolkningen. 311 Det är för tidigt att svara på vilket förhållningssätt dagens generation barn 

kommer ha till sociala medier i vuxen ålder. Att ha uppväxten dokumenterad på sociala medier 

kan komma att bli så pass utbrett och normaliserat fenomen att offentligheten inte upplevs som 

otrygg eller särskilt utlämnande. Likväl går att föreställa sig en motreaktion till dagens 

vårdnadshavares offentlighetsnorm hos framtidens vuxna och barn. Möjligen kommer 

individen att värna mer om att hålla sitt privatliv privat i ett allt mer digitaliserat samhälle där 

utlämnande av personuppgifter är en förutsättning för att nyttja samhällstjänster, kommunicera 

med andra och få tillgång till information. Svaren kan få betydelse för lagstiftarens bedömning 

huruvida en ny skyddsbestämmelse behövs och hur en sådan skulle behöva utformas för att få 

önskad effekt.  

 

Framtiden får utsäga hur Barnkonventionen som lag kommer påverka rättsläget. I dagsläget går 

endast att konstatera att Barnkonventionens artiklar, däribland artikel 16 och barnets rätt till 

privatliv, kommer att kunna åberopas i svensk domstol. Möjligtvis kommer Barnkonventionens 

principer få större påverkan på framtida lagstiftning och rättsnormer. I min mening finns goda 

anledningar att närmare utreda hur barns mående och utveckling påverkas av att barn exponeras 

på sociala medier i tidig ålder för att kunna ta fram det bästa skyddet för barnets integritet i en 

värld där vårdnadshavarens gräns mellan privat och offentligt allt mer suddas ut. Med beaktan 

av barnets begränsade rättshandlingsförmåga anser jag att den svenska lagstiftaren bör verka 

för att ge plats för barnets intressen i det digitala rummet.  

 

                                                 
310 Se SOU 2008/09:149 s. 18, se även Bull & Sterzel, 2013 s. 78.  
311 Internetstiftelsen, Svenskarna och internet, 2019 s. 107. Vid senaste mätningen toppade Island listan och 

Sverige innehar idag femte plats i Europa. Jfr. Statistiska Centralbyrån, Privatpersoners användning av 

datorer och internet, 2016 s. 6. 
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