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Sammendrag 

Foreldres ønske om å vite hvor barna deres befinner seg i kombinasjon med den teknologiske 

fremgangen har skapt et stort marked for produkter og applikasjoner for sporing og lokalisering 

av mindreårige. Jeg har valgt å undersøke teknologiene som ligger til grunn for slik sporing og 

lokalisering, et utvalg av produktene og applikasjonene som brukes til det, lovreguleringen av 

sporing og lokalisering av mindreårige samt argumentene for og imot slik sporing og 

lokalisering. 

 Fokuset mitt i denne oppgaven har vært å analysere de forskjellige teknologiene for å 

finne ut hvilke som passer best til sporing og lokalisering av mindreårige og finne ut hvordan 

produktene og applikasjonene som bruker disse teknologiene fungerer. Jeg har også fokusert 

på å kartlegge og analysere de rettslige rammene som gjelder når det er snakk om sporing og 

lokalisering av mindreårige, og vurdert mindreårige, foresatte og produsentene av utstyret sin 

stilling. Til slutt har jeg kartlagt argumenter for og imot sporing og lokalisering av mindreårige, 

for å prøve å finne frem til hvorfor noen er for og andre er imot slik sporing og lokalisering. 

 I oppgaven konkluderer jeg med at noen teknologier er klart bedre enn andre for 

forskjellige sporings- og lokaliseringsformål og at produktene og applikasjonene i stor grad er 

ganske like hverandre. Jeg konkluderer med at barn har en sterk rett til privatliv og personvern, 

og at prinsippet om barnets beste må veie tungt. Jeg har også funnet ut at produsentene av 

applikasjoner og produkter kommer inn under personvernforordningens virkeområde som 

databehandlere, men at foresatte er unntatt på grunn av behandlingens private karakter. Jeg 

fant ut at de fleste argumentene var imot sporing og lokalisering av mindreårige på grunn av 

mulige konsekvenser for utviklingen deres.  
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1. Introduksjon  

 

1.1 Tema og bakgrunn 

Den teknologiske utviklingen muliggjør stadig mer sofistikerte systemer for sporing og 

lokalisering, samtidig som både prisen og størrelsen på utstyret synker. Billige og 

brukervennlige lokaliseringssystemer får nå enten plass i en liten chip i et lite armbånd, eller det 

er allerede innebygget i en smarttelefon. Dette betyr at mindreårige som ikke allerede går 

rundt med et mulig system for sporing og lokalisering i en smarttelefon fra før av kan bli utstyrt 

med et. Dette kan gjøres uten noen store ulemper verken prismessig for foreldre eller fysisk for 

mindreårige. GPS-brikker fra leverandører som før ble markedsført til kjæledyr eller eiendeler 

blir nå markedsført mot mindreårige, samtidig som det stadig dukker opp nye leverandører på 

markedet som retter seg direkte til foreldre som vil spore og lokalisere barna sine.  

I de siste årene har debatten om sporing og lokalisering av mindreårige blusset opp i 

Norge rundt skolestart-tider om høsten, og stadig flere foreldre står frem i mediene med at de 

bruker teknologi for å spore og lokalisere sine barn. Det er et svært kontroversielt tema, hvor 

det er stor uenighet om hvorvidt det er i barnets beste interesse eller ikke. Andre aktører i 

foreldres sted ser også ut til å benytte seg av denne teknologien, for eksempel barnehager. 

Både i Norge og Sverige har det vært nyhetsartikler om barnehager (Færaas, 2011) (Westeng, 

2015) som bruker slik sporings- og lokaliseringsteknologi når barna går tur. Samtidig går 

personverns-autoriteter ut og advarer om at man bør være forsiktige (Torjusen 2016). I noen 

land begynner lokaliseringssystemer rettet mot mindreårige å bli enda mer sofistikerte og 

omfattende enn i Norge: i Japan har for eksempel blant annet RFID blir brukt for å spore barn 

på skoler (Swedberg, 2005). Sporing og lokalisering av mindreårige ser ut til å ha vært en 

økende trend en stund nå. Det ikke er noen grunn til å tro at det ikke skal fortsette å øke da 

teknologien vil fortsette å bli billigere og mer tilgjengelig. Derfor ønsker jeg å kartlegge visse 

aspekter av fenomenet: teknologiene som eksisterer for sporing og lokalisering, de juridiske 

rammene rundt det og argumentene for og imot. 
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1.2 Problemstillinger  

Gjennom problemstillingene mine ønsker jeg å diskutere tre viktige aspekter ved sporing og 

lokalisering av mindreårige. Disse tre elementene er teknologien som kan brukes til sporing og 

lokalisering, hvorvidt det er juridisk tilgang til å spore og lokalisere på denne måten og 

argumentene for og imot sporing og lokalisering av mindreårige. 

 I denne konteksten vil «sporing» bety at man følger med på bevegelsesmønsteret til en 

person. «Lokalisering» vil bety at man finner ut hvor en person befinner seg i et spesifikt 

øyeblikk. Da lokalisering innebærer mindre innsamling av informasjon og mindre overvåkning 

av en person kan det kanskje sies at lokalisering er mindre inngripende i personvernet enn 

sporing er. Sporingstjenester vil for eksempel være mer ønskelige hvis man vil finne ut hvor et 

barn beveger seg en kveld det er ute med venner, mens lokalisering vil være mer nærliggende 

hvis man for eksempel ønsker å finne ut hvor et barn som har gått seg vill oppholder seg. Det er 

likevel to ord som gjerne blir brukt om hverandre, og hvis man sporer noen kan man naturligvis 

også lokalisere dem, men i utgangspunktet har ordene en forskjellig mening.  

 

1. Hvilke teknologier muliggjør sporing og lokalisering?  

Jeg ønsker å kartlegge de forskjellige posisjoneringsteknologiene som gjør sporing og 

lokalisering mulig, og se nøye på noen av de dedikerte enhetene og smarttelefonapplikasjonene 

som brukes for lokalisering. Jeg vil også analysere og diskutere de spesifikke teknologiene som 

kan brukes for sporing og lokalisering. Dette er GPS, Wi-Fi, RFID og GSM1. Jeg skal finne ut 

hvilke som er mest utbredt og best egnet til forskjellige formål, for eksempel innendørs eller 

utendørs. Jeg vil i størst grad gjøre avgrensninger basert på formålet med forskjellige 

teknologier, men fortsatt diskutere hvordan noen teknologier kan brukes til sporing og 

lokalisering, selv om de ikke i særlig utbredt grad brukes til det formålet i dag. Det vil være mest 

interessant å fokusere på det norske markedet når jeg skal se på produkter som eksisterer for 

sporing og lokalisering, og jeg vil derfor ikke i særlig dybde ta for meg produkter som i all 

                                                           
1 “Global Positioning System”, “Radio-frequency Identification”, og “Global System for Mobile communication”. 
Wi-Fi er ikke et akronym.  
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hovedsak blir brukt i andre land enn Norge.  Unntaket er hvis disse utenlandske løsningene er 

markant ulike de løsningene som finnes på det norske markedet eller hvis de er svært populære 

også i Norge. 

2. Hvilke rettslige krav tas i betraktning når mindreårige spores og lokaliseres? 

Med dette vil jeg finne ut hvilke rettslige rammer som gjelder for sporing og lokalisering av 

mindreårige, hvor disse rettslige rammene finnes, og hva de innebærer. For å komme frem til 

dette vil jeg studere relevante lover, konvensjoner og andre rettskilder. Når det gjelder barns 

rettigheter og personvern vil jeg i størst grad fokusere på Grunnloven, den europeiske 

menneskerettskonvensjonen (EMK) og Barnekonvensjonen, samt EUs personvernforordning 

(PVF) for å se hvordan rettstilstanden kommer til å bli når denne trer i kraft 25. mai 2018. Jeg 

har i utgangspunktet ikke gjort noen streng avgrensning når det gjelder alderen til mindreårige 

jeg vil vurdere, men det er klart at de aller yngste mindreårige vil falle utenfor det jeg anser som 

målet med min oppgave. Jeg forutsetter at den gruppen mindreårige jeg fokuserer mest på i 

min oppgave har utviklet en egen identitet og en form for forståelse av verden, slik at de er i 

stand til å forstå hva lokalisering innebærer for dem. I tillegg vil personvernspørsmålene bli mer 

interessante for mindreårige etter en viss alder. Det er mindre tvil om at foreldre har en 

sterkere rett til å bestemme om barna deres skal spores når barna er under åtte til ti år. På den 

andre siden er det også mindre tvil om at foreldre ikke har den samme retten til å spore barna 

sine når de begynner å nærme seg myndig alder. Jeg ønsker dog ikke å utelukke mindreårige i 

noen aldre fra diskusjonen. 

3. Hvilke argumenter finnes for og imot sporing og lokalisering av mindreårige?  

Med denne problemstillingen vil jeg fokusere på å kartlegge, systematisere, analysere og 

diskutere de forskjellige argumentene som brukes for og imot sporing og lokalisering av 

mindreårige. Jeg vil fokusere på argumenter jeg finner i forskningsarbeid og akademisk 

litteratur, fordi det er der de best begrunnede argumentene finnes. Jeg vil sette disse 

argumentene opp mot hverandre og se hva de fleste mener og hvilke argumenter som er best 

begrunnet, og trekke konklusjoner ut fra dette.  
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1.3 Kilder og metode 

 

1.3.1 Oversikt 

I de tre forskjellige hoveddelene av oppgaven min har jeg tatt i bruk forskjellige kilder og 

metoder. Jeg har brukt en stor mengde kilder fra ulike fagdisipliner, fra teknologi til psykologi, 

og har i all hovedsak fokusert på dokumentstudier. I noen tilfeller har jeg også måttet benytte 

meg av personlig kommunikasjon for å få oppklart noen spørsmål. En oversikt over forskjellige 

kilder og metoder følger i avsnittene nedenfor.  

 

1.3.2 Rettslig tilnærming 

I denne oppgaven vil jeg se på den rettslige reguleringen på to forskjellige måter: på den ene 

siden jeg vil finne ut av hva som er gjeldende rett, de lege lata, i dag. Tyngdepunktet i denne 

oppgaven er Grunnloven, EMK og barnekonvensjonen. For å tolke og analysere disse 

bestemmelsene vil jeg bruke rettskildefaktorer som juridisk litteratur og forarbeider. På den 

andre siden vil jeg drøfte personvernforordningen som trer i kraft i 2018, for å finne ut om hva 

som blir gjeldende rett når denne er innført. Ved å fokusere på kommende rettslig regulering vil 

jeg øke verdien og varigheten i de juridiske drøftelsene mine, og sørge for at funnene i 

oppgaven er aktuelle i lengre tid fremover. Jeg vil bruke rettskildefaktorer for å prøve å finne 

frem til et svar i mitt arbeid med EUs personvernforordning om hva som blir gjeldende rett, og 

som jeg vil vise senere i oppgaven min byr dette på en del utfordringer da det er en mangel på 

rettskilder som kan brukes for å tolke denne.  

 I mitt arbeid med personvernforordningen vil jeg ikke alltid forsøke å uttømmende 

beskrive hva gjeldende rett blir. Noe av arbeidet mitt vil på et overordnet nivå være 

kartleggingsarbeid hvor jeg vil identifisere hvilke bestemmelser i forordningen som blir 

gjeldende (Schartum, 2010, s. 11-12). Dette gjør jeg for å finne ut hvilke lover og regler som kan 

få betydning i spørsmålet om sporing og lokalisering av barn, uten å nødvendigvis gå dypere inn 

i dem alle for å finne gjeldende rett.  

Det viktigste målet med denne oppgaven er i all hovedsak å kartlegge rettstilstanden i 

det brede uten å gå dypt inn og finne frem til gjeldende rett i alle tilfeller. For å oppnå dette 
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målet vil jeg benytte meg av en noe begrenset rettsdogmatisk metode. Dette innebærer at jeg i 

mindre grad vil benytte meg av faktorer som rettsavgjørelser.  

Bestemmelser fra Grunnloven vil være svært sentrale i oppgaven min, spesielt Grl. § 102 

og § 104. Mye av innholdet i disse bestemmelsene samsvarer med innholdet i de EMK og 

barnekonvensjonen, for eksempel retten til privatliv og prinsippet om barnets beste. For å tolke 

og analysere bestemmelsene i Grunnloven vil jeg bruke noe rettspraksis og noen forarbeider for 

å se hvilken betydning disse bestemmelsene har. 

Som nevnt tidligere vil jeg også bruke den europeiske menneskerettskonvensjon. Denne 

konvensjonen ble vedtatt av Europarådet i 1950, trådde i kraft i 1953 og ble i 1999 inkorporert 

som lov i Norge, via menneskerettsloven. Den viktigste artikkelen i EMK vil for denne 

oppgavens del være art. 8, «Retten til respekt for privatliv og familieliv». Menneskerettighetene 

gjelder for mindreårige så vel som for voksne. For å tolke EMK vil jeg bruke litteratur og 

rettsavgjørelser. Jeg ønsker også å benytte meg av «Convention on the rights of the child», 

barnekonvensjonen. I denne konvensjonen vil det være flere artikler av spesiell interesse for 

spørsmålene om hvordan sporing og lokalisering av barn reguleres. Det er art. 1 som gir en 

definisjon på «mindreårige»; art. 3 som innfører prinsippet om barnets beste, som sier at 

avgjørelser og handlinger tatt på mindreåriges vegne eller om dem, skal være for deres beste, 

«the best interests of the child»; art. 12 om barnets medbestemmelsesrett i saker som angår 

det; og art. 16 som dreier seg om barnets personvern. Barnekonvensjonen har blitt innlemmet i 

norsk rett via menneskerettsloven. For å tolke konvensjonen vil jeg bruke juridisk litteratur for å 

forklare de relevante bestemmelsene. 

I tillegg finnes det særlig én bestemmelse i FNs internasjonale konvensjon om sivile og 

politiske rettigheter (SP, 1976) som passer inn i min oppgave, art. 17: «Ingen må utsettes for 

vilkårlige eller ulovlige inngrep i privat- eller familieliv, hjem eller korrespondanse, eller ulovlige 

inngrep på ære eller omdømme». Da den i stor grad regulerer og sier det samme som 

bestemmelser i EMK og barnekonvensjonen vil jeg ikke fokusere særlig på akkurat denne 

artikkelen, men heller la de relevante diskusjoner og analyser fokusere på EMK og 

barnekonvensjonen.  
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Når dette skrives gjelder personopplysningsloven fortsatt. I lovens formålsbestemmelse, 

§1, sies det at «Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med 

grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred 

og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger» (Personopplysningsloven, 2000). Det er altså 

klart at personopplysningsloven vil være et viktig redskap når det kommer til den rettslige 

reguleringen av sporing og lokalisering av mindreårige. Sporing og lokalisering av mindreårige 

har konsekvenser for både personlig integritet og privatlivets fred, og har potensielt store 

personvernimplikasjoner. Allikevel vil personvernforordningen tre i kraft neste år, og jeg velger 

derfor heller å fokusere på forordningen for å se hvordan den rettslige reguleringen kommer til 

å bli i nær fremtid. Dette vil sørge for at denne oppgaven som nevnt beholder aktualiteten sin i 

lengre tid fremover.  

Jeg vil se på hvordan personvernforordningen direkte kan komme til å påvirke 

produsenter av sporings- og lokaliseringsutstyr og utviklere av applikasjoner, samt barn og 

foreldre. For å tolke personvernforordningen vil jeg i all hovedsak bruke ordlyden i 

bestemmelsene, samt de oppklarende uttalelsene i fortalen. Siden forordningen enda ikke er 

trådt i kraft er det ikke oppstått noen rettspraksis på noen av spørsmålene, og mange av 

tolkningsspørsmålene ender opp som vanskelige og uklare. For å finne frem til noen svar vil jeg 

også benytte meg av noe juridisk litteratur, i tillegg til ordlyden i forordningen og fortalen. Det 

blir dog vanskelig å finne sikre svar i arbeidet med forordningen, på grunn av manglende 

tolkningsarbeider, lite litteratur og ingen rettspraksis. Jeg kommer også til å diskutere noen 

punkter i barneloven. Spesielt er jeg interessert i å diskutere spørsmålene om barns selv- og 

medbestemmelsesrett i oppgaven min, og å sette dette opp mot foreldrenes omsorgsansvar 

som fremgår av samme lov.   

Jeg vil bruke bestemmelsene som angår mindreårige på to måter. For det første vil jeg 

bruke dem til deres åpenbare formål: å analysere hva de rettslig sett har å si for sporing og 

lokalisering av mindreårige. Jeg vil se hva bestemmelsene har å si for barns privatliv, 

personvern og selvbestemmelsesrett. Der jeg diskuterer argumentene senere i oppgaven min 

vil jeg undersøke hvordan argumentene og lovgivning står i forhold til hverandre. En vurdering 
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om lovgivningen ser ut til å ta argumentene for og imot slik sporing og lokalisering i betraktning 

vil være sentral. 

  

1.3.3 Teknologisk tilnærming 

Den teknologiske delen av oppgaven min vil bestå av to deler. På den ene siden vil jeg vurdere 

det jeg har valgt å kalle «grunnteknologier», jf. «basic technologies» i Schartum, D. W., 

Hannemyr, G., & Tranvik, T. (2014, s. 15). I min oppgave vil en grunnteknologi være en teknologi 

som er nødvendig for produkter eller andre teknologier som kan brukes til sporing og 

lokalisering. De viktigste grunnteknologiene vil være GPS, RFID, Wi-Fi, og GSM. Jeg mener 

begrepet «grunnteknologier» er noe mer passende enn den direkte oversatte versjonen 

«basisteknologier».  I definisjonen brukt av Schartum, Hannemyr og Tranvik er også WLAN 

nevnt som et eksempel, men jeg unnlater denne teknologien fra mitt arbeid. Dette gjør jeg 

fordi WLAN bare er et ord som betyr «trådløse lokalnett» (Rossen og Ulseth, 2012), noe Wi-Fi 

er den mest utbredte typen av. Det vil derfor ikke være formålsnyttig for meg å skulle diskutere 

både WLAN og Wi-Fi.  

Noen ganger finner man ordet LBS, eller Location Based Services, i diverse kilder. Det er 

spesielt flere av sporings- og lokaliseringsenhetene og applikasjonene som opplyser om at de 

bruker LBS for å spore og lokalisere. LBS er i utgangspunktet tjenester som bruker annen 

lokaliseringsteknologi som for eksempels GPS for å tilby tjenester basert på brukerens posisjon 

(Goodrich, 2013). Eksempler på dette er når foresatte bruker en smartklokke og kan logge seg 

inn i en applikasjon eller på en nettside og se hvor barnet deres befinner seg som et bilde på et 

kart, eller når man får værmeldinger på smarttelefonen om byen man oppholder seg i. LBS 

brukes også noen ganger for å beskrive GSM-basert sporing og lokalisering. I denne oppgaven 

vil begrepet noen ganger dukke opp som en funksjon i smartklokkene, og i disse tilfellene er det 

GSM-basert sporing og lokalisering det refereres til (Nesh, 2015). Jeg vil ikke gå noe dypere inn 

på hva LBS i sin helhet innebærer i denne oppgaven, ettersom det ikke er en grunnleggende 

funksjon for sporing og lokalisering. Jeg vil derimot se på de grunnleggende teknologiene, og 

dette inkluderer GSM.  
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Disse grunnteknologiene muliggjør sporings- og lokaliseringsfunksjoner i mer sofistikerte 

produkter som for eksempler smartklokker eller smarttelefoner. Jeg vil vurdere hvilke av disse 

grunnteknologiene som egner seg best for sporing og lokalisering. Jeg vil også analysere 

produkter som bruker disse grunnteknologiene for sporing og lokalisering. For å finne ut 

hvordan grunnteknologiene fungerer har jeg søkt i akademiske databaser og på Google for å 

finne forklaringer og beskrivelser. Jeg har brukt søkeordene «GPS», «RFID», «Wi-Fi», «GSM», 

«AGPS», og «DGPS» pluss «tracking» og «location tracking». Det finnes veldig mye litteratur på 

hvordan disse teknologiene fungerer da de er godt etablerte og brukes til mange forskjellige 

formål. Jeg har altså funnet en god del litteratur og fått god innsikt i hvordan teknologiene 

fungerer. Et av problemene med dette var at det var mye «støy» i søkeprosessen min. Det var 

særlig mange artikler som handlet om svært spesialisert bruk av teknologiene for andre formål 

enn sporing og lokalisering av mindreårige. Jeg måtte gå gjennom mange artikler for å finne en 

bred nok diskusjon av teknologiene til at jeg kunne få en grunnleggende forståelse av hvordan 

de fungerer. Et annet problem var at litteratur spesielt rundt AGPS er fragmentert og at det er 

vanskelig å finne frem til konkrete svar. Mange bruker begrepet «AGPS» om for eksempel en 

kombinasjon av GPS med andre grunnteknologier, men jeg fant ut at dette ikke var korrekt. Jeg 

vil komme tilbake til dette i kapittel 2.2.2 om AGPS i denne oppgaven. 

Når det gjelder produktene og applikasjonene har jeg funnet frem til dem ved å gjøre et 

generelt søk på Google og sett på norske nyhetssaker. Jeg har brukt søkeordene «Spore barn» + 

«GPS», «RFID», «GSM», og «Wi-Fi» for å finne frem til relevante nyhetssaker og sett på 

produktene derifra. Jeg har gjort dette fordi jeg ville se på produkter og applikasjoner som har 

hatt eksponering i media og dermed sannsynligvis til en viss grad er etablerte på markedet. 

Med dette søkeopplegget har jeg funnet frem til en god del produkter og applikasjoner med en 

grei bredde i funksjonalitet. Jeg har for det meste tatt for meg smartklokker, da det er disse det 

er desidert flest av på markedet, men jeg har også vurdert én sporingsbrikke.  

Når det gjelder applikasjoner har jeg forsøkt å representere de forskjellige typene som 

finnes. Noen av applikasjonene har elementer av sosiale nettverk og noen er utelukkende er 

ment for å finne posisjoner. Av produkter har jeg fokusert nesten utelukkende på det norske 

markedet, men jeg har sett på litt flere internasjonale applikasjoner på grunn av deres 
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grenseoverskridende natur. Det finnes svært mange applikasjoner som kan brukes til sporing og 

lokalisering. Jeg har gjort et relativt lite utvalg og heller forsøkt å sikre at utvalget er 

representativt for de forskjellige typene sporings- og lokaliseringsapplikasjoner som finnes. 

Dette innebærer at jeg ikke har foretatt en fullstendig kartlegging av applikasjoner, men dette 

ville uansett ikke nødvendigvis vært så produktivt. Ved å se på noen populære applikasjoner fra 

de forskjellige typene har jeg kunnet diskutere de sentrale funksjonene uten å måtte gå 

gjennom veldig mange, nesten identiske, applikasjoner. 

En utfordring er at det finnes lite informasjon om produktene og applikasjonene som 

kommer fra andre enn leverandørene selv. Informasjonen de gir om produktene sine er ofte til 

en viss grad mangelfull, og er langt fra standardisert. Der noen leverandører opplyser relativt 

detaljert om for eksempel funksjoner, batteritid og robusthet, er det andre som ikke en gang 

opplyser utdypende om hvilke teknologier produktene og applikasjonene benytter seg av. For å 

løse dette problemet kontaktet jeg mange av leverandørene og spurte dem for å finne ut av 

dette. Selv om dette oppklarte noen spørsmål var det flere ganger et problem at leverandørene 

selv ikke hadde inngående kjennskap til produktene de solgte, fordi de bare var leverandører. 

Flere av produktene var utviklet og solgt av selskap fra Asia, og leverandørene hadde noe 

manglende kjennskap til tekniske detaljer om produktene og hvilke personopplysninger 

produsentene behandlet. 

 

1.3.4 Argumentasjonsanalyse 

Jeg vil basere identifisering av argumenter for og imot sporing og lokalisering på vitenskapelig 

forskning og akademiske artikler. Jeg skal finne frem til, systematisere og analysere 

argumenter. Jeg har laget et metodisk opplegg som jeg redegjør for under kapittel 5.2 i 

oppgaven min.  

 

1.3.5 Metodiske sammenhenger 

Jeg har i størst grad brukt skriftlige kilder som bøker, artikler og lovforarbeider. I den 

teknologiske delen har jeg brukt flere forskjellige kilder om like temaer for å få et mer dekkende 

bilde av hvordan teknologiene fungerer, som for eksempel noen rent forklarende kilder og 



19 
 

noen som beskriver hvordan teknologiene kan brukes i praksis. I tillegg har noe av materialet 

vært såpass teknisk vanskelig og viktig at jeg har fått det bekreftet via personlig 

kommunikasjon. Angående AGPS sa mange av kildene svært forskjellige ting og hadde ulike 

oppfatninger av ordet. For å oppklare dette kontaktet jeg Trond Eiken, senioringeniør ved 

Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. Han pekte meg videre til Jon Glenn Omholt 

Gjevestad, professor ved NMBU, som jeg kontaktet for å få klargjort hva som stemte og hva 

som ikke stemte.  

 

1.4 Oversikt over fremstillingen  

Jeg har valgt å disponere oppgaven min på følgende måte: først gir jeg en oversikt over 

begrepsbruk i oppgaven, avgrensninger jeg har valgt å foreta meg, og en gjennomgang av noen 

av de viktigste kildene jeg støtter meg på i oppgaven. I kapittel 2 vil jeg ta for meg teknologier 

som brukes til sporing lokalisering av mindreårige. Jeg vil gjøre denne gjennomgangen av 

teknologi først for å ha noe å referere tilbake til da jeg senere diskuterer de juridiske 

perspektivene og argumenter for lokalisering av mindreårige. Jeg vil vurdere hvordan de 

forskjellige teknologier fungerer i seg selv, hvorvidt de passer til lokalisering og hva som er 

deres fordeler og ulemper. I kapittel 3 skal jeg se nærmere på sporings- og lokaliserings-

løsninger som finnes på markedet i dag, og se på forskjellene og likhetene deres. Jeg vil også 

finne ut av hvordan leverandørene og produsentene av utstyret behandler personopplysninger, 

for å legge grunnlaget for deler av den juridiske diskusjonen min. De juridiske diskusjonene vil 

jeg ta for meg i kapittel 4. Her vil jeg ha et grunnlag for å diskutere personvernforordningens 

bestemmelser ettersom jeg har klarlagt hvem som behandler personopplysninger ved bruk av 

sporings- og lokaliseringsteknologi. Jeg vil også analysere de andre rettslige rammene rundt 

sporing- og lokalisering av mindreårige. Denne analysen legger grunnlaget for en diskusjon som 

baserer seg på lovgivningen i forhold til argumentene for og imot sporing og lokalisering. Disse 

argumentene for og imot sporing og lokalisering vil jeg kartlegge i kapittel 5. Jeg vil lete i 

akademiske artikler og forskningsarbeid for å finne de beste og mest gjennomtenkte 

argumentene.  Jeg vil knytte de rettslige rammene opp mot argumentene for og imot sporing 

og lokalisering av mindreårige for å se om de rettslige rammene gjenspeiler påvirkningen slik 
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sporing og lokalisering kan ha, og om vernet av barn enten er for strengt eller ikke strengt nok. 

Prinsippet om barnets beste vil være av sentral betydning, og jeg vil diskutere dette og andre 

spørsmål. Jeg vil samtidig se hvordan argumentene står i forhold til teknologiene som brukes. 

Jeg skal finne ut om argumenter som påstår at sporing og lokalisering bidrar til større sikkerhet 

for mindreårige stemmer overens med teknologienes egenskaper, eller om det finnes 

teknologiske løsninger som ikke gjør så store inngrep i barns privatliv og personvern. Slike 

teknologiske løsninger kan dermed svekke argumenter som er imot sporing og lokalisering 

basert på mindreåriges personvern. 
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2. Grunnteknologier 

 

2.1 Introduksjon til grunnteknologier 

Ved begrepet «grunnteknologi» mener jeg som nevnt teknologiene som ligger til grunn for og 

muliggjør sporing og lokalisering. Jeg vil, som tidligere nevnt i oppgaven min, skille mellom 

sporing og lokalisering. Lokalisering innebærer å finne posisjonen til noe, mens sporing 

innebærer at man følger denne over tid og får se et bevegelsesmønster. For å definere både 

sporing og lokalisering bruker jeg en definisjon presentert i CompLex 1/2014 (Schartum, D. W., 

Hannemyr, G., & Tranvik, T. (2014). s. 9). Denne har tre punkter som må oppfylles:  

 

I. Det må være bruk av infrastruktur/Elektronisk kommunikasjon (GPS, GSM, RFID, 

WLAN, Wi-Fi, Bluetooth, ultralyd). 

II. Og det må ha som formål å lokalisere og spore objekter (for eksempel kjøretøy, 

utstyr, fartøy, beholdere) og mindre ting (klær, vesker, mennesker, dyr). 

III. Og objektene må ha en unik identitet (f. eks RFID-merker, SIM-kort, bilnummer, QR-

koder).  

Som nevnt vil også sporing og lokalisering skille seg fra hverandre. Sporing innebærer å 

følge over tid og se et bevegelsesmønster, mens lokalisering bare innebærer at man får se 

nåværende posisjon. 

Nedenfor har jeg laget en figur for å illustrere hvordan disse tre punktene må være oppfylt for 

at noe skal kunne defineres som sporing eller lokalisering. Her ser vi at alle tre punktene må 

oppfylles.  
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Figur 1. Definisjon av sporing og lokalisering. 

 

Senere i den nevnte CompLex-rapporten blir det påpekt at også for eksempel bankterminaler 

kan brukes til en form for lokalisering, da de kan plassere et menneske som bruker dem på en 

spesifikk posisjon til en spesifikk tid. Det samme gjelder for eksempel ansiktsgjenkjennelse 

gjennom overvåkningskameraer. Jeg velger derfor å legge definisjonen ovenfor 

(Schartum, D. W., Hannemyr, G., & Tranvik, T. (2014). s. 9) til grunn i min oppgave med visse 

avgrensninger. For min del vil det være lokalisering og sporing av geografisk posisjon ved hjelp 

av teknologi som har dette som grunnleggende hovedfunksjon, som vil være relevant. Jeg vil 

altså gjøre en formålsavgrensning når jeg definerer sporing og lokalisering, og det er dermed 

grunnteknologiene GPS, RFID, Wi-Fi og GSM som er relevante for meg. Jeg vil senere ta for meg 

applikasjoner og enheter som tar i bruk én eller flere av disse for sporing og lokalisering. 

 Når det gjelder formålsdefinisjonen på side 15 i punkt II i definisjonen av sporing og 

lokalisering vil jeg gjøre særlig én avgrensning: for at jeg skal ta for meg et produkt skal det 

være et mål for produktet å faktisk bli brukt for sporing og lokalisering av personer. Det finnes 

en rekke produkter som kan brukes til sporing og lokalisering uten at dette er formålet, for 
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eksempel produkter som er designet for å finne igjen nøkler og andre mindre ting, men disse 

ønsker jeg altså ikke å se nærmere på. 

 Angående punkt III vil jeg også legge til grunn at gjenstandene som brukes for å 

lokalisere og spore har en unik identitet. Dette vil i mange tilfeller være for eksempel SIM-kort, 

med sine unike identifikasjonsnummer, i for eksempel mobiltelefoner eller smartklokker og 

lignende, eller RFID-tagger.  

Når det gjelder å lokalisere og/eller spore noe eller noen ved hjelp av utstyr som kan 

bæres med seg og tas av eller på er det altså disse fire teknologiene som gjør seg gjeldende. 

Alle teknologiene har sine positive og negative sider og alle kan i teorien brukes til lokalisering 

og sporing. I praksis er det bare er noen av dem, eller visse kombinasjoner av dem, som vil være 

nyttige for formålet. Jeg vil gå gjennom disse grunnteknologiene én etter én, og diskutere og 

analysere dem.  

 

2.2 GPS  

GPS er en forkortelse for Global Positioning System, og er en underkategori av en gruppe 

teknologier med navn Global Navigation Satellite System (GNSS) (Leica, 1999). GNSS inkluderer 

for eksempel den russiske versjonen av GPS, GLONASS. Slike teknologier ble først tatt i bruk på 

1960-tallet, og GPS er i dag den som blir mest brukt (European Global Navigation Satelitte 

Systems Agency, 2015, s. 15). 

  

Figur 2. Prosentandel av kapabilitet med forskjellige GNSS-systemer hos GNSS-mottakere (European Global Navigation Satelitte 
Systems Agency, 2013, s. 8). 



24 
 

GPS ble først utviklet av USAs forsvarsdepartement, og var i utgangspunktet ment til militære 

formål. Med tiden har det blitt åpnet mer og mer for sivilt bruk og i 2000 ble den siste store 

sperren for sivil bruk, «Selective Availability» (U.S. Government, 2016), slått av. Dette var en 

funksjon som gjorde at GPS-signalet brukt i sivile formål var mindre nøyaktig enn det kunne 

være. GPS har en rekke virkeområder, fra militære til private. Det er et gratis verktøy som er 

tilgjengelig i hele verden og er mulig for alle med det rette utstyret å benytte seg av. GPS er en 

svært allsidig teknologi som brukes til mange forskjellige formål og stadig øker i utbredelse da 

teknologien for å ta i bruk GPS blir mindre og billigere. Dette fører til at GPS-sendere og 

mottakere blir installert i alt fra telefoner til biler og til armbånd.  

GPS-teknologien baserer seg på bruk av 24 satellitter hvor det behøves en mottaker 

med uforstyrret kontakt med fire av dem for å trilaterere posisjonen til den eller det som 

spores. Satellittene sender ut signaler som blir plukket opp av disse mottakerne, og mottakeren 

kan da beregne brukeren sin lengde- og breddegrad samt høyde over havet (Bajaj, Ranaweera, 

Agrawal, 2002, s. 92). På neste side er det en illustrasjon av hvordan dette, som blir kalt 

trilaterering, fungerer. GPS-mottakeren vil da også kunne kalkulere brukeren sin fart, avstand 

fra ting som for eksempel GSM-basestasjoner, og lignende. Det vil for eksempel være mulig å 

finne ut hvilken retning et barn beveger seg i, hvor fort det beveger seg og hvor mange meter 

det er unna nærmeste basestasjon. For å få en nøyaktig posisjon på brukeren vil GPS-

mottakeren beregne hvor lang tid det tar for signaler til og fra satellittene å nå frem og tilbake. 

Det er av avgjørende betydning at tiden blir målt helt nøyaktig, for at GPS skal kunne fungere 

som posisjoneringssystem. Dette sikres ved at satellittene bruker svært nøyaktige atomklokker. 

I tillegg til tidsaspektet er det like viktig å vite hvor satellittene faktisk befinner seg for å kunne 

beregne posisjonen til mottakeren. Satellittene sender derfor ut posisjoneringsdata i signalene 

sine, og dette plukkes opp av fem overvåkningsstasjoner og fire antenner plassert på 

forskjellige steder i verden. Deres jobb er å konstant samle inn informasjon om hvor satellittene 

til enhver tid befinner seg, og å rapportere dette videre til en kontrollstasjon i Schriever 

luftvernsbase i Colorado, USA. Herifra koordineres hele GPS-nettverket.  
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Figur 3. Trilaterering av posisjon ved bruk av fire satellitter (Schmandt, u. å). 

 

Figur 3 viser hvorfor det er nødvendig å bruke fire satellitter for å trilaterere posisjonen til en 

GPS-mottaker. Ved bruk av én satellitt er området mottakeren kan oppholde seg i veldig stort. 

Ved bruk av to er det fortsatt stort. Ved bruk av tre kan mottakeren være på to punkter, men 

ved bruk av fire er det bare ett mulig punkt.  

Et annet viktig punkt når man snakker om GPS er muligheten for en teknikk som kalles 

«geofencing». På norsk kan man bruke begrepet «posisjonsalarm». Dette innebærer at man 

setter opp en virtuell grense for et visst geografisk område, og hvis GPS-enheten beveger seg 

utenfor denne vil den sende en beskjed til en mottaker. Dette kan minne om måten en fotlenke 

fungerer på, eller hvordan RFID-sporing foregår. De fleste løsningene på markedet har mulighet 

for posisjonsalarm. 

For å kunne brukes til lokalisering krever en GPS-mottaker to typer data, som kalles 

«almanac» og «ephemeris»-data. Almanac og Ephemeris-data inneholder informasjon om 

satellittenes posisjoner. Almanac-data brukes når en GPS-mottaker har vært avslått i mer enn 
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30 minutter og det dermed er behov for å finne ut hvor denne mottakeren oppholder seg. 

Dette gjøres basert på almanac-data som er lagret om mottakeren. Ephemeris-data er mer 

nøyaktig, men har et mye mer begrenset tidsrom. Hvis en GPS-mottaker har vært avslått i 

mindre enn 30 minutter og slås på igjen vil den kunne lokaliseres ved hjelp av ephemeris-

dataen. Dette går mye raskere enn ved bruk av almanac-dataen. Disse to typene av data brukes 

for å lokalisere en GPS-mottaker, og tiden det tar å lokalisere ved bruk av dem har noen 

interessante implikasjoner for bruk av GPS som sporings- og lokaliseringsteknologi. Det vil for 

eksempel kunne være upraktisk å bruke en GPS-mottaker som skrur seg på i nødssituasjoner 

hvis formålet er å kunne lokalisere en person raskt, da lokalisering ved hjelp av almanac-data 

kan ta mange minutter. Jeg vil komme tilbake til dette.  

De største potensielle problemene med GPS for sporing og lokalisering er knyttet til 

signalkvalitet, på nøyaktigheten av sporingen, og tiden det tar å finne en posisjon (Kleusberg og 

Langley, 1990, s. 50-52). GPS kan ikke være helt nøyaktig, da hastigheten til radiosignaler (som 

blir sendt til og fra satellittene for å beregne posisjonen til mottakeren) bare er konstant i et 

vakuum. I tillegg kan signalet forstyrres av bygninger eller annet ujevnt terreng. Signalene som 

skal mottas av en GPS-mottaker har dårlig penetrasjonskraft gjennom vegger og lignende. Det 

vil derfor være vanskelig å få høy nøyaktighet av GPS-sporing og lokalisering innendørs. Det 

samme gjelder under bakken, i for eksempel tuneller eller rom på kjellernivå. Denne dårlige 

penetrasjonsevnen vil også være merkbar i storbyer med høye bygninger. Det kan illustreres 

ved å forestille seg skyggene som bygninger, trær og lignende kaster. I en slik skygge vil ikke 

GPS fungere optimalt. På grunn av uunngåelige feilmarginer i atomklokkene satellittene bruker 

for å måle tidsaspektet vil GPS-sporing heller aldri kunne være helt nøyaktig. Dette må tas i 

betraktning dersom man velger slik teknologi for lokalisering. Om dette er akseptable mangler 

eller ikke, er verdt en diskusjon.  

Som nevnt tidligere i oppgaven kan det ta over 10 minutter for en GPS-enhet å koble seg 

opp til riktige satellitter og få en posisjon, dersom den har vært skrudd av en stund og ikke kan 

få posisjoneringsdata fra andre kilder. Dette kalles «Time to First Fix», eller TTFF. En GPS-

mottaker vil ikke kunne vite hvilke av satellittene den skal oppnå kontakt med for å kunne 

lokalisere seg, og vil derfor søke gjennom lokale kopier av koden den ville mottatt fra en 
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satellitt og sammenligne dette med signalene faktisk den mottar. Dette tar rundt 40 sekunder 

per satellitt, og med 24 satellitter vil dette da i verste fall kunne ta opptil 16 minutter for alle 

satellittene (Schrooyen og Weyn 2008, s. 3).  Det finnes mange forskjellige situasjoner hvor man 

kan ønske å få lokasjonen til et barn, og i mange av disse tilfellene vil 16 minutter være altfor 

lang tid. Et eksempel kan være at barnet er på tur med barnehagen i vanskelig terreng og 

kommer bort fra de andre. I slike situasjoner er tid en svært viktig faktor, og 16 minutter vil 

derfor ikke være akseptabelt da det vil bety at bruken av GPS i en slik situasjon ikke tjener 

formålet sitt, som skal være rask lokalisering for å unngå potensielt farlige situasjoner.  

En mulig løsning på noen av disse problemene er DGPS, som jeg vil komme tilbake til 

nedenfor. Dette problemet fjernes også ved bruk av AGPS, som får almanac- og ephemeris-data 

fra GSM-nettet (Zahradnik 2016). På grunn av USAs Federal Communications Commission (FCC) 

sitt system kalt «Enhanced 911» (Federal Communications Commission, u.å.) er det et krav at 

nødetater i USA skal få se posisjon til alle som ringer nummeret deres. For at dette skulle være 

raskt og presist måtte telefoner bli utstyrt med Assisted GPS, «AGPS». Jeg vil gå dypere inn på 

AGPS senere, men kort forklart reduserer dette drastisk tiden det tar å få posisjonsdata for GPS. 

De aller fleste enheter, inkludert smarttelefoner, bruker i dag AGPS og lokaliseringen vil derfor 

være mye raskere enn de opptil 16 minuttene vanlig GPS ville brukt. Dette problemet er derfor 

ikke lenger et praktisk hinder for bruk av GPS for lokalisering.  

Et annet potensielt problem er nøyaktigheten av GPS. Som tidligere nevnt pleide GPS å 

være mer unøyaktig enn i dag, på grunn av bevisst implementerte begrensninger. Disse er nå 

opphevet, og GPS er svært nøyaktig. I uteområder vil det kunne vise en såpass nøyaktig 

posisjon på barn at selv om det ikke fører personen som leter rett til barnet så vil det være 

såpass nærme at et overblikk over nærområde gjerne vil holde for å lokalisere barnet. Det er 

likevel ikke helt nøyaktig, og i vanskelig terreng er det et reelt problem at GPS er unøyaktig. I 

tillegg er det et problem at GPS ikke kan penetrere vegger og ikke kan brukes for lokalisering 

innendørs. Dette er et problem som i stor grad løses av AGPS eller ved å lokalisere ved å 

kombinere GPS med en annen grunnteknologi som Wi-Fi eller GSM. Jeg vil som nevnt gå mer 

inn på AGPS senere, men AGPS og GPS i kombinasjon med Wi-Fi gjør at lokalisering og sporing 

også kan skje rimelig presist innendørs. Det vil kunne ha problemer med å vise helt eksakt 
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posisjon, men i motsetning til ved vanlig GPS så vil det i hvert fall fungere, og mesteparten av 

tiden vil det fungere godt nok til at det er svært nyttig også innendørs.  

Som jeg har nevnt ovenfor og vil demonstrere senere i oppgaven min, er de fleste av 

manglene GPS pleide å ha sterkt redusert ved oppfinnelsen av AGPS og ved å kombinere GPS 

med andre grunnteknologier. Det som derfor virker som klare svakheter ved GPS for 

lokalisering og sporing er ikke like påfallende i praksis.  

 

2.2.1 DGPS 

DGPS står for «Differential GPS», og er en måte å forbedre nøyaktigheten til GPS på, da GPS 

som tidligere nevnt kan ha feilmarginer på opptil flere meter. DGPS krever at en GPS-mottaker 

er plassert på en lokasjon man vet helt nøyaktig hvor er, denne blir da brukt som et 

referansepunkt (Chivers u.å.). Dette vil jeg referere til som «differansestasjonen». Mottakeren 

på referansepunktet vil så beregne sin posisjon ved bruk av GPS, og vil dermed vite den 

nøyaktige feilmarginen GPS-beregningen gir den. Se figur 4 nedenfor for en illustrasjon av 

hvordan DGPS fungerer. Denne feilmarginen vil så bli brukt av andre GPS-mottakere (ikke 

referansepunkt, men mottakere som beveger seg) for å mer nøyaktig kunne kalkulere sine 

posisjoner. Rettelsen ut fra de beregnede feilmarginene kan enten gjøres i sanntid eller i 

ettertid. Hvis det gjøres i sanntid vil GPS-mottakeren på referansepunktet sende ut rettelser til 

andre GPS-mottakere i området. Posisjonen som vises på disse GPS-mottakerne vil dermed 

være en differensielt korrigert posisjon. 
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Figur 4. Illustrasjon av hvordan DGPS fungerer (Beacon Company of Egypt, u. å.). 

Lengst til venstre på figuren over er differansestasjonen, og denne vet nøyaktig sin egen 

posisjon. Den er utstyrt med en GPS-mottaker, og vil forsøke å beregne sin posisjon ved bruk av 

denne. Når den da får resultatet vil de se hvor mye feil GPS-mottakeren tar, og den vil kunne gå 

ut i fra at denne feilmarginen gjelder for alle andre GPS-mottakere innen et visst geografisk 

område. Disse GPS-mottakerne (punkt B) vil kunne koble seg til differansestasjonen og få 

korrigerende data fra den, og dermed enda mer nøyaktig kunne regne ut sin posisjon. 

Det er for tiden en diskusjon spesielt i USA om hvorvidt DGPS-referansepunkt skal legges 

ned, og det ser ut til at flere og flere av dem blir lagt ned (Reynolds, Cameron, 2016). Jeg ønsker 

ikke å gå noe dypere inn på diskusjonen om DGPS i denne oppgaven, da det for mitt formål vil 

være mer produktivt og interessant å fokusere på AGPS.  

 

2.2.2 AGPS  

GPS må, som tidligere nevnt, ha uforstyrret kontakt med minst fire satellitter for å fungere. 

Forstyrrelser kan komme fra vegger, store trær, fjell, og lignende. Dette innebærer at det er 

mange situasjoner GPS ikke vil fungere i, for eksempel innendørs. Et annet stort problem for 

GPS-sporing er det man kaller «urban canyons», eller byer med høye, tettbyggede bygninger. I 

tillegg kan det ta lang tid for en GPS-mottaker å finne posisjonen sin. En løsning på disse 
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problemene kan finnes i AGPS, som er en forkortelse for «Assisted GPS» (Djuknic og Richton, 

2001, s. 123-125).  

For å unngå forvirring bør det understrekes at det også finnes mange muligheter til å 

kombinere forskjellige teknologier for sporing og lokalisering, for eksempel en kombinasjon av 

Wi-Fi og GPS. Dette er altså ikke det samme som AGPS. Jeg vil bruke Jon Glenn Omholt 

Gjevestad, professor ved fakultet for realfag og teknologi ved Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet, sin definisjon på AGPS2: «bane- og klokkeinformasjon som 

distribueres til en GNSS mottaker via en eller annen datakanal». Bane- og klokkeinformasjon er 

almanac eller ephemeris-data, som nevnt tidligere i oppgaven. Denne dataen vil for eksempel 

hentes fra GSM-nettet, og dette betyr at GPS-mottakeren ikke vil behøve å søke gjennom alle 

satellitt-dataene på egenhånd. Oppkoblingen vil derfor være svært mye raskere enn den ville 

vært uten bruk av AGPS.  

 

Figur 5. Illustrasjon av hvordan AGPS fungerer (K., 2009). 

                                                           
2 Personlig kommunikasjon over epost med John Glenn Omholt Gjevestad, profesor ved fakultet for realfag og 
teknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 16. november 2016. 
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Illustrasjonen ovenfor viser hvordan AGPS får assisterende informasjon fra en basestasjon. Det 

er her «assisted»-delen av AGPS kommer inn i bildet, for GPS-mottakeren vil få tak i 

informasjonen den trenger fra navigasjonsmeldingene fra andre kilder, som for eksempel GSM-

nettet. Dette blir da sendt ut fra basestasjoner (som kan sees nederst til høyre i illustrasjonen). I 

tillegg til dette kan AGPS ifølge Jon Glenn Omholt Gjevestad benytte seg av mobilnettet der det 

kan bruke mobilmaster til å finne sin egen posisjon3. Jeg vil komme tilbake til denne måten å 

lokalisere på under delen om GSM i kapittel 2.4.  

Siden AGPS har redusert så mange av de iboende problemene utmerker GPS seg som en 

teknologi som er svært effektivt for å spore og lokalisere både utendørs, innendørs og i 

vanskelig terreng. Det er derfor ingen overraskelse at det er GPS som er markedslederen for 

sporings- og lokaliseringsprodukter. 

  

2.3 RFID 

RFID er en forkortelse for «Radio Frequency Identifcation», og baserer seg på små enheter kalt 

«tagger» som lagrer informasjon som kan leses av. Informasjonen som lagres kan være alt fra et 

identifikasjonsnummer for taggen, eller informasjon om produsenten av en vare, og så videre. 

Denne teknologien har åpenbart stort potensiale i for eksempel dagligvarehandler hvor det kan 

erstatte strekkoder, eller i større lager hvor det kan eliminere behovet for å fysisk lete etter 

varer. I tillegg har RFID stort potensiale i en sporings- og lokaliseringskontekst. Det finnes flere 

forskjellige typer av RFID (Want, 2006, 25-33), men den enkleste inndelingen er i aktive og 

passive tagger. Det som er felles for dem er at begge sender ut informasjon til en leser. En 

passiv tag består av en chip koblet til en antenne, og et beskyttende etui som alt er pakket inn i. 

Antennen mottar signaler og sender ut taggens ID, chippen styrer denne prosessen og det som 

omringer antennen og chippen sørger for at det ikke blir ødelagt. Passive tagger mottar også 

strøm gjennom antennen sin, men jeg velger å ikke gå inn på denne svært tekniske diskusjonen. 

Kort forklart foregår det ved bruk av magnetisme og/eller elektromagnetisme. Aktive RFID-

                                                           
3 Personlig kommunikasjon over epost med John Glenn Omholt Gjevestad, profesor ved fakultet for realfag og 
teknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 16. november 2016. 
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tagger, derimot, har en egen sender og strømforsyning. Disse kan kommunisere på tross av 

hindret synslinje, og fungerer på en avstand på opptil 250 meter eller mer.  

RFID-teknologi er vanligvis brukt i varehus eller lignende for å holde styr på inventar, 

men det finnes flere eksempler fra Japan hvor skoleelever ble utstyrt med slik RFID-teknologi. I 

et eksempel var det plassert ut tagger som sendte et signal til et Wi-Fi-tilgangspunkt og dermed 

hadde mulighet til å spore barn opptil 300 meter unna tilgangspunktet. Denne artikkelen 

nevner ingenting om det, men på grunn av rekkevidden går jeg ut ifra at dette forsøket var gjort 

med aktive tagger. Formålet med dette forsøket var å sikre en trygg skolevei for mindreårige 

(Swedberg, 2005). Et annet forsøk, også dette fra Japan, brukte teknologien på en annen måte 

hvor barna hadde en chip som kommuniserte med sendere ved inngangen til skolen (Hanlon, 

2004). Foreldrene deres fikk dermed en SMS om at barna deres hadde kommet frem til skolen. 

Artikkelen her nevner heller ingenting om dette, men det kunne ha vært passive sendere. 

Begge disse forsøkene viser at det kan være potensiale for bruk av RFID-teknologi i visse 

sporings- og lokaliseringssammenhenger, spesielt der mindreårige er forventet å nå et spesifikt 

punkt til en spesifikk tid og avvik bør rapporteres.  

 

Figur 6.  Illustrasjon av hvordan et fullstendig RFID-system fungerer. 
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I figur 6 kan man se hvordan antennen sender ut et signal og registrerer når tagger er innen 

rekkevidde, for så å sende denne informasjonen til en mottaker hvor den blir sendt videre til en 

datamaskin for eventuell lagring og analyse. 

Et teoretisk foreslått system blir beskrevet av A.R. Al-Ali mfl. (A. R. Al-Ali, Fadi A. Aloul, 

Nada R. Aji, Amin A. Al-Zarouni, Nassar H. Fakhro, 2008)  i «Mobile RFID tracking system». Her 

er det beskrevet en tenkt situasjon hvor mange mindreårige befinner seg i et stort, åpent 

område (de bruker eksemplene kjøpesenter og park) og de blir utstyrt med RFID-tagger. Det vil 

være plassert RFID-lesere over hele parken, samt en database og web-server som vil motta og 

lagre all informasjonen i en hovedstasjon. Her vil det da være en mulighet til konstant å 

lokalisere og hele tiden spore mindreåriges bevegelse i området hvor RFID-taggen de er utstyrt 

med har kontakt med en RFID-leser.  

 Så vidt jeg fant foregår sporing og lokalisering ved bruk av RFID utelukkende i veldig liten 

skala i dag. Det finnes noen få forsøk, og noen tenkte systemer, men det har ikke blitt brukt i 

praksis i noen særlig grad. Det er likevel helt åpenbart en teknologi som har store muligheter og 

potensiale for både lokalisering og sporing i fremtiden, og samtidig har store 

personvernimplikasjoner. På den ene siden har RFID muligheten til å være et relativt lite 

inngrep i personvernet, da RFID-tagger for eksempel kan festes på barn i fornøyelsesparker og 

kun spore deres bevegelser på angitte punkter. Det er også for eksempel mulig å utstyre barn 

med slike tagger og ha lesere ved inngangen til skolen barna går på, så foreldre kan få en 

beskjed om at barna har kommet frem. På denne måten vil det ikke være like omfattende som 

en konstant sporing med mulighet til å finne ut hvor barnet oppholder seg til enhver tid. I tillegg 

til dette er RFID en billig teknologi som er lett tilgjengelig.  

 Selv om lokalisering i visse tilfeller kan være mindre inngripende enn sporing betyr ikke 

dette at det er uproblematisk. Det er også betenkelig at RFID er en teknologi som har mulighet 

til å brukes til lokalisering av personer i en enorm skala på grunn av hvor billig og enkel den er.  

 

2.4 GSM  

GSM er en forkortelse for «Global System for Mobile communications». GSM er 

verdensstandarden for digital mobiltelefonkommunikasjon (The International Engineering 
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Consortium, u.å., s. 1), og er et nettverk som brukes for å overføre data mellom mobiltelefoner, 

blant annet tekst og lyd. Disse dataene overføres ved hjelp av basestasjoner og antenner 

strategisk plassert rundt omkring i verden. En inngående diskusjon om hvordan 

mobiltelefonkommunikasjon over GSM fungerer vil være lite interessant i forhold til 

diskusjonen om hvordan det kan brukes til sporing og lokalisering, og jeg vil derfor ikke gå noe 

mer inn på dette.  

 Det er fullt mulig å finne posisjoner utelukkende basert på GSM-nettet, men dette er 

med betraktelig mindre nøyaktighet enn alternativene, med mindre det brukes innendørs. 

Innendørs fungerer GSM gjerne bedre enn GPS for sporing og lokalisering. Wi-Fi vil gjerne 

fungere bedre enn GSM innendørs, men som jeg senere vil vise bruker mange av produktene en 

kombinasjon av GSM og Wi-Fi for innendørssporing. For å posisjonere via GSM-nettet er det to 

faktorer som brukes (Hellebrandt og Mathar, 1999, s. 1558-1562): signalstyrken til en mobil i 

forhold til forskjellige basestasjoner, og hvor lang tid det tar et signal å nå en basestasjon fra 

mobiltelefon. Dette innebærer bruk av minst tre basestasjoner, og forskjellen det tar signalet å 

nå de forskjellige basestasjonene regnes ut for å få en tilnærmet posisjon på mobiltelefonen.  

 Det finnes også tre forskjellige metoder å lokalisere via GSM-nettet på. Jeg vil ta dem for 

meg én etter én (Dark Government, u.å.). Den første metoden er den nettverksbaserte 

metoden. I denne metoden er det utelukkende nettverkets infrastruktur som behøver å brukes 

(basestasjoner, antenner, og lignende) og det krever derfor at de som kontrollerer 

infrastrukturen samarbeider med de som vil lokalisere, eller gjør det på egen hånd. Den andre 

metoden er den mobiltelefonbaserte metoden. Ved bruk av denne metoden ser man på 

telefonens unike identifikasjonsnummer og bruker de tidligere nevnte metodene med 

signalstyrke og tiden det tar for signalene å nå forskjellige basestasjoner for å regne ut en 

posisjon. Ved bruk av denne metoden trenger man tilgang til mobiltelefonen og ikke bare til 

nettverket, fordi man får lokasjonsdataene direkte fra mobiltelefonen. Denne metoden vil 

derfor gjerne være mer nøyaktig. 

 Den tredje metoden kalles hybridmetoden, og er en blanding av nettverksmetoden og 

den mobiltelefonbaserte metoden. Her brukes altså både nettverkets infrastruktur og 
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mobiltelefonen for å få en enda mer nøyaktig posisjon. Denne metoden brukes sjeldent, da 

man gjerne ikke har noen grunn til å bruke den mer upresise og vanskeligere nettverksbaserte 

metoden hvis man har mulighet til å bruke den mobiltelefonbaserte metoden.  

 En enda mindre brukt metode er at nødvendige data, som signalstyrke og lignende, 

hentes inn fra SIM-kortet til mobiltelefonen. For at dette skal kunne gjøres må man ha direkte 

tilgang til mobilens SIM-kort og denne metoden vil være upraktisk i forhold til de andre, mer 

utbredte metodene når det gjelder å spore og lokalisere. Jeg ønsker derfor ikke å diskutere 

denne metoden videre. Bruk av GSM for lokalisering er altså en fullt fungerende teknologi som 

er i bruk i dag, men da gjerne for innendørssporing som en støttefunksjon for GPS. I tillegg er 

GSM en støttefunksjon i AGPS, hvor bane- og klokkeinformasjon kan bli sendt til GPS-

mottakeren via GSM. 

 

2.5 Wi-Fi  

Wi-Fi har de siste årene blitt mer og mer utbredt, og i de aller fleste storbyer vil man nå oppleve 

tilnærmet full Wi-Fi-dekning uansett hvor man beveger seg. Der ordinær GPS ikke klarer å 

lokalisere en mottaker i en tett bygget storby eller innendørs vil Wi-Fi kunne fungere istedenfor. 

Når Wi-Fi brukes for lokalisering eller sporing vil det være tilgangspunktene som fungerer som 

en lokasjonsmarkør ved at de sender ut et BSSID (Basic Service Set Identifier), som er en unik 

identifikator for ethvert tilgangspunkt. BSSID opplyser også om tilgangspunktet sitt MAC-

adresse4. Et tilgangspunkt er en enhet som gir tilgang til trådløst internett. Disse har et 

nettverksnavn (SSID) og en nettverksadresse (BSSID). I tillegg har et tilgangspunkt en trådløs 

radio som sender ut signaler. Et tilgangspunkt er noe annet enn en ruter, men det må enten 

være en del av eller kobles til en ruter. En ruter gjør at flere PC-er eller andre maskiner kan 

koble seg til tilgangspunktet, og dermed til internett, samtidig. BSSID inneholder ikke 

posisjonsdata, da dette ikke er innebygget i tilgangspunktet. Tilgangspunkter er dog vanligvis 

                                                           
4 Et unikt identifikasjonsnummer 
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statiske, og det vil derfor være nok å få posisjonen én gang for å kunne bruke dette 

tilgangspunktet for lokalisering (Sapiezynski, Stopczynski, Gatej, Lehmann, 2015). 

Det finnes hovedsakelig to måter som brukes for å lokalisere ved hjelp av Wi-Fi. Det er 

enten «forplantingsbasert» eller «fingeravtrykkbasert». Jeg vil først ta for meg den 

forplantningsbaserte metoden. Den forplantingsbaserte metoden bruker forskjellige målinger 

og matematiske modeller for å avgjøre posisjonen til mottakeren av Wi-Fi-signalene. Navnet 

kommer fra det engelske ordet «propagation» og refererer til hvordan radiobølgene beveger 

seg fra et punkt til et annet.  Denne metoden måler mottatt signalstyrke (RSS, Recieved Signal 

Strength), ankomstvinkelen (AOA, Angle of Arrival) og tidsforskjellen ved ankomst (TDOA, Time 

Difference of Arrival) (Chan og Baciu, 2012, s. 37). Jeg vil ikke gå nærmere inn på de 

matematiske modellene eller de tekniske detaljene bak forplanting som brukes her, da de er på 

et nivå av teknisk kompleksitet som faller utenfor oppgaven min.  

Fingeravtrykksbaserte metoder lokaliserer en enhet ved hjelp av en database som 

inneholder «fingeravtrykket» til andre Wi-Fi-enheter innenfor en viss rekkevidde. Dette 

fingeravtrykket inneholder en oversikt over mottatt signalstyrke og posisjon. Enheten som skal 

lokaliseres regner så ut sin egen posisjon ved å sammenligne fingeravtrykkene til de andre Wi-

Fi-enhetene.  Når dette gjøres innendørs vil fingeravtrykkene lages på plasser med 1 til 3 meters 

avstand. Utendørs vil det være snakk om lengre avstander, da å lage et fingeravtrykk hver 

tredje meter ikke er realistisk.  

Wi-Fi blir stadig mer utbredt, og i de aller fleste byer er det såpass dekkende Wi-Fi-

tilgang at den i nesten alle tilfeller vil være overlappende. På grunn av dette vil Wi-Fi her gjøre 

det mulig å fastslå posisjonen til en enhet. Når Wi-Fi brukes sammen med GPS for mer effektiv 

lokalisering baserer dette seg på at begge lokaliseringsteknologiene tas i bruk i forskjellige 

områder. GPS vil brukes utendørs og utenfor tett og høyt bebyggede byer, såkalte urban 

canyons, mens Wi-Fi vil brukes innendørs og i disse urban canyons. Som jeg vil vise senere 

benytter flere av smartklokkene seg av en slik kombinasjon av flere teknologier.  
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2.6 Oppsummering  

I denne gjennomgangen har jeg funnet frem til hvordan de forskjellige grunnteknologiene kan 

brukes for forskjellige sporings- og lokaliseringsformål. GPS, spesielt AGPS, er et klart førstevalg 

for de aller fleste sporingsformål. Som vist vil dette fungere enda bedre hvis kombinert med Wi-

Fi eller GSM for bruk innendørs. RFID er en teknologi med mye potensiale, men den er i 

begrenset bruk for sporing og lokalisering av mennesker i dag. Gjennomgangen i dette 

kapittelet vil legge et naturlig grunnlag for neste kapittel, hvor jeg tar for meg teknologiene som 

finnes på markedet. Jeg vil nå ha et godt utgangspunkt for å vurdere de forskjellige produktene 

og teknologiene som inngår i dem. Samtidig vil det være klart hvorfor de forskjellige 

produktene benytter seg av nettopp de teknologiene som de gjør, og hvorfor det er de som 

passer best til formålene sine. Videre vil jeg referere noe tilbake til disse teknologiene i kapittel 

5, hvor jeg gjennomgår argumentasjonen for og imot sporing og lokalisering av mindreårige. 

Noe av denne kunnskapen om hvordan produktene fungerer vil være verdifull for å vurdere 

noen tilfeller av inngrep i personvern og mindreåriges trygghet. 
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3. Produkter på det norske markedet  

 

3.1 Oversikt  

I dette kapittelet vil jeg se på og diskutere forskjellige løsninger for sporing og lokalisering som 

finnes på det norske markedet. Jeg vil skille mellom dedikerte enheter og eventuelt deres 

medfølgende applikasjoner, og applikasjoner til smarttelefoner. Jeg vil diskutere dem hver for 

seg.  

 

3.2 Dedikerte enheter  

Med dedikerte enheter mener jeg enheter som har som sin eneste eller en av flere 

hovedfunksjoner å spore og lokalisere mindreårige. Dette inkluderer utstyr som smartklokker 

og sporingsbrikker. Jeg vil se på en del forskjellige enheter spesielt fra de største leverandørene, 

og se på hvordan utstyret fungerer. I denne oppgaven skiller jeg mellom produsenter og 

leverandører. Produsenter vil referere til de som har utviklet og drifter klokkene og 

applikasjonene for å bruke dem, og leverandører vil være de norske firmaene som selger 

klokkene videre. Som nevnt tidligere i oppgaven vil sporingsenheter ofte benytte seg av LBS, og 

i denne konteksten vil dette bety sporing og lokalisering via GSM.  

 For å legge et grunnlag for den videre juridiske diskusjonen i oppgaven min vil jeg først 

fastslå om personopplysninger blir behandlet. Jeg vil legge personvernforordningens definisjon 

til grunn, ettersom det er forordningen som vil være grunnlaget for mye av den videre 

diskusjonen. I forordningens art. 4(1) kan vi se at en personopplysning er definert delvis som 

«enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person». Når disse 

sporings- og lokaliseringsenhetene blir brukt er det først og fremst klart at de må ha en unik 

identitet som kan knyttes til barnet som har den på, for at dataene klokken generer skal ha 

noen verdi. Videre må enhetene avgi posisjonsdata for at sporing og lokalisering skal være 

mulig. Vi får dermed informasjon om identifiserte eller i det minste identifiserbare personer, på 

grunn av klokkenes unike identiteter. Det vil altså bli skapt personopplysninger.  
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 I tillegg vil jeg finne ut om hver enkelt leverandør eller produsent vil være 

databehandler etter personvernforordningens definisjon. Databehandler er definert i art. 4(8) i 

forordningen som «en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et 

andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne». Jeg vil gå dypere 

inn på diskusjonen om behandlingsansvarlige og databehandlere i kapittel 4.4. I dette kapittelet 

vil jeg nøye meg med en foreløpig analyse av hvilke leverandører eller produsenter som faktisk 

behandler personopplysninger på behandlingsansvarliges vegne. Jeg legger til grunn at de 

foresatte fyller rollen som behandlingsansvarlige, noe jeg vil komme tilbake med en diskusjon 

om i kapittel 4.4. Databehandlerne vil dermed være dem som behandler opplysninger om 

sporingen og lokaliseringen av mindreårige.  

 

3.2.1 Sporingspartner  

En av de mest etablerte leverandørene av sporings- og lokaliseringsteknologi i Norge er 

Sporingspartner. Det er et selskap som i lengre tid har levert mange forskjellige enheter til 

mange ulike formål, for eksempel enheter til båt og bil, dyr, og til eldre. I senere tid har de også 

begynt å reklamere for bruk av sporingsenheter på mindreårige. Det er spesielt tre enheter som 

er relevante i tilfellet med mindreårige, og dette er en sporingsbrikke og to smartklokker. 

Sporingspartner er bare en leverandør, og har ingenting med produksjon av utstyret jeg 

beskriver, drift av servere eller utvikling av applikasjoner å gjøre. 5 Jeg vil gå nærmere inn på 

hvem som er ansvarlig for dette under hvert enkelt produkt. 

Sporingsbrikken har produktnavnet TL-202A. Sporingsbrikken er relativt liten, den måler 

6,5 x 4 x 1,8 cm og veier 56 gram. Den egner seg dermed til å plassere i for eksempel 

ryggsekken til mindreårige, eller å spenne fast i belter og lignende. Batterikapasiteten har 

standby-tid på 200 timer, og reell brukstid varierer ut fra temperaturforhold, hvor ofte den 

brukes og lignende. Sporingspartner opplyser ikke om hvor mange timer reell brukstid den har, 

men sier at sporingskapasiteten er «svært god». Brikken har også en stor SOS-knapp, som man 

                                                           
5 Personlig kommunikasjon over epost med Ole Kristian Solberg, innehaver av Sporingspartner, 15. mai 2017. 
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kan trykke på i nødstilfeller for å ringe etter hjelp og oppnå kontakt med tidligere bestemte 

telefonnummer. 

Sporingsbrikken baserer seg hovedsakelig på bruk av GPS og LBS, og støtter både 

sanntidssporing og posisjonsalarm. Enheten leveres også med et SIM-kort, og kan kommunisere 

over GSM-nettet. Bruk av posisjonsalarm kan for eksempel aktiveres ved å sende en SMS til 

enheten, og enheten vil så sende en automatisk SMS til et forhåndsoppsatt nummer for å varsle 

hvis den beveger seg utenfor den låste posisjonen. For å sjekke posisjonen til enheten vil man 

ellers kunne logge seg inn med en smarttelefon eller PC. Brikken har også mulighet for 

toveiskommunikasjon, med en form for enkel oppringningsfunksjon. Dette er muliggjort ved at 

brikken er utstyrt med et SIM-kort, og denne kommunikasjonen foregår over GSM-nettet. På 

denne brikken må det også betales en månedlig vedlikeholdsavgift som skal dekke oppdatering 

og lignende. Sporingspartner skriver ingenting om at brikken trenger noen applikasjoner til 

smarttelefon for å fungere, som de fleste smartklokkene gjør. Den fungerer heller ved at man 

får en link på SMS fra sporingsbrikken, som man kan klikke seg inn på via smarttelefon eller PC 

for å se kartløsningen. 

 

Bilde 1. Sporingsbrikke TL-202A (Sporingspartner, u.å. a). 

 

Sporingsbrikken er produsert av et kinesisk firma ved navn Shenzhen Toplovo Industrial Co., 

Ltd. og det er dette firmaet som står for alt annet enn videre salg av sporingsbrikken. Alle 

opplysninger relatert til sporing og lokalisering blir behandlet av den kinesiske produsenten.  
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Sporingspartner leverer også to forskjellige smartklokker. Ingen av klokkene er navngitt, 

men den første jeg vil ta for meg har artikkelnummer A-16 i katalogen deres (Sporingspartner, 

u.å. b). Denne klokken baserer seg på en kombinasjon av GPS-, LBS- og Wi-Fi-sporing. Klokken 

har muligheter for både sanntidssporing og posisjonsalarm (Shenzhen i365-Tech.co, u. å). For å 

kunne finne ut hvor enheten befinner seg laster man ned en applikasjon som finnes til iPhone 

og Android og man kan da se et kart i applikasjonen som viser hvor enheten befinner seg. 

Klokken er vanntett, men utover dette gir ikke Sporingspartner noen opplysninger om 

robusthet, batteritid eller lignende. I tillegg har klokken en klokkealarm, pulsmåler og 

lyttefunksjon. Det er også mulig å føre en toveissamtale gjennom klokken over GSM-nettet, på 

samme måte som ved sporingsbrikken. Klokken har ingen vedlikeholdsavgift, men man må 

betale for hver gang klokken sender posisjonsdata eller toveiskommunikasjon foregår, på 

samme måte som ved en mobiltelefon.  

 

 

           Bilde 2. Smartklokke A-16 (Sporingspartner, u.å. b). 

For å bruke klokken må man laste ned en applikasjon ved navn «AIBEILE». Når man trykker på 

lenken til hjemmesiden til utvikleren blir sendt til nettsiden til et kinesisk firma som heter 

Shenzhen i365-Tech co. Det er dette firmaet som både produserer klokkene og som er 

ansvarlige for behandlingen av personopplysninger. Av personopplysninger vil klokken 

naturligvis generere posisjonsdata, men i tillegg vil klokken på grunn av pulsmåleren også 

generere helseopplysninger om personene som bruker den. Avlyttingsfunksjonen gir også 

muligheten til å samle inn enda flere personopplysninger.  
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Den andre klokken er heller ikke navngitt, men har artikkelnummer L-20 i katalogen til 

Sporingspartner (Sporingspartner, u.å. c). Denne klokken fungerer i stor grad som den andre. 

Den har en SOS-knapp som kan holdes inn i tre sekunder og som så vil ringe opp tre 

forhåndsdefinerte nummer helt til den får kontakt med ett av dem. Klokken måler 48x41x15,5 

mm, veier 40 gram og lades via USB-kabel. Det er ikke opplyst noe om batteritiden til klokken. 

På samme måte som ved den andre klokken betaler man for bruk av posisjoneringsdata og 

toveiskommunikasjon. Denne klokken baserer også sporingen og lokaliseringen sin på AGPS, 

Wi-Fi og LBS (Import-Export Bulletin Board, 2017). 

 

   Bilde 3. Smartklokke L-20 (Sporingspartner, u.å. c). 

Denne klokken krever bruk av en applikasjon som heter «Rapell» for å fungere, utviklet av et 

kinesisk firma ved navn Peak Tech Power Limited (PT-Smartwatch, u. å.). Det er både de som 

har produsert smartklokken, utviklet og drifter applikasjonen, og de som står for behandlingen 

av personopplysninger. Klokken vil samle inn posisjonsdata for å kunne vise posisjonen til den 

som har den på seg.  

 

3.2.2 TrackMyKid   

Firmaet TrackMyKid leverer også en smartklokke. På nettsidene deres opplyser de om at 

klokken har funksjoner for posisjonlåst alarm, sanntidssporing, en alarm når klokken blir tatt av, 

samt mulighet for å kommunisere med andre via meldinger og tale. I tillegg kan klokken måle 

antall skritt, brente kalorier og søvnkvalitet (TrackMyKid, u.å.). Klokken er også vanntett. 

Sporingen gjøres med en kombinasjon av LBS, Wi-Fi og AGPS. Klokken bruker også GSM-nettet 
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på samme måte som de andre smartklokkene gjør, og har muligheter for toveiskommunikasjon 

med forhåndsinnstilte kontakter og SMS-varsling når barnet trykker på en SOS-knapp eller når 

batteriet er lavt. Som med de andre smartklokkene må man betale for bruk av mobilnett og 

dataoverføring. Batterikapasiteten til klokken er cirka to dager ved normal bruk.  

 

 

Bilde 4. Smartklokke TMK17WP (TrackMyKid, u.å.). 

 

For å bruke denne klokken må man laste ned en applikasjon til smarttelefon. Via denne 

applikasjonen kan man se posisjonen til klokken og styre de øvrige funksjonene, som 

posisjonslåsen, sende meldinger til klokken, og så videre. Applikasjonen heter «SeTracker», og 

har mellom 100,000 og 500,000 nedlastninger fra Google Play Store (Google Play, u.å a). 

Utvikleren av applikasjonen heter «Wcr» og lenken til nettstedet deres peker til nettstedet til et 

firma ved navn 3G Electronics fra Kina. På dette nettstedet finner man klokken til TrackMyKid 

og flere andre klokker til salgs. TrackMyKid er altså bare en leverandør av klokken og har 

ingenting med behandling av personopplysninger relatert til sporing og lokalisering å gjøre. Det 

er 3G Electronics som produserer dem og er ansvarlige for behandlingen av 

personopplysninger. Som med alle andre smartklokker vil denne klokken nødvendigvis samle 

inn posisjonsdata, men i tillegg vil den kunne samle inn helseopplysninger da den kan måle 

antall brente kalorier og søvnkvaliteten til den som har den på seg.  
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3.2.3 Tinitell  

Tinitell kommer i form av et lite armbånd som reklamerer med at det er barnets første 

mobiltelefon. Det er altså ikke utelukkende promotert på grunn av sine sporingskapasiteter, 

men også med de samme mulighetene for kommunikasjon som de tidligere nevnte 

smartklokkene har. Den fungerer i stor grad på samme måte som andre smartklokker, med bruk 

av GPS, og LBS og Wi-Fi for bedre sporing og posisjonering innendørs.  

 

Bilde 5. Tinitell Charcoal (Tinitell, u. å.). 

 

Tinitell er 5x3,5x1,5 cm, og veier 48 gram. Batteriet varer i cirka tre dager, med én time taletid, 

og lades via USB-kabel (Tinitell, u. å.). Tinitell er beregnet for barn i alderen 5-9 år, med 

forventinger om at de vil gå over til en smarttelefon når de blir rundt 8-10 år gamle.6 Tinitell er 

etablert i Sverige, og foretar selv all behandling av personopplysninger.7 

 

3.2.4 XPLORA 

XPLORA-klokken leveres av et firma som heter PepCall AS. Denne smartklokken minner veldig 

om de andre produktene. Sporingen og lokaliseringen baserer seg på en kombinasjon av AGPS, 

Wi-Fi og LBS. I tillegg har klokken støtte for kommunikasjon over mobilnettet. Klokken kan 

oppnå toveiskommunikasjon med forhåndsbestemte nummere, har posisjonsalarm og kan 

motta meldinger. Klokken måler 43,77x43,14x15,0 mm og veier 51 gram (XPLORA, u.å.). For å 

bruke klokken må man laste ned en applikasjon til smarttelefon som heter «XPLORA T1». I 

                                                           
6 Personlig kommunikasjon over epost med Mihaela Novac, Chief Marketing Officer for Tinitell, 31. januar 2017. 
7 Personlig kommunikasjon over epost med Mihaela Novac, Chief Marketing Officer for Tinitell, 02. mai 2017. 
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applikasjonen kan man se på et kart hvor klokken befinner seg, opprette posisjonslås og ellers 

administrere klokkens andre funksjoner. 

 

 

            Bilde 6. XPLORA (XPLORA, u.å.). 

 

Applikasjonen har mellom 1,000 og 5,000 nedlastninger fra Google Play Store (Google Play, u.å. 

b). XPLORA-klokken blir produsert av et Sørkoreansk firma som heter Infomark. Det er dette 

firmaet som drifter systemene for både klokken og for applikasjonen som medfølger, og 

dermed også dette firmaet som foretar behandlingen av personopplysninger i forbindelse med 

sporingen og lokaliseringen. XPLORA-klokken vil nødvendigvis samle inn posisjonsdata for å 

kunne vise posisjonen til den som har den på seg. PepCall behandler ingen opplysninger relatert 

til sporing og lokalisering ved bruk av klokken. 8  

 

3.2.5 GPSForBarn 

GPSforBarn leverer tre forskjellige smartklokker. Klokkene har noen ting til felles: alle klokkene 

har mulighet for sanntidsposisjonering, og alle klokkene krever at man må laste ned 

applikasjonen «SeTracker» til smarttelefonen sin. Dette er den samme applikasjonen som 

TrackMyKid krever for bruk av sitt produkt. I hvert fall to av klokkene som GPSForBarn leverer 

                                                           
8 Personlig kommunikasjon over epost med Oda, kundeservice for XPLORA, 15. mai 2017. 
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er produsert av det samme firmaet som lager klokken til TrackMyKid, kinesiske 3G Electronics. 

Det er ikke opplyst hvem som har produsert den siste klokken9, men det ser ikke ut til å være 

GPSForBarn som gjør det selv da de to andre klokkene er produsert av et annet firma og 

GPSForBarn kun fungerer som en leverandør. GPSForBarn behandler ingen av opplysningene 

direkte relatert til sporing og lokalisering selv10 .  

Den første klokken fra GPSforBarn kalles «Viksfjord» og er akkurat samme modellen 

som TMK17WP fra TrackMyKid, produsert av det samme kinesiske selskapet. Jeg vil ikke 

beskrive denne klokken i større detalj, da jeg allerede har tatt for meg klokken som TrackMyKid 

leverer. 

    

Bilde 7. Viksfjord (GPSForBarn, u. å. a). 

 

Den andre klokken GPSForBarn tilbyr heter «Kjerringvik». Denne klokken er også ment for barn 

fra tre år og oppover, men det er en noe mindre sofistikert klokke som ikke bruker Wi-Fi-

sporing, bare AGPS og LBS. Den har også mulighet for toveiskommunikasjon over GSM-nettet, 

er vanntett, og deler mesteparten av funksjonaliteten til de andre klokkene. Klokken måler 

33x50x10mm (GPSForBarn, u. å. b). I det store og hele er «Kjerringvik og «Viksfjord»-klokkene 

ganske like. Forskjellen er hovedsakelig at «Kjerringvik» ikke benytter seg av Wi-Fi. 

 

                                                           
9 Jeg har vært i kontakt med GPSForBarn for å prøve å finne ut av dette, men de har ikke svart på henvendelsene 
mine. 
10 Personlig kommunikasjon over epost med Thomas Mathiesen, innehaver av GPSForBarn.no, 15. mai 2017. 
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Bilde 8. Kjerringvik (GPSForBarn, u. å. b). 

 

GPSForBarn tilbyr enda en klokke, «Stavern». Dette er en enda mer sofistikert klokke som er 

beregnet på barn fra 7 år og oppover. Klokken bruker samme posisjonering som «Viksfjord»-

klokken, med AGPS, Wi-Fi og LBS. Den støtter også toveiskommunikasjon over GSM-nettet. Den 

er vannavstøtende og måler 40x45x15mm. «Stavern»-klokken har større skjerm, mer 

prosessorkraft og internminne enn de andre klokkene. Denne klokken har i tillegg et kamera og 

gir foreldrene mulighet til å ta bilder med klokken ved å styre den fra applikasjonen de laster 

ned. Foreldrene kan også avlytte klokka, i motsetning til «Stavern» og «Kjerringvik» som bare 

har mulighet for toveis-kommunikasjon (GPSForBarn, u. å. c). Denne klokken er også utviklet av 

det kinesiske firmaet 3G Electronics, det er dette firmaet som behandler personopplysningene 

som blir samlet inn. Alle klokkene fra GPSForBarn vil samle inn posisjonsdata, men «Stavern» 

har mulighet til å samle inn enda flere personopplysninger men sine kamera- og 

avlyttingsfunksjoner.  

 

 

       Bilde 9. Stavern (GPSForBarn, u. å. c). 
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3.2.6 Gator2 

Den siste dedikerte enheten jeg vil ta for meg er Gator2. For å bruke denne klokken, som med 

de fleste andre, laster man ned en applikasjon som fungerer på iPhone og Android. 

Applikasjonen heter «Gator» og er utviklet av firmaet Gator Group. Gator Group er et kinesisk 

firma, og i Norge er det GatorNorge som er ansvarlige for salg av smartklokken. De foretar også 

all behandling av personopplysninger selv11. Klokken vil samle inn opplysninger om posisjonen 

til de som har den på seg. Gator2 benytter seg av AGPS, Wi-Fi og LBS i kombinasjon. Det kan 

programmeres inn telefonnummer som kan ringe til og bli ringt av klokken, og dette foregår 

naturligvis over GSM-nettet. Klokken har mulighet for posisjonsalarm og er utstyrt med en SOS-

knapp, som når den blir trykket på i tre sekunder ringer til tre programmerte telefonnummer 

etter tur. I tillegg sender klokken ut posisjonen sin, som foreldrene kan logge seg inn via en 

applikasjon for å se. Klokken måler 40x30x13,5mm og veier 40 gram. Batterikapasiteten er på 

opptil seks dager (GatorNorge, u. å.). 

 

 

   Bilde 10. Gator2 (GatorNorge, u. å.). 

 

3.2.7 Oppsummering  

Sporingsbrikken og alle klokkene er i stor grad ganske like. Alle bruker AGPS/GPS og LBS, og 

noen benytter seg i tillegg av Wi-Fi for å spore og lokalisere. Alle klokkene kan sende lyd over 

GSM-nettet, og noen av dem blir markedsført som barns første mobiltelefoner i stedet for 

smartklokker. Alle klokkene krever bruk av en eller annen form for applikasjon for å kunne 

                                                           
11 Personlig kommunikasjon via telefon med Kristian Samuelsen, CEO i Gator AS, 8. mai 2017.  
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brukes, og disse applikasjonene kan gjerne lastes ned på smarttelefoner. Fra disse 

applikasjonene kan man så se hvor klokken befinner seg, programmere inn telefonnummer den 

kan ringe og bli ringt opp av, og så videre. De fleste klokkene er også til en viss grad 

vannavstøtende, og i det store og hele er klokkene ganske like i sine funksjoner og 

spesifikasjoner. Det finnes likevel noen unntak, sånn som «Stavern»-klokken fra GPSForBarn 

som i tillegg er utstyrt med kamera.   

Ingen av leverandørene med unntak av Tinitell ville opplyse om antall solgte produkter. 

Globalt hadde Tinitell nesten 10,000 solgte enheter i 2016, og har som mål å selge 100,000 i 

løpet av 2017. De sier også at markedet for sporingsprodukter er mindre i Europa enn i USA, 

fordi europeiske foreldre er mer avslappet og ikke ser det samme behovet eller ikke engang vet 

at slikt utstyr eksisterer, men at det er et marked i vekst.  

 Et interessant funn er at de aller fleste klokkene er utviklet i og driftes fra Kina. Det er 

altså ikke leverandørene selv som står for all behandling av personopplysninger med 

lokasjonsdata og så videre. De norske leverandørene av disse klokkene behandler ingen 

personopplysninger knyttet til selve sporing- og lokaliseringen av mindreårige. Alle 

personopplysningene de norske leverandørene behandler er utelukkende for å kunne fysisk 

levere klokken til de som bestiller dem og administrere kundeforholdet deres.12 De norske 

leverandørene vil derfor ikke være databehandlere og jeg vil ikke fokusere på dem i oppgaven 

min. At produsentene ofte er etablert utenfor EU vil få betydning senere i min oppgave, i 

kapittel 4, om hvorvidt personvernforordningen vil få betydning for databehandlere etablert 

utenfor EU. 

 

3.3 Applikasjoner for smarttelefoner  

Det finnes svært mange applikasjoner til smarttelefoner som kan brukes til å spore og lokalisere 

telefonen som applikasjonen er installert på, og dermed også personen som har telefonen med 

                                                           
12 Disse norske leverandørene vil dermed være behandlingsansvarlige for kundeopplysningene sine. De har 
ingenting å gjøre med behandlingen i forhold til sporing og lokalisering eller produktenes andre funksjoner, så i 
dette forholdet vil de hverken være behandlingsansvarlige eller databehandlere.  
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seg. Jeg vil ta for meg noen av applikasjonene som brukes for dette formålet. De jeg tar for meg 

dekker hovedkategoriene av slike applikasjoner, hvor noen er mer utformet som sosiale 

nettverk og andre er rent sporingsbaserte, og alle har mange nedlastninger.  

 

3.3.1 Find My iPhone  

Find my iPhone er en applikasjon utviklet av Apple, etablert i USA. Apple opplyser ikke om hvor 

mange nedlastninger applikasjonen har fått, men på nettsidene deres kan man se at 

applikasjonen har fått over 65000 vurderinger. Dette gir grunn til å tro at den har en god del 

brukere. Applikasjonen er i utgangspunktet utviklet for å finne en telefon man har mistet eller 

blitt frastjålet. Når man har installert applikasjonen på telefonen kan man fra en hvilken som 

helst annen iOS-enhet finne ut hvor telefonen befinner seg. I utgangspunktet har jeg gjort en 

avgrensning på teknologiene ved at jeg bare vil diskutere teknologier med sporing og 

lokalisering av barn som formål. Jeg gjør likevel et unntak for Find my iPhone-applikasjonen, da 

det er en svært populær applikasjon som mange har installert. Basert på flere forslag fra 

forskjellige steder på internett brukes denne applikasjonen til sporing og lokalisering av 

mindreårige (Jordan, 2016) (Shmukler, 2010). Det er umulig å finne ut nøyaktig hvor mange 

som bruker denne applikasjonen for sporing- eller lokaliseringsformålet, men siden den har 

klare muligheter for å bli brukt til dette og i tillegg blir såpass mye omtalt og har så mange 

brukere13 vil jeg allikevel ta den for meg.  

For å bruke denne applikasjonen til sporing og lokalisering kan en foresatt registrere 

barnas telefoner på sin egen Apple-konto. Foresatte kan få enda større kontroll ved å logge inn 

på sin egen iCloud-konto på barnas telefon. Da vil ikke barna ha mulighet til å stoppe sporingen 

uten at foreldrene selv logger ut av iCloud-kontoen. For at Find my iPhone skal fungere må 

telefonen vært koblet til internett enten via mobilnettet eller via Wi-Fi. Selve lokaliseringen 

gjøres via GPS, og posisjonen som blir rapportert tilbake er en GPS-posisjon. For at iPhonen skal 

                                                           
13 Antall nedlastninger er ikke offentlig tilgjengelig, men applikasjonen har til sammen over 65000 anmeldelser og 
er et populært og anerkjent offisielt Apple-utviklet produkt. 
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kunne kommunisere posisjonen sin tilbake til den som ber om den så må iPhonen også være 

koblet til internett via enten mobilnett eller Wi-Fi.  

For at Find My iPhone skal fungere må applikasjonen samle inn lokasjonsdata. Denne 

dataen vil klart gjelde som personopplysninger da telefonen kan knyttes til en identifisert eller 

identifiserbar person. I tillegg må man ha en Apple-konto for å laste ned applikasjonen. Når 

man registrerer en slik konto må man opplyse om navn, fødselsdato, hvilket land man kommer 

fra og epostadresse.  Det er Apple selv som behandler alle personopplysninger for sporing og 

lokalisering ved bruk av applikasjonen.  

 

3.3.2 Life 360  

Life360 er en applikasjon til iOS og Android som er laget av selskapet med sammen navn. 

Life360 er etablert i USA. Applikasjonen tilbyr en rekke funksjoner for å kommunisere med 

kontakter. Applikasjonen har et sted mellom 10 og 50 millioner nedlastninger ifølge Google Play 

Store, og ligger i mange land på listen over de 1000 mest nedlastede applikasjonene til iPhone 

(APPlyzer, 2017). Applikasjonen er i utgangspunktet gratis, men brukerne kan betale for ekstra 

tilleggstjenester. Applikasjonen ivaretar uansett all nødvendig funksjonalitet for sporing og 

lokalisering for de som ikke vil betale for den.  

Det er spesielt noen aspekter som skiller Life360 fra andre applikasjoner. Et av dem er at 

Life360 har en klar inspirasjon fra sosiale medier og inkorporerer mange lignende funksjoner i 

applikasjonen sin. Life360 baserer seg rundt det de kaller en «circle», som jeg vil kalle en 

omgangskrets. En omgangskrets er en gruppe mennesker man kan definere selv, og som man 

kan bruke funksjonene Life360 tilbyr sammen med. De oppgir forskjellige eksempler på 

omgangskretser, som for eksempel en for familie og en for venner. Utgangspunktet for 

applikasjonen er likevel bruk innad i familien.  

Når man bruker Life360-appen kan man se hvor alle i omgangskretsen befinner seg, og man 

har mulighet til å sende gruppemeldinger eller meldinger til hvert enkelt medlem. Funksjonen 

hvor man kan dele posisjonen sin med de andre i omgangskretsen kan også skrus av. 

Applikasjonen har også en innsjekk-funksjon hvor man kan sende beskjed til de andre om hvor 
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man befinner seg. Denne prosessen kan også automatiseres, så det automatisk blir sendt en 

melding til de andre når en person er på et forhåndsbestemt sted. I tillegg har applikasjonen 

muligheter for posisjonsalarm.  

Et annet viktig punkt er at med Life360 kan både foreldre se hvor deres barn er, men 

barn kan også se hvor deres foreldre er. Denne applikasjonen kan dermed oppleves mindre som 

et rent overvåkningsverktøy og heller som et mer frivillig sosialt medium hvor hele familien 

både gir og tar. 

For at Life360 skal fungere må den nødvendigvis samle inn posisjonsdata. Denne 

lokasjonsdataen vil kontinuerlig bli samlet inn selv om man slår av funksjonen for å dele 

posisjonen sin. Man kan som nevnt sende meldinger i Life360, og Life360 samler inn data om 

disse meldingene. I tillegg må man registrere en brukerkonto hos Life360 for å kunne bruke 

applikasjonen. Life360 vil da samle inn informasjon om navn, epostadresse, telefonnummer og 

eventuelt et bilde (men bildet er frivillig). I tillegg vil Life360 be om instruksjoner om hva de skal 

gjøre og hvem de skal kontakte om brukeren blir utsatt for et nødstilfelle. Det er også en frivillig 

funksjon som samler inn data fra smarttelefonen sitt gyroskop, akselerometer, kompass og 

Bluetooth for å analysere hvordan brukeren kjører. Life360 behandler alle personopplysninger 

selv. 

 

3.3.3 Glympse  

Glympse er en applikasjon utviklet av selskapet med samme navn. Selskapet er etablert i USA. 

Den har på verdensbasis over 5,000,000 nedlastninger, ifølge Google Play Store sin statistikk 

(Google Play, u. å. c). Glympse er en applikasjon man laster ned på sin iPhone eller Android og 

hvor man så kan dele posisjonen sin med andre. Det er mulighet for både å sende lokasjonen 

sin til andre og å sende forespørsler til andre om å få deres lokasjon. For å motta andre sin 

lokasjon trenger man ikke ha applikasjonen installert, man kan se det i en nettleser fra en 

hvilken som helst enhet med internettilgang. Glympse bruker GPS for å lokalisere og spore 

personer.  
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Glympse har til felles med Life 360 at det en applikasjon for sporing og lokalisering som 

baserer seg på frivillighet, i hvert fall rent teknisk sett. Begge applikasjonene har muligheter for 

å sende forespørsler til andre om å få lokasjonen deres, og man har muligheten til å sende 

lokasjonen sin uoppfordret. I utgangspunktet er begge disse applikasjonene altså basert på 

frivillighet på en annen måte enn applikasjoner som Find My iPhone, hvor en bruker har full 

makt til å til enhver tid få lokasjonen hvor telefonen applikasjonen er installert på oppholder 

seg. Glympse samler inn posisjonsdata fra brukerne. De vil også samle inn IP-adressen og 

operativsystemet til mobiltelefonen og all aktivitet brukeren foretar seg i applikasjonen. I tillegg 

samler de inn brukernavn, hvilket land man er fra, telefonnummer og eventuelt profilbilde. 

Glympse behandler alle personopplysninger selv.  

 

3.3.4 Friend Locator  

Friend Locator er en applikasjon utviklet av selskapet Friend Locator Inc. Selskapet har ingen 

nettside, og jeg har ikke klart å finne noe informasjon om hvor de er etablert.  Applikasjonen 

har ifølge statistikken til Google Play Store mellom 10 og 50 millioner nedlastninger og er en av 

de mest populære applikasjonene for sporings- og lokaliseringsformål (Google Play, u. å. d). 

Applikasjonen er fullstendig gratis, og man får tilgang til alle funksjoner uten å betale for dem. 

Man registrerer seg i applikasjonen og kan se posisjonen til kontakter man registrerer. Det er 

mulig å se hvor kontaktene har oppholdt seg tidligere og hvor de er for øyeblikket. Man kan 

også få informasjon om gjenværende batteriprosent hos kontaktene sine, og navigeringshjelp 

på et kart for å finne raskeste rute til kontaktenes posisjon. Begge disse funksjonene er klart 

verdifulle i tilfeller som har med barn å gjøre.  Applikasjonen baserer seg i utgangspunktet på 

GPS for å spore og lokalisere, men har også støtte for sporing via GSM-nettet hvis GPS skulle 

være utilgjengelig. Friend Locator samler inn personopplysninger i form av posisjonsdata og 

informasjon fra kontaktlisten på mobiltelefonen som navn og telefonnummer. Friend Locator 

Inc. behandler alle personopplysninger selv.  
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3.3.5 Oppsummering av applikasjonene 

Applikasjonene jeg har tatt for meg her vil illustrere de forskjellige hovedtypene av 

applikasjoner for sporing og lokalisering. På den ene siden har vi applikasjoner som Life360 og 

Glympse, som har flere elementer som kan minne om sosiale nettverk: muligheten til å sende 

meldinger, ha grupper med flere personer, bruke profilbilder og lignende. Denne typen 

applikasjoner vil også mulig behandle flere personopplysninger enn den andre typen 

applikasjoner, da for eksempel meldingene man sender vil bli lagret og gjort tilgjengelige for 

utviklerne av applikasjonene. 

 Den andre typen applikasjoner som finnes er rent sporings- og lokaliseringsbaserte. Her 

er poenget bare at man kan finne ut hvor ens egen eller andres mobiltelefoner oppholder seg. 

Det vil som vist bli gjort en del behandling av personopplysninger her også, men i all hovedsak 

behandles det ikke like mange opplysninger som i de andre applikasjonene. Unntaket er Find 

My iPhone fra Apple, som knyttes opp mot en Apple-konto hvor man må utlevere en god del 

personopplysninger.  

 Applikasjonene jeg har tatt for meg har gjerne flere millioner nedlastninger. Dette sier 

ikke nødvendigvis noe om hvor utstrakt bruken av dem er i praksis, da det ikke betyr at 

applikasjonene er i aktiv bruk, men med såpass mange nedlastninger og hele selskap som 

baserer seg på utviklingen og vedlikeholdet av applikasjonene er det ser det ut til at markedet 

er svært stort.  

 

3.4 Avsluttende analyse 

I de dedikerte sporingsenhetene kan vi finne igjen flere av resultatene mine fra kapittel 2. Det 

viser seg at GPS/AGPS er mest grunnleggende for utendørssporing, mens innendørssporing 

bruker Wi-Fi og/eller GSM. Jeg har ikke funnet noen produkter som benytter seg av RFID. Det er 

i stor grad selskaper registrert utenfor EU som står for mye av behandlingen av 

personopplysningene som blir generert av smartklokkene. Dette får interessante implikasjoner 

for diskusjonene i mitt neste kapittel, hvor jeg dermed må finne ut av om EUs 

personvernforordning vil gjelde selv om disse selskapene er etablert utenfor EU. De norske 
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leverandørene behandler også noen personopplysninger, men bare for salg og øvrig 

administrasjon av kundeforhold. De vil dermed være behandlingsansvarlige for disse 

opplysningene, men det vil ikke være sentralt i min oppgave. Jeg vil derfor konkludere med at 

de norske leverandørene ikke vil være relevante i diskusjonen om behandlingsansvarlige eller 

databehandlere.   

Når det gjelder applikasjoner så er selskapene som har utviklet de applikasjonene jeg 

tok for meg også etablert utenfor EU. Jeg vil derfor måtte gjøre den samme jobben for å finne 

ut hvorvidt personvernforordningen gjelder for disse selskapene. Som nevnt ovenfor er 

applikasjonene svært populære og har flere titalls millioner nedlastninger. Dette sier noe om at 

fenomenet sporing og lokalisering av mindreårige kan være relativt utbredt, selv om de 

dedikerte sporingsenhetene ikke er like populære. På den andre siden kan andre enn 

mindreårige spores- og lokaliseres med applikasjonene jeg har tatt for meg. Av applikasjonene 

jeg har tatt for meg er det kun Life360 som direkte henvender seg mot familier.  

Hvor utbredt denne sporingen og lokaliseringen kan være legger et interessant grunnlag 

for diskusjonene mine i kapittel 5 om hvilke konsekvenser slik sporing kan ha for mindreårige. 

Samtidig vil funksjonene som noen av smartklokkene har, sånn som avlyttingsfunksjoner eller 

muligheten til å ta bilder, ha enda større implikasjoner enn sporing og lokalisering alene for 

privatlivet til mindreårige og tillitsforholdet til deres foresatte. 
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4. Gjennomgang av den rettslige reguleringen  
 

4.1 Innledning 

I denne delen av oppgaven ønsker jeg å finne ut av hvilke rettsregler som er aktuelle for sporing 

og lokalisering av mindreårige, og hva disse reglene innebærer. Jeg vil bruke Grunnloven, 

barnekonvensjonen (BK), den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), FNs konvensjon om 

sivile og politiske rettigheter (SP), barneloven og straffeloven for å diskutere adgangen til 

sporing og lokalisering av mindreårige. Jeg skal undersøke om det er rettslig tilgang til slik 

sporing og lokalisering av mindreårige, og eventuelt hvordan de mindreårige sin alder spiller 

inn. Jeg kommer også til å vurdere EUs kommende personvernforordning og først og fremst 

finne ut om den kommer til anvendelse. For å gjøre dette vil jeg se om, og i så fall hvordan, 

forholdet mellom barn og foreldre kommer inn under forordningens saklige virkeområde. En 

viktig del vil også være å finne ut om hvorvidt produsentene av sporingsprodukter kommer inn 

under virkeområdet.   

 

4.2 Kort om personvern 

Først vil jeg kort avklare litt om hva personvern er. Personvern er vanskelig å definere, 

men har noen sentrale elementer. Schartum og Bygrave (2016, s. 30) skriver om tre 

hovedperspektiver på personvern: integritetsperspektivet, beslutningsperspektivet og 

maktperspektivet.  

Beslutningsperspektivet ser hovedsakelig på bruk av personopplysninger i 

beslutningsprosesser, ofte i enkeltbeslutninger som vil få noen form for konsekvenser for 

personen det blir gjort beslutninger om (Schartum og Bygrave, 2016, s. 35-36). 

Maktperspektivet handler mest om maktrelasjonen mellom offentlige myndigheter og 

enkeltpersoner (Schartum og Bygrave, 2016, s. 37). Jeg vil ikke gå noe dypere inn på disse, men 

jeg vil diskutere litt om integritetsperspektivet. Integritetsperspektivet baserer seg på at 

mennesker er autonome individer med noen ukrenkelige rettigheter. Schartum og Bygrave 

skiller det inn i seks deler: stedlig integritet, kroppslig integritet, psykisk integritet, 
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kommunikasjonsintegritet, informasjonsintegritet og kontekstuell integritet (Schartum og 

Bygrave, 2016, s. 31). 

Med stedlig integritet menes det respekt for fysiske områder. Beskyttelse av personvern 

i denne sammenhengen kan for eksempel sees klart i EMK art. 8 som sier at alle kan kreve 

respekt for sitt hjem. Med «kroppslig integritet» menes respekt for kroppen til ethvert 

menneske, og temaer som biometri vil være relevant her. Andre ting, som vold eller drap, vil 

falle utenfor definisjonen av «personvern». «Psykisk integritet» kan være relatert til personvern 

i situasjon hvor man for eksempel avslører en persons anlegg for genetiske sykdommer til dem. 

Det dreier seg i stor grad om emosjonelle og psykiske belastninger.  

Kommunikasjonsintegritet er også klart nedfelt som relevant i EMK art. 8. Her kan vi lese 

at alle har rett til respekt for sin korrespondanse. Dette innebærer at man ikke skal avlyttes 

eller få brevene sine lest. I denne oppgaven vil et nærliggende perspektiv være å vurdere de 

smartklokkene som har avlytningsfunksjoner. At foresatte kan bruke disse klokkene til å avlytte 

sine barn uten at barna er klare over det er i tydelig konflikt med deres personvern.  

«Informasjonsintegritet» avhenger av at enhver person skal kunne behandle 

informasjon om seg selv på måtene de selv ønsker. Et klart krav her er at det skal være frivillig å 

gi fra seg informasjon til andre. Dette er enda et punkt som er svært relevant for oppgaven. For 

at denne informasjonsintegriteten skal bli respektert er det viktig at barn samtykker til å bli 

sporet og lokalisert av foreldrene sine. Jeg vil senere komme nærmere inn på barns selv- og 

medbestemmelsesrett, hvor jeg vil vise at barns samtykke ikke nødvendigvis er en viktig faktor. 

I tillegg er det vanskelig å si at barn fritt kan gi eller trekke tilbake samtykke fra sine foresatte, 

da det er et helt klart eksempel på en maktrelasjon som vanligvis vil innebære at et samtykke 

ikke kan sies å være fritt gitt. Det siste punktet er «kontekstuell integritet». Dette dreier seg om 

hva som er relevant informasjon i diverse sammenhenger, altså at informasjonen som samles 

inn skal være relevant og nødvendig for konteksten.  

Jeg vil legge integritetsperspektivet til grunn i denne oppgaven. Personvern er altså tett 

knyttet opp mot retten til privatliv. Som jeg vil vise nedenfor er også retten til personvern 

ivaretatt av de samme rettsreglene som garanterer retten til privatliv.  
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4.3 Barns grunnlovs- og menneskerettighetsvern 

I dette kapittelet vil jeg diskutere hvordan grunnloven, den europeiske 

menneskerettskonvensjon, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, og 

barnekonvensjonen legger rettslige rammer for sporing og lokalisering av barn, av foresatte.  

Jeg vil særlig fokusere på barns personvern og prinsippet om barnets beste. 

I nasjonal rett er det først og fremst Grunnloven § 102 som er sentral (Grunnloven, 

2016, § 102). Den sier at:  

Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet sitt, for heimen sin og 

kommunikasjonen sin. Det må ikkje utførast husransakingar, så nær som i kriminelle 

tilfelle. 

Dei statlege styresmaktene skal sikre eit vern om den personlege integriteten.  

Et av de sentrale forarbeidene til denne paragrafen er Grunnlovsforslag 30 (2011-2012). Her 

kan vi finne viktige resonnement fra Menneskerettighetsutvalget som har utarbeidet forslaget, 

for denne bestemmelsens innlemming i Grunnloven. Menneskerettighetsutvalget skriver blant 

annet at privatlivets fred er «godt forankret i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner» 

(Dokument 12:30, 2011-2012, s. 7). Jeg skal illustrere dette ved å se på den europeiske 

menneskerettighetskonvensjonen, barnekonvensjonen og konvensjonen om sivile og politiske 

rettigheter senere i denne oppgaven.  

 Nærmere begrunnelse fra utvalget finnes i Dok. nr. 16 (2011-2012). Her nevnes blant 

annet den omfattende praksisen til den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) for 

EMK art. 8. Det nevnes at EMD har gjort det klart at art. 8 omfatter både fysisk og psykisk 

integritet, at bestemmelsen forplikter medlemslandene til å iverksette tiltak for å verne om 

privatlivets fred og ikke bare unngå inngrep, og EMD har i tillegg åpnet for å verne 

personopplysninger etter art. 8 (Dokument 16, 2011-2012, s. 168 - 180). Et interessant punkt er 

at utvalget uttrykte frykt for nettopp «hemmelig overvåkning av barn» (Dokument 16, 2011-

2012, s. 171). Slik hemmelig overvåkning av barn er klart muliggjort av enhetene og 

applikasjonene jeg beskriver i kapittel 3 i denne oppgaven. 
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 At dette vernet av privatlivet etter Grunnloven også sikrer personvern er blitt gjort klart 

av for eksempel Personvernkommisjonen som blir referert til av Menneskerettighetsutvalget. 

Personvernkommisjonen sier i sin rapport at: «Personvern dreier seg om ivaretakelse av 

personlig integritet; ivaretakelse av enkeltindividers mulighet for privatliv, selvbestemmelse 

(autonomi) og selvutfoldelse» (NOU 2009: 1, s. 32). Som vi kan lese her og ut fra diskusjonen 

min i kapittel 4.2 er privatliv og personvern tett knyttet sammen. Det kan altså leses en 

grunnlovsfestet rett til personvern i § 102.  

Jeg vil nå se på hvordan retten til personvern er en menneskerett i den europeiske 

menneskerettskonvensjon (EMK), som er innlemmet i nasjonal rett via menneskerettsloven. 

Det er spesielt art. 8(1) som er relevant i denne konteksten. Artikkelen sier at «Enhver har rett 

til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse». For å se hvordan 

denne bestemmelsen er relatert til personvern må vi se på menneskerettighetsdomstolens 

oppfattelse av bestemmelsen. Domstolen har uttalt seg om at art. 8 må forstås bredere enn at 

den bare garanterer vern for individet i hjemmet og lignende helt private områder, og Lee 

Bygrave henviser som et eksempel til Niemietz v. Germany (Bygrave, 1998, s. 247-284). Her blir 

det gjort klart at artikkelen også til en viss grad garanterer beskyttelse når det gjelder forhold 

mellom flere personer, se avsnitt 29: «Respect for private life must also comprise to a certain 

degree the right to establish and develop relationships with other human beings»14. 

Videre sies det at:  

There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the 
notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business 
nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people 
have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the 
outside world. This view is supported by the fact that, as was rightly pointed out by the 
Commission, it is not always possible to distinguish clearly which of an individual's 
activities form part of his professional or business life and which do not 15. 

Ut fra dette kan man altså se at beskyttelsen som art. 8 gir rett på går lengre enn bare vern for 

individer i sine egne hjem. Videre kan man i rettspraksis fra menneskerettighetsdomstolen se at 

                                                           
14 Case of Niemietz v. Germany (Application no. 13710/88). 
15 Case of Niemietz v. Germany (Application no. 13710/88). 
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art. 8 blir tolket enda videre enn dette. I Von Hannover v. Germany16 sier domstolen at: «The 

Court reiterates that the concept of private life extends to aspects relating to personal identity, 

such as a person’s name». Videre sies det at:  

Furthermore, private life, in the Court’s view, includes a person’s physical and 
psychological integrity; the guarantee afforded by Article 8 of the Convention is 
primarily intended to ensure the development, without outside interference, of the 
personality of each individual in his relations with other human beings… There is 
therefore a zone of interaction of a person with others, even in a public context, which 
may fall within the scope of “private life”. 

Dette er særlig nærliggende å tenke på når det kommer til spørsmål om hvordan sporing og 

lokalisering kan påvirke barns utvikling. Som domstolen sier her så er et av hovedformålene til 

art. 8 å sikre utviklingen av personligheten til et individ i relasjon til andre mennesker. Altså skal 

ikke sporing og lokalisering av barn gå på bekostning av dette 

 Artikkel 8 har altså blitt tolket bredt og gitt stor rekkevidde av 

menneskerettighetsdomstolen. Olga Mironenko Enerstvedt sier at «private life» har blitt gitt 

bred nok betydning til at det ikke kan bli uttømmende definert, og at det inkluderer en persons 

fysiske og psykiske integritet, samt elementer som navn, seksualitet, legning, kjønn og 

helseopplysninger (Enerstvedt, 2016, s. 60-61). Litteraturen påpeker altså, og rettspraksis viser, 

at EMK art. 8 vil gi rettigheter relatert til personvern i en bred forstand. En slik rett til 

personvern vil være sentral i oppgaven min for å vurdere adgangen til sporing og lokalisering av 

mindreårige, som jo til varierende grader vil gå på bekostning av personvernet deres.  

 Enda en relevant bestemmelse om menneskerettigheter er fra FNs konvensjon om sivile 

og politiske rettigheter (SP) art. 17, som er gjort til norsk lov via menneskerettsloven. Art. 17 

lyder som følger:  

1. Ingen må utsettes for vilkårlige eller ulovlige inngrep i privat- eller familieliv, hjem 
eller korrespondanse, eller ulovlige inngrep på ære eller omdømme.  

2. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slike inngrep eller angrep (Internasjonal 
konvensjon om sivile og politiske rettigheter, 1976, §17). 

                                                           
16 Case of Von Hannover v. Germany (Application no. 59320/00).  
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Lucy Smith påpeker at selv om barn også er beskyttet av FNs konvensjon om sivile og politiske 

rettigheter så ble det ansett som ønskelig å ta med viktige bestemmelser om sivile rettigheter i 

Barnekonvensjonen (Smith, 2011, s. 106-126). I tillegg til dette generelle vernet fra 

menneskerettighetene har barn også en rett til personvern som følger av barnekonvensjonen, 

innlemmet i norsk rett via menneskerettsloven § 2. Det er Barnekonvensjonens art. 16 som 

innfører bestemmelser om barns personvern:  

1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, 
sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt 
omdømme.  

2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep. 

Lucy Smith (Smith, 2011, s. 106-126) påpeker at denne bestemmelsen må antas å gjelde for alle 

former av krenkelser for barns personlige integritet og rett til privatliv. Det er også naturlig å 

tolke art. 16 i den betydningen at den også gjelder for barns personopplysninger, og blant 

annet har Lucy Smith påpekt at «artikkel 16 må antas å omfatte alle former for krenkelse av den 

personlige integritet og retten til privatliv, også personopplysninger» (Prop 47 L, (2011-2012), s. 

15). Svært sentralt for denne oppgaven sier hun videre at «Artikkel 16 gjelder også foreldres 

krenkelse av egne barns personvern». Bestemmelsen sier altså at foreldre ikke har fullstendig 

råderett over barnas personvern, og dette er sentralt når det kommer til spørsmålet om sporing 

og lokalisering av barn. I tillegg er det et krav at myndighetene må treffe konkrete tiltak for å 

sørge for at rettighetene i barnekonvensjonen opprettholdes, og dette kan være et argument 

for at sporing og lokalisering av barn bør bli underlagt mer regulering. Jeg vil komme tilbake til 

denne diskusjonen under avsnitt 5.3 i oppgaven. Jeg vil nå se grundigere på barns rettigheter 

som lovfestet i Grunnloven §104 og Barnekonvensjonen via menneskerettsloven i nasjonal 

lovgivning. Grunnloven §104 sier at:  

Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som 
gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres 
alder og utvikling. 

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et 
grunnleggende hensyn. 
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Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge 
forholdene til rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige 
økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie. 

I forarbeidene til Grunnloven §104 finner vi at menneskerettighetsutvalget i Dok. nr. 16 (2011-

2012) utarbeidet et forslag om å gi barns rettigheter vern i Grunnloven. De påpeker at barn i 

stor grad har de samme menneskerettigheter som voksne (med unntak av rettighetene som 

begrenses av alder, som deltakelse i demokratiske beslutningsprosesser). Dette får riktignok 

ikke frem det viktige punktet at barn er mer sårbare enn voksne og derfor har særlige behov for 

vern (Dokument 16, 2011-2012, s. 186). Det spesielle behovet for vern er et av de sentrale 

grunnlagene for at barns rettigheter vernes av en egen bestemmelse i Grunnloven. 

Rettighetene som blir gitt barn i Grunnloven § 104 er inspirert av blant annet 

barnekonvensjonen (Dokument 16, 2011-2012, s. 187).  

Menneskerettighetsutvalget refererer blant annet til prinsippet om barnets beste som det er 

uttrykt i barnekonvensjonen art. 3(1). Dette prinsippet finner vi i Grunnloven § 104 annet ledd. 

Prinsippet om barnets beste skal ifølge Lucy Smith  i alle saker som berører barnet være et 

overhengende prinsipp av sentral betydning (Smith, 1980, s. 110). Den 29. januar 2015 avsa 

Høyesterett en dom i Maria-dommen, en sak som dreide seg om utvisning av en kenyansk mor 

fra landet. Utvisningen ville føre til at datteren hennes, som er norsk statsborger, enten måtte 

bli med moren til Kenya eller bli under barnevernets omsorg i Norge. Selv om saken i 

utgangspunktet ikke er direkte knyttet til sporing og lokalisering av barn så fikk vi i denne saken 

en presiserende uttalelse av førstvoterende dommer Arnfinn Bårdsen, hvor han uttalte at:  

[…] ved avveiningen mot andre interesser [herunder utlendingspolitiske overveielser] 
skal hensynet til barnets beste ha stor vekt – det er ikke bare ett av flere momenter i en 
helhetsvurdering: Barnets interesser skal danne utgangspunktet, løftes spesielt frem og 
stå i forgrunnen (RT, 2015, s. 93) 

Her kan vi se hvor sentral betydning prinsippet om barnets beste faktisk skal ha. I mitt tilfelle vil 

dette klart innebære at i alle saker om sporing og lokalisering av barn så må det vurderes om 

det er til barnets beste. Dette må i hvert enkelttilfelle føre til en avveining mellom prinsippene 

om barns autonomi og utvikling på den ene siden og barns sikkerhet på den andre siden. Jeg vil 
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diskutere disse to sidene mot hverandre i kapittel 5, og konkludere med hvordan prinsippet om 

barnets beste bør sees i lys av påvirkningen sporing og lokalisering har på barn. 

Videre i Grunnloven §104 kan vi se at barn har rett på vern av sin personlige integritet, 

og at det er de statlige styremaktene sitt ansvar å legge til rette for «barnets utvikling, herunder 

sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i 

egen familie. Menneskerettighetsutvalget har spesifisert betydningen av formuleringen «Barn 

har rett til vern om sin personlige integritet» i Dok. nr. 16. De uttaler at: «også mindre alvorlige 

inngrep i den personlige integritet kan være omfattet, for eksempel utidig og unødvendig 

innblanding i barnets privatliv» (Dok. nr. 16, 2011-2012, s. 193). Så selv om barns rett til 

personvern er regulert av Grunnloven § 102 og Barnekonvensjonen art. 16 kan det også leses et 

slikt vern ut fra Grunnloven § 104.  

 I Grunnloven §104 første ledd finner vi en bestemmelse om barns rett til å bli hørt og  

deres rett til medbestemmelse. Denne bestemmelsen følger av art. 12 i Barnekonvensjonen. 

Artikkel 12 sier at barnet skal gjøres i stand til å danne seg egne synspunkter, ha retten til å gi 

uttrykk for disse i forhold som vedrører barnet, og at barnets synspunkter skal tillegges vekt i 

samsvar med barnets alder og modenhet (Smith, 2011, s. 106-126). Dette er klart en 

bestemmelse som vil være relevant i mitt tilfelle. Først og fremst er det klart at barnet skal ha 

en rett til å gi uttrykk for synspunkter i forhold som vedrører dem. Denne rettigheten må som 

en konsekvens også innebære at forholdene blir tilrettelagt for at barn faktisk skal kunne 

uttrykke seg. Det kan oppstå spesielle spørsmål i tilfeller med for eksempel barn i sårbare 

situasjoner, som barn i barnevernet, eller barn med spesielle helsebehov eller lignende. Jeg vil 

ikke gå nærmere inn på noen av disse spørsmålene, men vil understreke at sporing og 

lokalisering av barn kan være ekstra ønskelig for foreldre med barn i sårbare situasjoner. 

Tilretteleggelse for at barna skal kunne gi uttrykk for sine synspunkter i slike situasjoner vil i så 

fall være ekstra viktige. 

Barnas synspunkter skal også tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. 

Særlig i forhold til barnets modenhet vil dette langt på vei være en skjønnsvurdering, og i 

mange tilfeller vil det også være det med alder. Artikkel 12 legger ikke ned noen klare 
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bestemmelser om når barnet skal få større grader av selvbestemmelsesrett, men vi kan finne 

det i nasjonal lovgivning, som jeg vil vise under kapittel 4.2 i denne oppgaven. Det er uansett 

ikke tvil om at barn får økende selv- og medbestemmelsesrett med alderen. Det innebærer at 

en 17-åring ikke mot sin vilje kan bli konstant sporet og lokalisert av sine foreldre (med mindre 

det er svært spesielle grunner til dette), mens en fireåring sannsynligvis ikke vil nyte det samme 

privilegiet. Jeg vil komme mer inn på spørsmålet om barns selv- og medbestemmelsesrett 

under kapittel 4.4.3 i denne oppgaven. 

 

4.4 Drøftelse av om hvorvidt personvernforordningen kommer til anvendelse 

Først og fremst vil jeg diskutere om personvernforordningen kommer til anvendelse i tilfellene 

jeg beskriver i min oppgave. Situasjonen jeg diskuterer i oppgaven min har tre hovedaktører 

som jeg vil finne ut om er omfattet av personvernforordningen: de mindreårige, de foresatte og 

de private selskapene som produserer produktene. Jeg har allerede utelukket de norske 

leverandørene som ikke har noe med behandling av opplysninger for sporing og lokalisering å 

gjøre. Jeg vil legge den danske oversettelsen av personvernforordningen til grunn for min 

oppgave.  

Det saklige virkeområdet til forordningen er fastsatt i art. 2. I art. 2(1) står det det at 

forordningen gjelder for behandling av personopplysninger som helt eller delvis foretas ved 

hjelp av automatisert databehandling17. For å finne ut hvorvidt personvernforordningen gjelder 

i denne situasjonen vil jeg først klargjøre om det er snakk om en automatisert behandling av 

personopplysninger. Definisjoner på «behandling» og «personopplysninger» finner vi i 

forordningens definisjonsartikkel, art. 4. I art. 4(1) kan vi se at en personopplysning er definert 

delvis som «enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person». 

I min situasjon vil barna som blir sporet klart være både identifiserbare eller allerede 

identifiserte, da effektiv sporing og lokalisering av forskjellige barn forutsetter sporingsutstyr 

med unike identifikasjonsmarkører. Det vil også være snakk om informasjon om disse barna, da 

                                                           
17 I tillegg gjelder forordningen hvis det skjer en ikke-automatisert behandling av personopplysninger som skal inn i 
et register, men dette er ikke relevant for oppgaven. 
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opplysninger om geografisk posisjon, bevegelsesmønster og lignende klart kan sies å være 

informasjon. 

 Som sagt må det også foregå en «behandling» av opplysningene. Definisjonen på dette 

finner vi i art. 4(2). Her ser vi at behandling er «enhver aktivitet eller række af aktiviteter – med 

eller uden brug af automatisk behandling – som personoplysninger eller en samling af 

personoplysninger gøres til gestand for». Det er klart at når det er snakk om sporing og 

lokalisering må det skje både innsamling, lagring, registrering, systematisering og utlevering av 

personopplysninger. I tillegg vil behandlingen i tilfellet jeg beskriver i min oppgave være helt 

eller delvis automatisk. I utgangspunktet vil derfor en situasjon som omhandler sporing og 

lokalisering ved hjelp av slike teknologier jeg har redegjort for tidligere i oppgaven klart falle inn 

under lovens virkeområde. 

Forordningen gjelder for behandling av personopplysninger som utføres for en 

behandlingsansvarlig eller en databehandler som er etablert i EU. Dette gjelder uavhengig av 

om selve behandlingen finner sted i EU eller ikke, ifølge bestemmelsen om det geografiske 

virkeområdet i art. 3(1). Hva «etablert» innebærer forklares i fortalens avsnitt 22: det må være 

en permanent struktur som faktisk utfører aktivitet, og hvis dette er tilfellet vil 

databehandleren komme inn under lovens virkeområde selv om behandlingen til en viss grad 

foregår i land utenfor EU. Det er bare noen få av produsentene av sporingsenheter som jeg tar 

for meg i min oppgave er som etablert innenfor EU. Forordningen vil klart gjelde for disse. De 

fleste produsentene av sporingsenheter etablert i Asia, og de fleste utviklerne av applikasjoner 

er etablert i USA. Et viktig punkt blir derfor at forordningen vil få anvendelse på databehandlere 

som leverer «varer eller tjenester til sådanne registrert i Unionen», altså selv om de ikke er 

etablert i EU, se art. 3(2)(a). I tillegg vil den få anvendelse når det er snakk om «overvågning af 

sådanne registreredes adfærd» om denne atferden foregår innenfor EU, se art. 3(2)(b). Dette 

innebærer altså at produsenter av smartklokker og utviklere av applikasjoner, som Glympse og 

Life360, som er registrert utenfor EU, også vil bli omfattet av bestemmelsene i 

personvernforordningen.  
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Avsnitt 23 i fortalen utdyper art. 3(2)(a) sine bestemmelser om at databehandlere som 

ikke er registrert i EU også vil falle inn under virkeområdet hvis behandlingen deres «vedrører 

udbud af varer eller tjenesteydelser» til personer bosatt EU. Det samme gjelder hvis 

behandlingen gjelder «overvågning av [registrertes] adfærd», jf. avsnitt 24 i fortalen som 

utdyper art. 3(2)(b). Som tidligere nevnt vil dette glede produsentene som er etablert utenfor 

EU. 

 For at noen skal være en behandlingsansvarlig må de ifølge personvernforordningens 

definisjon i art. 4(7) oppfylle visse kriterier. Det må først og fremst være en fysisk eller juridisk 

person, en offentlig myndighet, institusjon eller et annet organ. Produsentene vil gjerne være 

juridiske personer, rettssubjekter som er tildelt organisasjonsnummer og kan inngå avtaler. Det 

må også foregå en faktisk behandling av personopplysninger. Dette har jeg definert over og 

som man kan se ut i fra definisjonen driver produsentene klart med behandling av 

personopplysninger. 

I tillegg må de alene eller sammen med andre avgjøre hvilke formål denne behandlingen 

av personopplysninger foretas for, og hvilke hjelpemidler som brukes. Det er de foresatte som 

bestemmer hvilke midler som skal brukes, der de kan velge mellom alle produktene på 

markedet. De avgjør også formålet med denne behandlingen av personopplysninger, som altså 

vil være sporing og lokalisering i dette tilfellet. Det er utelukkende de foresatte, og ikke 

produsentene, som har adgang til å iverksette en slik behandling av personopplysninger for å 

spore og lokalisere mindreårige. Det er altså de foresatte som vil være behandlingsansvarlige. 

Her finnes det en sentral bestemmelse i art. 2(2)(c) om unntak fra forordningens 

virkeområde. Unntaket i art. 2(2)(c) sier at forordningen ikke gjelder for behandling «som 

foretages af en fysisk person som led i rent personlige eller familiemæssige aktiviteter». 

Forholdet mellom foresatte og mindreårige er av forholdets natur klart personlig, og det at 

foresatte bruker sporings- og lokaliseringsteknologier må sies å være familiemessig aktivitet. 

Forordningen har i tillegg utvidet definisjonen av familiemessig aktivitet til å kunne innebære 

aktiviteter på internett. Med en slik vid definisjon virker det åpenbart at sporing og lokalisering 

for private formål vil falle inn under definisjonen. I denne situasjonen er det heller ikke snakk 
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om noen forbindelse til ervervsmessig eller kommersiell aktivitet for de foresattes del. 

Personvernforordningen regulerer derfor ikke foresatte sin adgang til å spore og lokalisere 

barna sin ved hjelp av produkter lik dem jeg har beskrevet i oppgaven min. De foresatte vil 

dermed falle utenfor forordningens virkeområde. Jeg velger fortsatt å referere til dem som 

«behandlingsansvarlige» fordi det i stor grad er nettopp forholdet mellom 

behandlingsansvarlige og databehandlere som er regulert i forordningen. For senere i oppgaven 

å klargjøre hvilke plikter og rettigheter databehandlerne har vil det til tider være viktig å se det i 

lys av deres forhold til behandlingsansvarlig. Dette vil føre til komplikasjoner da 

behandlingsansvarlig faller utenfor lovens virkeområde her og dermed ikke i juridisk forstand 

faktisk er behandlingsansvarlige. 

En presisering av bestemmelsen i art. 2(2)(c) kan vi finne i avsnitt 18 i fortalen. Her kan 

vi lese at forordningen gjelder for behandlingsansvarlige eller databehandlere som 

«tilvejebringer midlene til behandling af personopplysninger til sådanne personlige eller 

familiemæssige aktiviteter». Som jeg har beskrevet i kapittel 3 er det de som drifter 

applikasjonene og produsentene av sporings- og lokaliseringsproduktene som lager og selger 

disse midlene til behandling av personopplysninger, og det er deres systemer som står for all 

aktivitet som innsamling, lagring, sletting, og så videre. Hvis produsentene av utstyret og de 

som drifter applikasjonene blir definert som databehandlere vil forordningen dermed fortsatt 

gjelde for dem.  

Ifølge personvernforordningen er en databehandler en «fysisk eller juridisk person» som 

«behandler personoplysninger på den dataansvarliges [behandlingsansvarlige] vegne». Det er 

klart at produsentene av smartklokker og annet utstyr og de som drifter applikasjoner 

behandler personopplysninger på foresattes vegne i dette tilfellet og dermed vil de være 

databehandlere. De norske leverandørene vil ikke være det, ettersom de ikke behandler 

personopplysninger med sporing og lokalisering som formål. Produsentene og de som drifter 

applikasjonene vil dermed være omfattet av forordningen. Det er de som behandler 

personopplysninger på vegne av foreldrene. De vil fortsatt være omfattet av forordningen selv 

om det er etablert utenfor EU, som drøftelsene mine ovenfor viser. 
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Personvernforordningen vil i denne situasjonen altså ikke gjelde for foresatte som velger 

å spore eller lokalisere sine barn, siden dette er rent personlige og private formål. 

Produsentene er databehandlere og vil ha plikter etter personvernforordningen overfor de 

behandlingsansvarlige, selv om de behandlingsansvarlige er unntatt fra forordningens 

virkeområde. Forholdet mellom databehandler og behandlingsansvarlig i mitt tilfelle er svært 

spesielt og interessant. Per lovens definisjon vil det ikke være noen behandlingsansvarlig som er 

overordnet databehandler. Dette innebærer vanskelige tolkningsspørsmål som fortsatt ikke har 

blitt besvart. Det er dermed svært vanskelig å avgjøre hva rettstilstanden er i flere av disse 

tilfellene. Jeg vil forsøke å vurdere ordlyden i forordningen og fortalen, samt formålet med 

forordningen for å finne ut av mulige svar underveis. 

 

4.5 Databehandler sine plikter  

 

4.5.1 Oversikt over bestemmelser i forordningen vedrørende databehandler 

I dette kapittelet vil jeg diskutere noen av de mest sentrale pliktene personvernforordningen 

pålegger databehandlerne i tilfellet jeg beskriver i min oppgave. Nedenfor er en tabell over 

artiklene som primært, men ikke uttømmende, regulerer databehandlers rettigheter og plikter i 

personvernforordningen. 

 

Relevant artikkel Innhold 

Art. 3 Geografisk virkeområde. 

 

Kapittel III, art. 23 

Begrensninger i forordningens art. 12-22, 45 og 5 med visse 

hensyn til for eksempel statens sikkerhet eller forebyggelse av 

kriminalitet. 

Kapittel IV, art. 27 Utnevning av representanter for behandlingsansvarlige og 

databehandlere som ikke er etablert i EU.  

Art. 28 Databehandlers generelle plikter og rettigheter. 
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Art. 29 Behandling på vegne av behandlingsansvarlig eller på vegne 

av databehandleren av andre databehandlere. 

Art. 30 Databehandleres dokumentasjonsplikt av kategorier av 

behandlingsaktiviteter de utfører. 

Art. 31  Databehandlers plikt til å samarbeide med 

tilsynsmyndigheter. 

Art. 32  Databehandlers plikt til å innføre passende tekniske og 

organisatorisk grep for å garantere behandlingssikkerhet. 

Art. 33 Databehandlers plikt til å underrette behandlingsansvarlig om 

sikkerheten til personopplysningene. 

Art. 37 og 38 Databehandlers plikt til å utnevne og tilrettelegge for et 

personvernombud. 

Art. 40  Nærmere om atferdskodekser databehandlere skal forholde 

seg til. 

Art. 44, 46 og 48 Overføring av personopplysninger til tredjeland eller 

internasjonale organisasjoner. 

Tabell 1. Artikler i personvernforordningen som databehandlere primært er regulert av. 

 

Tabellen over viser som nevnt hvilke bestemmer i forordningen databehandlere primært er 

regulert av. Tabellen er ikke uttømmende og jeg har unnlatt å inkludere forklarende avsnitt fra 

fortalen. Jeg har også kort nevnt hva de forskjellige artiklene regulerer. Jeg vil fokusere på art. 

27 og 28, og ta for meg disse i større detalj.  

 

4.5.2 Representanter for databehandlere etablert utenfor EU  

Art. 27 lyder som følger: «Hvis artikel 3, stk. 2, finder anvendelse, udpeger den 

dataansvarlige eller databehandleren skriftligt en repræsentant i Unionen». Denne 

bestemmelsen angår databehandlere som ikke er registrert i EU sin plikt til å utnevne en 

representant i EU i visse tilfeller. Det bestemmes at hvis art. 3(2) blir gjort gjeldende så må 

databehandlere som ikke er registrert i EU utnevne en slik representant. Art. 3 dreier seg som 
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nevnt ovenfor om forordningens geografiske virkeområde, og art. 3(2) handler spesifikt om 

databehandlere som ikke er registrert i EU. En databehandler som ikke er registrert i EU skal 

altså utpeke en representant hvis den behandler opplysninger om personer som enten gjelder 

tilbud av varer eller tjenester eller som gjelder overvåkningen av deres adferd innenfor EU, som 

bestemt i art. 3(2)(a) og art. 3(2)(b). Salg av sporingsprodukter og videre behandling av 

opplysningene er klart et tilbud av varer og tjenester. 

 Det finnes unntak til art. 27 som vi finner i art. 27(2)(a) og (b).  For at en databehandler 

skal være unntatt bestemmelsen etter art. 27(2)(a) må behandlingen være «lejlighedsvis» 

(uregelmessig) og ikke i stor grad omfatte behandling av «særlige» (sensitive) kategorier av 

personopplysninger. Databehandler kan også være unntatt om behandlingen vedrører 

«straffedomme og lovovertrædelser» og sannsynligvis ikke innebærer en risiko for fysiske 

personers rettigheter. Etter min vurdering vil ikke databehandler som behandler opplysninger 

vedrørende sporing og lokalisering av mindreårige bli unntatt fra denne plikten. Behandlingen 

de gjør vil ikke være uregelmessig, den vil være konstant og regelmessig. Behandlingen 

vedrører heller hverken «straffedomme» eller «lovovertrædelser». Unntakelse fra 

bestemmelsen etter art. 27(2)(b) gjelder bare for offentlige myndigheter eller organer, og dette 

er ikke noe jeg diskuterer i min oppgave. Bestemmelsen om utpeking av representant er en 

svært interessant bestemmelse da mange av databehandlerne jeg tar for meg i denne 

oppgaven er etablert i Kina eller USA.  Disse vil altså med innføringen av 

personvernforordningen måtte utpeke representanter i EU. Representanten som blir utpekt 

skal være etablert i en av de medlemsstatene hvor de registrerte som får opplysninger om seg 

behandlet oppholder seg. 

 

4.5.3 Databehandlers plikter og rettigheter etter artikkel 28 

I denne diskusjonen er prinsippene for behandling av personopplysninger som følger av 

art. 5 er relevante. Selv om art. 5(2) sier at det er de behandlingsansvarlige som er ansvarlige 

for og skal kunne påvise at art. 5(1) overholdes vil prinsippene også gjelde for databehandlere. 

Jeg mener det er nærliggende å tro at art. 28 bør tolkes i lys av de sentrale prinsippene i art. 5. 

Det er ikke noen grunn til å tro at det vil finnes store smutthull i forordningen i situasjoner hvor 
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den som ellers ville vært å regne som behandlingsansvarlig faller utenfor forordningens 

virkeområde. Art. 28 bør derfor ikke tolkes så den kommer i strid med prinsippene i art. 5(1). 

Der kravene i art. 28 kan etterleves uavhengig av en behandlingsansvarlig må de antas å gjelde 

fullt ut.   

Artikkel 28(1) krever at behandlingsansvarlige må benytte databehandlere som «kan 

stille de fornødne garantier» for at de vil sikre beskyttelse av de registrertes rettigheter i tråd 

med personvernforordningen. Dette er en plikt som gjelder for behandlingsansvarlig. 

Databehandlers plikt til å behandle personopplysninger på en sikker og ordentlig måte er 

regulert mer av art. 5, som nevnt ovenfor. En plikt som dette er dermed ikke særlig interessant 

å diskutere i min oppgave, da behandlingsansvarlig i mitt tilfelle ikke blir omfattet av loven og 

kravet om at databehandlere skal beskytte registrertes rettigheter kan sies å være regulert 

andre steder.  

 Art. 28(3) fastsetter at behandlingen til en databehandler på vegne av en 

behandlingsansvarlig skal bero på en kontrakt eller et annet rettslig dokument som er bindende 

for databehandler opp mot behandlingsansvarlig. «Andet retlig dokument» presiseres i 

fortalens avsnitt 81, og poenget er at databehandler må være rettslig forpliktet ovenfor 

behandlingsansvarlig (Waldal, 2016, s. 38). Det mest nærliggende i min oppgave er en 

kontraktsinngåelse mellom behandlingsansvarlig og databehandler. Denne kontrakten må 

inneholde bestemmelser om gjenstanden for behandling, formål, varighet, type behandling, 

hvilke typer opplysninger som skal behandles og hvilke kategorier av registrerte som får 

opplysninger behandlet, samt behandlingsansvarlige sine rettigheter og plikter. Som man kan 

se ut i fra ordlyden i forordningen er noe av innholdet i denne kontrakten ufravikelig. Vi kan 

finne kravene til innhold i art. 28(3)(a) til (h).  

Sletteplikten som fremsatt i Art.28(3)(g) sier at behandlingsansvarlig har rett til å kreve 

utlevering og sletting av alle personopplysninger fra databehandleren etter at behandlingen er 

fullført, med mindre nasjonal rett krever lagring av disse opplysningene. Spørsmålet blir her 

hvorvidt de foresatte kan kreve en slik utlevering og en slik sletting etter Art. 28(3)(g) på tross 

av at de ikke per definisjon er behandlingsansvarlige. På den ene siden kan det virke lite 
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fruktbart å nekte foresatte denne rettigheten selv om de ikke per definisjon er 

behandlingsansvarlige, da det tross alt er de som har satt i gang behandlingen. På den andre 

siden blir den lignende «retten til å bli glemt» («right to be forgotten»)18 fastslått i art. 17, og 

denne slettingen kan dermed ha hjemmel et annet sted. Denne rettigheten gir de registrerte, 

altså de mindreårige, rett til å få opplysninger om seg slettet (på visse vilkår). Det kan da 

kanskje hevdes at retten til at opplysningene skal kunne slettes om ønskelig dermed heller blir 

ivaretatt av art. 17. 

Det er nærliggende å tro at art. 28(3) i mitt tilfelle vil dreie seg om en kontrakt som 

foresatte skriver under på ved kjøp eller nedlastning av utstyr eller applikasjoner for sporing og 

lokalisering av mindreårige, spesielt med tanke på formkravet i Art.28(9) om at denne avtalen 

skal være skriftlig. Dette inkluderer også skriftlig i elektronisk form. I tillegg skal behandlingen 

bero på instrukser fra behandlingsansvarlig, som bestemt i art. 28(3)(a). Selv om de foresatte vil 

falle utenfor definisjonen som behandlingsansvarlige vil det ikke i dette tilfellet være 

nærliggende å tro at plikten om avtale fra behandlingsansvarlig faller bort. Det kan fortsatt 

virke som at behandlingen uansett må bero på en avtale mellom foresatte og databehandlere.  

Databehandlere kan i visse tilfeller ha adgang til å bruke underordnede databehandlere. 

Art. 28(2) krever at det foreligger en spesifikk eller generell autorisering fra den 

behandlingsansvarlige til å gjøre dette. I situasjonen denne oppgaven beskriver vil dette bli 

vanskelig da de som ellers ville vært behandlingsansvarlige er unntatt forordningen. Det er 

nærliggende å tenke at de foresatte i en slik situasjon uansett bør bli informert og kunne uttale 

seg om databehandlers adgang til å bruke andre databehandlere, men som redegjort for i 

kapittel 4.3 kan foresatte som behandlingsansvarlige ikke ilegges plikter og rettigheter etter 

forordningen da de faller utenfor. 

Art. 28(4) sier at hvis en annen databehandler blir brukt så blir den ilagt de samme 

forpliktelsene som de som er fastsatt i kontrakten mellom behandlingsansvarlig og den 

opprinnelige databehandleren. Hvis den andre databehandleren er underordnet den 

opprinnelige og ikke oppfyller sine plikter vil det være den opprinnelige databehandleren som 

                                                           
18 Dom av 13 mai 2014, Google Spain, C-131/12, EU:C:2014:317, paragraf 20 
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er ansvarlig for den underordnede databehandlerens mangel på oppfyllelse av sine 

forpliktelser. 

 

4.5.4 Informasjonssikkerhet og innebygd personvern 

Artikkel 32 fastslår plikter om informasjonssikkerhet både for databehandler og for 

behandlingsansvarlig. Flere av disse pliktene er eksempler på plikter som kan gjennomføres på 

tross av at behandlingsansvarlig ikke faller inn under loven. Det er ikke forholdet til 

behandlingsansvarlig som er det sentrale her, men at art. 32 gjelder for både «den 

dataansvarlige og databehandleren». I art. 28(3)(c) bestemmes det at kontrakten mellom 

behandlingsansvarlig og databehandleren som er grunnlaget for behandlingen skal inneholde et 

krav om at spesifikt databehandleren følger bestemmelsene i art. 32. Alt dette gir grunn til å 

tolke art. 32 på den måten at databehandlere er omfattet av bestemmelsen på tross av 

manglende behandlingsansvarlig.   

  Det sies i art. 32(1) at databehandler skal ta i betraktning teknisk nivå, 

implementeringskostnader og behandlingens karakter, omfang, sammenheng og formål, og 

gjennomføre «passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger» for å sørge for et 

sikkerhetsnivå som er tilfredsstillende sett opp mot visse risikofaktorer. Det må i tillegg tas 

hensyn til hvor alvorlige konsekvenser brudd på informasjonssikkerheten kan få for de 

personene som får opplysningene sine behandlet.  Det er ingen klar definisjon på hva 

tilstrekkelig sikkerhet eller «passende tekniske og organisatoriske» midler er, og dette må 

avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Hovedpoenget her er altså at det skal gjennomføres en 

risikovurdering.  Dette blir utdypt i fortalens avsnitt 83 hvor det sies at «the controller or 

processor should evaluate the risks inherent in the processing». Noen krav til risikovurdering er 

bestemt i art. 32(2). En risikovurdering skal spesielt ta i betraktning risikoen for utilsiktet eller 

ulovlig tilintetgjørelse, endring, uautorisert tilgang til eller deling av personopplysningene. 

Utover det er det ingen krav hvordan en risikovurdering skal gjennomføres, men et vanlig 

hjelpemiddel er en risikomatrise, som eksemplifisert under. Risikovurderingen vil legge føringer 
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for hva som er tilstrekkelig sikkerhet og hva som er passende tekniske og organisatoriske midler 

for å sørge for informasjonssikkerheten.  

 Det er verdt å merke seg at opplysninger om mindreårige bør sikres ekstra godt, jf. 

barns spesielle behov for vern som diskutert i kapittel 4. Som jeg har nevnt i kapittel 3 er det 

noen av sporings- og lokaliseringsenhetene som behandler helseopplysninger i tillegg til 

posisjonsdata og navn, bilde og lignende. Det er derfor særlig viktig med god 

informasjonssikkerhet i tilfellene jeg beskriver i min oppgave. For å oppnå et slikt vern er også 

innebygd personvern og personvern som standard sentrale temaer. Dette er to nært 

beslektede begreper, men de innebærer ikke nøyaktig det samme.  

En interessant materiell forskjell fra dagens lovgivning er at personvernforordningen 

lovfester bestemmelser om innebygd personvern og personvern som standard, som i dag er 

anbefalt, men ikke påkrevd av lov. Bestemmelser som gjelder innebygd personvern og 

personvern som standard finnes i kapittel IV, art. 25. Disse kravene om innebygd personvern og 

personvern som standard kan se ut til å bare gjelde for behandlingsansvarlige, ikke for 

databehandlere (Dall mfl., 2016, s. 11). Dermed får vi en situasjon som nevnt tidligere hvor en 

ellers helt sentral plikt forsvinner fordi det i denne situasjonen ikke er noen 

behandlingsansvarlige. Likevel gjelder kravet i art. 32 om at databehandler skal gjennomføre 

«passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger» for å garantere et tilfredsstillende 

sikkerhetsnivå. Det må altså tas hensyn til mengden innebygd personvern og personvern som 

standard for å uansett garantere tilfredsstillende sikkerhet. 

 

4.6 Annen nasjonal rett 

 

4.6.1 Lov om barn og foreldre 

Lov om barn og foreldre (heretter barnelova) er en sentral lov som regulerer forholdet mellom 

barn og foreldre. I §31 annet ledd kan vi lese at barn som er fylt syv år og «yngre barn som er i 

stand til å danne seg eigne synspunkt», skal få informasjon om og mulighet til å uttrykke sin 

mening før det tas avgjørelser om deres personlige forhold. Sporing og lokalisering omhandler 
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klart barns personlige forhold. Allerede fra syvårsalderen, eller tidligere, skal barn altså kunne 

uttale seg om dette.  

I annet ledd kan vi også lese at det fra barnet er fylt 12 år skal legges «stor vekt» på hva 

barnet selv mener. Det er altså nærliggende å gå ut i fra at frem til barnet fyller syv år er sporing 

og lokalisering av barn relativt lite kontroversielt i henhold til lovgivningen, så lenge barnet ikke 

har usedvanlige innvendinger mot dette som må tas i betraktning. Fra og med barnet nærmer 

seg og spesielt når det fyller 12 år, blir derimot spørsmålet vanskeligere. Det er også klart at 

barnets meninger skal tillegges enda mer vekt jo eldre det blir. Jeg går altså ut i fra at sporing og 

lokalisering av barn under syv år er relativt lite kontroversielt og bør sies å være vel innenfor 

lovens rammer.  Spørsmålet om barnet kan motsette seg sporing og lokalisering vil være mer 

relevant fra og med fylte syv år. Da skal barnets mening bli mer og mer vektlagt, med mindre 

det er snakk om spesielle tilfeller. I tilfeller med svært modne barn eller barn med 

funksjonshemninger eller lignende kan situasjonen være annerledes.  

 

4.6.2 Nærmere om barns selv- og medbestemmelsesrett 

Her vil jeg mer inngående diskutere spørsmålene om barns selv- og medbestemmelsesrett og 

hvordan de relaterer seg til oppgaven min. Som nevnt tidligere er det særlig art. 12 i 

barnekonvensjonen og barneloven § 31 som innfører bestemmelser om barn sin selv- og 

medbestemmelsesrett. Art. 12 i barnekonvensjonen er mer generell og har blitt innlemmet i 

norsk lov via menneskerettsloven. Barneloven § 31 har mer konkrete bestemmelser om når 

barn får økende grad av selv- og medbestemmelsesrett.  

 Barn har ifølge barneloven § 33 en rett til gradvis selvbestemmelse og ifølge § 31 en rett 

til medbestemmelse (Smith, 2011, s. 106-126).  I lovteksten er det spesifisert at 

selvbestemmelsen skal øke med alderen frem til barna fyller 18 år, og at 

medbestemmelsesretten gjelder fra og med de «er i stand til å danne seg eigne synspunkt på 

det saka dreier seg om». Det vil dermed variere fra barn til barn når de får retten til å uttale seg 

i saker som angår dem selv. Det er riktignok først når barn fyller syv år de får en spesifikk 

lovbestemt rett til medbestemmelse. Jeg vil derfor gå ut i fra at loven neppe vil være til hinder 
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for sporing og lokalisering av barn under denne alderen. Medbestemmelsesretten gjelder 

angående avgjørelser om «personlege forhold for barnet», og det må klart kunne sies at 

avgjørelsen om å spore posisjonen til barn gjelder deres personlige forhold. Dermed har barn 

fra og med syv år en rett til å uttale seg i slike saker. For at barnas medbestemmelsesrett skal 

ha en ekte slagkraft sies det også i loven at foreldrene samtidig skal legge vekt på barnas 

modenhet og alder før de tar slike avgjørelser.  

 Den neste materielle bestemmelsen angår barn fra og med 12 år. Ifølge barneloven § 31 

annet ledd skal det da legges «stor vekt» på hva barnet mener. Fra syv til 12 år vil barnet 

dermed få en økende medbestemmelsesrett som også vil variere ut i fra skjønnskriteriet som 

dreier seg om hvor modent barnet er. Det vil dermed variere fra barn til barn hvordan 

foreldrene skal forholde seg til sporing og lokalisering av barn i alderen syv til 12 år og det vil 

sannsynligvis være større rom for å spore barn med spesielle behov, for eksempel barn med 

autisme eller funksjonshemninger.  

 Frem til 12 år er det fortsatt relativt lite kontroversielt å spore barna sine selv om de har 

innvendinger, så lenge barna har blitt hørt og foreldre har gjort en vurdering. Spørsmålet blir 

vanskeligere fra da barna fyller 12 år og meningene deres skal ilegges stor vekt. Det er ingen 

lovbestemmelser som direkte regulerer barns rett til selv- og medbestemmelsesrett i slike 

personlige forhold når de blir eldre, men ifølge lovbestemmelsene er det klart at barns økende 

selv- og medbestemmelsesrett vil være større og større med alderen og modenheten. Jeg vil 

altså ikke kunne påpeke noen øvre aldersgrense på sporing og lokalisering av barn, men det 

virker klart at sporing og lokalisering av barn vil kreve en stor grad av aksept når barnet 

begynner å bli rundt 15-16 år og har lovbestemte rettigheter til stor grad av selvbestemmelse 

på andre punkter (som for eksempel rett til å disponere over egne midler jf. Vergemålsloven § 

33).  Samtidig vil barnas økende rett til selvstendig privatliv i relasjonen mellom foresatte og 

barn være et klart hinder for at sporing og lokalisering skal kunne fortsette helt til barnet blir 

myndig. Schartum og Sætre (2016, s. 48-49) sier at det går et skille rundt 15-16 år hvor det er 

«vanskelig å tenke seg situasjoner der foreldre kan samtykke alene på barnets vegne».  
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 Motstykket til barns selv- og medbestemmelsesrett er foreldrenes omsorgsansvar og 

deres samtykkekompetanse på barnas vegne. Selv om barn i utgangspunktet selv bør få velge 

hva de skal ha på brødskiva betyr ikke det at de kan spise sjokoladepålegg hver dag. På samme 

måte må foreldre som velger å spore barna sine finne en balanse mellom behovet for sikkerhet 

og barnas interesser i å ikke bli sporet. Dette omsorgsansvaret kommer klart til uttrykk for 

eksempel i situasjoner jeg har beskrevet hvor det er snakk om barn med spesielle medisinske 

behov. Hovedregelen om foreldrenes omsorgsansvar kommer klart til uttrykk i barnelova § 30, 

hvor lovteksten sier at «barnet har krav på omsut og omtanke frå dei som har 

foreldreansvaret» (Barnelova, 1981, § 30). Videre pålegger loven foreldre å gi barna «forsvarleg 

oppseding og forsyting», oppdragelse og forsørgelse. Ut ifra lovteksten er det åpenbart at 

spørsmål om sporing og lokalisering av barn vil møte på komplikasjoner hvis barn og foreldre er 

uenige. På den ene siden må foreldres behov og plikt for å gi barna omsorg og oppdragelse 

vektlegges. I en slik situasjon vil alle barn ha forskjellige behov som foreldre må ta hensyn til. 

Det finnes barn som blir sent modne og som kan ha ekstra behov for tryggheten som sporing og 

lokalisering kan gi, men på den andre siden finnes det barn som blir tidlig modne og som 

dermed vil ha en sterkere lovbeskyttet rett til selv- og medbestemmelse. Jeg ønsker ikke å 

uttømmende kartlegge rettstilstanden her, men vil konkludere med at det i en uenighet mellom 

foreldre og barn må tas særlig hensyn til barnets alder, modenhet og omsorgsbehov og at 

prinsippet om barnets beste skal være en avgjørende faktor.  

 Angående foreldres samtykkekompetanse på barnas vegne er det klart at dette i visse 

tilfeller kan begrenses. Justisdepartementet har uttalt at: «foreldrenes samtykkekompetanse 

kan begrenses på områder hvor de i utgangspunktet har slik kompetanse, både med hjemmel i 

nasjonal rett, jf. barneloven § 30 flg., og internasjonal rett, jf. Barnekonvensjonen» (Prop. 47 L 

(2011-2012), s. 16). De har altså gjort det klart at foreldrenes samtykkekompetanse ikke er 

absolutt, men at den i visse temaer som er sentrale i min oppgave faktisk kan begrenses. Jeg vil 

ikke forsøke å utdype i hvilke spesifikke tilfeller dette gjelder, bare påpeke at det er en 

mulighet.   
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4.6.3 Straffeloven 

Jeg vil kort nevne straffeloven, for å påpeke § 205. Denne bestemmelsen forbyr krenkelse av 

retten til privat kommunikasjon og er særlig relevant fordi flere av produktene jeg skriver om 

har muligheter for taleoverføring. Noen av dem markedsfører til og med at de har en 

avlyttingsfunksjon som foreldre kan bruke for å spionere på barna sine. I § 205 er det bare 

bokstav a som angår tilfellet jeg diskuterer i denne oppgaven. At det finnes en mulighet for at 

foreldre «ved hjelp av teknisk hjelpemiddel hemmelig avlytter eller gjør hemmelig opptak» av 

kommunikasjon mellom andre bør være klart. En smartklokke er definitivt et teknisk 

hjelpemiddel. Det er også liten tvil om at hvis foreldre skrur på mikrofonen til klokken vil det 

være avlytting, og hvis det lagres vil det være opptak. For at bestemmelsen skal gjelde må 

opptaket eller avlytting i tillegg være hemmelig. Selv om utstyret for avlytting eller opptak er 

kjent for barnet så vil det fortsatt være hemmelig avlytting eller opptak om barnet ikke vet at 

funksjonen er skrudd på (Schartum og Bygrave, 2016, s. 295-296). Denne bestemmelsen kan 

altså klart være relevant. Jeg vil ikke gå noe dypere inn på tolkingen av denne bestemmelsen, 

jeg ønske bare å påpeke at det finnes en bestemmelse som kan komme i direkte konflikt med 

en av funksjonene som noen av klokkene har. 

 

4.7 Konklusjon  

Som jeg har vist ovenfor har barn klart en rett til privatliv som følger av Grunnloven § 102, EMK 

art. 8 og SP art. 17. Retten til privatliv vil også innebære en rett til personvern og vern av 

personopplysninger. Barn har også spesielt vern etter Grunnloven § 104, BK og barnelova. Et 

sentralt funn er at barn også er vernet mot foreldres inngrep i deres privatliv. Dette henger 

også sammen med funnene om barns selv- og medbestemmelsesrett, som er viktige temaer 

som må tas i betraktning når man diskuterer sporing- og lokalisering av barn. Det må gjøres en 

avveining mellom barns med- og selvbestemmelsesrett og foresattes bestemmelsesrett når det 

kommer til spørsmålet om sporing og lokalisering av mindreårige. Som jeg har nevnt vil nok 

spørsmålet om å spore og lokalisere barn i de yngste aldersgruppene (0-7) og de eldste 

(15/16+) være enklere å avgjøre. Spørsmålet vil være vanskeligere i alderne mellom dette, og 
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det må uansett gjøres en vurdering om hva som er det beste for barnet. Jeg har funnet at dette 

prinsippet om barnets beste skal være et overhengende prinsipp i alle saker som gjelder for 

barn. Dette prinsippet vil være sentralt å vurdere opp mot argumentene for og imot sporing og 

lokalisering av mindreårige. Konsekvensene slik sporing kan få vil jeg komme tilbake til i neste 

kapittel, og jeg vil senere vurdere dem opp mot prinsippet om barnets beste.  

I min gjennomgang av personvernforordningen har jeg funnet ut at situasjonen jeg 

beskriver i denne oppgaven ender opp med en behandlingsansvarlig som faller utenfor 

forordningen. Dermed er det ingen behandlingsansvarlige som blir regulert av forordningen. 

Dette skjer siden det er de foresatte som oppfyller kravene til å være behandlingsansvarlige og 

ingen andre, men de er unntatt siden behandlingen foregår for private og rent personlige 

formål. Jeg har i tillegg funnet ut at databehandlerne i min oppgave fortsatt vil bli underlagt 

personvernforordningen, selv om behandlingsansvarlig faller utenfor. Databehandlerne vil bli 

ilagt mange plikter enten de er etablert innenfor eller utenfor EU. Dette er et svært viktig funn 

med tanke på at mange av databehandlerne jeg tar for meg er etablert utenfor EU. Flere av 

pliktene som databehandlere blir ilagt er vanskelige å tolke fordi de er avhengige av forholdet 

mellom databehandler og behandlingsansvarlig. Jeg har forsøkt å tolke bestemmelsene ved 

hjelp av fortalen, andre relevante bestemmelser og juridisk litteratur. I noen tilfeller har jeg 

kommet frem til at databehandlerne fortsatt vil være ilagt plikter som gjelder både dem og 

behandlingsansvarlige der pliktene kan oppfylles på tross av at behandlingsansvarlige faller 

utenfor loven. Det er uansett vanskelige spørsmål å svare på som i fremtiden vil kreve mer 

tolkningsarbeid for å belyse alle bestemmelser og nyanser.   
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5 Kartlegging av argumenter for og imot  

 

5.1 Innledning 

Etter å ha diskutert både de teknologiske og juridiske aspektene ved sporing og lokalisering av 

barn vil jeg nå diskutere argumentene for og imot fenomenet i praksis. For å gjøre dette har jeg 

brukt et metodisk opplegg hvor jeg kartla argumenter jeg fant i akademiske arbeid, 

systematiserte disse argumentene ved å gruppere dem under forskjellige hovedgrupper, 

analyserte hva som egentlig menes med disse argumentene og diskuterte dem i seg selv og opp 

mot hverandre.  

 

5.2 Kartlegging 

 

5.2.1 Kartleggingsprosessen  

For å kartlegge argumentene har jeg gjennomført et litteratursøk. Jeg har nesten utelukkende 

valgt å basere søkene mine på akademiske databaser, for å finne frem til de best begrunnede 

argumentene. Det finnes også mange nyhetssaker og andre uttalelser i aviser, men 

argumentene som finnes her er ikke like logisk begrunnet som de som finnes i akademiske 

tekster. I tillegg er disse argumentene ofte bare variasjoner av noen typiske argumenter som 

går igjen i de akademiske tekstene. Jeg har derfor søkt i databasene Oria, Web of Science, 

ProQuest, samt på søkemotoren Google Scholar. For å finne frem til resultater har jeg søkt med 

ordene «GPS», «Wi-Fi», «GSM», «RFID» og «tracking» pluss ordene «adolescents», «minors», 

«children» og «kids». Med dette søket har jeg funnet mange dokumenter hvor temaet 

diskuteres fra ulike perspektiver. 

 For å finne frem til personvernrettslig forskning spesifikt, utover materialet jeg har brukt 

i kapittel 4 for de juridiske diskusjonene, har jeg søkt på databasene Idunn, Rettsdata og 

Lovdata. I Idunn har jeg brukt kombinasjoner av søkeordene «Barn» og «Mindreårige» pluss 

ordene «GPS», «RFID», «Wi-Fi», «Sporing» og «Overvåkning».  
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 Jeg har funnet frem til argumenter fra flere forskjellige fagområder men det mest 

dominerende er psykologi, særlig når det kommer til spørsmål om barns utvikling. Dette er en 

naturlig følge av at mange av argumentene dreier seg om nettopp barns utvikling, og at 

psykologi er feltet hvor spørsmål om hvordan overvåkning og kontroll virker inn på barns psyke 

og utvikling blir stilt og forsøkt svart på. I tillegg er det flere andre samfunnsfaglige argumenter 

som baserer seg på statistikk og påstander om barns sikkerhet, som bortføringer og lignende. 

For å finne frem til personvernrettslige kilder har jeg måtte gjøre egne søk, som nevnt ovenfor. 

Jeg har funnet frem til et større utvalg av relevante artikler innen andre fagområder, men 

benytter meg også av noen artikler og andre kilder når det kommer til personvernrettslige 

temaer.  

 Jeg har gått igjennom mange forskningsartikler for å finne frem til ulike argumenter, og 

har funnet ut at det finnes noen gjennomgående argumenter. Noen artikler blir også hyppig 

sitert, for eksempel Stattin og Kerr sin artikkel «Parental Monitoring: A Reinterpretation» 

(Stattin og Kerr, 2000a). Jeg har fokusert mest på slike artikler da de danner grunnlaget for 

poengene i mange andre artikler. De hyppig siterte artiklene gir også et omfattende bilde av 

flere argumenter og hva de baserer seg på. Noen andre artikler har bare argumentene jeg har 

utledet som en kort linje med lite til ingen utdypning, og disse har jeg ikke skrevet like mye om. 

Argumentene de kommer med finnes gjerne også andre steder, med mer eller mindre nøyaktig 

samme innholdet, og jeg har derfor heller fokusert på å skrive mer om artiklene hvor 

argumentene er en sentral del av innholdet, og ikke bare en setning i introduksjonen.  

 Jeg har latt være å se på nyhetssaker og lignende fra massemedier. Det finnes relativt 

mange nyhetssaker hvor foreldre intervjues om sine egne meninger vedrørende sporing og 

lokalisering av deres egne barn og barn generelt, samt nyhetssaker om barnehager som prøver 

ut sporingsutstyr og lignende. Jeg har latt være å inkludere disse i min oppgave fordi 

argumentene de kommer med ofte er like de man finner i akademiske tekster, uavhengig av om 

det er argumenter for eller imot. I de akademiske tekstene er argumentene støttet opp av 

statistikk, forskning og/eller godt begrunnede påstander, mens påstandene fra foreldrene ofte 

ikke er begrunnet i noe annet enn deres egen opplevelse. I tillegg er disse argumentene preget 

av foresattes emosjonelle involvering i barnas liv, og argumentene deres vil derfor ikke være 
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særlig objektive. Slike oppfatninger kan fortsatt være viktige for å forstå sporing og lokalisering 

av barn, men det er ikke det jeg har valgt å undersøke i min oppgave.  

I tabellene nedenfor har jeg strukturert og formalisert argumentene. Etter å ha 

presentert argumentene i tabellene vil jeg diskutere i dybde hva de forskjellige argumentene 

går ut på, og hvordan de blir fremsatt.  

 
Argument for sporing og lokalisering 
 

 
Fremsatt av  

 
Merknader  

 
Barn får større frihet og rom til å utvikle seg. 
 

 
Thomas mfl 
(2010). 
 

 
I Thomas mfl. dreier det seg 
om et barn med ADHD og 
aspergers.  
 

 
Å vite hvor barnet oppholder seg kan 
forhindre uønsket oppførsel og uønskede 
aktiviteter. 
 

 
Jiow og Lin 
(2013). 

 

 
Kontroll fra foreldrene kan ha positive 
effekter på barns utvikling. 
 

 
Holden (2009). 

 

 
Tillit mellom barn og foreldre øker hvis 
foreldre har oversikt over barnas daglige 
aktiviteter. 
 

 
Smetana mfl. 
(2006). 
Kerr, Stattin og 
Trost (1999). 
 

 
Se utdyping om de 
forskjellige måtene foreldre 
kan innhente slik 
informasjon på, og hvilke 
som bidrar til mest tillit.  
 

 
Sporing og lokalisering kan forhindre at barn 
forsvinner. 
 

 
Taileb mfl. 
(2015). 
 

 
Med å «forsvinne» mener 
jeg ikke-kriminelle tilfeller, 
som at barna går seg bort.  
 

 
Sporing og lokalisering kan forhindre 
kriminelle handlinger mot barn. 
 

 
Saranya og 
Selvakumar 
(2013). 
Wyld (2009). 

 
Med "kriminelle handlinger" 
mener jeg blant annet 
kidnappinger, voldsutøvelse, 
og lignende 

Tabell 2. Argumenter for sporing og lokalisering 
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Argument mot sporing og 
lokalisering 
 

 
Fremsatt av  

 
Merknader  

 
Tillit mellom barn og foreldre blir 
sterkest når barna uprovosert deler 
informasjon om egne liv. 
 

 
Smetana mfl. (2006). 
Kerr, Stattin og Trost 
(1999). 
 

 

 
Lite uønsket adferd fra barna 
korrelerer sterkest med høy 
selvrapportering av barnas egen 
aktivitet. 
 

 
Stattin og Kerr (2000a). 

 

 
Mye omsorg og lite overbeskyttelse 
har den beste effekten på barnas 
utvikling. 
 

 
Jiow og Lin (2013). 
Stattin og Kerr (2000a). 

 

 
Barn setter privatlivet sitt høyt og kan 
ta nødvendige skritt for å bevare det. 
 

 
Jiow og Lin (2013). 
Livingstone og Bober 

(2003).  

 

 
Foreldre som ofte tar kontakt med 
barna opplever mindre ærlighet fra 
barna enn foreldre som sjeldent tar 
kontakt. 
 

 
Weisskirch (2009). 

 

 
Sporing kan føre til en falsk sikkerhet.   
 

 
Simpson (2014).  
Malone (2007). 

 
Medias sensasjonalisme 
og overrapportering og 
generelle overvurderinger 
av reel fare er ofte 
temaer her.  
 

 
Media og produsentene av 
sporingsverktøy overrapporterer og 
overvurderer faren barn er utsatt for.  
 

 
Marx og Steeves (2010). 
Simpson (2014). 
Malone (2007). 
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Overvåkning er et unødvendig og lite 
hensiktsmessig tiltak. 
 
 

 
Trygderetten (2005). 

 
Saken omhandler et barn 
med atypisk autisme, og 
retten kom frem til at 
tilsyn vil være mer 
hensiktsmessig enn 
overvåkning. 
 

 
Barn er rasjonelle individer som kan 
vurdere fare og ta egne valg.  
 
 

 
Marx og Steeves (2010). 
   
 

 

 
Uten muligheter til å utforske og leke 
fritt kan barn bli dårligere utstyrt til å 
takle voksenlivets utfordringer. 
 

 
Malone (2007). 
Vasalou, Oostveen og 
Joinson (2012). 
Lamborn mfl. (1991). 
 

 

 
Privatliv er viktig for å utvikle 
autonomi og selvverd.  

 
Tang og Dong (2006).  
Fahlquist (2015). 
Dowty (2008). 
 
 

 

 
Sporing kan bidra til å øke foreldres 
bekymringer istedenfor å redusere 
dem.  

 
Fahlquist (2015). 
 

 

 
Mye kontroll fra foreldre kan 
forhindre barnas utvikling av 
autonomi. 
 

 
Kakihara mfl. (2010). 
Gabriels (2016). 
Rooney (2010). 

 

 
Utbredt bruk av sporing gjør at vi 
beveger oss mot en "sporingskultur".  
 

 
Rettberg (2015). 

 

 
RFID-sporing er en trussel mot 
personvern og privatliv. 
 

 
Personvernkommisjonen 
(NOU 2009: 1, s. 80).  

 

Tabell 3. Argumenter mot sporing og lokalisering 
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I tabellen ovenfor har jeg systematisert argumentene for og imot i hver sin tabell. Nedenfor vil 

jeg ta for meg de forskjellige argumentene i større detalj, og her vil jeg se på dem ut i fra hvilke 

kategorier de tilhører.  

 

5.2.2 Argumenter om sikkerhet 

Mange av argumentene for sporing og lokalisering av mindreårige gjelder barnas trygghet. Det 

er ofte en generell frykt fra foreldrenes side som ligger til grunn for at de velger å spore og 

lokalisere sine barn. Vasalou, Oostveen og Joinson (2012) referer i deres artikkel om de sosiale 

implikasjonene av sporing og lokalisering til en studie gjort av den britiske 

veldedighetsorganisasjonen Living Streets. Living Streets kontaktet 1244 foreldre til barn i 

barneskolealder og fant ut at 30% av disse foreldrene fryktet at barna skulle bli utsatt for en 

trafikkulykke, og 30% fryktet at barna skulle bli drept eller kidnappet (Living Streets, u. å., s. 3). I 

Lin mfl. sin artikkel om et foreslått RFID-basert sporingssystem i fornøyelsesparker kommer det 

frem at 65,000 barn blir meldt savnet årlig i Canada (Lin mfl., 2010). Påstander om at 

kriminalitet mot barn i hele verden øker finner vi i Saranya og Selvakumar (2013), og de mener 

at sporingssystemet for barn (i deres tilfelle særlig i skolen) vil kunne forhindre dette. Taileb 

mfl. (2015) skriver i sin artikkel «Children Tracking System in Indoor and Outdoor Places» om 

hvor mange barn som blir meldt savnet hvert år, og sier at tallene er sjokkerende høye.  

Brian Simpson (2014) tar i sin artikkel opp et gjennomgående tema i mange av 

argumentene om sporing som en form for sikkerhet, nemlig medias sensasjonalisme. Verden 

kan virke mer farlig enn den faktisk er – i form av overrapportering av bortførelser, ulykker, 

terrorangrep og lignende – og dette kan påvirke foresatte i retning av å ville ha mer kontroll 

over sine barn.  Simpson referer til Karen Malones (2007) artikkel «The bubble-wrap 

generation» som fremsetter en teori om at barn vil vokse opp lite motstandsdyktige og 

initiativløse når de konstant blir beskyttet og overvåket. Her kan vi se et overhengende 

spørsmål som er relevant for hele oppgaven min: Vil sporing og lokalisering av barn virke 

frigjørende og gi dem større rom til å bevege og utvikle seg, eller vil det føre til at barn mister 

sin uavhengighet? Et lignende argument er fremmet av Jill W. Rettberg (2015). Hennes 
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forskning er mer basert på personvern enn på psykologi. Hun nevner hvordan vi beveger oss fra 

et «overvåkningssamfunn» til en «overvåkningskultur» ved å spore barn, og at dette kan 

påvirke vår måte å tenke på hva som er samfunnets normer på. 

 Marx og Steeves (2010) har undersøkt flere påstander fra produsenter og selgere av 

overvåkningsutstyr. Jeg vil ikke gå gjennom alle i min oppgave, da mange av påstandene 

berører temaer som genetisk testing av babyer for sykdommer og slikt vil falle utenfor mitt 

område. Flere av påstandene er likevel mer relevante, og disse vil jeg ta for meg. Marx og 

Steves skriver blant annet om en barnepysjamas med en RFID-brikke, og et RFID-gjerde rundt 

huset som vil utløse en alarm om barnet beveger seg utenfor denne grensen. Pysjamasen kan 

også utstyres med kamera og direktekontakt til politiet. I tillegg nevner de flere andre 

teknologier, som smartklokker, som finnes på markedet i dag. Marx og Steeves påpeker 

markedsføringsmetodene til flere leverandører og siterer for eksempel ChildLocator.com sin 

påstand om at «Safety and security are paramount concern’s in today’s uncertain world (…)». 

Her kan vi se eksempler på det Brian Simpson kaller sensasjonalisme, som jeg vil komme tilbake 

til senere, hvor ChildLocator bygger opp under en idé om at verden i dag er «usikker». I «today» 

ligger også implikasjonen at verden er mer usikker i dag enn tidligere. Det samme gjelder for 

retorikken til leverandøren BrickHouse, med sitater som «It’s Not You. All Children Wander; 

2,185 Go Missing Every Day». Marx og Steeves hever at den øyeblikkelige angsten der man 

mister barnet sitt ut av syne blir normalisert som en konstant frykt som foreldre bør føle. En 

enda mer grunnleggende teori her er Slovic, Fischhoff og Lichtenstein (1979) sine funn om at 

mennesker som ikke er eksperter innenfor aktuelle felt ofte vurderer risiko på en irrasjonell 

måte. Marx og Stevens overfører denne tanken til overvåkning av barn, hvor frykten er at barna 

blir kidnappet eller utsatt for ulykker er stor for foresatte. Dette kan få foreldre til å feilvurdere 

hvor viktig det er at de overvåker barna sine.   

 Som et argument mot omfattende overvåkning av barn innfører Marx og Steeves et 

konsept de kaller «safe realism», eller «trygg realisme». Det finnes farer og risikoer i verden, 

men den trygge realismen baserer seg i stor grad på å se barn som moralske individer som kan 

ta trygge, informerte valg. Med dette utgangspunktet vil foreldres jobb være å tilrettelegge for 

at barn tar de rette valgene ved å gi dem informasjon og andre pekepinner de trenger uten å 
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overvåke dem, og det følger at risikoer for at barn blir utsatt for ulykker, kriminelle handlinger, 

eller velger å ta risikable valg, må vurderes ut ifra både deres sannsynlighet og konsekvenser. 

 Wyld (2009) utreder i sin artikkel om mulighetene for RFID-teknologi for å beskytte 

nyfødte fra å bli kidnappet fra sykehus. I USA skjer det omkring 5 slike kidnappinger årlig, så selv 

om risikoen er liten så er kidnappinger av spedbarn et ekte problem. Wyld konkluderer med at 

et slikt system kan ha en positiv effekt, både fysisk og psykologisk, for å forhindre slike 

kidnappinger. I NOU 2009: 1 - Individ og Integritet sier Personvernkommisjonen (NOU 2009: 1, 

s. 80) at slike RFID-brikker som legger til rette for kontinuerlig identifisering og sporing truer 

personvern og privatliv. Samtidig er det verdt å påpeke at RFID kanskje kan være en av de 

mindre inngripende teknologiene for sporing og lokalisering, da de bare registreres på 

spesifikke punkter i stedet for med en kontinuerlig overvåkning som for eksempel GPS bruker.  

Et interessant case for å illustrere en positiv effekt på eldre barn er studien av Thomas 

mfl. (2010), hvor de har tatt for seg sporing av et barn med ADHD og aspergers syndrom. Her 

forteller familien om hvordan de før de brukte teknologi for å posisjonere ofte måtte kjøre 

rundt og lete etter barnet som hadde gått seg vill. Foreldrene opplevde store mengder stress 

når barnet deres hadde gått seg bort, og en konstant underliggende bekymring for dette. 

Frykten ble forverret i deres situasjon da barnet deres ofte løy om hvor han oppholdt seg. I 

tillegg til foreldrenes bekymring var det ofte slik at barnet bekymret seg for at foreldrene ikke 

skulle finne ham om han gikk seg bort. Etter å ha begynt å bruke teknologi for sporing og 

lokalisering slapp foreldrene denne bekymringen, og sønnen deres ble også tryggere på seg selv 

og sine egne bevegelser. I tillegg forteller de om en ny type tillit, hvor barnet nå følte at han 

hadde mer kontroll over sitt eget liv og større bevegelsesfrihet. Foreldrene rapporterte at de 

ikke bekymret seg over mulige sikkerhetsproblemer, som at informasjonen kunne falle i 

uvedkommende sine hender, fordi gevinstene var såpass store. Foreldrene rapporterte også at 

den personlige utviklingen til barnet deres økte etter de begynte å bruke sporings- og 

lokaliseringsteknologi. Barnet ble mer uavhengig og turte å gjøre ting selv, og følte seg styrket. I 

tillegg lot foreldrene barnet få mye mer bevegelsesfrihet fordi de slapp å bekymre seg så mye 

over ham, og det lot også foreldrene få et eget liv hvor de ikke alltid måtte følge med på barnet 

sitt.  
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De potensielle gevinstene i lignende situasjoner belyses godt av denne studien, og det 

er lett å se for seg hvordan teknologien kan være frigjørende heller enn et inngrep i privatlivet 

til barn. Denne artikkelen påstår at privatliv og personvern ikke nødvendigvis er så viktige 

aspekter for enkeltfamilier, spesielt i tilfeller hvor barna har særlige vanskeligheter, selv om det 

ofte er sentralt i litteraturen. På den andre siden er dette et spesielt tilfelle hvor barnet har 

større utfordringer enn gjennomsnittlige familier kan tenkes å ha. Det er vanskelig å 

ekstrapolere noen mer generelle fakta ut fra dette tilfellet.  

Det finnes en rettsavgjørelse i norsk lov som minner om denne saken, som omhandler 

en anke på krav om stønad til GPS-utstyr for å spore og lokalisere et barn med diagnosen 

«atypisk autisme», jf folketrygdloven §10-6 og §10-7 (Trygderetten, 2005). En ergoterapeut 

som hadde jobbet med barnet hadde avgitt en erklæring om at barnet ville bli mer selvstendig 

og kunne utfolde seg i større grad om det fikk ta i bruk utstyret, fordi barnet ellers måtte bli 

fulgt med på til enhver tid for å passe på at det ikke stakk av. Trygderetten avviste anken med 

argumentet at varsling- eller overvåkningsteknologi ikke kan sies å ha en «direkte 

avhjelpsfunksjon vis á vis funksjonshemningen». De argumenterte videre for at utstyret ikke var 

nødvendig. Barnet hadde forsvunnet tre ganger hjemmefra, og Trygderetten anførte at behovet 

ikke var omfattende nok til å være nødvendig på tross av disse forsvinningene. Til slutt vektla de 

at tilsyn er et mer hensiktsmessig tiltak enn direkte overvåkning.  

Som vi kan se i Teknologirådet og Datatilsynets rapport «Personvern – Tilstand og 

Trender» fra 2015 var 48% av de spurte enten helt eller ganske enige i at barn har samme krav 

på privatliv som voksne. 77% mente at dagligdags sporing av egne barn er uakseptabelt, 52% 

mente at sporing av ungdom alene ute om kvelden er uakseptabelt og 32% mente at å spore 

barn under 12 år på folksomme steder var uakseptabelt (Datatilsynet og Teknologirådet, 2015, 

s. 37-39). Resultatene fra denne undersøkelsen viser at sporing av barn er svært kontroversielt 

og at det er flere faktorer som spiller inn på hvorvidt det er akseptabelt eller ikke. Disse tallene 

står i kontrast til artikkelen av Thomas mfl. (2010) som påstår at personvern og privatliv ikke er 

et sentralt tema for foreldre. 
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Et annet viktig spørsmål er hvor reell denne frykten til foreldre for at barna deres skal bli 

utsatt for ulykker eller kriminelle handlinger faktisk er. I Living Streets-studiene om britiske barn 

kan vi se at sjansen for å bli utsatt for en trafikkulykke er like stor både for gående barn og for 

barn som er passasjerer, og at antallet barn som blir drept og kidnappet er svært lave. Studien 

sier at cirka 11 barn per år mellom 1998 og 2009 ble drept, og at det i 2002/2003 var 59 saker 

hvor fremmede kidnappet andres barn, med 361 kidnappingsforsøk (Living Streets, u. å., s. 6-7). 

I Norge føres det ikke statistikk over kidnappinger eller kidnappingsforsøk innenlands og det er 

lite informasjon å finne om temaet, og det vil dermed være nærliggende å tro at det er et 

sjeldent fenomen. Bare det som kalles «barnebortføring» føres det statistikk på, og 

barnebortføring omhandler per definisjon barn som blir flyttet fra Norge til utlandet eller fra 

utlandet til Norge (Regjeringen, 2016). I 2016 var det 56 saker hvor barn ble bortført fra Norge 

til utlandet, og 26 saker hvor de ble bortført fra utlandet og til Norge (Regjeringen, 2017). I 2016 

ble også to barn under 15 år drept, og én ungdom mellom 15 og 20 år (Kripos, 2016).  

Når det gjelder trygghet på skoleveien i Norge er det for det aller meste trygt, men 

ulykker inntreffer. I 2015 ble bare i Oslo 51 barn skadet på vei til eller fra barnehage eller skole. 

37 av disse barna ble skadet på egen sykkel, ni var fotgjengere og fire ble påkjørt av bil (Solvik-

Olsen, 2016). På nasjonalt plan er de siste tallene jeg fant fra 1996, og da ble 102 barn skadet i 

trafikken på vei til eller fra skole. Samme året omkom tre barn på skoleveien (Statistisk 

Sentralbyrå, 1997).  

Samtidig det viktig å påpeke at lokalisering og sporing av barn kan føre til en falsk 

sikkerhet. Hvis barnet for eksempel blir utsatt for en ulykke er det ikke nødvendigvis så mye 

mer sporingen kan gjøre enn å varsle foreldre om dette da de merker at noe er galt med 

posisjonen til barna, og ved for eksempel en trafikkulykke er det høyst sannsynlig at 

forbipasserende vil være vitne til ulykken og varsle relevant personell før foreldre i det hele tatt 

merker at noe er galt. På den andre siden har spesielt AGPS en åpenbar funksjon for lokalisering 

i nødstilfeller. Dette illustreres blant annet ved innførselen av «Enhanced 911», som nevnt 

tidligere i oppgaven. Å kunne lokalisere noen som er utsatt for en ulykke vil i noen tilfeller 

kunne bety forskjellen på liv og død, og det er umulig å si at det i alle tilfeller for eksempel vil 

være vitner eller forbipasserende som kan varsle. 
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5.2.3 Argumenter om barns utvikling  

Det finnes både argumenter for og imot sporing og lokalisering som dreier seg om barns 

utvikling. På den ene siden kan foreldre med den ekstra tryggheten gi barn mer frihet, som 

illustrert av Thomas mfl. (2010). På den andre siden kan en slik sporing ha negative 

implikasjoner både på barns utvikling og tillit til foreldre. I artikkelen til Jiow og Lin (2013) 

referer de til litteratur om foreldrerollen og oppdragelse. I denne litteraturen er mange er enige 

om at det å vite hvor barnet oppholder seg er en viktig del av oppdragelsen fordi det kan sørge 

for at barna blir forhindret fra uønskede aktiviteter og fordi kontroll fra foreldrenes side kan ha 

positive effekter på barna mens de vokser opp, som vist av Holden (2009). På den andre siden 

vil barn med alderen gjerne føle et større og større behov for privatliv, være mer borte fra 

hjemmet, og utvikle seg selv som selvstendige individer. Her kan vi se en klar kontrast mellom 

foreldrenes interesser i å følge med på og kontrollere barna sine, og ungdommer sitt behov for 

å privatliv og frihet. Smetana mfl. (2006) diskuterer disse kontrastene i sin artikkel. De viktigste 

faktorene for om ungdom delte mer med foreldrene var et større nivå av tillit, deres tenkte 

forpliktelser om å si ifra, større aksept fra foreldrene for ungdommenes personlige problemer, 

og psykologisk kontroll. Kerr, Stattin og Trost (1999) har gjort en studie for å finne ut hvor tillit 

mellom barn og foreldrene kommer fra, og fant ut at det var en viktig sammenheng mellom 

tillit og foreldres kunnskap om barnas daglige aktiviteter. De baserte seg på at det var 

hovedsakelig tre måter for foreldrene å få kunnskap om dette på: At barna spontant fortalte 

dem selv, at foreldrene kunne spørre barna eller barnas venner, og at foreldrene kunne innføre 

regler og restriksjoner som krevde at barna måtte fortelle dem om aktivitetene sine og hvor de 

oppholdt seg.  

 De viste at foreldres tillit klart er basert på kunnskap om barnas aktiviteter, og at dette 

er en viktigere faktor enn barnas tidligere oppførsel, kjønn eller interaksjoner mellom barn og 

foreldre. Et annet viktig punkt er at sterkest tillit var klart korrelert med at barn uten 

oppfordring fortalte foresatte om sine daglige aktiviteter. Dette gir opphav til noen svært 

interessante implikasjoner for min oppgave. Studien fra Kerr, Stattin og Trost ble publisert i 

1999. Vi kan tenke oss hvordan moderne sporings- og lokaliseringsteknologier kan spille inn på 

det beskrevne tillitsforholdet mellom barn og foreldre. Det kan være at kunnskapen over hvor 
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barnet oppholder seg som slikt utstyr kan gi kan være med på å øke tilliten foreldre har til 

barnet. På den andre siden vil det fortsatt være viktigere med barns spontane formidling av 

sine aktiviteter, da sporings- og lokaliseringsteknologi ikke vil kunne erstatte åpen 

kommunikasjon mellom foreldre og barn. En senere studie av Stattin og Kerr (2000a) retter et 

kritisk blikk på tanken om at overvåkning av barn er et nødvending verktøy i oppdragelsen. 

Studien er gjort på 704 14-åringer i Sverige, og påstår at studier av foreldres overvåkning av 

barn vanligvis beregner foreldres kunnskap om barnas aktiviteter, men ikke kilden til denne 

kunnskapen. Stattin og Kerr påstår, som i den tidligere nevnte studien, at det er 

selvrapportering om aktiviteter fra barnas side som er den beste kilden til kunnskap for 

foreldrene. Dette skaper mest tillit mellom barn og foreldre og at det var klarest korrelasjon 

mellom barns egen formidling av sine aktiviteter og lite uønsket oppførsel fra barnas side 

(brudd på regler og kontakt med politiet). Stattin og Kerr konkluderer med at overvåkning av 

barn ikke er den beste metoden for å øke tillitt eller for å sørge for at barn oppfører seg som 

ønsket, men at foreldres kunnskap om barnas aktiviteter og oppførsel fortsatt er den viktigste 

faktoren. 

Det viser seg at det er åpen formidling fra barn til foreldre og ikke overvåkning, som er 

den beste faktoren for å sikre tillitt mellom barn og foreldre. Dette er et svært interessant funn 

og har store implikasjoner for hvordan tillitsforholdet mellom barn og foreldre kan ta skade av 

overvåkning. Dette bekreftes i en annen studie av Stattin og Kerr (2000b) hvor de tok for seg 

1,186 14 år gamle barn i Sverige, og sett på hvorfor foreldres kunnskap og barnas aktivitet og 

oppførsel hang sammen med bedre oppførsel hos ungdommer. De konkluderer med at 

foreldres kunnskap om barnas oppførsel og aktiviteter er den viktigste faktoren, men at denne 

sammenheng best blir forklart gjennom barns frivillige, spontane formidling av aktiviteter. Når 

foreldre gikk inn for å kontrollere barna ble dette møtt av en negativ reaksjon fra barna, som til 

en viss grad ville kansellere ut den gode oppførselen man ellers kunne forvente fra foreldres 

økte kunnskap om barnas aktiviteter. Åpen kommunikasjon er altså mer verdifullt enn 

overvåkning for tilliten mellom barn og foresatte. 

Da oppstår også spørsmålet om barn som frivillig vil la seg spore og lokalisere kan bli å 

regne som åpen kommunikasjon fra barna sin side. Da studiene fra Stattin og Kerr legger særlig 
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vekt på at formidlingen av ungdommenes egen aktivitet fra deres side skal oppstå spontant vil 

jeg argumentere mot en slik forståelse. Omfattende sporing og lokalisering er ikke spontan 

selvrapportering fra ungdommene, og på grunn av barns ofte manglende selvbestemmelsesrett 

er det ikke engang sikkert den egentlig er frivillig. Sporing og lokalisering er en måte å 

kontrollere barna på, der barna kan komme til å oppføre seg annerledes fordi de vet de blir 

fulgt med på. Dette kan snarere karakteriseres som overvåkning og kontroll. Dette kan dermed 

medføre de negative effektene som kan komme i form av motreaksjoner av ungdom som føler 

seg kontrollert, som Stattin og Kerr har nevnt. Livingstone og Bober (2003) skriver også om disse 

motreaksjonene. De har snakket med britiske barn om deres opplevelser av å bli overvåket av 

foreldre på internett. Barna de snakket med uttrykte et sterkt behov for uavhengighet, og de 

sammenlignet overvåkning med å få lommene sine gjennomsøkt. Barna var så motvillige til å bli 

overvåket at de tok forhåndsregler og holdt hemmeligheter fra foreldre for å unngå slik 

overvåkning. 

Jiow og Lin (2013) har i sin artikkel gjennomgått blant annet Stattin og Kerr sine studier, 

og funnet frem til noen klare konklusjoner. Den første konklusjonen er, som Stattin og Kerr er 

inne på, at tillit mellom barn og foreldre i stor grad er basert på hvor mye barnet formidler om 

seg selv. Tilliten kan øke jo mer barnet deler om seg selv, og det vil være mer nærliggende for 

barn å formidle informasjon om seg selv jo mer det stoler på foreldrene. Videre konkluderer de 

at hvor mye barn formidler om seg selv er avhengig av «båndet» mellom barnet og foreldrene. 

«Bånd» blir ikke definert, men dreier seg om seg på barnas syn på foreldrenes mengde omsorg 

og overbeskyttelse. Omsorg innebærer emosjonell støtte og åpenhet, mens eksempler på 

overbeskyttelse er forhindring av uavhengighet og infantilisering. Det optimale båndet mellom 

barn og foreldre vil bestå av mye omsorg og lite overbeskyttelse. Det er i tråd med Stattin og 

Kerr sine observasjoner at overbeskyttelse fra foreldre, eller mye kontroll, vil føre til en negativ 

motreaksjon fra barna og at de formidler mindre informasjon om seg selv. Dette er svært 

interessant hvis man kan gå ut fra at sporing og lokalisering av barn vil være et kontrolltiltak 

som teller som overbeskyttende, da det vil innebære at sporing og lokalisering av barn kan føre 

til at barna ellers vil dele mindre om seg selv og kan i lengden virke mot sin hensikt.  
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Den tredje konklusjonen til Jiow og Lin er at når barn oppfattet deres privatliv som 

invadert av foreldrene så hadde dette en negativ effekt på barnas formidling. Dette kan også ha 

store implikasjoner for sporing og lokalisering av barn, der de kan bli mer motvillige til å dele 

informasjon om seg selv da de føler seg både kontrollert og overbeskyttet (som nevnt i forrige 

punkt), og at privatlivet deres blir invadert. Den siste konklusjonen omhandler foreldrenes 

metoder for å få informasjon om barnas aktiviteter på, som nevnt av Stattin og Kerr. Jiow og Lin 

sier at to av metodene, hvor foreldre spør barna eller barnas venner eller hvor foresatte 

overvåker barna sine, kan føre til at barna informerer foresatte mindre om sine aktiviteter og 

oppførsel.  

Studien deres ledet også til noen flere interessante konklusjoner. De fant at barn og 

ungdom som allerede har et godt tillitsforhold til foreldrene vil være mer åpne for å bli utstyrt 

med sporingsutstyr. De fant også at hvis barn og ungdom ser på sporing og lokalisering som en 

invasjon av deres privatliv vil de bli mer negative til sporingen, da barn og ungdom som føler at 

privatlivet deres er truet gjerne blir enda mer bestemte på å beholde privatlivet sitt. Hvis barna 

har et godt bånd til foresatte vil de også være mer mottakelige for å bli sporet.  

Jiow og Lin fant også overraskende nok ut at i familier hvor foreldrene spør barn eller 

barns venner om barnas aktiviteter eller overvåker dem vil barna være mer mottakelige for 

sporing og lokalisering. Jeg vil ikke spekulere over begrunnelsen bak dette. Til slutt fant de ut at 

hvis barna i utgangspunktet formidler mye informasjon om aktivitetene sine så er de mer 

positive til å bli sporet. Det viser seg også at det er barnas opplevelse av tillitsforholdet til og 

båndet mellom dem og foreldre som gir best indikasjon på om hvorvidt barna er positive til 

sporing eller ikke – ikke foreldrenes syn på de samme faktorene. 

 Teorien om at det er formålsnyttig at det er barna som setter i gang kommunikasjonen 

med foreldrene finner støtte flere steder. Weisskirch (2009) finner i sin studie at foreldre som 

kontaktet barna sine oftere opplevde at barna ikke var like ærlige som foreldre som kontaktet 

barna sine sjeldnere. Dette er med å underbygge tanken fra Stattin og Kerr om at formidling av 

informasjon om egne aktiviteter satt i gang av barna er best både for tillit og for ærlig 

informasjon. 
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Fahlquist (2015) diskuterer de etiske utfordringene ved å spore barn. En interessant 

oppfatning hun har som man ikke finner mange andre steder er at konstant tilgang til å vite 

barnas lokasjon kan være med på å øke foreldres bekymringer i stedet for å redusere dem. 

Fahlquist gjentar også det samme poenget som mange andre, at et barn som blir overvåket 

kanskje kan få problemer med å utvikle seg til ansvarlige, autonome voksne mennesker og at 

sikkerhet ikke alltid er det viktigste. Dette er en videreføring av argumentet om at privatlivet 

kan veie tyngre enn sikkerhetshensyn. I tillegg vurderer hun hva man kommuniserer til barn når 

man utstyrer dem med sporingsutstyr og SOS-knapper: at verden ikke er et trygt sted. Hun 

påpeker også noe av det samme som Statin og Kerr var inne på der de fant at barn med et mer 

åpent forhold til foreldrene sine, i motsetning til barn med strenge og mer kontrollerende 

relasjoner, er mer åpne for å bli sporet. Dette kan være fordi det lettere kan bli oppfattet som 

et rent sikkerhetstiltak av barn med åpnere forhold med foreldrene sine, i motsetning til et 

kontrolltiltak. En interessant følge av dette er at foreldre som fokuserer mer på omsorg og 

mindre på kontroll, som nevnt i diskusjonen av funnene til Statin og Kerr, samtidig vil kunne få 

barn som er mer åpne for kontroll.  

 Et annet viktig poeng er barns autonomi. Fahlquist henviser til en artikkel av Kakihara 

mfl. (2010) hvor de har kommet frem til at barn med foreldre med flere regler brøt færre 

normer og regler, men at de også hadde lavere selvtillit. Det kan antyde at når foreldres 

kontroll begrenser valgene til barn og ungdom kan de også forhindre utviklingen av autonomi 

hos barna. Fahlquist påpeker også at sporing av barn gir et inntrykk av at andre har bedre 

kontroll over barnets liv enn det selv, og at det vil føre til at barnet kan tenke at foreldrene ikke 

stoler på dem. Det vil føre til manglende tillitt, og kan gå utover barnets ansvarsfølelse når det 

uansett ikke føler det har kontroll over seg selv.  

Rooney (2010) har skrevet om hvordan overvåkningsteknologier påvirker barns 

oppfatning av tillit, risiko og ansvar. Hun snakker om den iboende risikoen i tillitsforhold, der 

risiko er en forutsetning for at tillit skal oppstå, og hvordan dette tillitsforholdet mellom barn og 

foreldre kan ta skade av at foreldre overvåker barna og ikke lar dem utsette seg for risiko.  
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Gabriels (2016) har skrevet en moralsk kritikk av sporingsteknologi. Et av punktene er at 

sporingsteknologi ikke krever noe fra barna sin side, foreldre kan utøve kontroll på tross av 

barnas vilje. Det er ikke som mobiltelefoner hvor barna kan la være å svare. Dette vil ha en 

enda sterkere kontrollerende effekt, da barna vet at uansett hvor de befinner så blir dette sett 

av foreldrene. Videre kritiserer han hvordan markedsføringen utnytter foreldres frykter for å 

selge produktene sine, og at denne fryktkulturen som blir skapt ignorerer det faktum at den 

vestlige verden faktisk har blitt tryggere. I tillegg tar Gabriels igjen opp poenget med at 

overvåkning reduserer selvstendighet og autonomi, spesielt fordi det ofte kan kombineres med 

strengere og mindre omsorgsfull oppdragelse, og at kontroll og omsorg ikke må forveksles med 

hverandre.  

 Vasalou, Oostveen og Joinson (2012) referer til de samme funnene som Karen Malone 

om hvordan barn som vokser opp under streng kontroll og overvåkning får mindre selvtillit, 

som også Lamborn mfl. (1991) har påpekt. Vasalou, Oostveen og Joinson er også inne på det 

samme som Statin og Kerr, som setter tillit høyere enn overvåkning. I studien til Vasalou, 

Oostveen og Joinson hadde de også kontakt med 920 britiske foreldre, hvor 1,6% allerede 

sporet barna sine, 39% aldri hadde hørt om denne teknologien, 16% reagerte positivt på tanken 

og 43% reagerte negativt. I likhet med funnene fra Teknologirådet og Datatilsynets rapport 

viser dette at de fleste generelt er negativt til å spore barna sine. Et annet interessant funn er at 

16% var positive, mens kun 1,6% sporet barna sine. En slik forskjell mellom meninger og 

oppførsel vil jeg ikke gå mer inn på her, men det er uansett et interessant funn.  

Tang og Dong (2006) sier at privatliv for barn og ungdom er en viktig faktor for å oppnå 

autonomi og en følelse av selvverd.  Dowty (2008) støtter også opp under påstanden at barns 

privatliv er viktig for utviklingen deres.  

 

5.3 Lovgivningen i lys av argumenter 

I lys av disse argumentene vil jeg gå tilbake til noen av punktene jeg tok opp i kapittel 4 

angående de juridiske spørsmålene rundt sporing av barn. Prinsippet om barnets beste vil være 

spesielt relevant her. En stor del av argumentene baserer seg nettopp på dette, hva som er det 
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beste for barnet. På den ene siden har man argumenter for at sporing og lokalisering vil gjøre 

barna tryggere, gi dem større frihet og rom til å utvikle seg, øke tillitt mellom barn og foreldre 

og at kontroll fra foreldrenes side kan ha positive effekter på barns utvikling. På den andre 

siden har man argumenter mot sporing og lokalisering som sier at dette vil føre til dårligere tillit 

mellom barn og foreldre, at overbeskyttelse har dårlig innvirkning på barns utvikling, at det 

fører til en falsk sikkerhet, at barn vil bli dårligere utstyrt til å takle voksenlivets utfordringer og 

at privatlivet til barn er viktig for å utvikle autonomi og selvverd.  

 Det er en klar uenighet om hva som er barnets beste her. I min gjennomgang av 

argumentene har jeg funnet at de best begrunnede argumentene og de som har mest 

oppslutning er de som argumenterer imot sporing og sier at det ikke for barnets beste. Det er 

færre argumenter for slik sporing, og disse baserer seg gjerne heller på barnas sikkerhet enn 

deres personlige utvikling. Argumentene som baserer seg på barnas sikkerhet blir også møtt 

med argumenter som påpeker at media i stor grad overrapporterer hvor utsatt barn er for fare 

og at de bidrar til en fryktkultur. Som jeg har påpekt tidligere er det generelt svært få 

bortføringer og ulykker som involverer barn, og ulykker med barn i for eksempel trafikken kan 

vanskelig elimineres av at barna har på seg sporingsutstyr.  

 De negative påvirkningene sporing og lokalisering kan ha på barns utvikling veier veldig 

tungt når man tenker på barn som gruppe. På den andre siden må man ikke bagatellisere den 

tragedien det er å miste et barn til bortføring eller stresset som et barn som har gått seg vil 

medfører for foreldrene. Ønsket om å spore og lokalisere sine barn for å sørge for deres 

trygghet er forståelig og slike argument for sikkerhet og sinnsro må i visse tilfeller veie tungt og 

ikke avfeies som irrasjonelle. Sporing og lokalisering kan også føre til at barn kan få mer 

bevegelsesfrihet og at foreldre kan føle mer trygghet. I tillegg finnes det klart situasjoner hvor 

sporing av barn er mer rettferdiggjort enn i andre (som for eksempel i store fornøyelsesparker 

og lignende).  

 Sett helhetlig vil jeg fortsatt konkludere med at de negative følgene for barn veier 

tyngre enn de potensielt positive sidene. Sannsynligvis vil langt flere barn bli berørt av de 

negative sidene enn de positive. Det er statistisk sett få ulykker eller kriminelle handlinger barn 
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blir utsatt for hvor sporings- og lokaliseringsteknologi kan være av en helt avgjørende 

betydning. 

 Mye av lovgivningen er basert nettopp på prinsippet om barnets beste. Når man snakker 

om barns selv- og medbestemmelsesrett så er den ikke absolutt, men må sees opp mot 

foreldres omsorgsansvar jf. barneloven §30. Dette vil innebære at barn opp til en viss alder kan 

bli sporet og lokalisert uten å være med på avgjørelsen selv19. I tillegg til dette er ikke barns 

samtykkekompetanse i ovenfor foreldrene reell, da foresatte har en rekke pressmidler de kan 

bruke og maktrelasjonen klart er i deres favør.  

 Det er et viktig punkt at det ikke alltid er ønskelig å lovregulere slike private og 

personlige forhold mellom barn og foreldre i for stor grad. Som vist i oppgaven min er det 

allerede mye lovgivning som omhandler forholdet mellom barn og foreldre og som mulig vil få 

innvirkning på bruk av sporing og lokaliseringsteknologier, og for mye lovregulering er ikke i 

utgangspunktet en positiv ting. Dette er klart en del av bakgrunnen for at 

personvernforordningen unntar private og personlige formål. Samtidig er det åpenbart at ikke 

alt kan tillates selv om det skjer innenfor det private hjemmet.  

Det finnes alternativer til lovgivning som regulerer sporing og lokalisering av barn, som 

for eksempel mer fokus på informasjon til foresatte. Spesielt er det muligheter for å for 

eksempel publisere veiledere med informasjon om når sporing og lokalisering er lovlig og når 

det ikke er det, og hvilke effekter sporing og lokalisering kan ha på barna.  

 Jeg vil konkludere med at lovgivningen og argumentene mot sporing og lokalisering av 

barn ikke nødvendigvis samsvarer med hverandre, fordi foresatte i dag har en relativt vid 

tilgang til å spore og lokalisere barna deres på tross av hva forskning viser om hvordan dette 

kan ha en negativ påvirkning på barnas utvikling. En slik bred tilgang til å spore barna er 

sannsynligvis ikke i tråd med prinsippet om barnets beste, og det kan være nærliggende å ønske 

en sterkere lovregulering av sporing og lokalisering av barn. I det minste bør det jobbes mer 

med informasjonsarbeid, da foreldre trenger å bli opplyst om de potensielt negative effektene 

                                                           
19 Se kapittel 4 for nærmere diskusjoner 
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denne typen sporing og lokalisering kan ha på barn, og ikke bare de positive sidene som 

leverandørene og produsentene markedsfører utstyret sitt med.   
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6 Avsluttende refleksjoner  
Den første problemstillingen min gikk ut på å drøfte og kartlegge teknologiene som kan brukes 

for sporing og lokalisering av mindreårige. Jeg har gjort en grundig gjennomgang av det jeg har 

valgt å kalle grunnteknologier, og kartlagt hvordan det kan brukes til sporing og lokalisering av 

mindreårige. Jeg har funnet ut at GPS klart er markedslederen, støttet opp av AGPS, men ofte 

blir kombinert med Wi-Fi for mer nøyaktig sporing innendørs. GSM har også en verdifull 

støttefunksjon i å enten levere satellitt-data for raskere oppkobling eller i noen tilfeller for å 

spore der GPS ikke kan. RFID har mange interessante muligheter i fremtiden, som vist av noen 

prøveprosjekter, men er i dag ikke utbredt.  

 De spesifikke produktene og applikasjonene for sporing er i det store og hele svært like. 

De aller fleste smartklokkene fungerer på samme måte, som en slags mobiltelefon med 

toveiskommunikasjon og sporing via enten bare GPS eller med Wi-Fi i tillegg. Applikasjonene 

finnes i to hovedkategorier, hvor den ene er en form for sosialt nettverk og den andre 

utelukkende er for å finne posisjonen til smarttelefonen. Ut fra min kontakt med 

leverandørene, og spesielt Tinitell, ser det ut til at markedet er i vekst. Selv om de fleste 

leverandørene i personlig kommunikasjon sa at de opplevde at markedet var i vekst ville ingen 

av dem utenom Tinitell opplyse om antall solgte enheter av konkurransehensyn. Tinitell påsto 

at en av grunnene til at de ikke hadde solgt flere produkter allerede var fordi ikke nok 

mennesker visste at slik sporing og lokalisering var en mulighet. Med økende markedsføring og 

oppmerksomhet kan det da være at markedet absolutt vil vokse mye, og vokse fort.  

 Den andre problemstillingen min gikk ut på å drøfte de juridiske aspektene ved sporing 

og lokalisering av barn, med Grunnloven, EMK, BK og personvernforordningen til grunn. Jeg 

fant ut at barn har en klar rett til privatliv som heller ikke foreldrene kan krenke. Barn har også 

en økende selv- og medbestemmelsesrett med alderen. Denne bestemmelsesretten vil i de 

fleste tilfeller kreve at sporing og lokalisering beror på individuelle avveininger og at det må 

sees i lys av foreldres omsorgsplikt. Jeg konkluderte i kapittel 5.3 med at dagens lovregulering 

kanskje er noe manglende når det gjelder sporing og lokalisering av barn, på grunn av funnene i 

kapittel 4 og 5 sett mot hverandre. 
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I mitt arbeid med personvernforordningen fant jeg ut at foresatte som sporer sine barn 

vil falle utenfor lovgivningen, men at produsentene av sporingsutstyr og applikasjoner vil falle 

inn under som databehandlere. De behandler en god del personopplysninger og i noen tilfeller 

behandler de også sensitive helseopplysninger. Dette, kombinert med barns ekstra behov for 

beskyttelse, nødvendiggjør god informasjonssikkerhet.  

Et annet svært interessant funn var at foresatte normalt ville vært 

behandlingsansvarlige i dette tilfellet men at de falt utenfor, og at det dermed oppsto flere 

situasjoner hvor forholdet mellom databehandler og behandlingsansvarlig ikke var regulert. 

Dette kompliserer også bestemmelsene hvor databehandlers plikter og rettigheter står i forhold 

til en behandlingsansvarlig. Denne situasjonen medfører en rekke vanskelige juridiske spørsmål 

som forhåpentligvis vil få mer oppmerksomhet i tiden fremover. En veileder til databehandlere 

om ting å se opp for ville for eksempel vært et godt grep for å klargjøre de komplekse 

situasjonene jeg fant i denne oppgaven.  

 I min tredje problemstilling fant jeg frem til, analyserte og diskuterte argumentene for 

og imot sporing og lokalisering av barn. Jeg fant ut at den største vekten av argumentene var 

mot denne typen sporing og lokalisering. De sterkeste og mest hyppige argumentene var at 

dette kan begrense barns utvikling av autonomi og gjøre dem dårligere rustet til å møte 

voksenlivets utfordringer. I tillegg fant jeg at sporing kan medføre en falsk sikkerhetsfølelse, da 

bortføring av barn og barn som skader seg alvorlig ikke er så utbredt som man i dag kan tro 

basert på sensasjonelle medier som bygger opp under en fryktkultur. I avveiningen min landet 

jeg på at ulempene slik sporing kan medføre for barn veier sterkere enn de potensielle positive 

gevinstene, og etterspør derfor strengere lovregulering på dette temaet. Det skal naturligvis 

mye til å regulere forholdet mellom barn og foreldre, men der forskning i stor grad påpeker at 

dette kan han svært problematiske følger for barnas oppvekst så er det nærliggende å tro at det 

vil være et område som er verdt å regulere.  
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