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Summary 

Since the first social networking sites came to Denmark in 1997 they have been used 

frequently. Social networking sites like Facebook are very popular and 2.4 million Danes 

have an active profile on this site. On Facebook former separated social connections are now 

joined together.  

The agreement between the user and Facebook are the terms, which are to be found on the 

site. The user transfers his personal information to Facebook forever, which can result in 

unforeseeable consequences.  

Children are in a phase in their lives where they are building an identity. On Facebook the 

user is presented with targeted marketing, which is made from personal information on the 

profile. This must have an influence on children.  

The user is not able to understand the consequences of the terms because these are written in 

long phrases, which are not transparent. Facebook has received criticism from users all over 

the world and has changed the terms this year, but the consequences of the agreement are still 

the same. A provision in the terms gives Facebook a license to use personal information in 

any way they want including giving the information to third parties who make targeted 

marketing. This is not legal according to Danish legislation. According to the terms the 

Danish user submits to American law. Our analysis shows that the Danish user is not 

necessary obligated to this and Danish law can resolve a conflict. But a Danish decision will 

properly not be recognized in the US.  

Furthermore the purpose of Facebook is not compatible with their use of personal information 

and they store information of the user longer than necessary. 

Theories of consumer socialization show that children in the age of 8 to 12 cannot foresee the 

consequences of their membership of Facebook. Morten Bay is more positive about young 

children on social networking sites. But despite of children’s great knowledge about the 

Internet and new media they are still children with all that implies of innocence and naivety. 

Children are motivated to use Facebook via the possibility to socialize with their network and 

staging themselves. 
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Facebook is a media intended members over the age of 13. If children lie about their age to 

create a profile they are exposed to marketing intended adults. It is not easy for children to 

understand hidden marketing. Our analysis deals with narcissism and self-fashioning and 

parents need to take more responsibility to protect the children’s movements on the Internet. 

We recommend that users will be taught and advised how to protect themselves and others on 

the Internet.  

All in all the users have a great influence on social networking sites so they should learn and 

know more about safety online. 
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1. Indledning 

1.1. Introduktion 

Siden de første sociale netværkssider skabte interesse i Danmark i 1997,1 har de været flittigt 

brugt, dog begrænset til den yngre eller mere kreative brugergruppe, på steder som Arto (for 

børn) og MySpace (for musikere). Sociale netværkssteder har med Facebook for alvor fået fat 

i danskerne. Facebook er den mest dominerende netværksside i Danmark og rundede i 

indeværende år 2,4 millioner aktive danske profiler. 2 

Facebook er hverken det første eller eneste sociale netværkssted på Internettet, men Facebook 

skiller sig ud på flere måder. For det første er det nemt at oprette en profil. Det kræver kun en 

gyldig e-mailadresse, og man behøver ingen videre kendskab til opbygningen af en webside 

eller layoutet. Netværket er let tilgængelig for alle, hvilket kan forklare den store og hurtige 

udbredelse. Facebook samler mange interesser på et sted, i modsætning til andre 

netværkssteder, som MySpace, YouTube (levende billeder) og LinkedIn 

(forretningsforbindelser). På Facebook blandes tidligere adskilte sociale relationer, og hermed 

ligger netværket sig ikke fast på ét bestemt interesseområde.  

Med over 2 millioner aktive profiler er Danmark den største Facebook nation, og intet andet 

social netværkssted har som Facebook fået tag i så mange danskere i forskellige 

aldersgrupper. Med en hurtigt voksende popularitet er det interessant at se på hvilke 

konsekvenser, der er forbundet med et medlemskab af Facebook. Anvendelsesvilkårene på 

Facebook kan kaste lys over, hvad et medlemskab indebærer. Brugerne overdrager deres 

personlige oplysninger til Facebook i evig tid, og det kan få vidtrækkende og 

uigennemskuelige konsekvenser for brugerne senere i livet. Debatten er i flere medier og 

akademiske kredse rettet mod, at sociale netværkssteder såsom Facebook fremstår som 

tjenester, der ønsker den fulde og uindskrænkede ret til vores liv på nettet. Medierne har især 

kritiseret Facebooks håndtering af brugerens personlige information. 

Grænserne for privatliv på sociale netværkssteder er ikke let definerbare. Grundet den 

massive tilgang til Facebook har interessen været stødt stigende også blandt den yngre 

brugergruppe. Det er først lovligt at oprette en profil på Facebook, når brugeren er 13 år, hvis 
                                                            
1 Niels Brügger, internetforsker. 
2 Tal ifølge Facebook. (Facebooks definition af en aktiv bruger er, at han logger på mindst én gang om måneden) 
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brugeren alligevel har en profil på Facebook, har han løjet sig til den ved at ændre sit 

fødselsår.  

Børn er i en fase i deres liv, hvor de er søgende. De er i færd med at opbygge en identitet, 

hvor det i den forbindelse spiller en vigtig rolle at have ”rigtig” smag og adfærd. I den 

sammenhæng er det interessant at finde ud af, hvad der motiverer børns færden på Facebook. 

Nogle vil påstå, at børn med deres narcissistiske tendenser udleverer og iscenesætter sig selv 

gennem deres profil. 

På Facebook laves der målrettet markedsføring ud fra de personlige oplysninger, hvilket de 

unge skal være på vagt overfor. Facebook er ikke blot spændende for privatpersoner men også 

for virksomheder, da Facebook har været med til at ændre præmisserne for marketing. 

Facebook giver brugerne mulighed for aktivt at ændre og skabe ny information. Målrettet 

markedsføring, som den finder sted på Facebook, er en helt ny måde, hvorpå virksomheder 

uigennemskueligt sniger sig ind på brugerne med budskaber af mere eller mindre acceptabel 

karakter. Hvilke konsekvenser det har for børn, der færdes på Facebook, ser vi nærmere på i 

afhandlingen. 

1.2. Problemformulering 

Formålet med nærværende speciale er at analysere den danske Facebook brugerens retsstilling 

og finde frem til hvor en eventuel sag skal anlægges. Hvilke tiltag der er mulige, og derved 

give brugeren de bedst mulige betingelser på sociale netværkstjenester. Give et billede af 

hvilke børn der færdes på Facebook, og deres ubeskyttede eksponering overfor markedsføring 

samt deres adfærd. 

Vi vil med afsæt i de gældende vilkår beskrive og analysere brugernes retstilling på baggrund 

af den nugældende aftale, brugerens ret til eget materiale og problematikken omkring lovvalg, 

værneting og håndhævelse. 

Dernæst vil vi beskrive og analysere børn og unge som forbrugere, deres evne til at forstå 

information samt deres motivation for at færdes på Facebook. Vi ser på konsekvenser og 

kommer med forslag til mulige tiltag for at forbedre den nuværende situation. 

Vi vil beskrive samt analysere behandling af persondata på Facebook. 
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Vi vil præsentere forskellige måder, som giver virksomhederne mulighed for at markedsføre 

deres produkter direkte til deres målgruppe. Vi ser på børns privatliv, Dark Marketing samt 

ændringerne i adfærden hos børn og unge, der er vokset op med Internettet. 

Inden vi runder af med en konklusion på vores afhandling, vil vi tage et kig ind i fremtiden og 

se på hvilke forventninger, der er til sociale netværkstjenester. 

På baggrund af dette er vi kommet frem til følgende problemformulering:  

Hvordan er den danske brugers retsstilling på det sociale netværkssted Facebook, herunder i 

forhold til kontraktretten, ophavsretten og persondataretten? 

Hvilke problemstillinger er forbundet med børns færden på Facebook, og hvad motiverer dem 

til at bruge Facebook, hvor der sker generel og individuel markedsføring? 

2. Afgrænsning 

Problemformuleringen afgrænses til kun at omfatte Facebook. Vi har valgt at analysere denne 

ene online sociale netværkstjeneste, da en beskrivelse af andre netværkstjenester vil stå i 

vejen for en fordybelse. Af samme grund forholder vi os kun til den danske bruger af 

netværket. 

2.1. Juridisk afgrænsning 

Vi vil opstille og behandle de problemstillinger, der er på det sociale netværkssted Facebook i 

forhold til den danske lovgivning.  

Ligeledes vil vi koncentrere os om de privatretlige problemer i Facebooks anvendelsesvilkår 

og gyldigheden heraf. I denne sammenhæng er aftaleindgåelsen og byrdefulde vilkår 

interessante, da brugervilkår, der gælder for sådanne tjenester, ofte er uafbalancerede. 

Brugeren skal i denne sammenhæng ses som en person, som handler udenfor sit erhverv, når 

vedkommende agerer på Facebook. Ifølge anvendelsesvilkårene accepterer brugeren af 

Facebook, at en eventuel konflikt skal behandles i USA, og i denne forbindelse er det 

interessant at se nærmere på argumenterne for og imod anvendelse af dansk lovgivning. De 

amerikanske regler om anerkendelse og fuldbyrdelse vil ikke blive uddybet i denne 

sammenhæng. 
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Ophavsretten er endnu et relevant emne i forhold til Facebook, hvor der kan opstå tvivl om, 

hvem der ejer det indhold, brugeren lægger ud på netværket. Brugeren bliver i denne 

forbindelse set som ophavsmanden til det oploadet materiale. Hvorvidt brugeren oploader 

materiale fra andre ophavsmænd uden tilladelse vil ikke blive diskuteret i denne afhandling. 

Ifølge anvendelsesvilkårene frasiger brugeren sine ophavsrettigheder, hvilket gør det relevant 

at udforske ophavsretten i forhold til den aktuelle passage i vilkårene.  

På et socialt netværkssted foretages der behandling af personoplysninger, og vi vil derfor se 

nærmere på, hvad netværkstjenester må registrere og behandle om brugerne. Brugeren skal i 

denne fremstilling ses som den registrerede part. Brugere på Facebook, såsom virksomheder 

der behandler data, går udenfor vores afgræsning. 

2.2. Økonomisk afgrænsning 

Vi har i afhandlingen valgt at beskæftige os med børn. Der kan være flere fortolkninger af, 

hvem børn er. Rent aldersmæssigt tolker vi børn som værende mellem 0-18, men da Facebook 

har en aldersgrænse for oprettelse af profiler, bliver tolkningen af børn i denne afhandling 0-

13 år og unge fra 13-18 år. 

I afhandlingens teoretiske del, beskæftiger vi os med børn i aldersgruppen 0-13. Dette gør vi 

for at være i stand til at lave og anvende sammenligninger i forskellige undersøgelser. Vi har i 

undersøgelsen valgt at segmentere børn yderligere for at kigge på begrebet tweens og 

markedsførernes interesse for denne gruppe.  

I forhold til børn og unges forbrugersocialisering har vi beskæftiget os med de faktorer, vi har 

fundet mest relevante for afhandlingen. Vi forholder os således ikke til, hvilken social status 

de tilhører, deres etniske baggrund eller familiens indkomst. Vi tager blot udgangspunkt i et 

dansk barn med en profil på Facebook.  

I forhold til forbrugersocialiseringsmodellen har vi valgt at bruge Robert Selman (1980) samt 

Deborah R. Johns sociale udviklingsmodeller (1999). Vi afgrænser os ud af Piagets kognitive 

udviklingsmodel (1957), da den kritiseres for at være streng og ubøjelig samt ikke at være 

dynamisk nok i forhold til udviklingen i nutidens samfund. 

Når vi i afhandlingen beskriver Everett M. Rogers diffusionsteori, beskriver vi hvilke typer 

børn, der har taget Facebook til sig. Vi har valgt at lave en afgrænsning, hvor vi tager 
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udgangspunkt i Everett M. Rogers, Martin Lindstrøm, Morten Bay samt Julie S. Ralund’s 

teorier på området. Vi har valgt at afgrænse os ud af James McNeal og Deborah R. Johns’s 

teorier om børns og unges indflydelse på familiens købsbeslutninger. 

I afhandlingen vil vi finde frem til, hvad børns motivation er for at være online, og dermed 

hvilke konsekvenser det kan have for børn at færdes på Facebook. Vi giver nogle eksempler 

på mulige tiltag, som derved kan danne grundlag for, at børn får deres behov opfyldt, samtidig 

med at de bliver beskyttet. Der er udviklet motivationsteorier, som kan inddeles i 

tilfredshedsteorier og procesteorier. Tilfredshedsteorierne, som Maslow’s behovspyramide er 

en del af, søger at give svar på, hvad det er for nogle kræfter, der motiverer mennesker til 

deres handlinger. Vi afgrænser os ud af Alderfers ERG teori, McClallands behovsteori samt 

Herzbergs to-faktor teori, da vi mener, at Maslow’s behovspyramide er den, der beskriver 

vores problemstilling bedst. 

3. Metode 

3.1. Juridisk metode 

I denne opgave vil vi benytte den retsdogmatiske metode. Den retsdogmatiske metode er en 

juridisk metode, som består i at systematisere, beskrive og analysere gældende ret. 

Retskilderne i denne fremstilling er lovgivning og retspraksis. Lovgivningen omfatter blandt 

andet Aftaleloven, Forbrugeraftaleloven, E-handelsloven og Persondataloven. Ved arbejde 

med lovregler undersøger man deres ordlyd og den sammenhæng, som de indgår i med andre 

regler, og hvilket formål de søger at opnå. Ved fortolkning af reglerne er det således vigtigt at 

se nærmere på forarbejderne, i den sammenhæng er implementerede direktiver fra EU også 

relevante, herunder Persondatadirektivet. 

En dom fastslår, hvorledes en lovbestemmelse skal fortolkes og er en retlig stillingtagen til et 

konkret foreliggende problem. I denne fremstilling vil afgørelser fra Højesteret og 

Datatilsynet blive brugt til at illustrere praksis indenfor bestemte områder.  

I denne analyse sker der en vægtning af de forskellige kilder. Således kommer Grundloven før 

love og bekendtgørelser, og domme fra Højesteret vægter tungere end afgørelser fra en byret.  
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Ved modstrid mellem retsreglerne gælder et lex specialis-princip, hvilket betyder, at specielle 

regler går forud for generelle regler.3 Aftaleloven og Forbrugeraftaleloven er generelle love, 

hvor E-handelsloven er en speciallov i forhold til disse. Grunden til dette er, at E-

handelsloven dækker et afgrænset område, og Aftaleloven for eksempel omhandler alle 

aftaleindgåelser.  

I denne fremstilling vil der fremgå en beskrivelse og analyse af de danske retsregler, som har 

relevans i forhold til den danske bruger af Facebook. Vi vil lave en vurdering af, hvordan 

disse regler skal anvendes overfor det amerikanske selskab Facebook. 

Facebooks anvendelsesvilkår er grundlaget for aftalen mellem selskabet og brugeren, derfor 

er disse en vigtig kilde, som vil blive observeret og analyseret. Til dette formål er de 

gældende aftaleretlige regler relevante. Selve aftaleindgåelsen og vedtagelsen af vilkårene gør 

Aftaleloven væsentlig. I anvendelsesvilkårene forefindes byrdefulde vilkår og lange 

indviklede sætninger om ansvarsfralæggelse. Kapitel 3 i Aftaleloven om ugyldige 

viljeserklæringer er derfor væsentligt, da forbrugeren kan støtte ret på disse regler, når han 

ønsker at frigøre sig fra sine forpligtelser. Især lovens § 36 er relevant i forhold til 

tilsidesættelse af urimelige standardvilkår. Aftaleloven vil således blive brugt til at undersøge 

den danske brugers mulighed for at slippe udenom Facebooks byrdefulde vilkår. 

Forbrugeraftaleloven gælder, hvor den ene part handler udenfor sit erhverv. Denne kilde vil 

blive brugt i forbindelse med aftaleindgåelsen og omstændigheder på Facebook, der medfører, 

at aftalen ikke er bindende for forbrugeren.  

E-handelsloven behandler alene den tjeneste, som tjenesteyder stiller til rådighed online. For 

at en tjeneste kan være omfattet af denne lov, skal den have et kommercielt sigte, hvilket 

Facebook har blandt andet på grund af bannerreklamerne på siden. 

Internettet er et offentligt sted, men langt de fleste værker, der er tilgængelige på nettet, nyder 

beskyttelse efter den danske Ophavsretslov. Problemet på Facebook er, at brugeren ifølge 

vilkårene giver en udstrakt brugsret. Derfor er Ophavsretsloven en betydelig kilde i forhold til 

analysen af anvendelsesvilkårene. Især specialitetsgrundsætningen i Ophavsretslovens § 53, 

stk. 3, Ophavsretslovens §§ 85, 86 og 88 er relevante i forhold til lovens anvendelsesområde.  

                                                            
3 Susanne Karstoft (2004). 
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Jævnfør anvendelsesvilkårene skal eventuelle tvister løses ved hjælp af lovgivningen i staten 

Californien, og sager kan foreligges ved domstolen i Californien. Derfor er den internationale 

privatret en vigtig kilde i analysen. De internationale privatretlige regler anvendes ikke til at 

løse tvisten, men udelukkende til at fastlægge, hvilke nationale regler, der anvendes. 

Romkonventionen skal i denne sammenhæng behandles. I forhold til jurisdiktion er 

Retsplejeloven og Domsforordningen interessante. 

Den offentlige ret er et vigtigt element på et socialt netværk, hvor der foregår behandling af 

personlige oplysninger. Hvorledes denne behandling finder sted i tilknytning til den danske 

lovgivning, herunder Persondataloven, er centralt i denne fremstilling. En kilde, der vil blive 

brugt i afhandlingen, er forarbejderne til Persondataloven, som vil give et indblik i, hvilke 

beslutninger der ligger til grund for loven, og hvad formålet med loven er. Nærværende lov 

ligger vægt på den registreredes rettigheder, samtykke og god databehandlingsskik, og disse 

emner kan belyse aktuelle tvistpunkter på Facebook. Persondataloven er europæisk, eftersom 

Persondatadirektivet 95/46/EF er implementeret heri og vægter derfor tungt. Men spørgsmålet 

er, om den er tilstrækkelig i forhold til at kunne beskytte den danske bruger mod Facebook. 

Datatilsynet og Artikel 29-gruppens udtalelser er relevante i denne sammenhæng. Ligeledes 

er en sag fra Canada om behandling af personoplysninger på Facebook aktuel. 

Generalklausulen i Markedsføringslovens § 1 har et så bredt anvendelsesområde, at den kan 

bruges i mange konkrete tilfælde, derfor er loven relevant, når brugeren ikke kan beskyttes 

ved hjælp af andre specifikke bestemmelser. Forbrugerombudsmanden laver blot vejledninger 

men arbejder med hjemmel i netop Markedsføringsloven, så hans vejledninger vægter tungt. 

Forbrugerombudsmanden kan bruges, ligesom Aftalelovens § 36, når brugeren skal beskyttes.  

3.2. Økonomisk metode 

Formålet med den økonomiske del af opgaven er at undersøge, hvem børn er, og hvorfor de er 

interessante at beskæftige sig med i forhold til sociale netværkstjenester, og hvad deres 

motivation er. Desuden vil vi undersøge hvilke reklamefremstød, der er mulige på Facebook, 

og hvilke konsekvenser den direkte og specifikke markedsføring har.  

Vi har i dette speciale valgt at anlægge en deduktiv tilgang til problemstillingen. Deduktion 

definerer vi med udgangspunkt i Henning Olsens metodeforskning, hvor en deduktiv tilgang 

til kvalitativ forskning betyder, at man undersøger problemstillingen ud fra teoretisk eller 
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anden forståelse.4 Mere specifikt betyder det for os, at vi har en deduktiv tilgang, idet vi fra 

starten har valgt at anvende teorier, modeller og forskning som grundlag for vores 

økonomiske analyse. Modsat den deduktive metode findes den induktive tilgang, hvor man 

indsamler en stor mængde oplysninger, hvor man kan registrere et mønster, således at der kan 

sluttes nogle generelle konklusioner.5 Ud over de teoretiske rammer har vi desuden benyttet 

os af empiriske dataindsamlinger inden for de ovenstående emner således, at de modeller, der 

danner baggrund for analyserne, er en blanding af teori og empiri. 

3.3. Dataindsamlingsmetoder 

Heine Andersen skelner mellem tre typer af dataindsamlingsmetoder. Den dokumentariske 

metode, den observerende metode og spørgende metode.6 Valg af dataindsamlingsmetode 

afhænger af undersøgelsens formål, problemstilling samt den mængde af ressourcer og tid, 

man har til rådighed. I specialet har vi valgt at benytte en kombination af den dokumentariske 

og observerende metode. Senere vil vi komme ind på, hvorfor den spørgende metode ikke 

indgår som en del af vores speciale. 

3.4. Den dokumentariske metode 

Den dokumentariske metode bruges som den primære kilde til specialets dataindsamling. 

Materialet er data i form af faglitteratur, artikler, rapporter og internetsider omhandlende 

forbrugersocialisering, børn og unge, Facebook, markedsføring, Word-Of-Mouth, og adfærd. 

Fordelen ved at benytte den dokumentariske metode er, at man herved kan drage nytte af 

andres viden og ekspertise. 

3.5. Den observerende metode 

Den observerende metode anvendte vi ved deltagelsen i konferencen ”Sunde børn, overvægt 

og markedsføring ” Arrangeret af Forum for Fødevarereklamer. De deltagende virksomheder 

repræsenterede et bredt udsnit af forskellige brancher. Dette seminar gav os et indblik i, at 

bekymringerne er store i forhold til sociale netværkstjenester, deres specifikke reklamer og 

børns påvirkning heraf.   

                                                            
4 Henning Olsen (2002). 
5 Henning Olsen (2002). 
6 Heine Andersen (1994). 
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Vi deltog også i et samråd, hvor Justitsministeren samt Videnskabsministeren fik stillet 

spørgsmål om Facebook og beskyttelsen af børn og unge herpå. Dette gav et indblik i 

hvorhenne den danske regering står i forhold til regulering på området, og hvorledes de gerne 

vil beskytte børn og unge. 

Vi deltog også i ForbrugerForums Debatdag om misbrug af personlige oplysninger, hvor 

debatten handlede om, hvordan børn på sociale netværkssteder som Facebook kan beskyttes. 

Vi anvender endvidere den observerende metode ved at se på Facebook som case. 

En ulempe forbundet med den observerende metode er, at den bygger på vores iagttagelse og 

vores subjektive vurderinger. Forhold vi finder enkle og nemme ved Facebook opfattes 

nødvendigvis ikke på samme måde af andre. Vi har dog bestræbt os på at forholde os så 

objektive og professionelle som muligt. 

3.6. Den spørgende metode 

Vi har ikke valgt at understøtte vores dokumentariske og observerende metode med 

interviews. En spørgende metode kræver, at målgruppen er statistisk repræsentativ ved 

spørgeskemaer, og vi har med baggrund i vores uddannelse ikke de rette forudsætninger for at 

udarbejde spørgeskemaer rettet mod børn. Metoden skal være kvalitativt, hvilket ville betyde, 

at vi skulle interviewe mange mennesker. Det kræver en bred målgruppe af børn, som ikke er 

umiddelbar tilgængelige.  

3.7. Vurdering og kritik af teori 

I dette afsnit vurderer og kritiserer vi overordnet den anvendte teori i specialet. Yderligere 

kritik findes i specialets respektive kapitler. 

Deborah R. Johns forbrugersocialiseringsteori er den nyeste på området, men den er udviklet i 

1999, og det kan antages, at børn og unges adfærd har ændret sig siden. 

For at finde frem til de forskellige typer af børn, der færdes på Facebook, ser vi på 

diffusionsteorien, som blev udviklet af Everett M. Rogers og senere videreudviklet af Martin 

Lindstrøm. Vi opfatter dog de to teorier som en anelse forenklede og lineære, og en konkret 

kritik rettet mod Martin Lindstrøm vil ske i afsnittet 13.2. Diffusionsteorien. Derfor anvender 

vi Morten Bays inddeling af forskellige typer af børn, der færdes online, da han giver et mere 
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nutidigt og opdateret syn herpå. Ud fra en diskussion af disse teorier, vil vi komme frem til 

hvilken type børn, der færdes på Facebook. 

For at finde frem til hvad der motiverer børn til at færdes på Facebook, bruger vi en ny og 

tilpasset udgave af Maslow’s behovspyramide, da vi ikke længere finder Maslow’s 

behovspyramide tilstrækkelig på alle niveauer. 

4. Det empiriske felt 

Facebook bliver først og fremmest brugt til at vedligeholde og synliggøre de venner, man 

allerede har i sit offline sociale netværk. Der kan dog ofte også være meget perifere 

bekendtskaber, hvilke man nu via Facebook betegner som ens ”venner”. Via Facebook søger 

brugeren altså ikke at netværke med helt fremmede mennesker. En karakteristika ved et 

socialt netværkssted er, at det gør det muligt for brugeren at vedligeholde og synliggøre deres 

sociale netværk.7 

“Facebook is a social utility that connects people with friends and others who work, study 

and live around them.People use Facebook to keep up with friends, upload an unlimited 

number of photos, share links and videos, and learn more about the people they meet.” 

(www.facebook.com) 

 

Facebook er bygget op på den måde, at netværket består af nogle synlige profiler, hvor man 

har mulighed for at se hinandens vennelister. På profilerne mellem venner, er det muligt at 

udfolde sig skriftligt og visuelt. På sin egen profil kan man ”type oneself into being.”8 Det 

første, man sørger for, når man bliver medlem af et socialt netværkssted, er at oprette sin 

profil, udfylde den med personlig information, såsom alder, by, fødselsdag, søskende, 

interesser, arbejde, studie, billeder, hvorefter man begynder at identificere egne venner og 

tilføje dem til sin venneliste. På den måde får man adgang til deres profiler, samt deres 

vennelister.  

Det er muligt at begrænse profilens tilgængelighed overfor andre via Privacy Settings. 

Standarden på Facebook er dog, at din profil er åben, hvilket vil sige, at alle kan se hele din 

profil, dette skal man selv aktivt regulere. Det er muligt at skrive beskeder, sende links og 
                                                            
7 Danah Boyd (2007). 
8 Danah Boyd (2007). 
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billeder direkte på sine venners profiler, hvilket kaldes vægbesked. Facebook gør det muligt at 

vedligeholde og synliggøre ens sociale netværk.  

Facebook fik rigtig fodfæste i Danmark i juni 2007, og ekspansionen har været ubeskrivelig 

stor og hurtig. I juni 2007 havde 30.000 danskere tilmeldt sig brugen af Facebook, i januar 

2008 var tallet 200.000 og i dag har over 2 millioner danskere en profil på den sociale 

netværksside.9 Med så stor tilslutning, kan vi argumentere for at, Facebook har formået at 

appellere bredt i Danmark og har ramt den kritiske masse. 

Facebook blev grundlagt af Mark Zuckerberg, som dengang studerede på Harvard 

University.10 Netværket hed thefacebook.com og var et lukket netværk kun for 

Harvardstuderende. For at blive medlem, krævede det i længere tid en 

universitetsmailadresse. I opstarten skete der en del ændringer, navnet blev ændret til 

Facebook, og netværket blev udvidet til universiteterne Yale, Columbia og Stanford. 

Facebook havde altså styr på funktionaliteten og brugerkulturen men havde en begrænset 

brugergruppe i forhold til MySpace og Friendster,11 hvilket muligvis er det, der kan tilskrives 

Facebooks stadige succes. Senere blev der åbnet op for alle med en gyldig e-mailadresse, som 

vi kender det i dag.  

Christian Peytz, der er formand i Foreningen for Danske InternetMedier (FDIM) udtaler, at 

der er over 160 millioner profiler på Facebook og mener, at danskerne bruger omkring 24 

millioner timer om måneden på Facebook. 

Facebook’s standardapplikationer er billeder, nyheder, grupper, begivenheder og muligheden 

for at sende et link til vennerne. Der er også mulighed for at udvikle applikationer til 

Facebook. Dermed er mange virksomheder blevet applikationsudviklere, hvilket viser sig at 

have en stor værdi for dem. Disse applikationer åbner op for brugeres profil og dermed 

information, samtidig med at man giver applikationen og dermed virksomheden lov til at se 

alle ens venners profiler og information. Information fra ens profil lagres hos de pågældende 

virksomheder, hvilket giver dem et arkiv med nyttig viden om forbrugeren. Det er dog de 

færreste Facebook medlemmer, der ved, at det er virksomheder, der står bag de forskellige 

applikationer i form af quiz, dating sider osv. 

                                                            
9 Ifølge www.tweetr.dk. 
10 http://www.facebook.com/press/info.php?execbios=. 
11 Danah Boyd (2006). 
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Hjemmesiden er delt op i nogle hovedelementer. Facebook’s startside er det, brugeren først 

ser, når vedkommende går online. Hovedmenuen i toppen af brugerens personlige startside 

byder på nogle valgmuligheder; man kan gå ind på sin profil, sine venners profiler, sin 

indbakke eller sine indstillinger. I en menubar i profilens venstre side kan man se nyheder, 

billeder, links og andre personlige applikationer. Startsiden og brugerens personlige profilside 

er de to vigtigste sider på det sociale netværk. 

Facebook har ikke gjort det muligt at lave en personlig ekspressiv brugerprofil, som 

eksempelvis MySpace og Arto har. På Facebook er der en række standardfunktioner og 

typografier og derud over en masse applikationer, hvis indhold og stil bestemmes af deres 

producenter. I starten var tanken, at Facebook ikke ville slå igennem, i forhold til hvad 

MySpace og Arto havde gjort, fordi det kreative element forsvinder på Facebook, og 

Facebook’s brugerflade fremstår dermed mindre fleksibel.  Dette har imidlertid vist sig at 

være en fordel, da brugerfladen tiltaler alle. 

Vennerne, som fremgår af brugerens venneliste, er et meget vigtigt element for brugeren, da 

den katalogiserer de sociale relationer, som brugeren linker til. Signalværdien i vores sociale 

netværk er meget vigtig i den fysiske såvel som den virtuelle verden.12 De venner, man har 

tilføjet på sin profil, siger en del om hvilken person man er. Vennelisten er derfor en vigtig del 

af det billede, man fremstiller på Facebook. Profilbilledet er det element, der giver profilen 

mest personlighed. Sammen med de faktuelle oplysninger fungerer det som brugeres digitale 

signatur, som kan vises frem for hele netværket. 

Der findes mange muligheder for at dele information på Facebook.  Brugerne udvikler 

applikationer, som har et underholdende sigte såsom videoklip, quiz og test. Der bliver også 

produceret relevant information af brugerne. Det er billeder af dem selv, vennekredsen og 

familien. Når billederne er publiceret, vil de automatisk dukke op som en nyhed på venne-

netværkets startside, som er brugernes personlige nyhedsoversigt. Dette sker, medmindre 

brugeren selv har været inde under indstillinger og begrænset hvilken information, der skal ud 

til hvilke venner. Eksempelvis er det muligt at opdele sine venner i grupper som skole, fritid, 

familien osv. Det er altså muligt at oploade billeder fra søndagens barnedåb, uden at alle ens 

venner får adgang til disse. Det er populært er tagge folk på billeder, hvilket vil sige, at den, 

som er afbilledet, bliver navngivet af vedkommende, som oploader billedet. Når denne 
                                                            
12 Judith Donath, & Danah Boyd (2004). 
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navngivning har fundet sted, linker den til den taggedes profil. Det er også muligt at 

kommentere billederne. 

Der er forskellige muligheder for kommunikation blandt Facebook brugerne. Det er muligt at 

chatte med hinanden på f.eks. Facebook Chat. Der er også mulighed for at skrive indlæg på 

gruppers debatforum eller sende emails til hinanden fra Facebooks indbakke. Væggen gør det 

muligt at sende beskeder på sine venners væg. Disse funktioner gør det muligt at 

kommunikere asynkron over tid. Væg - og debatforumfunktionerne skaber mulighed for 

nogle-til-nogle-kommunikation, mens chatfunktionen og indbakken giver mulighed for en-til-

en-kommunikation. Beskederne, som sendes til væggene, bliver offentlige på startsiden samt 

på modtagerens profil. Der kan stilles spørgsmålstegn til, om brugerne opfatter denne 

kommunikation som halvoffentligt, da det ofte kan virke som private samtaler. 

Når man bliver medlem af Facebook, findes der en del standardindstillinger, som brugeren 

kan ændre på for at begrænse profilens tilgængelighed. Når man bliver medlem, er profilen 

åben for ens netværk og venner, det vil sige, at al information er synlig for alle i ens netværk, 

samt venne-netværket. Det er muligt at regulere dette under Privacy Settings. Her er det 

muligt at åbne profilen op, så venners venner også kan se profilen eller begrænse den og 

brugertilpasse den, så det er særligt udvalgte, der kan få lov til at se billeder, vægbeskeder, 

statusopdateringer, personlig information, arbejdsinformation, videoer osv. Når profilen bliver 

tilgængelig for ens venner, eller særligt udvalgte venner bygger det på en vis tillidsrelation. 

Det er dog ikke muligt at kontrollere ens venners handlinger. De kan frit oploade og dele 

materiale om hinanden uden nogen form for tilladelse. Denne deling bliver publiceret på 

vennernes startside og er til skue for netværket uden kontrol eller tilladelse. Det er altså ikke 

muligt at kontrollere, hvad vennerne ligger ud af informationer om én. Det er ikke muligt at 

slette billeder af sig selv, som andre har oploadet. Dele af ens privatliv på Facebook afhænger 

af vennernes Privacy Settings. I delingsprocessen bliver den offentliggjorte information først 

og fremmest lagt ud på den persons profil, som deler informationen og ikke på den persons 

profil, som informationen omhandler. Dette giver netværket mulighed for at få adgang til 

information, der kan omhandle tredjepart. Det er altså muligt, at andre får adgang til 

personlige informationer uden tilladelse. Begrebet bliver betegnet som Co-owend 
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Information,13 som betyder, at vi har delt med andre eller de med os. Ved at dele denne 

private information bliver vi inkluderet i samme sfære. Der kan opstå problemer, hvis der er 

forskellige opfattelser af denne sfære. Da vi føler ejerskab over vores private information, vil 

vi helst være i stand til at kontrollere, hvad folk ved om os, og vi føler nogle har brudt ind i 

vores private sfære når vi finder ud af, at de ved noget uden vores tilladelse. Risikoen for 

manglende kontrol over vores private informationer gælder også i forhold til Facebook, som 

har rettighederne til den information, vi deler på profilen.14 

Facebooksystemet giver mulighed for social interaktion med gamle venner og bekendte og 

giver derved flere muligheder for at kommunikere, hvilket kan medføre potentielle 

privatlivsproblematikker. Mulighederne for at udfolde sig selv og strukturere profilen er få, 

idet man kun kan til - og fravælge de allerede fastsatte standardfunktioner og applikationer. 

Funktionerne til profilering på Facebook kan lægge op til nogle problematikker, der drejer sig 

om, at man fremstiller sig selv overfor et bredt og ukendt publikum. Informationsdelingen på 

Facebook er hovedsageligt deling af personlig information. Der er altså risiko for, at ens 

informationer cirkulerer i frit flow og er dermed ude af ens kontrol. 

Det er op til den enkelte bruger at være bevidst om konsekvenserne af informationsdelingen, 

samt at håndtere og kontrollere adgangen til egne private oplysninger og digitale fodspor.  

5. Den teoretiske ramme for privatretten 

De gældende aftaleretlige regler finder anvendelse på aftaler, der indgås online såvel som 

offline.15 Rene e-handelsvirksomheder, der indgår aftaler med forbrugere, er hermed 

underlagt en række forskellige regelsæt.16 Herunder Aftaleloven, Forbrugeraftaleloven og E-

handelsloven. I det følgende vil der ske en præsentation af disse tre love, og de regler, der er 

relevante i forhold til afgrænsningen, vil blive opstillet. Indholdet af aftalen mellem Facebook 

og brugeren ligger i vilkårene, derfor vil vi beskrive, hvad der skal til for, at et vilkår bliver 

vedtaget. Når et vilkår er blevet en del af en aftale, er dets gyldighed vigtig at behandle. 

Muligheden for at tilsidesætte et vilkår ved hjælp af Aftalelovens § 36 vil i den anledning 

                                                            
13 Sandra.Petronio (2002). 
14 Læs nærmere afsnittet 6.1. Anvendelsesvilkår fra den 1. maj 2009. 
15 Ruth Nielsen (2004). 
16 Lars Stoltze (2001). 
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blive forklaret. Til slut i teoriafsnittet vil vi anbringe de regler, der omhandler den 

erhvervsdrivendes pligt til at oplyse og forklare, hvorfor brugeren er forpligtet. 

5.1. Aftaleloven 

Hovedsageligt reguleres elektroniske aftaler efter Aftaleloven,17 som finder anvendelse på 

alle aftaler og andre retshandler.18 Reglerne bygger på et princip om aftalefrihed mellem 

parterne, det vil sige, at parterne frit kan indgå aftaler, som de selv ønsker.19 De er dog bundet 

af deres tilbud og accept heraf, jf. Aftalelovens § 1, pkt. 1. Bestemmelsen er, jf. ordlyden, 

præceptiv, og parterne kan derfor ikke aftale sig ud af denne regel. Den grundlæggende 

aftalefrihed i dansk lovgivning kan kun fungere optimalt, hvis parterne i en vis grad er 

jævnbyrdige.20 Begge parter skal have en vilje til at blive forpligtet21 og være i stand til at 

overskue aftalens konsekvenser – såvel de øjeblikkelige som de fremtidige.22  

                                                           

Den stigende brug af moderne teknologi og standardisering har dog indebåret, at det er blevet 

vanskeligere at afstemme den moderne kontraktprocedure i den efterhånden gamle aftalelov. 

5.2. Forbrugeraftaleloven 

Forbrugeraftalelovens anvendelsesområde er, jf. § 1 i loven, kun forbrugeraftaler, som 

defineres i § 3. Den ene aftalepart skal være en erhvervsdrivende, jf. lovens bemærkning nr. 

13. Hvis den erhvervsdrivende indgår aftaler efter § 3, så kontraherer virksomheden med en 

fysisk eller juridisk23 person, der handler udenfor sit erhverv. Forbrugeraftaleloven indeholder 

et beskyttende regelsæt,24 som ikke må fraviges til skade for forbrugeren, jf. lovens § 28, 

hvilket med andre ord betyder, at loven er præceptiv,25 og bestemmelsen er derfor gældende, 

selvom de berørte parter indbyrdes har lavet en anden aftale. Man kan således ikke på forhånd 

give afkald på de rettigheder, man måtte have i henhold til bestemmelsen. Nærmere behandler 

 
17 Susanne Karstoft (2004). 
18 Lennart L. Andersen (2001). 
19 Lennart L. Andersen (2001). 
20 Lennart L. Andersen (2001). 
21 Paul K. Andersen (2003). 
22 Lennart L. Andersen (2001). 
23 En juridisk person kan for eksempel være en virksomhed. 
24 Lennart L. Andersen (2001). 
25 Susanne Karstoft (2004). 
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loven aftaleindgåelse og omstændigheder, der medfører, at aftalen ikke er bindende for 

forbrugeren.26 

Endvidere er direktivet om fjernsalg27 implementeret i dansk ret ved en ændring af 

Forbrugeraftaleloven.28 Aftaler indgået ved fjernsalg er omfattet af Forbrugeraftaleloven, jf. 

lovens § 2, stk. 2, nr. 1. Disse regler behandler aftaler om varer, tjenesteydelser eller løbende 

levering af varer og tjenesteydelser, jf. Forbrugeraftalelovens § 4, som led i et system for 

fjernsalg, der ledes af den erhvervsdrivende. 

5.3. E-handelsloven 

Lov om tjenester i informationssamfundet (E-handelsloven), som gennemfører e-

handelsdirektivet29 i dansk ret,30 behandler alene den tjeneste, som tjenesteyder stiller til 

rådighed online.31 Herudfra kan både handel og markedsføring på Internettet være omfattet af 

loven.32 Endvidere er transaktioner mellem erhvervsdrivende og en forbruger omfattet.33 E-

handelsloven er som omtalt ovenfor en speciallov og går derfor forud for generelle love ved 

regelsammenstød. Anvendelsesområdet for E-handelsloven er tjenester i 

informationssamfundet. Dette begreb defineres i E-handelsloven § 2, nr. 1, og en tjeneste er 

omfattet af loven, hvis den opfylder kravene: 

”Enhver tjeneste, der har et kommercielt sigte, som leveres online […] på individuel 

anmodning fra tjenestemodtageren.” 

Det første krav omhandler et kommercielt sigte, og begrebet skal forstås på samme måde som 

et erhvervsmæssigt formål, og definitionen er derfor meget bred.34 Markedsføring er en 

kommerciel tjeneste efter E-handelslovens lovbemærkning nr. 10: 

                                                            
26 Lennart L. Andersen (2001). 
27 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7 af den 20. Maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med 
aftaler vedrørende fjernsalg. 
28 Ruth Nielsen (2004). 
29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel. 
30 Jacob P. Mathiasen (2004). 
31 Jacob P. Mathiasen (2004). 
32 Susanne Karstoft (2004). 
33 Ruth Nielsen (2004.) 
34 Jacob P. Mathiasen (2004). 
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”Ligeledes er reklamering og online-salg omfattet – også selv om den kommercielle 

kommunikation alene udgør en del af informationssamfundstjenesten.” 

Endvidere kræves det, at ydelsen stilles til rådighed online.35 Dette indebærer, at 

tjenestemodtageren og tjenesteyderen, der begge i loven defineres som en fysisk eller juridisk 

person,36 er adskilt i tid og rum, når markedsføringen sker. Endelig skal ydelsen være stillet 

til rådighed efter individuel anmodning fra modtageren.37 Et eksempel herpå kan være, når en 

bruger af en hjemmeside selv vælger at få stillet en online handlemulighed til rådighed.38 

En virksomhed skal efter E-handelsloven opfylde strengere krav, når den handler med 

forbrugere, jf. § 13, stk. 2.39. Når en virksomhed indgår en aftale, kan forbrugerbegrebet 

defineres forskelligt. Efter E-handelslovens § 2, nr. 5, identificeres en forbruger som værende 

en fysisk kontraherende person, der handler udenfor sit erhverv. I dansk civilret beskrives en 

forbruger som både fysisk og juridisk person.40 

5.4. Vilkår 

Når en aftale er gyldigt indgået, er det relevant at belyse, hvad den indeholder, og hvad der er 

vedtaget, da det er under disse betingelser, parterne forpligter sig. For at aftalen kan få det 

indhold, som den erhvervsdrivende ønsker, så skal denne, ifølge dansk lov, foretage bestemte 

foranstaltninger. På websider kan aftaler indgås ved at brugeren præsenteres for et tilbud, for 

eksempel muligheden for at oprette en profil. I denne forbindelse vil der være adgang til nogle 

standardvilkår, som brugeren kan acceptere ved et klik på et ikon,41 men denne accept kan 

også ske automatisk. På en hjemmeside har man en teknisk mulighed for at tvinge den anden 

part gennem alle bestemmelser, inden der er chance for at klikke ”OK”. Et klik med musen 

anses dog ikke for værende et tilstrækkeligt bindende løfte fra brugerens side.42 Der skal ligge 

en vilje bag. 

                                                            
35 Jacob P. Mathiasen (2004). 
36 Jacob P. Mathiasen (2004). 
37 Jacob P. Mathiasen (2004). 
38 Jacob P. Mathiasen (2004). 
39 Susanne Karstoft (2004). 
40 Ruth Nielsen (2004). 
41 Mads B. Andersen (2005). 
42 Mads B. Andersen (2005). 
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Det centrale element for fastlæggelse af aftalens indhold er tilbuddet. Ideelt set indeholder 

tilbuddet alle de oplysninger, som er nødvendige for, at der foreligger en aftale.43 Når en part 

benytter standardvilkår, så er disse ikke nøje indarbejdet i tilbuddet og er derfor forstyrrende 

for modparten.44 Når en webside typisk bruger standardvilkår, er det vigtigt at vide, hvornår 

disse vilkår er vedtaget som en del af aftalen. Den erhvervsdrivende skal bevise, at vilkårene 

er vedtaget, da det er den part, der hævder noget, der skal bevise, at det er sandt.45 Dette 

gælder også i forhold til uklarhedsreglen, som er lovfæstet i Aftalelovens § 38 b. Uklarheder 

bliver således fortolket til forbrugerens fordel. Bestemmelsens § 38 b, stk. 2, anfører 

endvidere, at den erhvervsdrivende skal udarbejde aftalen på en klar og forståelige måde. 

Den erhvervsdrivende bør tydeligt oplyse om vilkårene, inden accepten af aftalen afgives, 

hvis han ønsker, at vilkårene bliver en del af aftalen.46 Den erhvervsdrivende har oplyst 

tilstrækkeligt om sine vilkår ved, at forbrugeren kan klikke på et fremhævet link for at læse 

nærmere om dem.47 Det skal dog tydeligt fremgå af linket, hvad der linkes til.48 Brugeren bør 

let kunne opbevare og udskrive betingelserne samtidig med, at linket skal være let 

tilgængeligt på hjemmesiden på alle tidspunkter for eksempel i menuen.49 

Forbrugerombudsmanden50 foreslår endvidere, at alle aftalevilkår samles under et punkt.51  

Mange aftaler og ydelser bygger på en i forvejen udarbejdet kontrakt, som ikke ligger op til 

en forhandling.52 Disse standardkontrakter er gennemtænkt af en stærkere kontraktpart, der 

ikke nødvendigvis har afbalanceret indholdet i forhold til modpartens interesser. Men 

standardaftaler har en praktisk betydning i forhold til den stadig større brug af digitale 

medier.53 

Hvis standardvilkårene indeholder særligt byrdefulde vilkår, så skal disse fremhæves, for at 

de kan anses for vedtaget.54 Det afgørende er, hvad vilkåret indebærer. Placeringen af 

                                                            
43 Lennart L. Andersen (2001). 
44 Lennart L. Andersen (2001). 
45 Paul K. Andersen (2003). 
46 Kasper Heine (2002). 
47 Lars Stoltze (2001). 
48 Kasper Heine (2002). 
49 Kasper Heine (2002) . 
50 Læs mere om Forbrugerombudsmanden i kapitel 20. Forsøg på at beskytte brugeren. 
51 Forbrugerstyrelsen (www): ”Bliver man i forbindelse med aftaleindgåelsen gjort bekendt med aftalevilkårene” 
52 Som eksempel kan nævnes anvendelsesvilkårene på facebook.dk. Læs nærmere i afsnittet 6.1. 
Anvendelsesvilkårene den 1. Maj 2009. 
53 Lennart L. Andersen (2001). 
54 Lennart L. Andersen (2001). 
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vilkåret, skriftstørrelsen og mængden af oplysninger sammen med vilkåret kan også have 

betydning for vilkårets vedtagelse.55 Jo mere tyngende og uventet vilkåret er, jo større krav 

stilles til dets vedtagelse.56 

                                                           

5.5. Generalklausulen 

Aftalelovens § 36 er en såkaldt aftaleretlig generalklausul. 

 ”En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimelig eller i 

strid med redelige handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler.  

Stk. 2. Ved afgørelsen efter stk. 1 tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens 

indhold og senere indtrufne omstændigheder.”  

Denne bestemmelse er en specialregel og går derfor forud for generelle regler. 

Generalklausulen åbner muligheden for at erklære et løfte ugyldigt både pga. de 

omstændigheder, hvorunder det er tilblevet, pga. dets indhold, pga. mangler ved løftegiverens 

person eller pga. en kombination af flere af de nævnte faktorer. Det urimelige i at en person 

skal være bundet ved en aftale, vil ofte ligge i aftalens indhold. Det kan være usædvanlige 

eller overraskende vilkår, som er uredelige eller i strid med god skik. Urimeligheden kan også 

vise sig, hvis et vilkår er i strid med deklaratorisk lovgivning. Dette giver et fingerpeg om, at 

noget er forkert. Efter Aftalelovens lovbemærkning nr. 129 lægges der vægt på, om den, der 

har en overlegen stilling, udnytter den ved at bruge aftalevilkår, der giver ham en urimelig 

fordel. Et eksempel herpå kan være en erhvervsdrivende, der udnytter forbrugeren, når der 

indgås aftaler med standardvilkår.57 

I § 36, stk. 2,’s ”og senere indtrufne omstændigheder” ligger det klart, at § 36 rækker langt 

ind på det område, hvor man traditionelt har søgt at løse problemerne vha. læren om bristede 

forudsætninger. § 36 er således et alternativ til forudsætningslæren. Løfter kan være ugyldige, 

ikke blot pga. omstændigheder hvorunder de er tilblevet, men også pga. deres indhold, hvilket 

illustreres af reglen i Danske Lov 5-1-2 – alt er tilladt, medmindre det er forbudt. Domstolen 

har med Aftalelovens § 36 hjemmel til at ændre en aftale og kan vha. denne paragraf regulere 

og rykke aftalen, både op og ned. I forhold til aftalens indhold ser man først på hvilket 

 
55 Lennart L. Andersen (2001). 
56 Lennart L. Andersen (2001). 
57 Lennart L: Andersen (2001). 
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materiale, der udgør aftalen, og hvorvidt vilkårene skal fortolkes indskrænkende eller 

udvidende i forhold til retsvirkningerne. Hvis det ligger klart, at aftalen er indgået, kan man 

herefter tage stilling til, om vilkåret skal tilsidesættes efter § 36. I denne sammenhæng skal 

eventuelle anstrengte vedtagelseskonstruktioner imødegås. I forbrugeraftaler kan der dog ikke 

tages hensyn til senere indtrufne omstændigheder, som er til skade for forbrugeren, jf. 

Aftalelovens § 38 c, stk. 2. 

5.6. Oplysningspligt 

Forbrugeraftaleloven pålægger den erhvervsdrivende en pligt til at give forbrugeren en række 

oplysninger inden og efter aftaleindgåelsen. I henhold til Forbrugeraftalelovens § 11 skal 

tjenesteyderen blandt andet informere om sit navn, sin erhvervsmæssige hovedaktivitet og 

tjenesteydelsens karakter og væsentligste egenskaber. Oplysningerne skal gives i rimelig tid, 

inden aftalen indgås, og de skal være klare, tydelige og forståelige, så brugeren har mulighed 

for at få et overblik over aftalen.58 Ligeledes skal oplysninger være fremhævet, så forbrugeren 

ikke overser dem.59 Den erhvervsdrivende er med andre ord forpligtet til at gøre forbrugeren 

bekendt med vilkårene. Hvis forbrugeren ikke er forsynet med disse oplysninger, kan 

eventuelle aftalevilkår ikke gøres gældende mod forbrugeren. De nævnte oplysninger skal 

også gives efter aftalens indgåelse, jf. Forbrugeraftalelovens § 12, stk. 3. 

Ifølge E-handelslovens § 7, stk. 1, har den erhvervsdrivende en generel oplysningspligt. Den 

indebærer, at forbrugeren skal oplyses om tjenesteyderens navn, fysiske adresse såvel post-

adresse og gives andre oplysninger, som gør det muligt for kunden at komme i kontakt med 

den erhvervsdrivende. Oplysningerne skal fremgå læsevenlige og være let tilgængelige,60 

hvilket betyder, at lovpligtige oplysninger skal stå samlet på hjemmesiden.61 Ifølge E-

handelslovens § 10, stk. 1, nr. 1-4, har den erhvervsdrivende pligt til at oplyse kunden om de 

forskellige tekniske led i kontrakten på en tydelig og forståelig måde. 

 

 

 
                                                            
58 Forbrugeraftalens § 11, stk. 3. 
59 Læs nærmere i afsnittet 5.4. Vilkår. 
60 Susanne Karstoft og Dansk IT (2003). 
61 Jacob P. Mathiasen (2004). 
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5.7. Forpligtende handlinger 

Vilkår er som skrevet ovenfor bindende, hvis de er kendte og skal ligeledes være accepteret.62 

Forbrugeren bør derfor aktivt bekræfte betingelserne, inden denne føres videre til næste skridt 

i processen.63 Det er afgørende, at forbrugeren ikke er i tvivl om, at der accepteres under de 

vilkår.64 Det vil stå klart for brugeren, at der indgås en bindende aftale og på de nævnte 

vilkår, når denne foretager en aktiv handling ved at klikke på et ikon med teksten: ”Ja, jeg 

accepterer vilkårene”. Ud fra denne handling vil vilkårene være omfattet af aftalen.65 

Forbrugerombudsmanden foreslår, at hjemmesiden indrettes således, at kunden aktivt skal 

angive, at vedkommende accepterer de vilkår, der er henvist til for eksempel ved markering 

med et flueben.66 

Udgangspunktet er, at en part kun kan bindes af det indhold, som han kender eller burde have 

viden om.67 Vilkårene er også bindende, selvom forbrugeren ikke har læst dem men bare 

klikket ”Ja, jeg accepterer vilkårene”, da forbrugere, der foretager den handling, burde være 

bekendte med betingelserne. 

6. Facebook 

Når en dansker går ind på facebook.dk, har han mulighed for at oprette en profil.  

”Det er gratis, og alle kan tilmelde sig.”68  

Brugeren skal oplyse sit fulde navn, køn, en gyldig e-mailadresse og sin fødselsdag. Men 

brugeren får mulighed for at skjule dele af denne information på den personlige profil, læs 

nærmere herom i kapitel 4. Det empiriske felt. 

Aftaleindgåelsen sker, idet brugeren opretter en profil på websiden, og indholdet af denne 

aftale forefindes i anvendelsesvilkårene. Nederst på startsiden er en menu med forskellige 

                                                            
62 Kasper Heine (2002). 
63 Kasper Heine (2002). 
64 Lars Stoltze (2001). 
65 Lars Stoltze (2001). 
66 Forbrugerstyrelsen (forbrug.dk). 
67 Kasper Heine (2002). 
68 www.facebook.dk. 
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emner, og et af disse hedder Vilkår og indeholder aftalen mellem virksomheden Facebook og 

brugeren.69  

I denne fremstilling tager vi udgangspunkt i de nugældende anvendelsesvilkår, som i 

skrivende stund er fra den 1. maj 2009. Vi vil i denne sammenhæng lave en sammenligning 

med de foregående vilkår, som gjaldt fra den 23. september 2008 frem til den 1. maj 2009. 

Der vil således blive refereret til henholdsvis de nye og de gamle vilkår. Bliver vilkårene 

ændret igen inden færdiggørelsen af denne fremstilling, vil disse nykomne vilkår ikke blive 

behandlet.  

Sammenligningen af de nye og gamle vilkår er interessant, da der er tale om to aftaler, der 

umiddelbart er forskellige, men en analyse af vilkårene vil vise, om aftalerne er lige så 

forskellige, som de ser ud til.70 

6.1. Anvendelsesvilkår fra den 1. Maj 2009 

De nye vilkår indledes ikke med en opfordring til at læse dokumentet, der skrives blot, at man 

accepterer vilkårenes indhold ved brugen af Facebook. Der står dog en opfordring til at læse 

Privacy Policy, hvor de ligger vægt på privatlivet.71 

”This Statement of Rights and Responsibilities (”Statement”) derives from the Facebook 

Principles, and governs our relationship with users and others who interact with Facebook. 

By using or accesing Facebook, you agree to this Statement.” 

Når den danske bruger opretter en profil på facebook.dk, tilkendegiver han at have accepteret 

anvendelsesvilkårene. Vedvarende brug af websiden udgør en stiltiende accept af vilkårene og 

dermed aftalen mellem Facebook og brugeren.  

Passagen “Sharing your content and information” anfører, at brugeren ejer det indhold, han 

ligger på Facebook, men virksomheden kræver en vidtgående brugsret hertil. 

Problemstillingerne på dette sted i forhold til den danske Ophavsretslov vil blive behandlet i 

kapitel 7. Ophavsret. Aftalen indeholder også en bestemmelse om den kommercielle 

anvendelse af brugerens oploadede værker og materiale, som vil blive behandlet i kapitel 7. 

                                                            
69 www.facebook.dk. 
70 Se Bilag. 
71 Læs nærmere i afsnittet 16.2. Privacy Policy og anvendelsesvilkårene. 
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Som bruger af Facebook forpligter man sig til ikke at opgive falske oplysninger om sig selv, 

jf. passagen ”Registration and Account Security”. Brugeren skal mindst være 13 år for at 

kunne oprette en profil.72  

Ifølge ”Amendments” har brugerne mulighed for at protestere mod ændringsforslag, men det 

kræver, at 30 % af alle aktive registrerede brugere skal stemme. Tal fra den 17. juli 2009 

anfører, at der er 250 mio. aktive brugere på Facebook. Derfor skal 75 millioner mennesker 

protesterer, før en ændring sker. Læs nærmere om brugerens indflydelse i Kapitel 21. 

Facebook og fremtiden.  

Aftalen indbefatter også en lovvalgs – og værnetingsaftale, som indebærer, at eventuelle 

tvister mellem Facebook og brugeren skal afgøres ved en amerikansk domstol og ved hjælp af 

amerikansk ret. Problematikkerne heromkring vil blive behandlet i kapitel 9. Lovvalg, 

værneting og håndhævelse.  

Anden sidste afsnit i vilkårene indeholder en definitionsoversigt. Man kan undre sig over, at 

virksomheden har valgt at skrive denne forklaring i slutningen af aftalen. Risikoen for at 

brugeren, som handler udenfor sit erhverv, ikke forstår sammenhængen, er stor. Hvis en 

forklaring af anvendte udtryk var at finde i starten af aftalen, ville indholdet og 

konsekvenserne fremstå mere klart og tydeligt.  

Under punktet ”Other” fastlægges det, at i tilfælde af at dele af aftalen ikke er gyldige, står 

den resterende del stadig ved magt. Som i Aftalelovens § 36 kan en aftale delvis tilsidesættes. 

Således kan Facebook støtte ret på andre dele af aftale, selvom en domstol har afgjort, at én af 

præmisserne er urimelige.  

Udover de nævnte afsnit indeholder aftalen også passager, som er henvendt til brugere af 

Facebook, der ikke er private. Men fokus i denne fremstilling er den private bruger, så 

annoncører og lignendes retsstilling vil ikke blive behandlet jf. afgrænsningen. 

6.2. Vilkårene og danske regler 

Hvis brugeren ikke har læst anvendelsesvilkårene, er han ikke i stand til at overskue 

konsekvenserne af aftalen. Men brugeren er stadig forpligtet i henhold til aftalen. Facebook er 

                                                            
72Læs nærmere aldersgrænsen i afsnittet 14.2. Analyse af Forbrugersocialisering.  
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amerikansk og skal derfor ikke automatisk følge dansk lovgivning.73 Men både 

Forbrugeraftaleloven og E-handelsloven har implementeret europæisk lovgivning, og der kan 

argumenteres for, at disse regelsæt derfor vægter tungt. I begge love forefindes en 

oplysningspligt, som beskrevet i teorien. Men Facebook har ikke et dansk support-nummer, 

man kan ringe til, eller en e-mailadresse, der ender på dk. Med netværket Facebook er der tale 

om en gratis tjeneste, og det kan derfor hævdes, at oplysningspligten ikke er lige så relevant, 

som hvis der var tale om en købt vare. 

I forhold til danske formkrav er aftalen mellem Facebook og brugeren bindende. Men det er 

virksomheden, der skal bevise, at vilkårene er en del af aftalen, og uklarheder heromkring er 

til brugerens fordel. For eksempel er vilkåret om den vidtgående brugsret tyngende, og der 

kan derfor stilles større krav til dets vedtagelse.74 Facebook fremhæver ikke vilkårenes 

eksistens på websiden,75 men brugeren burde læse og kende indholdet af aftalen.  

Aftalen mellem Facebook og brugeren er som sagt indgået, når profilen oprettes, hvilket gør 

indholdet heraf relevant i forhold til Aftalelovens § 36. Den yderliggående licens, som 

behandles i kapitel 7. Ophavsret, er en urimelig del af aftalen og kan eventuelt tilsidesættes. 

Det er blandt andet ubilligt, hvis Facebook bruger privat materiale kommercielt uden at 

kompensere brugeren for det. Men et gennemgående problem er håndhævelsen af danske 

regler overfor den amerikanske virksomhed, og dette vil blive belyst i kapitel 9. Lovvalg, 

værneting og håndhævelse.  

De nye vilkår bygger på Facebook Principles, ti principper som Facebook har opstillet. Her 

ligger de vægt på retten til deling af information såvel som sletning af det.76 Problemet med 

Facebook har netop været, at de ikke sletter den information, brugeren fjerner fra sin profil. I 

februar fjernede Facebook en sætning i de daværende vilkår. Ifølge sætningen mistede 

Facebook brugsretten over personlige oplysninger, når brugeren slettede sin profil. Da 

Facebook fjernede sætningen, blev de mødt med hård kritik fra mange sider overalt i verden. 

Efter fjorten dage besluttede Facebook sig for at genindføre sætningen i deres vilkår. Mange 

tog det som en stor sejr for brugeren, men problemet var, at Facebook stadig måtte bruge al 

information fra brugeren ifølge resten af vilkårene.  

                                                            
73 Læs nærmere i afsnittet 10.2. Lovvalg. 
74 Læs nærmere i afsnittet 7.4. Overdragelse af rettigheder. 
75 www.facebook.dk. 
76 Læs nærmere i afsnittet 16.1. Facebook Principles.  
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I de nyopstillede principper står følgende sætning: 

”They should have the freedom to share it with anyone they want and take it with them 

anywhere they want, including removing it from the Facebook Service.”77 

Ved denne formulering erklærer Facebook, at de har gennemtænkt den problemstilling, de 

blev kritiseret for tidligere på foråret. Dette viser, at kritikken i medierne har en effekt, at det 

betaler sig at ”slå på trommer” i pressen. Den massive kritik i medierne kan være en fornuftig 

forklaring på ændringen af anvendelsesvilkårenes udseende den 1. maj i år. Læs nærmere om 

brugerens indflydelse i kapitel 21. Facebook og fremtiden.  

6.3. Sammenligning af de to aftaler 

Generelt er de nye vilkår pakket pænere ind og skrevet mere til virksomhederne bag 

applikationerne end til de private brugere. Hvilket kan ses i følgende afsnit i vilkårene: 

“Special provision applicable to developers/operators of applications and websites” og 

“Special Provisions applicable to advertisers”.78 Sproget er mere professionelt, og der ligges 

tilsyneladende op til, at det er fagfolk, der skal læse det. Vilkårene forefindes heller ikke 

længere på dansk, og derved får den danske bruger direkte adgang til den eneste juridisk 

bindende version, som er den engelske. De dansksprogede vilkår er således ikke længere et 

argument for at anvende dansk lov. Læs nærmere om lovvalget i kapitel 9. Lovvalg, 

værneting og håndhævelse. 

De tidligere vilkår var mere kringlet formuleret og med lange sætninger, hvilket gav et knap 

så fagligt indtryk:  

”Ved anvendelse af tjenesten eller webstedet garanterer du, at du er mindst 13 år og går på 

en ungdoms – eller videregående uddannelse eller at du er mindst 18 år, og at du accepterer 

og retter dig efter betingelserne i denne aftale.”79  

I modsætning til de tidligere vilkår står der nu ikke en længere forklaring på, hvilke krav en 

umyndig skal opfylde. Man skal blot være 13 år for at anvende netværket, jf. passagen 

”Registration and Account Security”. 

                                                            
77 Facebook Principles. 
78 Anvendelsesvilkår den 1. maj 2009. 
79 Anvendelsesvilkår den 23. september 2009. 
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I de gamle vilkår var der en bestemmelse om, at løsningen af en konflikt kunne ske ved hjælp 

af voldgift. Denne bestemmelse er nu undladt. Måske vil virksomheden være sikker på, at en 

eventuel tvist bliver løst af den amerikanske domstol.  

I de gamle betingelser var vilkårene samlet i ét punkt i menuen, men det lå allernederst på 

siden, og de informerede ikke brugeren om eventuelle ændringer. På nuværende tidspunkt 

ligger vilkårene også nederst på hjemmesiden, men ifølge passagen ”Amendment” vil 

brugeren blive underrettet om ændringer. Og rent teknisk ville det ikke være et større problem 

for en tjenesteudbyder som Facebook at annoncere nye vilkår på brugerens profil. Ved brugen 

af passiv accept kan det være tvivlsomt, om fremtidige ændrede vilkår kan anses for at være 

en del af aftalen. 

7. Ophavsretten 

Netværksdannelsen på Internettet er en stor udfordring for ophavsretten. På den ene side ses 

en konstant udvikling af nye medier og på den anden side en langsommelig 

lovgivningsproces, der har svært ved at følge med. Internettet er en global platform for 

markedsføring og teknisk set er der rig mulighed for at manipulere og dermed krænke andres 

værker. Ophavsretten og undtagelser hertil er udtryk for en nøje afvejning af på den ene side 

hensynet til ophavsmanden og dennes rettigheder og på den anden side hensynet til 

offentlighedens adgang til information. Det er derfor en balancegang at tilgodese forskellige 

interesser.80 

I det følgende vil vi beskrive hvilke rettigheder, brugeren af Facebook har som ophavsmand i 

forhold til dansk lovgivning, og under hvilke bestemmelser disse rettigheder bliver beskyttet. 

Der vil således blive forklaret, hvordan en overdragelse af rettigheder sker og hvilke grænser, 

der er for anvendelsen af Ophavsretsloven.  

7.1. Grundlæggende   

Den, der frembringer et værk, har ophavsret til værket jf. lovens § 1 og betegnes 

ophavsmanden. Kravet om originalitet omhandler blot, at man ikke må efterligne andre. 

Ophavsretten er en efterligningsbeskyttelse og opstår formfrit og varer i 70 år efter 

ophavsmandens død, jf. Ophavsretslovens § 63. 

                                                            
80 Jan Trzaskowski (2008). 
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7.2. Ideelle og økonomiske rettigheder 

En ophavsret indebærer både økonomiske og ideelle rettigheder. Den økonomiske eneret er en 

eneret til eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden, som indebærer, at 

værket kan spredes, vises eller fremføres offentligt. Disse handlinger er forbeholdt 

ophavsmanden, men han kan give samtykke til, at andre udfører dem.  

De ideelle rettigheder indebærer blandt andet en paternitetsret, og derved menes en ret eller et 

krav på at blive navngivet i overensstemmelse med god skik. God skik betyder en ”rimelig og 

hæderlig handlemåde”, dette fremgår af lovmotiverne.81 Derudover har ophavsmanden en 

respektret, også kaldet droit moral, hvilket betyder, at værket ikke må ændres eller gøres 

tilgængelig for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende. En 

krænkende sammenhæng kan for eksempel ske, hvis værket bruges i reklamesammenhæng.  

Fotografier er ifølge Ophavsretslovens § 70 beskyttet mod eksemplarfremstilling og 

tilgængeliggørelse for almenheden. Beskyttelsen varer, indtil 50 år er forløbet efter udgangen 

af det år, fotografiet blev fremstillet, jf. § 70, stk. 2. Dette gælder også private feriebilleder, 

som er lagt på Internettet jf. Jan Trzaskowski (2008).  

7.3. Markedsføring 

Hvis materialet ikke er beskyttet efter Ophavsretsloven, er Markedsføringsloven et godt 

supplement, hvor produkter uden originalitet men med et vist særpræg kan nyde beskyttelse 

mod efterligninger. Markedsføringsloven regulerer mere vidtfavnende, end immaterialretten 

gør. På Internettet har man rig mulighed for at anvende andres materiale, der nødvendigvis 

ikke er ophavsretligt beskyttet, men hvor handlingen kan være i strid med god 

markedsføringsskik. Markedsføring skal i denne sammenhæng forstås som enhver handling, 

der sker i erhvervsøjemed.82 Generalklausulen i Markedsføringslovens § 1 kan således være 

anvendelig i mange konkrete tilfælde. 

7.4. Overdragelse af rettigheder  

Ophavsretten er en formueret og kan derfor overdrages. Denne overdragelighed følger af 

Ophavsretslovens § 53, og ophavsmanden kan således helt eller delvist overdrage sine 

                                                            
81 Jan Trzaskowski (2008). 
82 Jan Trzashowski (2008). 
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rettigheder efter loven. Hvad der præcist er overdraget, afhænger af aftalen. De rettigheder, 

der ikke overdrages, bliver hos ophavsmanden, som kan vælge at overdrage dem til andre. 

Når en overdragelse er begrænset, er der tale om en licens. Eneret betyder, at ophavsmanden 

ikke må overdrage den samme ret til andre.  I denne sammenhæng er 

specialitetsgrundsætningen i Ophavsretslovens § 53, stk. 3, relevant. Ifølge denne 

bestemmelse må erhververen kun råde over de rettigheder, der omfattes af aftalen. 

Aftaleerhververen må således ikke anvende værket på en anden måde end forudsat. 

Specialitetsgrundsætningen skal fortolkes restriktivt, og den, som hævder at have erhvervet en 

ret ved aftale, skal løfte bevisbyrden herfor. Derved sker en fortolkning til fordel for 

ophavsmanden.  

Ophavsretslovens kapitel 3 kan suppleres af de alment gældende retsregler, og i den 

sammenhæng er Aftalelovens § 36 om tilsidesættelse af urimelige aftaler væsentlig.83 

Tilsidesættelsen kan forekomme, hvor værket viser sig at have større værdi end først antaget, 

således at ophavsmandens vederlag for overdragelsen er for lille. Anvendelse af § 36 skete til 

dels i dommen U 2002.1224 H, hvor TV2/Lorry gjorde brug af den kendte melodi Tango 

Jalousie i en reklamesammenhæng. Højesteret udtalte, at aftalen kunne tilsidesættes, 

medmindre afvigelserne var rimeligt begrundede og kendelige for parterne i det enkelte 

tilfælde. 

7.5. Anvendelsesområde 

Ophavsrettens regler gælder for lande inden for EØS, jf. Ophavsretslovens §§ 85 og 86, men 

med hjemmel i Ophavsretsloven § 88 har Kulturministeren udvidet anvendelsesområdet. 

Dette har resulteret i udlandsanordningen, hvorefter Ophavsretsloven også gælder for værker 

med tilknytning til lande, der har tiltrådt Bernerkonventionen, Verdenskonventionen, 

Romkonventionen eller TRIPS-aftalen.84 Det er lovgivningen i det land, hvor krænkelsen 

sker, der finder anvendelse jf. Bernerkonventionens artikel 5, stk. 2. 

Ophavsretten er udtrykkeligt undtaget fra e-handelsdirektivets afsenderprincip. For digitale 

transmissioner på Internettet gælder et modtagerlandsprincip. Således undgår man, at der 

oprettes en ulovlig internettjeneste i et land, hvor der ikke er ophavsret. Med hensyn til 

                                                            
83 Se nærmere herom i afsnittet 5.5. Generalklausulen. 
84 Jan Trzaskowski (2008). 
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lovvalg og værneting i forholdet mellem brugeren og Facebook vil dette blive bearbejdet i 

kapitel 9. Lovvalg, værneting og håndhævelse. 

7.6. Håndhævelse af immaterielle rettigheder 

Det grænseløse Internet har sat stor fokus på håndhævelsen af rettigheder. Og spørgsmålet er, 

hvordan sanktioneringen skal ske, især når det drejer sig om immaterielle rettigheder. For når 

en oplysning først er offentliggjort, kan det være problematisk at gå tilbage til tilstanden før 

publiceringen. Desuden kan spredning af offentliggjort materiale ske med lynende fart ved 

hjælp af medier såsom Internettet.  

I forhold til dansk ret er fogedforbud et hurtigt og effektivt middel til at få afklaret parternes 

retstilstand og få stoppet krænkelsen, inden skadevirkningerne bliver for bredtfavnende. Der 

er dog tale om et foreløbigt forbud, og justifikationssagen skal anlægges fjorten dage efter, at 

forbuddet er nedlagt. Overtrædelser af Ophavsretsloven kan straffes med bøde ved forsætlige 

eller groft uagtsomme tilfælde jf. Ophavsretslovens § 76. Under skærpende omstændigheder 

kan straffen stige til halvanden års fængsel. Ifølge Ophavsretslovens § 76, stk. 2, 2.pkt. kan en 

skærpende omstændighed være, at et værk gengives på en sådan måde, at almenheden får 

adgang til det på et individuelt valgt sted eller tidspunkt.  

Hvis der sker en forsætlig eller uagtsom krænkelse af ophavsretten skal der betales et rimelig 

vederlag for udnyttelsen, en erstatning for den skade krænkelsen har medført og en 

godtgørelse, jf. Ophavsretlovens § 83. Godtgørelse for ikke-økonomisk skade efter 

Ophavsretslovens § 83, stk.3, er væsentlig i forhold til eventuelle krænkelser af 

ophavsmandens ideelle rettigheder, som er omtalt ovenfor. 

8. Facebook 

8.1. Økonomisk ret 

Oploading af værker på Internettet involverer en tilgængeliggørelse for almenheden i form af 

offentlig fremførelse jf. Ophavsretslovens § 2, stk. 4, nr. 1. Det betyder, at den 

kommunikation og transmission af materiale, der sker på Facebook i princippet er retsstridig, 

hvis der ikke foreligger et samtykke. Denne retstilstand ville ikke gøre det let for hverken 

privatpersonen eller virksomheden at være ”lovlig på nettet”, hvis der ikke var 

indskrænkninger i ophavsretten. Midlertidig eksemplarfremstilling er derfor tilladt i forhold 
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til at ”surfe på nettet”,85 og netværksoperatører er undtaget fra den ovenstående omtalte 

eneret.86 De eksemplarer, der fremstilles ved at ophavsretligt beskyttet materiale transporteres 

gennem et netværk, kan således stilles til rådighed af en netværksoperatør.  

I vilkårene fra den 23. september 2008 stod der direkte, at Facebook måtte anvende og vise 

brugerindhold offentligt. Den formulering er nu ændret i vilkårene dateret den 1. maj 2009, 

men betydningen er stadig den samme.87  

8.2. Ideel ret 

I forhold til ideelle rettigheder er det et godt spørgsmål, om Facebook overholder 

paternitetsretten og respektretten. Hvorvidt der handles i overensstemmelse med god skik og 

på en ikke-krænkende måde må i sidste ende være op til domstolen. At blive navngivet kan 

være negativt i denne sammenhæng. Hvis Facebook anvender mindre flatterende billeder af 

brugeren, vil det være krænkende at navngive fotografiet. På Facebook bruges oplysninger til 

en specifik markedsføring målrettet brugeren, og det kan diskuteres, om dette er i 

overensstemmelse med god skik.88 Denne brug af oplysninger er dog legitimeret ud fra den 

licens, brugeren giver ifølge anvendelsesvilkårene. Læs nærmere i næste afsnit 8.3. Aftalen. 

Hvis Facebook sælger brugerindholdet, kan brugerens fotografi ende med at blive brugt uden 

for sammenhæng, for eksempel på en reklamesøjle, hvilket kan være krænkende og dermed 

en overtrædelse af respektretten og Ophavsretslovens § 70 om fotografier. 

8.3. Aftalen 

I forhold til ophavsretten og Facebook må man se nærmere på aftalen mellem brugeren og 

virksomheden. 

“You grant us a non-exclusive, transferable, sub-licensable, royalty-free, worldwide license 

to use any IP content that you post on or in connection with Facebook ("IP License"). This IP 

License ends when you delete your IP content or your account (except to the extent your 

content has been shared with others, and they have not deleted it).” 

                                                            
85 Ophavsretslovens § 11, a. 
86 Jan Trzaskowski (2008). 
87 Læs nærmere i afsnittet 6.3. Sammenligning af de to aftaler. 
88 Læs nærmere i afsnit 18.2. Muligheder for markedsføring på Facebook. 
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Ifølge kontrakten giver brugeren Facebook lov til at bruge det ophavsretligt beskyttet 

materiale, som han ligger på netværket. Dette er en praktisk nødvendighed for, at tjenesten 

kan fungere, læs nærmere i kapitel 4. Det empiriske felt. Men at Facebook anvender 

brugerindhold kommercielt kan næppe anses for at være i overensstemmelse med god 

markedsføringsskik. En typisk form for markedsføring på Internettet er bannerannoncer og 

udsendelse af elektronisk markedsføringsmateriale. På nettet har annoncørerne mulighed for 

at lave effektiv markedsføring, der ligeledes er vildledende og aggressiv.89 Det brede begreb 

”god markedsføringsskik” kan benyttes til beskyttelse af den personlige integritet og 

privatlivets fred. Det er også imod god skik og almindelige retsgrundsætninger at anvende en 

persons billede og navn kommercielt uden pågældendes samtykke. Sagen om Buster Larsen 

er relevant i denne sammenhæng.90 En fjernsynsproducent havde i en større 

reklamekampagne benyttet et billede af en daværende meget kendt skuespiller. Højesteret 

fandt ikke, at billedet var i strid med hverken Ophavsretsloven eller de dagældende regler om 

redelig forretningsskik. Højesteret kom derimod frem til, at man ikke kan anvende en persons 

billede reklamemæssigt uden den pågældendes tilladelse. I tilfælde af at Facebook anvender 

en brugers billeder, kan det ligeledes anses for at være en overtrædelse af 

specialitetsgrundsætningen. I aftalen angives passagen ”About advertisements on Facebook”. 

Ifølge denne bestemmelse har brugeren kontrollen over, hvorledes hans navn og profilbillede 

bliver brugt i reklamesammenhæng. Aftalen anfører, at oplysninger ikke bliver givet til 

annoncører, men de anfører samtidigt en upræcis definition af, hvem de anser for at være 

annoncører: 

“We do not give your content to advertisers. You understand that we may not always identify 

paid services and communications as such.” 91 

Det er således ikke præciseret, hvem Facebook overdrager privat materiale til, og dette 

accepterer brugeren automatisk ved hans vedvarende brug af websiden. Men passagen skal, 

ifølge specialitetsgrundsætningen, fortolkes indskrænkende og til brugerens fordel.  

Virksomhedens definition på ”at benytte” er: 

                                                            
89 Jan Trzaskowski (2008). Læs eventuelt nærmere i afsnittet 18.2. Muligheder for markedsføring på Facebook. 
90 U 1956.126 H. 
91 Anvendelsesvilkår den 1. maj 2009. 
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”By ”use” we mean  use, copy, publicly perform or display, distribute, modify, translate, and 

create derivative works of.” 

Denne definition står til sidst i vilkårene, hvilket har den konsekvens, at brugeren ikke ved, 

hvad licensen præcist indebærer, første gang den nævnes i aftalen. Brugeren får kun en 

forklaring på, hvad licensen medfører, hvis han læser hele kontrakten grundigt igennem og 

forstår sammenhængen. Den brugsret, som brugeren giver, er dog ikke det samme som at 

overdrage ophavsretten. I vilkårene fra den 1. maj 2009 bliver det slået fast, at brugeren ejer 

sit eget materiale, og han kan ligeledes, til en vis grad, kontrollere, hvem der må se og 

anvende dette materiale.  

Licensen er ifølge aftalen ikke-eksklusiv, overførbar, fuldt betalt, global og med ret til at 

underlicensere. Denne overdragelse gælder alt indhold, som brugeren ligger ind på sin profil. 

Denne licens ender, når brugeren sletter indholdet, med mindre denne har delt indholdet med 

andre, hvilket brugeren gør, når han tilføjer venner eller applikationer på Facebook.92 I de 

gamle anvendelsesvilkår93 blevet licensen fremstillet meget mere vidtgående og blev blandt 

andet beskrevet som evigtvarende. Facebook kunne således beholde arkiverede kopier af 

brugerindhold.94 Nu formuleres det blot på en anden måde, men så længe andre end brugeren 

har adgang til materialet, svarer det til, at licensen er for evig. Dette er blot endnu ét i række 

af eksempler på Facebook’s omformulering af vilkårene. Der står dog stadig det samme 

indhold i større træk. Indpakningen er blot pænere ind i de nye vilkår, men de er langt mindre 

gennemsigtige.95 

Ifølge specialitetsgrundsætningen i Ophavsretslovens § 53, stk. 3, må Facebook ikke råde 

over andre rettigheder end dem oplistet i anvendelsesvilkårene. Facebooks brugsret er 

vidtgående, men i henhold til dansk ret er det virksomheden, der skal bevise dette. Hvis 

Facebook udnytter en brugers billede og tjener penge herved, er der tale om en udnyttelse, 

som sker uden brugerens samtykke. Brugeren kan heller ikke regne med at få del i den 

økonomiske gevinst, når licensen, jf. aftalen, er royalty-free. Denne del af aftalen kan derfor 

anses for at være urimelig og tilsidesættes på baggrund af Aftalelovens § 36. Udover denne 

                                                            
92 Læs nærmere i kapitel 4. Det empiriske felt.  
93 Anvendelsesvilkår den 23. september 2008. 
94 Anvendelsesvilkår den 23. september 2008. 
95 Se nærmere i af afsnittet 6.3. Sammenligning af de to aftaler. 
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generalklausul kan Markedsføringslovens § 1 bruges, når Facebooks anvendelse af brugerens 

materiale ikke følger god skik. 

USA og Danmark har ligesom 161 andre lande tiltrådt Bernerkonventionen, og den danske 

bruger kan derfor støtte ret på Ophavsretsloven. I tilfælde af at en krænket bruger af Facebook 

går i retten og får domstolens ord på, at Facebook har overtrådt hans ophavsrettigheder, er det 

stadig problematisk at håndhæve dommen. Læs nærmere i følgende kapitel. 

9. Lovvalg, værneting og håndhævelse 

Når en sagsøger ønsker at anlægge en sag, skal der undersøges flere relevante spørgsmål: 

Hvor skal sagen anlægges? Hvilket lands lovgivning skal anvendes? Samt hvad er 

mulighederne for at tvangsfuldbyrde afgørelsen i det land, hvor sagsøgte er etableret? 

Ud fra disse spørgsmål vil vi behandle reglerne for værneting og lovvalg og se nærmere på, 

hvilken betydning, det har, at denne afhandling drejer sig om forbrugeraftaler. Problemet ved 

grænseoverskridende handlinger ligger primært i håndhævelsen, og vi vil derfor 

anskueliggøre, hvordan afgørelser bliver anerkendt og fuldbyrdet over grænser. 

9.1. Værneting 

Ifølge de danske kompetenceregler er hovedreglen, at man altid kan lægge sag an i det land, 

hvor sagsøgte bor, jf. Retsplejelovens § 235. Der forefindes undtagelser hertil i 

forbrugerreglerne, læs nærmere nedenfor i afsnittet 9.3. Forbrugeraftaler.  

Ved kontraktforpligtelser indenfor EU bruges Domsforordningen96 som udgangspunkt. 

Danmark har dog indgået en parallelaftale på grund af deres retlige forbehold, som også er 

omtalt nedenfor. Domsforordningens artikel 5, stk. 1, nr. 1, anfører, at en person, der har 

bopæl på en medlemsstats område, kan sagsøges i en anden medlemsstat ved retten på det 

sted, hvor den forpligtelse, der ligger til grund for sagen, er opfyldt eller skal opfyldes. Når 

det angår tjenesteydelser, er opfyldelsesstedet således det sted, hvor ydelsen ifølge aftalen er 

blevet leveret eller skulle have været leveret. 

 

                                                            
96 Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civile-handelsretlige område. 
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9.2. Lovvalg 

Udgangspunktet er, at parterne i en aftale selv kan vælge den anvendelige lov, men uden 

gyldig lovvalgsaftale bruges Romkonventionen97, hvis anvendelsesområde er kontraktlige 

forpligtelser. Konventionens artikel 4, stk. 1, anfører hovedreglen; at sagen er underkastet 

loven i det land, som sagen har den nærmeste tilknytning til. Der er dog en formodningsregel i 

artikel 4, stk. 2, hvorefter der er en formodning om, at aftalen har sin nærmeste tilknytning til 

det land, hvor den part, som skal præstere den for aftalen karakteristiske ydelse, på 

tidspunktet for aftalens indgåelse har sin bopæl eller sit hovedsæde. Denne formodningsregel 

gælder dog ikke visse forbrugeraftaler, nærmere herom nedenfor.  

Værnetingsaftaler har en praktisk betydning i forhold til, hvor i verden en eventuel sag skal 

anlægges. Men i forhold til selve resultatet af afgørelsen, er lovvalget mere interessant, da det 

endelige resultat kan afhænge af hvilket lands lovgivning, der vil blive anvendt. Man skal i 

denne sammenhæng være opmærksom på, at Romkonventionen fastlægger hvilket lands lov, 

der skal anvendes, men bruges ikke til at løse tvistens genstand.  

9.3. Forbrugeraftaler 

Ifølge Domsforordningen kan erhvervsdrivende i forbindelse med forbrugeraftaler98 sagsøges 

af forbrugeren ved forbrugerens hjemting, jf. artikel 15.  

Lovvalget er, som anført ovenfor, reguleret i Romkonventionen. Rom I-forordningen gælder 

for sager indenfor kontrakt og træder i kraft den 17. december 2009. På grund af Danmarks 

retlige forbehold overfor EU’s civilretlige samarbejde er det uklart, hvordan Danmark vil 

blive omfattet af de moderniserede regler.99 Men indtil da gælder Rom-konventionen, og i 

forhold til visse forbrugeraftaler er artikel 5 relevant. Bestemmelsen angiver, at parternes 

lovvalg ikke kan medføre, at forbrugeren berøves den beskyttelse, der tilkommer ham via 

ufravigelige regler i hans eget land. Dette gælder også ved forbrugerværneting jf. 

Domsforordningens artikel 17. I Forbrugeraftalelovens § 27 anføres det, at hvis der er aftalt et 

lands lovgivning udenfor EØS, kan forbruger påberåbe sig ufravigelige regler i lovgivningen, 

hvis dettes lands lov skulle anvendes uden aftalens lovvalg. 

                                                            
97 Konvention om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser. 
98 Sager hvor den ene part handler udenfor sit erhverv. 
99 Jan Trzaskowski (2008). 

  41



Hvis forbrugerreglerne ikke anvendes, falder lovvalget tilbage til hovedreglen, som siger, at 

sagen underkaster loven i det land, som sagen har den nærmeste tilknytning til. Og denne 

bestemmelse kan komme forbrugeren til gode, da det oftest er i dennes land, ydelsen 

præsteres.  

9.4. Anerkendelse og fuldbyrdelse 

Ved retshåndhævelsen skal domstolen i det land, hvor dommen skal tvangsfuldbyrdes, 

medvirke. Dette er ofte i det land, hvor sagsøgte er etableret.100 Traditionel retshåndhævelse 

kan ske, enten ved at domstolen i sagsøgtes land gør brug af fremmed ret, eller domstolen i 

sagsøgtes land anerkender og fuldbyrder en fremmed afgørelse. Alternativ retshåndhævelse 

kan være mere effektivt, da denne form er lettere at gennemføre over grænserne, og 

domstolen i sagsøgtes land skal ikke involveres ved denne håndhævelse. Alternativ 

retshåndhævelse kan for eksempel være negative anmeldelser eller dårlig omtale på blogs.101 

Anerkendelse og fuldbyrdelse af danske domme i udlandet er reguleret af reglerne i de 

respektive fremmede lande. Der er udarbejdet særlige konventioner om fuldbyrdelse af 

retsafgørelser, og de fleste er gensidige, således at danske retsafgørelser vil kunne fuldbyrdes 

i de andre konventionslande. Et eksempel på en sådan konvention er Domsforordningen, som 

er omtalt ovenfor. 

Der er store forskelle i national ret, hvad angår anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske 

domme.102 Lande som Danmark anerkender og fuldbyrder kun domme fra andre 

konventionslande. Men andre stater såsom USA er mere åbne overfor udenlandske domme, 

og der stilles sjældent krav om gensidighed.103 Men disse stater vil ikke anerkende en dom, 

som er afsagt på grundlag af et eksorbitant værneting, der er karakteriseret ved, at der er en 

svag, men ikke helt irrelevant eller ubetydelig tilknytning mellem søgsmålet og forum-

staten.104 De amerikanske anerkendelses- og fuldbyrdelsesregler vil ikke blive nærmere 

behandlet i denne sammenhæng jf. afgrænsningen. Men domstolen i USA vil højst sandsynlig 

ikke acceptere og anerkende en dansk afgørelse men derimod foreslå, at sagen prøves ved 

amerikansk ret.  

                                                            
100 Jan Trzaskowski (2008). 
101 Læs nærmere om alternativ retshåndhævelse i kapitel 21. Facebook og fremtiden. 
102 Peter A. Nielsen (2006). 
103 Peter A. Nielsen (2006). 
104 Peter A. Nielsen (2006). 
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10. Facebook 

Udgangspunktet er, at to parter frit kan aftale, hvor en sag skal anlægges, og hvilket lands 

lovgivning der skal anvendes, jf. princippet om aftalefrihed.105 Det er en fordel for Facebook 

at lave aftaler om lov - og forumvalg, da dette begrænser risikoen for, at virksomheden bliver 

sagsøgt i udlandet og underlagt fremmed ret.  

10.1. Værneting 

Midt i Facebooks anvendelsesvilkår finder man overskriften ”Disputes”. Herunder anføres 

det, at eventuelle konflikter skal løses ved retten i Californien. Hvis denne værnetingsaftale i 

så fald er gyldig, er det denne domstol, der har enekompetence til at behandle sagen. 

Det følger af Domsforordningens artikel 23, at en aftale om værnting er gyldigt indgået, når 

denne er skriftlig, og dette kan sidestilles med enhver elektronisk meddelelse, som varigt 

dokumenterer aftalen. Kravet om varigt dokument ses også i Forbrugeraftalelovens § 12, stk. 

1. Der er således ingen vedtagelsesproblemer, med mindre bestemmelsen ligger skjult i 

aftalen. Vilkårene på Facebook står i et link på websiden og kan derfor betegnes som et varigt 

dokument. Værnetingsaftalen er således ikke skjult men heller ikke fremhævet.  

Den danske bruger har imidlertid ifølge Domsforordningens artikel 5, stk.1, nr. 1, mulighed 

for at sagsøge Facebook i Danmark ud fra den argumentation, at tjenesteydelsen, som i denne 

forbindelse er websiden, bliver leveret på den danske hjemmeside facebook.dk.  

Brugeren af Facebook må som udgangspunkt angives til at handle udenfor sit erhverv, og 

kontrakten mellem Facebook og brugeren er derfor en forbrugeraftale. Den amerikanske 

virksomhed kan således også sagsøges i Danmark ifølge Domsforordningens artikel 15. 

Da USA ikke er bundet af Domsforordningen, er forbrugerbeskyttelsen i Retsplejeloven 

relevant. Ifølge Retsplejelovens § 245, stk. 2, er forbrugeren ikke bundet af en forudgående 

værnetingsaftale, og man kan efter denne regel først fastlægge værnting, når tvisten er opstået. 

Man er derfor udenfor hovedreglen om sælgers land og kan med argumentation i 

Retsplejeloven bruge dansk værneting.  

 

                                                            
105 Se nærmere herom i afsnittet 5.1. Aftaleloven. 
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10.2. Lovvalg 

I forhold til lovvalgsaftalen skal denne være udtrykkelig eller fremgå med rimelig sikkerhed 

af kontraktens bestemmelser eller omstændighederne i øvrigt, jf. Romkonventionens artikel 3, 

stk. 1. Der følger af den kommende Rom I-forordningen, at kravene vil blive skærpet, og for 

fremtiden vil formuleringen lyde ”udtrykkeligt eller klart fremgå”. Under ”Disputes” står det 

skrevet, at loven i Californien finder anvendelse. Spørgsmålet er derfor om denne formulering 

er nok for at kunne anse bestemmelsen for udtrykkelig. Af selve formuleringen i aftalen 

fremgår det, at brugeren har givet en accept til en lov - og forumaftale, der er til Facebooks 

fordel. Der kan derfor argumenteres for, at Romkonventionens artikel 3, stk. 1, er overholdt, 

da det fremgår af kontrakten, at loven i Californien skal anvendes. Kan man i så fald påstå, at 

Facebook overholder reglen i den kommende Rom I-forordningen? Hvis det klart skulle 

fremgå, at brugeren siger ja til en lov – og forumaftale, skulle Facebook lave en anmærkning 

om klausulen i aftalen, eventuelt markeret med ”fed” i den indledende tekst. Men ifølge 

Romkonventionens artikel 5, stk. 2, skal blot én part i aftalen være i Danmark, for at man kan 

bruge dansk lov.  

Det kan diskuteres om en tilsidesættelse af denne bestemmelse kan ske på baggrund af 

Aftalelovens § 36. Det kan anføres som urimeligt, at den svage part, som i denne 

sammenhæng er brugeren, skal være bundet af dette vilkår. Og det følger af 

Romkonventionen, som skrevet ovenfor, at forbrugeren stadig er beskyttet af sit eget lands 

ufravigelige regler på trods af en lovvalgsaftale. Den danske bruger er således beskyttet af de 

præceptive regler her i landet, men han er ikke beskyttet af deklaratoriske bestemmelser i 

dansk lovgivning.  

Eftersom Facebook er et amerikansk ejet selskab, skal det ikke overholde den ovennævnte 

europæiske lovgivning. Men der foreligger argumenter for, at dansk lov skal anvendes. 

Facebook.dk er et dansk domæne, sproget på websiden er dansk, og virksomheden henvender 

sig til danske brugere. Med andre ord er Facebooks aktiviteter rettet mod det danske marked 

og kan derved blive underlagt dansk lov.106 Det kan være vanskeligt at vurdere, hvorvidt 

indholdet på en hjemmeside er målrettet en bestemt fremmed stat, men i forhold til Facebook 

er der ikke tvivl om, at facebook.dk henvender sig til det danske marked. Hvis resultatet 

bliver, at lovvalgsaftalen ikke er gyldig, falder man tilbage til Romkonventionens 
                                                            
106 Jan Trzaskowski (2008). 
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bestemmelse om det land, sagen har nærmest tilknytning til, som ud fra ovenstående er til 

brugerens fordel. Den meget omtalte europæiske dom i denne sammenhæng er Yahoo-

dommen om yahoo.com.107 Websiden var principielt rettet mod brugere i USA, men på 

hjemmesiden var der franske reklamebannere til brugere i Frankrig. Og den franske domstols 

afgørelse viste, at der ikke skulle meget til for at blive sagsøgt i en fremmed stat, på trods af 

problemerne med at få afgørelsen håndhævet i USA. 

10.3. Håndhævelse 

Hvis den danske bruger ender med at sagsøge Facebook i Danmark under dansk lov og 

afgørelsen falder ud til hans fordel, er håndhævelsen det efterfølgende problem. Den 

amerikanske domstol skal involveres, og de foreslår højst sandsynligt, at dommen skal prøves 

i USA, som omtalt ovenfor. Anerkendelse af en dansk afgørelse vil højst sandsynligt ikke ske. 

Og så er den danske bruger lige vidt. Spørgsmålet er derfor, hvordan disse juridiske 

problemstillinger skal løses, når den danske bruger ikke kan stille noget op mod den 

amerikanske virksomhed Facebook. 

11. Hvad nu? 

Efter ovenstående analyse kan man konkludere, at der tydeligvis er en række problemer for 

den danske bruger i forhold til Facebook. Det er især i forhold til indgåelsen af aftalen mellem 

de to parter. Vilkårene og betydningen heraf bliver ikke klart præsenteret for brugeren. Han er 

derfor ikke i stand til at overskue konsekvenserne af medlemskabet. Indholdet af aftalen er 

uacceptabel set fra et dansk synspunkt. Facebook anvender brugerens oploadet materiale 

kommercielt uden brugerens tilladelse. Disse problemer resulterer i det sidste og afgørende 

stridspunkt, som er håndhævelsen af de rettigheder, som den danske bruger mister ved 

anvendelsen af Facebook. Ifølge aftalen bliver brugeren ikke beskyttet efter dansk ret, da 

vilkårene indeholder en amerikansk lovvalg - og værnetingsaftale. Men vores analyse viser, at 

en dansk bruger af Facebook via Retsplejeloven kan sagsøge netværkstjenesten i Danmark.  

Disse problematikker skal løses, men spørgsmålet er hvordan? Det vil vi forsøge at besvare i 

kapitel 21. Facebook og fremtiden.  

 
                                                            
107 Jan Trzaskowski (2008). 
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12. Den teoretiske ramme for økonomien 

Formålet med den teoretiske ramme for økonomien er at etablere en grundlæggende viden, der 

gør os i stand til at lave vores egen analyse. Indledningsvist vil vi redegøre for, hvem børn og 

unge er, samt hvorfor de er interessante at beskæftige sig med. 

12.1. Præsentation af børn og unge 

Der findes ikke nogen umiddelbar definition på, hvem børn og unge er. Definitionen af et barn 

er et menneske i alderen 0-18 år. I afhandlingen antages børn at være de 0-12-årige. Når 

mennesket er 13-18, betragtes det som en teenager eller som vi i denne afhandling betegner 

som værende ung. Disse børn bliver opdelt i endnu et segment, som omtales tweens. En tween 

er ikke længere et barn men ej heller teenager, men ”in between”.108 Martin Lindstrøm, der er 

uddannet fra reklameskolen109 og er blevet en af verdens førende branding eksperter, definerer 

tween som den fødte forbruger, den første generation af globaliserede Internetbørn.110 Der er 

stor fokus på tweens, da deres adfærd ligner den, som var teenagerens for nogle år siden. I 

litteraturen er der uenighed om hvilken aldersinddeling, der betegner en tween. Eksempelvis 

mener professor Birgitte Tufte, at tweens er de 8-12-årige, mens Martin Lindstrøm mener, at 

det er de 8-14-årige.  

 

Når vi skriver tweens i afhandlingen, mener vi, de 8-12-årige. Springet i aldersinddelingen 8-

14 år er, efter vores mening, for stort. Der er stor forskel på, hvordan en 14-årig opfatter 

verden i forhold til en 8-årig. Forskellen mellem en 8-årig og en 12-årig er også til at få øje på. 

En 8-årig har stadig stor fokus på legetøj og befinder sig tættere på barndommen, mens de 10-

12-årige er mere rettet mod ungdomskulturen. De 14-årige er teenagere og falder dermed, efter 

vores mening, ikke længere under betegnelsen tweens. Det er åbenlyst individuelt, hvor modne 

og velovervejede tweens er i almindelighed, og grænserne er flydende. 

 

Morten Bay, der er uddannet cand.mag., er medieekspert og trendspotter, har valgt ikke at 

inddele de unge i aldersgrupper men ser mere på den igangværende udvikling i samfundet. 

                                                            
108 Birgitte Tufte (2007). 
109 Dansk Reklame Branche (DBR). 
110 Martin Lindstrøm (2003). 
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Han bruger betegnelsen netværksmennesker eller homo conexus, som er årgangen født efter 

1990. Denne gruppe er tidligere blevet kaldt generation Y, Z eller de digitalt indfødte.111  

Ifølge FN’s Børnekonvention er definitionen på et barn 0-18 år. Børn er i langt højere grad end 

tidligere synlige aktører på markedet - som målgruppe såvel som konsumenter. Børn er, også 

som følge af FN's Børnekonvention, mere synlige som politiske aktører, såvel gennem 

inddragelse af børn i politiske beslutningsprocesser som mere lokalt i form af børns ret til at 

bestemme over elementer i eget hverdagsliv. De er blevet kompetente mennesker på alle 

niveauer, der bliver lyttet til dem i retssager, de bliver hørt i beslutningsprocesser, og familien 

skal behandle dem godt. 

Fænomenet KGOY (Kids Grow Old Younger) er et udtryk for, at barndommen er “skrumpet”. 

Det er ikke kun pga. markedets størrelse, at virksomheder finder markedet for børn interessant. 

Det er også andre faktorer, der gør sig gældende. Konsekvensen af at Kids Grow Old Younger 

er, at børnene i en tidlig alder mister interessen for legetøj og kaster deres begejstring over 

mere teenagepræget produkter som tøj, brands, sminke, mobiltelefoner mv. Denne udvikling 

gør, at børn betragtes som voksne forbrugere, der tænker individuelt, har deres egne meninger 

og skal behandles med respekt, samt have en høj grad af frihed.112  

Det er blevet en del nemmere at bringe kulturer sammen, da afstanden mellem landenes 

kommunikationsveje er blevet mindre, bl.a. ved hjælp af Internettets ekstreme penetration. 

Grundet denne penetration er der opstået et globalt fænomen, en social ensartethed blandt børn 

på forskellige kontinenter. Der er ikke længere stor forskel på, om du kommer fra København, 

New York eller Beijing. Børn går i de samme tøjmærker, lytter til den samme musik, og de 

kommunikerer via samme sociale netværkstjenester. Disse forbrugsmæssige tendenser er 

blevet mere stammeorienteret,113 hvilket betyder, at tweens føler et større tilhørsforhold til en 

jævnaldrende på den anden side af jorden, som tilhører nogenlunde samme sociale klasse, end 

det tilhørsforhold de har med deres egne bedsteforældre.114 På denne måde viser tribalismen 

sig på en ny måde i kulturerne verden over. 

Teknologien er i dag en livsnerve for børn. De danner deres identitet bl.a. ved brug af 

                                                            
111 Morten Bay (2009). 
112 Birgitte Tufte (2007). 
113 Martin Lindstrøm (2003). 
114 Birgitte Tufte (2007). 
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netværket. Den intense stigning i brugen af online netværk er med til at øge interessen for 

tweens, da de betragtes som storforbrugere af disse netværk.115 Via deres massive 

medieforbrug bliver børn præget af den markedsføring, der distribueres gennem medierne. 

Rækkevidden for ord og handlinger og evnen til at søge viden er ubegrænset. Samtidig er den 

tid, det tager at dele en oplevelse med andre eller lære noget nyt, mindre end nogensinde 

før.116  

13. Teoretisk tilgang 

Vi vil i det følgende præsentere de teorier, vi mener, er relevante at benytte for at finde frem 

til, hvilke faktorer der motiverer børn til at færdes på Facebook, og hvilke 

markedsføringsmæssige fordele dette har for Facebook. Vi vil beskæftige os med børns 

forbrugersocialisering, typer af forbrugere, deres adfærd på markedet og deres motivation. 

Disse teorier tager ikke afsæt i børn på Facebook. Derfor bliver teorierne koblet sammen med 

relevante undersøgelser på områderne. 

13.1. Teorien om forbrugersocialisering 

Børns udvikling hen imod at blive forbrugere sker tidligere end førhen. De tænker individuelt, 

har deres egne meninger, og de skal behandles som konsumenter. 

Forbrugersocialiseringsprocessen fortæller noget om deres evne til at perspektivere, forstå og 

opleve, hvilket er en nødvendighed for, at de kan tage uafhængige købsbeslutninger. Hvordan 

børn socialiserer sig, har den amerikanske professor indenfor marketing, Deborah R. John, 

blandt andet gjort rede for. 

Teoretikerne på området, som er beskrevet nedenfor, beskæftiger sig med en aldersrelateret 

udvikling. Vi tager udgangspunkt i den sociale udviklingsmodel, som ser på, hvordan børn og 

unge vurderer andre mennesker, hvordan deres indlæring af moral er, deres sociale syn og 

deres håndtering af information. Modellen beskrives ud fra et socialt perspektiv og indtryk. 

Det sociale perspektiv ser på, om børn er i stand til at vide, hvilke behov de har, og om de er i 

stand til at se ud over disse. Det sociale indtryk ser på, om børn er i stand til at lave sociale 

sammenligninger. Ud fra disse har Robert Selman,117 der er professor i psykologi på Harvard 

                                                            
115 Mediappro undersøgelsen (2008). 
116 Morten Bay (2009). 
117 Robert Selman (1980). 
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Universitet, placeret børn i en fem-trins model. 118 Robert Selman opdeler børn i følgende 

stadier:119 

1. ”Egocentric stage” Her danner børn simple indtryk, og de er kun bevidste om  deres 

eget perspektiv. (3-6 år). 

2. ”Social informational role taking stage.” Børn er nu i stand til at foretage mere 

sammensatte vurderinger, og de kan i højere grad perspektivere. (6-8 år). 

3. ”Self reflective role taking stage.” Børn begynder at kunne se ting fra andre 

synsvinkler. (8-10 år). 

4. “Stage of reflective role taking.” Børn kan her foretage sammenligninger og 

vurderinger ud fra forskellige synsvinkler. (11-12 år). 

5. ”Social and conventionel system role.” Her bliver børn i stand til at perspektivere i 

forhold til sociale systemer, baggrunde mv. (13-16 år). 

Ligesom Robert Selman har Deborah R. John (1999) opstillet tre stadier for barnets udvikling 

fra 3-16 år.120 Stadierne er beskrevet nedenfor: 

1. Det sansende stadie. Børn i dette stadie er kendetegnet ved at have en konkret 

orientering samt at være meget endimensionel og egocentrisk i deres forståelse. (3-7 

år). 

2. Det analytiske stadie. Her tænker børnene i langt højere grad abstrakt, og de begynder 

at kunne se tingene fra andre perspektiver end deres eget. (7-11 år). 

3. Det refleksive stadie. Her er den abstrakte orientering fuldt udviklet, og de vil være i 

stand til at perspektivere ud fra en social kontekst. (11-16 år). 

 

Det er disse tre stadier, vi primært vil bruge i afhandlingen. Deborah R. Johns 

forbrugersocialiseringsmodel er en anerkendt model. Robert Selmans teori kan vise sig nyttig 

som et supplement til Deborah R. Johns teori, når det gælder den sociale synsvinkel. Deborah 

R. Johns model kan kritiseres for, at stadierne er opdelt efter alder, og hvert stadie er inddelt i 

grupper om børns tendenser. Det vil være meget muligt, at der kan forekomme afvigelser i 

disse grupperinger.  

                                                            
118 Deborah R. John (1999). 
119 Deborah R. John (1999). 
120 Deborah R. John (1999). 
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13.2. Diffusionsteorien 

Det er interessant at se på hvilke typer af børn, der bliver medlem af sociale netværkstjenester, 

og ikke mindst hvordan de har taget denne form for kommunikation til sig. Vi undersøger, 

hvordan de er som forbrugere, og hvilke roller de påtager sig, når de skal adoptere en ny 

innovation. 

Diffusion er den proces, hvori adoptionen af innovationer eller ideer spredes over tid til andre 

forbrugergrupper gennem kommunikation.121 Der er forskellige typer af forbrugere. 

Diffusionsteorien kan bl.a. være med til at beskrive adoptionsmønstret for Facebook og 

dermed klarlægge nogle af grundene til, hvorfor og hvordan Facebook er blevet så succesfuld. 

Den amerikanske professor i kommunikation Everett M. Rogers skitserede i sin bog i 1962 

”The Diffusion of Innovation”, hvordan spredningen af en innovation eller en trend, sker 

blandt individer. Den tidlige forbrugeradfærdsforskning var motiveret af ønsket om at finde ud 

af, hvordan nye produkter kunne trænge ind på et marked. Teorien er udviklet med 

udgangspunkt i en undersøgelse af landmænds beslutninger om adoption af nye kornsorter. 

En innovation er en ide, praksis eller et objekt, der bliver opfattet som en nyskabelse, hvad 

enten den er det eller ej, af et individ, en gruppe eller andre adoptionsenheder.122 Det er også 

en proces, hvor innovationen bliver kommunikeret igennem bestemte kanaler over tid blandt 

medlemmer af et socialt system. For at dette sker, skal innovationen opfattes som relevant at 

viderebringe, og dem, der viderebringer, skal være i stand til at overbevise de øvrige i det 

fornuftige i at adoptere.  

 

 

 

 

 

                                                            
121 Henry Assael (2004). 
122 Evertt. M. Rogers (1995). 
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Everett M. Rogers’ model123 

 

Kurven er eksponentiel, idet innovationen spredes fra en person til et netværk og videre i 

netværket. Kurven former sig som en stejl eller flad kurve, alt efter hvor lang 

diffusionsperioden er. Kurven stiger i takt med hvor mange, der adopterer innovationen, og 

hvornår de adopterer den. Til sidst aftager kurven, når alle medlemmer af den reelle målgruppe 

har adopteret innovationen. Det er dog ikke alle innovationer, der er succesfulde, hvilket er 

vigtigt at være opmærksom på.  

Når hele diffusionsprocessen er kommet til vejs ende, er det muligt at normalfordele 

adopterne afhængigt af, hvor innovative de var gennem forløbet. Dette har Everett M. Rogers 

valgt at opdele i de følgende adoptionskategorier:  

1. Innovatorerne er dem, som f.eks. først køber den nye mobiltelefon på markedet og 

dem, der først fik Internetadgang.124 De søger aktivt information om nye innovationer 

og tager dem til sig. De er ikke så kritiske over for en ny innovation, men de adopterer 

den, netop fordi den er ny. Disse innovatorer er defineret som internationale og 

udadvendte personer. De er innovative, kosmopolitiske og chancebetonede.125 

                                                            
123 Evertt .M. Rogers (1995). 
124 Rogers udviklede som skrevet denne model i 1962 og havde derfor ikke adoptionen af mobiltelefoner og 
Internet i tankerne på daværende tidspunkt. 
125 Evertt M. Rogers (1995). 
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2. De tidlige adoptere adopterer en innovation og tager stilling til, om den er god. De 

sætter ofte dagsordenen for, hvad der er relevant for andre at mene og sige. De er med 

andre ord opinionsledere.126 

3. Den tidlige majoritet sørger for at konsultere den tidlige adopter, før denne træffer en 

beslutning. De er altså længere om at adoptere en innovation, end det er tilfældet under 

de første to grupperinger.127 

4. Den sene majoritet adopterer først produktet, når der er en gevinst. De er meget 

skeptiske. De kan dog også adoptere, fordi de er under en eller anden form for pres.128 

5. Efternølerne er meget kritiske og muligvis meget negative overfor innovationen. De 

beskrives som traditionsbundne personer, der har et lille kommunikationsnet og er 

dårligt økonomisk stillet. Adoptionsprocessen er meget lang.129 

Martin Lindstrøm lader sig inspirere af Everett M. Rogers model, når han søger at beskrive, 

hvordan modtagelsen af nye produkter sker på markedet for tweens. Martin Lindstrøm har 

valgt at inddele tweens i aldersgruppen 8-14-årige og ind i fire grupper:  

1. Frontløberen er den uafhængige og oprørske tween, som kører sit eget løb og anses 

netop derfor som trendsætter.130 

2. De toneangivende er de mest populære tweens, som har en afgørende indvirkning på 

gruppen. Hvilket automatisk gør dem til den gruppe, markedsførerne helst vil have fat 

i.131  

3. Medløberne udgør langt størstedelen af nutidens tweens. De er opmærksomme på de 

toneangivende men lytter også til frontløberne, men de prøver aldrig tingene af først. 

De følger med strømmen, men fører ikke an i gruppen. De har ikke en særlig udviklet 

selvværdsfølelse og anser ikke sig selv for at være smarte.132  

                                                            
126 Evertt. M. Rogers (1995). 
127 Evertt. M. Rogers (1995). 
128 Evertt. M. Rogers (1995). 
129 Evertt. M. Rogers (1995). 
130 Martin Lindstrøm (2003). 
131 Martin Lindstrøm (2003). 
132 Martin Lindstrøm (2003). 
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4. De passive forsøger at opnå popularitet og social accept blandt deres venner men dog 

ofte uden større succes.133 

Vi bruger disse ovenstående teorier til at analysere, hvem der har taget innovationen Facebook 

til sig, og hvem Facebook primært henvender sig til. Vi bruger Martin Lindstrøm som 

teoretiker på området, men det er værd at bemærke, at Lindstrøm ofte får det til at lyde som 

om, børn bestemmer alt. Lindstrøm har ikke litteraturreferencer i sine bøger, og vi er derfor 

opmærksomme på, at vi ikke kan bruge ham som videnskabelig dokumentation. 

13.3. Motivationsteorien 

Til at forklare motivationerne vil vi gøre brug af Maslow’s behovspyramide134 som er en 

anerkendt teori. Den indeholder fysiologiske behov, behov for tryghed, social behov, 

præstationsbehov og selvrealiseringsbehov. 

Vi har valgt at bruge Maslow’s behovspyramide, som er en af tilfredshedsteorierne, hvor det 

forsøges at forklare motiveret adfærd ud fra de menneskelige behov og behovenes aktuelle 

tilfredsstillelse.135 Denne teori kan ikke forudsige motiveret adfærd, men den giver en 

grundlæggende indsigt i, hvad der giver det enkelte menneske energi. 

Maslow’s behovspyramide består af fem hierarkiske lag, som vi senere vil gennemgå og 

bruge til at identificere, hvilke behov Facebook dækker. Maslow mente, at man kunne inddele 

menneskets behov i et hierarki af fem basisbehov.136 Disse er: 

1. Fysiologiske behov: De primære behov. Behov for vand, føde og ”tag over hovedet”.  

2. Tryghedsbehovene: Behov for at undgå fysiske og psykiske skader.  

3. Sociale behov: Behov for at være sammen med andre mennesker, behov for relationer 

baseret på følelser, behov for venskaber. 

4. Præstationsbehov: Behov for selvagtelse, selvrespekt og anerkendelse fra andre. 

                                                            
133 Martin Lindstrøm (2003). 
134 År 1943. 
135 Ian Brooks (2006). 
136 Abraham Maslow 1954. 
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5. Selvaktualiseringsbehov: Behov for at udnytte ens dybeste kreative og produktive 

potentiale.  

Maslows idé med at indsætte behovene i et hierarki er at vise, at behov på ét niveau skal være 

dækket, før behovene på næste niveau bliver aktuelle. Eller sagt på en anden måde vil det 

”laveste” udækkede behov være det mest dominerende.137 Samtidig mener Maslow, at de 

tilfredsstillede behov ikke længere fungerer som motivation for den enkelte, det er kun de 

utilfredsstillede behov, der kan det.  

14. Teoretisk analyse 

Formålet med en teoretisk analyse er at være i stand til at etablere viden om Facebook. Vi 

implementerer de udvalgte teorier og undersøgelser, så vi får en forståelse for, hvorfor tweens 

færdes på Facebook. Indledningsvis vil vi redegøre for, hvorfor det er interessant at beskæftige 

sig med tweens. 

14.1. Børn som forbrugere 

Tidligere blev børn betragtet som væsner, der var på vej til at blive voksne. I dag er de noget i 

sig selv. Børn har udviklet sig fra at være ”social becomings” som betyder, at de er i færd med 

at udvikle sig til at være ”social beings” der er aktører i eget liv.138 Vi har at gøre med 

kompetente væsner, som øver indflydelse, har viden, penge, og de skal behandles som 

selvstændige individer med egne holdninger og meninger. Hvilket netop er det, der gør det 

interessant at beskæftige sig med børn. 

Tweens er en attraktiv målgruppe for virksomheder, der udvikler produkter, som appellerer til 

børn og unge. Hvis børns økonomi studeres, viser det, at de har et betydeligt rådighedsbeløb, 

som stammer fra lommepenge og gaver. I 2000 foretog professor Flemming Hansen en 

undersøgelse af børn og unge i aldersgruppen 5-18-årige, der viser, at de 8-10-årige har et 

rådighedsbeløb på 134 kr. pr. måned. Undersøgelsen viser, at lommepengebeløbene stiger 

stødt i de forskellige aldersgrupper, men den viser også et tydeligt spring fra 13 år og op 

efter.139 Dette spring antages at hænge sammen med, at de unge i Danmark får mulighed for at 

tjene deres egen penge, når de bliver 13 år.  Markedsføringen er i højere grad end tidligere 
                                                            
137 Abraham Maslow (1954). 
138 Birgitte Tufte (2007). 
139 Flemming Hansen (2002). 
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rettet direkte mod børn og unge,140 de har stor indflydelse på familiens købsbeslutninger, og 

de betragtes som voksne forbrugere. Det er interessant, at tweens i dag har den samme 

indflydelse på familien og hinanden som teenagere havde det for blot et par år siden.141 

Definitionen tweens er et bevis på, at Kids Grow Old Younger, hvilket giver sig udslag i, at de 

bekymrer sig om og beskæftiger sig med ting, der tidligere slet ikke fangede deres interesse.  

                                                           

Lommepengebeløbene er skredet i takt med, at skilsmisserne er blevet en naturlig del af 

hverdagen. Skilsmisser giver papforældre og ekstra bedsteforældre, og på den måde får 

børnene flere penge. Berit Puggaard, professor i dr.pæd. ved Institut for Afsætningsøkonomi, 

forudser i bogen ”Børns opvækst med medier og forbrug”, at lommepengebegrebet er på vej 

ud. Børn er blevet bedre til at plage og skal nok få det ønskede produkt lokket ud af 

forældrene. Børns forhold til penge har forandret sig, de ser det ikke længere som en 

belønning, når de får lommepenge, de forventer indtægter og betragter det som et tilskud til 

underholdningen.142 Martin Lindstrøm siger:  

”Ingen anden generation har haft så mange penge som dem. Og de spenderer dem gerne og 

får, hvad de vil have. Derfor er det heller ikke overraskende, at de er enhver markedsførers 

drøm.”143 

I forhold til sociale netværkstjenester er børn genstand for stigende interesse. De er fremtidens 

forbrugere, og det er interessant at finde frem til, hvorfor de bliver motiveret til at få en profil 

på Facebook, selvom det ikke er lovligt, før de er 13 år.  

14.2. Analyse af forbrugersocialisering 

For at børn kan tage uafhængige købsbeslutninger, kræver det, at deres forbrugsmæssige evner 

udvikles. Sådanne evner tilegnes gennem en socialiseringsproces. Forbrugersocialiseringen 

spiller en vigtig rolle for børn, da de befinder sig på stadier i deres liv, hvor deres identitet 

dannes, og personligheden udvikles. Dette gør dem mere modtagelige overfor påvirkning i 

forhold til voksne.144 Det er vigtigt at se på forbrugersocialisering, da vi her kan påpege, 

 
140 Martin Lindstrøm (2003). 
141 Birgitte Tufte (2007). 
142 Martin Lindstrøm (2003). 
143 Martin Lindstrøm (2003). 
144 Birgitte Tufte (2007). 
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hvorfor der kan argumenteres for, at børn under 13 år ikke bør færdes på Facebook, eller 

hvorfor de netop godt kan håndtere denne verden.  

Forbrugersocialisering blev i 1974 af den amerikanske forsker Scott Ward, defineret som: 

”The process of learning consumer related skill, knowledge and attitudes.”145  

Teoretikere forholder sig ofte til aldersrelateret udvikling, da alder har den største 

forklaringsfaktor på børns adfærd.146  

De 7-11-årige har, i forhold Deborah R. Johns forbrugersocialiseringsteori, mulighed for at 

skelne begivenheder fra hinanden og har evnen til at perspektivere. Det er dog klart, at denne 

evne på dette stadie er under udvikling, og der vil derfor være risiko for at børn, der bliver 

medlem af Facebook, ikke kan gennemskue konsekvenserne af deres profil. De er blevet så 

afslappede med siden og har ingen kvaler ved at ”tagge” billeder af venner, oploade billeder 

og videoer uden at spørge de medvirkende om lov. Desuden deltager de i undersøgelser og 

skriver personlige beskeder til hinanden på Facebook. Børn kender muligvis ikke 

konsekvenserne af, at disse billeder for altid vil være at finde på nettet. Den information, de 

oploader på deres profil lagres af Facebook.147 Oplysningerne lagres også af de 

reklamevirksomheder, der står bag de quizzer, børnene deltager i.148  

Vi har endnu ikke set oploadet information blive misbrugt i Danmark. Spørgsmålet er ikke om, 

men hvornår der kommer sager om misbrug af den personlige information, der er lagt online 

på Facebook.149 

Homo conexus150 er et barn, der er vokset op med medieverdenen som sin ven, hvilket i højere 

grad giver mulighed for at se kritisk på mediet som helhed. I forbindelse med Malene 

Charlotte Larsens ph.d.-afhandling fra Aalborg Universitet om unges brug af sociale medier 

har hun sammen med Medierådet for børn og unge undersøgt 2400 unges medievaner i 2007. I 

en gæsteblog på websiden Nettendenser skriver hun: 

                                                            
145 Scott Ward (1974). 
146 Birgitte Tufte (2007). 
147 Læs nærmere i afsnittet 6.1. Anvendelsesvilkår 1. maj 2009. 
148 Læs nærmere i kapitel 4. Det empiriske felt. 
149 Udtaler Anette Høyrup til ForbrugerForums debatdag 1. oktober 2009. 
150 Morten Bay (2009). 
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”Mange af dem understregede det faktum, at de ikke anvender de sociale netværk for at 

snakke med fremmede, men primært kommunikerer med deres nuværende venner,”  

hvorefter hun citerer en pige på 14 for at have sagt: 

”..() en del af os bruger bare nettet til at skrive med dem, vi kender i forvejen, og vi passer 

på…” 

Børn i 7-9 års alderen er ikke naive, men sårbare overfor påvirkningen fra reklamer. Det 

afhænger altså i høj grad af barnets miljø og den påvirkning det enkelte barn er vokset op 

med.151  

Deborah R. Johns forbrugersocialiseringsstadier er blandt andet inddelt i det analytiske stadie, 

hvor børnene begynder at kunne se tingene abstrakt og fra andre perspektiver. Hun mener 

også, at børnenes abstrakte orientering er fuldt udviklet, fra de er 11-16, hvilket kan være et 

argument for at sætte aldersafgrænsningen på Facebook længere ned. Robert Selman inddeler 

tweens i to grupper; de 8-10-årige i det selvreflekterende stadie og de 11-12-årige i det 

reflekterende stadie, hvor børn begynder at kunne se ting fra andre synsvinkler og foretage 

sammenligninger og vurderinger. Børn er individuelle væsner, og det er derfor vigtigt at 

understrege, at nogle børn ikke er så langt i deres udvikling som andre. Et kritikpunkt i 

Deborah R. Johns forbrugersocialiseringsteori er, at stadierne er meget bredde. Der er meget 

stor forskel på en 11-årig og en 16-årig, hvilket også medfører, at stadierne har en del 

usikkerhed.  

Det ville være interessant, hvis Morten Bay gav sig i kast med at inddele børn i 

forbrugersocialiseringsstadier, som vil være i overensstemmelse med hans teorier om det nye 

netværkssamfund.152 Eftersom Morten Bay tager udgangspunkt i børn anno 2009, ville det 

være muligt for ham at lave en helt ny og opdateret opstilling af 

forbrugersocialiseringsstadierne. Udviklingen fra Robert Selman til Deborah R. John er til at 

få øje på. Deborah R. John vover den påstand, at den abstrakte orientering allerede er fuldt 

udviklet, fra de er 11 år og op efter. Vi kan kun forestille os, hvordan Morten Bays 

forbrugersocialiseringsteorier vil se ud. Men det er muligt, at denne udvikling yderligere har 

rykket sig, således at yngre børn kan forstå mere og dermed bedre håndtere sociale netværk 

                                                            
151 Birgitte Tufte (2007). 
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såsom Facebook. Dette kunne være et argument for, at aldersafgrænsningen på Facebook 

kunne tåle at blive sænket til 9 år. Men i denne sammenhæng er der ikke taget højde for 

problematikken omkring børn og skjult markedsføring. Læs nærmere i afsnittet 18.5. Dark 

Marketing. 

Det er svært at finde en løsning på aldersafgrænsningsproblematikken på Facebook. Der er 

ingen tvivl om, at problematikken vil være mindre, hvis forældrene vil tage ansvar enten ved 

at overvåge eller foreslå retningslinjer, som børnene skal følge, når de bruger Internettet. Det 

er kommet bag på os, at den normale procedure for brugen af Facebook er, at børn helt ned i 8 

års alderen får lov til at have en profil. Et eksempel var, da vi deltog i ForbrugerForums 

debatdag 2009, hvor journalisten Tina Nikolaisen fortalte, at hendes børn på henholdsvis 8 og 

10 begge havde en profil på Facebook. Forældrene giver børnene lov til at lyve sig til en 

profil. Hvilket vi er meget uforstående overfor, da det giver børnene en fornemmelse af, at det 

er i orden at lyve og være med til at lave en ulovlig handling, hvilket kan have konsekvenser 

senere i livet. Vi forestiller os, at når børn bliver teenagere og får at vide, de ikke må drikke øl 

før de eksempelvis er 15, vil mene, at det er okay, at de gør det, når de er 13. Det var jo i orden 

at lyve, da de fik en Facebook profil. Hvorfor skal de så overholde reglerne senere? Vi ved 

godt, at dette er at sætte det lidt på en spids, men at give børn helt ned til 8 år lov til at have en 

profil på Facebook er ikke løsningen. Hvorfor bliver de ikke på Arto, som er specielt lavet til 

børn og unge? Dette spørgsmål vil blive uddybet under analysen af diffusionsteorien nedenfor. 

Hvis børn skal have lov til at være på Facebook under 13 års alderen, har børnene brug for, at 

nogen holder dem i hånden og guider dem i denne virtuelle jungle. Facebook er et forholdsvist 

nyt medie, og mange forældre ved mindre om Facebook, end børnene selv gør, hvilket kan 

gøre situation frustrerende. Forældrene har ikke de rigtige værktøjer til at sikre deres børn på 

Facebook. Måske er det i virkeligheden ikke børnene, der er uvidende om de nye medier, men 

i højere grad forældrene. Forældrene har ikke mulighed for at hjælpe og guide deres børn 

optimalt i forhold til børnenes færden på Internettet.153 Vi har set på tænkelige tiltag for, 

hvordan det er muligt at beskytte børnene under 13 år mod de farer, der lurer på de sociale 

netværkstjenester, hvis aldersafgræsningen afskaffes. Læs nærmere i afsnit 14.6. Mulige tiltag. 

 

                                                            
153 Morten Bay (2009). 
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14.3. Analyse af diffusionsprocessen 

Nogle innovationer spredes hurtigt til et globalt publikum, ligesom Facebook gjorde. Everett 

M. Rogers nævner, at man gennem forskning har fundet frem til fem generelle forhold ved 

innovationer, som er medvirkende til, at modtageren adopterer innovationen hurtigt. De fem 

forhold er de relative fordele, fordele ved at adoptere innovationen, kompabiliteten, 

kompleksiteten og testbarheden.  

De relative fordele som modtageren oplever ved at implementere innovationen i sin hverdag.  

”Relative advantage is the degree to which an innovation is perceived as being better than the 

idea it supersedes.”154  

Der må være fordele for modtageren ved at adoptere innovationen. Disse kan være 

altafgørende for, om produktet/innovationen bliver adopteret. Fordelene kan bl.a. omfatte 

økonomisk profit, social prestige eller andre fordele, som fx viste sig, da mobiltelefonen kom 

på markedet contra fastnettelefonen. Fordelene på Facebook er blandt andet, at det ikke kræver 

meget af brugeren. Blot en adgangskode og brugerens e-mailadresse, så har han mulighed for 

at ”passe” sit netværk, og det er gratis. Kompabiliteten viser, hvor forenelig innovationen er 

med modtagerens værdier og holdninger samt tidligere erfaringer og behov som potentiel 

adoptere. Mange af Facebook’s brugere har stiftet bekendtskab med andre sociale 

netværkstjenester. De erfaringer, de har tilegnet sig dér, har de med i bagagen og opvejes med 

den funktionalitet, som Facebook har. Bl.a. er mange af MySpace brugerne ”flygtet” til 

Facebook, da siden er mindre krævende designmæssigt. Når afhandlingen omhandler tweens, 

er det relevant at se på den sociale netværkstjeneste Arto,155 og dennes nedgang i aktive 

brugere. Hele 80 % menes at være flygtet over til Facebook. 156 Kompleksiteten viser, hvor 

kompliceret det er for modtageren at anvende eller forstå innovationen.  

”the complexity of an innovation, as perceived by members of a social system, is negatively 

related to its rate of adoption”157 

Der kan på baggrund af det enormt store antal medlemmer på Facebook argumenteres for, at 

det ikke er en særlig kompleks netværkstjeneste for brugerne. Siden er relativ nem at finde ud 
                                                            
154 Evertt. M. Rogers (1995). 
155 En social netværkstjeneste der er designet til børn og unge. 
156 Tal fra Arto, oktober 2009. 
157 Evertt. M. Rogers (1995). 
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af og anvende. Hvis det er muligt at teste innovationen eller dele af den, er der generelt større 

chance for hurtigere adoption siger Everett M. Rogers. Testbarheden er med til at minimere 

usikkerheden i forhold til innovationen for brugeren. Der foreligger ingen mulighed for at teste 

siden af, men pga. Facebooks overskuelige design, bliver omtalen herom mellem venner 

meget positiv. Denne virale markedsføring158 gør, at der mellem brugerne ikke er fokus på, 

hvorvidt siden kan testes, men det afgørende er, om venner anbefaler den, og at den fungerer.  

Facebook har nydt godt af den virale markedsføring, brugerne udsætter hinanden for. Der 

bliver sendt en mail til vennernes e-mailadresse, når en bruger bliver medlem af Facebook. 

Når en sådan mail er sendt tilstrækkelig mange gange til en potentiel brugers mail indbakke, 

opsøger han viden om siden ved f.eks. at spørge venner om, hvad Facebook er, hvis denne 

samtale falder positivt ud, vil Facebook naturligvis have fanget hans interesse, og siden prøves 

af.  

Ifølge Everett M. Rogers kan det siges, at de innovationer der har størst chance for at blive 

adopteret af målgruppen, er de innovationer, der passer ind i målgruppens sociale system, 

tilbyder forbrugerne store fordele, formår at stimulere interpersonel kommunikation og passer 

til de eksisterende værdier og holdninger samt er så lidt komplekse som muligt. Facebook har 

ramt rigtigt i alle disse kasser og har derved opnået den store popularitet. 

”Hvis vi koncentrerer vores indsats om de vitale få, vil en sådan indsats generelt være en 

succes, selvom den ignorerer de mange. Omvendt vil en indsats, der kun satser på de mange 

altid fejle.”159 

Vi har valgt at fokusere på Everett M. Rogers teori, da han for alvor i 1962 satte 

diffusionsteorien på landkortet. Everett M. Rogers arbejdede ikke specifikt med trendsættere, 

og hans modeller kan selvfølgelig ikke overføres direkte 40 år frem i tiden til arbejdet med 

børn og Facebook. Det er derfor selve grundtanken og diskussionen af diffusionsbegrebet, der 

er spændende. Hvis vi er åbne over for tanken om, at den adfærd, vi i dag ser hos 

trendsætterne, også kan spredes til andre grupper af forbrugere, så er Everett M. Rogers 

                                                            
158 Spredningen foregår gennem selvforstærkende processer, der med tiden kan stige i hastighed og omfang. 
Begrebet har sit navn fra virus og refererer til den samme eksplosive spredning, som virus kan skabe under 
gunstige forhold. Viral marketing foregår via Internettet, hvor brugere sender budskabet videre til hinanden. 
Netop derfor betegnes viral marketing også som en moderne form for mund-til-mund kommunikation. Et 
kendetegn ved denne type af marketing er, at brugeren frivilligt videresender et budskab af bevæggrunde, der 
læner sig op ad typiske sociale relationer. 
159 Dr. Joseph M Turan (1980). 

  60



arbejde stadig interessant. Det vil i denne sammenhæng være interessant at have kendskab til 

Martin Lindstrøms adoptionsfaser. Grundet den kritik vi har givet Martin Lindstrøm, har vi 

valgt at inddrage endnu en opdateret opstilling af adoptionsfaser. 

Morten Bay og Julie S. Ralund, der er stud.mag i medievidenskab ved Købehavns Universitet, 

fandt via deres researcharbejde til bogen Generation Netværk frem til en af årsagerne til en 

bestemt adfærd blandt forbrugerne, når blikket er rettet mod brugeraktivitet i medierne. 

Tendensen var klar; det handler om det skjulte hierarki fordelt på tre grupper:  

1. innovatører 

2. ledere og 

3. normal’er 

 

De fandt frem til, at det i sidste ende kun var den midterste gruppe, lederne, der virkelig tæller, 

når et budskab skal kommunikeres ud.160 Disse tre grupper indgår i et hierarki, ligesom det ses 

i Everett M. Rogers’ og Martin Lindstrøms teorier. Innovatørerne skaber, lederne formidler 

innovatørernes skaberværker, og normal’erne følger lederne. Størstedelen af mediebrugere er 

normal’er.161 Meget få mennesker ønsker at være innovatører. Vi lever i et samfund, hvor folk 

stadig gerne vil have, der bliver taget beslutninger for dem, så de ikke skal påtage sig 

ansvar.162  

Disse teorier kan virke overfladiske, da både Everett M. Rogers, Martin Lindstrøms, Morten 

Bays og Julie S. Ralund’s adoptionsfaser giver et billede af et meget ordnet og planlagt 

system. I praksis kunne vi forestille os, at overgangene mellem de opstillede 

beslutningsprocesser er mere flydende, end hvad der antydes. Flere forbrugere vil i visse 

tilfælde bevæge sig frem og tilbage mellem nogle faser. Everett M. Rogers forholder sig også 

meget lidt til innovationen. Han tager udgangspunkt i, at innovationen er god, sund og politisk 

korrekt.  

Morten Bay og Julie S. Ralund’s hierarkiske opdeling viser os, at det oftest er i denne 

hierarkiske opdeling, at vi finder årsagen til succes blandt nye opfindelser også hos generation 

netværk. 

                                                            
160 Morten Bay og Julie Schytte Ralund (2006). 
161 Morten Bay og Julie Schytte Ralund (2006). 
162 Morten Bay og Julie Schytte Ralund (2006). 
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”Man vælger selvfølgelig den sociale netværksside, hvor der er flest af ens eksisterende 

venner” siger it-forsker Malene Charlotte Larsen. Hun mener også, at der er højere status 

blandt børn ved at være på Facebook end f.eks. på den sociale netværksside Arto, der 

henvender sig til det yngre publikum, hvilket Malthe Salsa Rostrup er med til at understrege, 

når han skriver på Facebook den 1. marts 2009, at: 

”Altså 11-12-årige på Facebook – hvad er problemet i det? Hvad er problemet i, at holde 

kontakt med sine venner, som man møder rundt omkring - på et samlet website? Jeg går 

personligt i 9., og verdensbilledet ligger sådan i dag, at har man ikke Facebook, er man YT. 

Der er jo ikke nogen som helst der tjekker. Man kan jo sagtens sætte sin fødselsdato til at være 

under 13 år gammel.” 

Dette udsagn siger mere end flere undersøgelser. Man er yt, hvis man ikke er på Facebook. 

Det kan være svært at modstå presset fra andre i klassen eller fra ens venner.  

Facebook er allerede filtreret langt ind under huden på de fleste børn og unge. Vi vurderer ud 

fra Morten Bay og Julie S. Ralund’s hierarkiske opdeling, at det ikke kun er innovatørerne, 

men også lederne og til dels også normal’erne, der allerede har taget trenden til sig. Betagelsen 

af Facebook er blevet spredt via viral markedsføring, hvor innovatørerne og lederne har taget 

Facebook til sig og ved hjælp af Word-Of-Mouth kommunikeret det videre til deres venner og 

bekendte.  

Researcharbejdet i bogen Generation Netværk gør, at vi kan argumentere for, at disse 

hierarkier ikke kun er at finde i voksengenerationen men også består blandt børn og unge, 

hvorfor det er disse, vi bruger til at beskrive adopterne på Facebook. Det faktum, at det er 

”ulovligt” at være medlem af Facebook, når man er under 13 år, gør det fascinerende at være 

medlem, som det ses af ovenstående citat. Vi har ikke mulighed for at svare på, hvor unge de 

yngste Facebook brugere er, da de naturligvis står til at være 13 år. 

14.4. Analyse af motivation 

Anerkendelse og identifikation af Facebook brugeren og dennes behov er et væsentligt 

element i at finde frem til, hvad der skaber motivation hos den enkelte Facebook bruger. 

Maslow’s behovsteori er en af de mest kendte og mest populære teorier på dette felt. 
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Hvad er det, der motiverer børn til at bruge Facebook, og hvordan bliver Facebook ved med at 

fastholde brugernes interesse? Facebook er meget afhængig af den enkelte brugers 

engagement og loyalitet, uden denne vil Facebook ikke eksistere. På baggrund af dette 

fremstår evnen til at motivere og begejstre brugerne som en af Facebooks væsentligste 

kompetencer.  

Ordet motivation stammer fra det latinske ”movere”, som betyder at bevæge eller flytte. At 

motivere er en proces, som skaber, leder og fastholder målrettet organisatorisk adfærd.163 

Vi har arbejdet med Maslow’s behovspyramide, og det, vi er kommet frem til, er i 

overensstemmelse med det Morten Bay skriver i bogen Homo Conexus.  Når vi ser på børn, 

der er født ind i den digitale verden, er der en tendens til, at præstationsbehovet har byttet 

plads med selvrealiseringsbehovet. I den online verden er der i mindre grad behov for prestige 

og selvhævdelse via præsentation, men i langt højere grad behov for at realisere sig selv i 

forbindelse til de andre punkter i netværket.164  

En udvikling, der ses blandt børn, er, at de sociale behov er blevet erstattet af et 

netværksbehov, da disse to ting ikke længere er to separate størrelse, men to ting der hænger 

ulæseligt sammen, skriver Morten Bay. Vi er ikke enige med Morten Bay i, at de sociale 

behov er blevet erstattet af netværksbehov. Vi mener nærmere, at de sociale behov går hånd i 

hånd med netværksbehovene. Da vi ikke mener, at behovet for netværk vil kunne overskygge 

behovet for at være social. Men vi anerkender, at tendensen mod netværk er til stede, således 

at de sociale behov deler stadiet med netværksbehovene. Vi vælger ikke de sociale behov fra 

ligesom Morten Bay.  

Børn går i dag online for at få deres ”netværks-blodsukker” stabiliseret og ikke mindste for at 

få fulgt op på, hvad der er sket i vennegruppen indenfor de sidste timer. De sociale 

netværkssider giver børn en unik mulighed for at dyrke deres behov på en ny og mere tilpasset 

måde, men det overskygger ikke fuldstændig deres behov for at socialisere med venner og 

familie offline. 

Motivationen ligger, for brugerne af de sociale netværkssider, i sociale-/netværk-, præstations- 

og selvaktualiserings-behovene. Det handler for brugeren om at finde frem til sine venner, 

                                                            
163 Ian Brooks (2006). 
164 Morten Bay (2009). 

  63



gamle bekendte, at netværke og chatte. Motivationen sker gennem oploadet billeder, antallet af 

venner, statusopdateringer, muligheden for at iscenesætte sig selv og i at være med.  

For børn, der er medlem af Facebook, handler det meget om at være med. Det kan være lige 

meget, om de risikerer at få misbrugt deres profil, bare de er online. Ved at være online skiller 

de sig ikke ud fra mængden, hvilket er noget af det vigtigste i deres alder, medmindre de er 

innovatorer/frontløbere, og dermed dem, der skaber tendenserne.  

14.5. Indstillinger til konsekvenser og fordele ved brugen af Facebook  

Det er ikke svært at gennemskue, at der i litteraturen er stor uenighed om i hvor høj grad 

Facebook hysteriet giver børn fordele i deres sociale kompetence eller er en stor ulempe og 

trussel mod deres evne til at fungere i samfundet. Det er interessant at se, hvordan forskere, 

organisationer og professorer er uenige i, hvor meget børn forstår, hvor meget de skal 

beskyttes og i det hele taget, hvilke konsekvenser brugen af sociale netværkstjenester har. Vi 

har på den ene side alle dem, der er meget bekymret for børns beskyttelse, deres fremtidige 

adfærd og deres offentliggørelse af deres private informationer. På den anden side har vi dem, 

der ser udviklingen som noget positivt.  

Et eksempel på en af de meget skeptiske forskere i forhold til børn og Facebook er 

hjerneforsker ved Oxford University og formand for Royal Institution i London, Susan Adele 

Greenfield, som udtalte den 25. februar 2009 til Jyllands-Posten, at netværkssider som 

Facebook er med til at skabe en generation af børn, der kræver øjeblikkelig tilfredsstillelse. 

Hun er samtidig også bekymret for, at de internetbesatte børn mister evnen til at koncentrere 

sig og kommunikere væk fra skærmen. Hun siger, at nutidens børn har et behov for konstant 

opmærksomhed, hvilket er typisk for små babyer. Susan Adele Greenfield advarer om, at 

samtaler i chatfora, online beskeder og sociale netværkssider erstatter ansigt til ansigt-

samtaler, som i virkeligheden er et barns nøgle til at udvikle sociale færdigheder som empati 

og forståelse.   

”Jeg spekulerer ofte på, om reelle samtaler i sidste ende vil blive erstattet af de nemme 

skærmdialoger, på samme måde som jagt og slagtning af et dyr er blevet erstattet af 

bekvemmelige pakker kød på hylden i supermarkedet.”  
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Hun fortsætter og siger, at det ikke er til at komme udenom, at børn, der lever på denne måde, 

vil få ændringer i hjernen.   

På den anden side er der Morten Bay, der med sin bog Homo Conexus sætter fokus på den 

forandring, der sker i hele samfundet, og ikke kun med børns forbrug af virtuelle netværk. Han 

giver en meget overbevisende beskrivelse af, hvorledes vores industrisamfund langsomt har 

udviklet sig hen imod et netværkssamfund. Han siger, at: 

”Netværket er den nye grundstruktur, vi bør se hele verden igennem. Den nye naturlov vi bør 

basere al anden forskning på.”165  

Han fortsætter  

”Homo conexus er jo ikke meget anderledes end industrimennesket, hvis man bare ser på det 

rent biologisk. Til gengæld besidder homo conexus en helt anderledes måde at opfatte verden 

på end industrimennesket gør. Det er måske den største forskel, den største forandring og 

dermed og den vigtigste udvikling i menneskehistorien siden dampmaskinen.”166  

Der er ikke tvivl om, at der kan ses på den virtuelle udvikling både med skeptiske og positive 

øjne. Men lige meget hvilket perspektiv man tager, skal børnene beskyttes, men spørgsmålet er 

hvordan. Mulige tekniske tiltag for netop at beskytte børn på Facebook er beskrevet herunder.  

14.6. Mulige tiltag 

En engelsk undersøgelse der blev offentliggjort af Times Online i april 2008 foretaget af 

Ofcom, som er en uafhængig tilsynsmyndighed indenfor kommunikation, viser, at 2,5 

millioner engelske børn og unge i alderen 8-17 allerede har oprettet en profil på et socialt 

netværk. Der bliver i undersøgelsen gjort opmærksomt på, at forældre ikke ved, at dårlig 

sikkerhed betyder, at fire ud af ti sider i de sociale netværker er åbne for alle. 

De to store sociale netværkssider Facebook og MySpace påstår at have en aldersgrænse på 13 

eller 14 år, alligevel siger en fjerdedel af alle børn med internetadgang i alderen mellem 8-11, 

at de har en side på et socialt netværk. Undersøgelsen viser også, at 43 % af børnene har sagt, 

at forældrene ikke har givet nogen retningslinjer for, hvordan deres medlemskab af et online 

socialt netværk må bruges. Det tyder på, at mange forældre enten er uvidende om de mulige 
                                                            
165 Morten Bay (2009). 
166 Morten Bay (2009). 
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konsekvenser ved deres børns medlemskab eller vælger at ignorere de risici, der er forbundet 

med disse websider. 

Den nye undersøgelse fra Medierådet om danske børn og unges medievaner i 2009 viser, at 61 

% af de 11-13-årige har en profil på internettet, og når der spørges ind til, hvor de har oprettet 

denne profil, er svaret fra 73 %, at de har en profil på Facebook. Ud af disse svarer 28 %, at de 

ikke bruger Privacy Settings på deres profil.167 Hvis en bruger ikke anvender indstillingerne 

for privatliv på siden, er han ikke i stand til at kontrollere, hvem der ser hans billeder eller 

andet privat materiale. 

Online sociale netværkstjenester indeholder ud over interaktionselementet en netværksdel, 

som gør det muligt at oprette og se egne og andres lister over venner.168 Det er bevist, at de 

voksne meget sjældent lyver om deres identitet på nettet. Tekniske foranstaltninger er blandt 

flere tiltag, der kan benyttes for at beskytte børn og unge på online sociale tjenester. 

Eksempelvis vil tvungen identifikation på online sociale tjenester ikke hjælpe, når den voksne 

i forvejen ikke lyver om, hvem han er. Problemet med et sådan tiltag vil være, at det eneste, 

der med sikkerhed afsløres, er barnets identitet overfor den voksne, hvilket ikke løser 

problemet.169  

Det handler om at gøre børn og ikke mindst forældre opmærksomme på, hvilke virkninger et 

online liv kan have. Børnene skal have indsigt i konsekvenserne af deres egne handlinger. 

Forældrene skal være involveret, opmærksomme og deltagende i deres barns digitale liv, dette 

vil kunne forebygge mange af de problemstillinger, der opstår på Internettet.  

De tekniske tiltag, der kan implementeres i kampen for at beskytte børn og unge på sociale 

netværkstjenester, gør det muligt at foretage en automatisk identifikation, autentifikation 

og/eller verifikation af en fysisk person.170 Det handler om at finde en balance mellem 

nytteværdien og konsekvenserne af den funktionalitet, der implementeres. Der tegner sig tre 

typer af funktionalitet: verifikation, autentifikation og identifikation. 

                                                            
167 http://andk.medieraadet.dk/upload/6_summary_med_grafer_og_kommentarer.pdf. 
168 Se nærmere i kapitel 4. Det empiriske felt. 
169  IT- og Telestyrelsen. 
170 Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse. 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2003/wp80_da.pdf. 
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Verifikation er en simpel form for kontrol.171 Det er en undersøgelse, der bekræfter 

rigtigheden af noget specifikt. Man tjekker, om oplysningerne er de korrekte, og om det er de 

oplysninger, man har bedt om. Mange af de sociale netværkstjenester anvender i dag 

verifikation. Man kan kun oprette en Facebook profil, hvis man er 13 år eller derover, 

Facebook verificerer om det fødselsår, man indtaster, angiver en minimumsalder på 13 år. 

Problemet er, at Facebook ikke laver nogen form for kontrol af om den pågældende bruger 

virkelig er 13 år. Det vil sige, at man sagtens kan lyve sig til en profil på den populære 

netværksside. 

Autentifikation går videre end verifikation, her kræves der en validering af at de givne 

oplysninger er rigtige. Det skal eksempelvis undersøges om en given adresse eksisterer, hvis 

en sådan er blevet oplyst, og om adressen skal valideres.172 Valideringen sker af tredjepart, 

hvilket kræver, at det er én, man stoler på. 

Identifikation handler om at få identificeret et individ. Det skal valideres, at en person 

eksisterer, og man skal på baggrund af de givne oplysninger være i stand til at finde frem til 

den eksakte person. Denne form for identifikation bruges allerede i dag ved digital signatur og 

netbankerne. Identifikation er anderledes i forhold til verifikation og autentifikation, da disse 

to validerer rigtigheden af oplysninger, uden at man ved hjælp af disse kan finde frem til en 

konkret person.173 

Vil det så ikke være en god ide at indføre tvungen identitet på de sociale netværkssider? Nej, 

man har fundet ud af, at det vil medføre et problem, som vil stille børnene i en dårligere 

situation end den nuværende. Hvis vi taler om de seksuelt krænkende situationer, der kan opstå 

på en social netværkstjeneste, vil det give krænkeren det forspring, at han i et vist omfang 

nemmere vil kunne finde frem til barnet.  

Identifikation vil fratage børnene muligheden for selv at vælge, om de vil oplyse, hvem de er i 

virkeligheden, dels til hinanden, men også til tjenesteudbyderen. Det vil være en klar 

overtrædelse af børnenes ret til privatlivets fred. For at undgå misbrugssituationen vil det være 

at foretrække at implementere et teknisk tiltag i form af autentifikation, da man ved 

verifikation ikke stiller børnene bedre, end situationen er i dag. 

                                                            
171 IT- og Telestyrelsen. 
172 IT - og telestyrelsen. 
173 IT - og telestyrelsen. 
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Tiltag til de sociale netværkstjenester kan implementeres på to måder, enten ved lovgivning 

eller ved selvregulering. Læs nærmere i kapitel 20. Forsøg på at beskytte brugeren. 

15. Den teoretiske ramme for den offentlige ret 

Personoplysninger identificerer mennesker, og grænsen, mellem hvad der er privat og 

offentligt, er forskellig fra menneske til menneske. Den teknologiske udvikling gør, at 

information nu er søgbar og ikke blot en del af en fysisk mappe. På online sociale netværk har 

mange parter adgang til meget information, især omkring en privat persons oplysninger om 

dens eget og ikke mindst andres liv, dennes interesser, holdninger og færden. På det sociale 

netværk Facebook finder denne deling af information netop sted, og disse oplysninger bliver 

efterfølgende behandlet. Det er derfor relevant at beskrive de regler, der vedrører 

persondatabehandling. Vi vil i det følgende præcisere, hvad persondata er og definere de 

forskellige aktører inden for området, herunder den dataansvarlige, den registrerede, 

Datatilsynet og den europæiske Artikel 29-gruppe. Derudover ser vi nærmere på lovens 

begreber såsom behandling, samtykke, følsomme kontra ikke-følsomme oplysninger og den 

registreredes rettigheder. Til sidst i teoriafsnittet ser vi nærmere på geografiens betydning ved 

behandling af personoplysninger herunder især beskyttelsesniveauet ved overførsel af 

oplysninger til tredjelande, såsom USA.   

15.1. Grundlæggende  

Før Loven om behandling af personoplysninger174 (Persondataloven) havde Danmark 

Registerlovene. Ved vedtagelsen af Persondataloven i 2000 blev direktiv 95/46/EF af 24. 

oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger implementeret.  

Beskyttelse af personoplysninger foregår på flere niveauer. Persondataloven beskytter 

nationalt, og Persondatadirektivet beskytter på et EU-retligt plan. Den grundlæggende regel 

findes i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) artikel 8 om retten til 

privatliv. Eftersom Danmark har implementeret det europæiske direktiv, og EU skal følge 

                                                            
174 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer. 
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EMRK,175 foregår der et sammenspil mellem Persondataloven, Persondatadirektivet og 

EMRK.176 

 15.2. Anvendelsesområdet 

Anvendelsesområdet er behandling af persondataoplysninger, som helt eller delvist foretages 

ved hjælp af edb. Loven gælder for personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et 

register. Al behandling af personoplysninger er således omfattet af loven, uanset om den 

konkret foretages af offentlige eller private dataansvarlige. En offentliggørelse af 

personoplysninger, som er ukendte for offentligheden, vil altid være omfattet af 

Persondataloven. 

15.3. Forarbejderne 

I lovforslaget til Persondataloven står der overordnet, at reglerne om behandling af 

personoplysninger i anden lovgivning, som giver den registrerede en bedre retsstilling, skal gå 

forud for reglerne i Persondataloven. Indenfor det sociale område skal adgangen til at 

videregive personoplysninger begrænses. Der vil ligeledes blive sat snævre grænser for, i 

hvilke tilfælde en virksomhed - uden den enkelte forbrugers samtykke - må videregive 

oplysninger om en forbruger til andre virksomheder til brug for markedsføring.177 Det 

fremgår af lovforslaget, at det har til formål at gennemføre en tidssvarende generel lovgivning 

om behandling af personoplysninger. Den enkelte borgers beskyttelse i forhold til elektronisk 

behandling af personoplysninger skal være i centrum. Det skal også præciseres hvilke 

personoplysninger, der må behandles, dvs. indsamles, opbevares, registreres, anvendes, 

videregives m.v. Derudover bliver opdelingen mellem offentlig og privat behandling af 

personoplysninger formelt aflagt.  

15.4. Datatilsynet 

Datatilsynet er den administrative myndighed, som fører tilsyn med enhver behandling af 

personoplysninger, som er omfattet af Persondataloven. Datatilsynet arbejder uafhængigt og 

er tilknyttet Justitsministeriet. Tilsynet behandler klagesager og besvarer forespørgsler, 

udtaler sig om lovforslag og udkast til bekendtgørelser og cirkulærer mv. De foretager 
                                                            
175 Traktat om Den Europæiske Union artikel 6 stk. 2. 
176 Jan Trzaskowski (2008). 
177 Det fremgår af den skriftlige fremsættelse, at lovforslaget i det væsentlige bygger på Udvalget om 
Registerlovgivningens betænkning nr. 1345/1997 om behandling af personoplysninger. 
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ligeledes inspektioner samt undersøgelser af egen drift overfor myndigheder, virksomheder, 

organisationer, når tilsynet bliver bekendt med mulige brud på loven. Datatilsynet fører tilsyn 

med enhver behandling, der er omfattet af Persondataloven, bortset fra domstolenes 

behandlinger. Datatilsynets afgørelser er endelige og kan derfor ikke indbringes for andre 

administrative myndigheder. Afgørelserne kan indbringes for domstolene, hvilket endnu ikke 

er set i praksis, og derfor har afgørelserne fra Datatilsynet stor præjudikatværdi.  

15.5. Definition af de involverede parter 

Dataansvarlige har det umiddelbare ansvar for hvilke hjælpemidler, der må foretages 

behandling med, jf. § 3, nr. 4. Databehandlere behandler oplysninger på den dataansvarliges 

vegne, jf. Persondatalovens § 3, nr. 5. Den registrerede er den identificerede person, hvis 

oplysninger der bliver behandlet, jf. § 3, nr. 1. 

15.6. Definition af personoplysning 

En personoplysning er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar 

fysisk person, hvilket i denne sammenhæng kaldes den registrerede.178 En identificerbar 

person er en person, som direkte eller indirekte kan identificeres ved bl.a. et 

identifikationsnummer, eller et eller flere elementer, der er særlige for denne persons fysiske, 

fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet, jf. Persondatadirektivets 

artikel 2, litra a. Ifølge afgørelser fra Datatilsynet er grovkornede fotos af personer også 

identificerbar.179  

15.7. Definition af følsomme oplysninger 

Der skelnes yderligere mellem forskellige kategorier af oplysninger. De følsomme 

oplysninger er opregnet i Persondataloven, og listen er udtømmende. Følsomme oplysninger 

er information om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk 

overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og 

seksuelle forhold, jf. Persondatalovens § 7, stk. 1. Det betyder, at andre typer oplysninger er 

almindelige og ikke-følsomme som navn, adresse, e-mailadresse og lignende. 

 

                                                            
178 Persondatalovens § 3, nr. 1. 
179 Jan Trzaskowski (2008). 
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15.8. Behandling af oplysninger 

Behandling af oplysninger er enhver operation eller række af operationer med eller uden brug 

af elektronisk databehandling, som oplysninger gøres til genstand for, jf. Persondatalovens § 

3, nr. 2. Begrebet dækker over enhver aktivitet, som er relateret til en personoplysning. Nogle 

former for behandling er mere indgribende end andre, og virksomheders videregivelse og 

samkøring af personoplysninger anses for at være mere indgribende i forhold til den 

registrerede end virksomheders indsamling af oplysninger til intern brug.180 Det enkelte 

menneske skal have mulighed for at forudse, hvad der sker med de personlige oplysninger, 

som afgives. Indsamlede oplysninger kan ikke bruges til hvad som helst. Det er således ikke 

nok, at den dataansvarlige har opfyldt kravene til selve registreringen af oplysninger, den 

viderebehandling skal ligeledes følge loven. Hvis personoplysninger efterfølgende skal 

videregives, skal denne form for behandling heller ikke være uforenelig med det formål, som 

informationen er indsamlet til. En dataansvarlig på Internettet kan derfor ikke lægge 

registrerede oplysninger ud, hvis videregivelsen ikke kan rummes indenfor de formål, som 

blev angivet i forbindelse med indsamlingen. Dataansvarlige virksomheder kan behandle 

personoplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af en aftale, som den 

registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den 

registreredes anmodning forud for indgåelsen af sådan en aftale, jf. § 6, stk. 1, nr. 2.  

15.9. Behandlingsbetingelser 

I Persondatalovens § 5 anføres de grundlæggende behandlingsbetingelser, blandt andet god 

databehandlingsskik, som betyder, at behandlingen skal være rimelig og lovlig, jf. direktivet 

artikel 6, stk. 1, litra a. Dette krav er en ydre ramme, hvilket har den betydning, at en 

behandling godt kan være ulovlig ifølge kravet om god databehandlingsskik på trods af, at 

situationen ikke er reguleret i resten af loven.181 Andre regler om behandling af 

personoplysninger går forud for Persondataloven, hvis den registrerede derved opnår en bedre 

retsstilling.182 Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål. 

Senere behandling må ikke være uforenelig med de oprindeligt angivne formål., jf. 

Persondatalovens § 5, stk. 2.  

                                                            
180 Jan Trzaskowski (2008). 
181 Jan Trzaskowski (2008). 
182 Persondatalovens § 2, stk.1. 
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”Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere 

behandling må ikke være uforenelig med disse formål. Senere behandling af oplysninger, der 

alene sker i historisk, statistisk eller videnskabeligt øjemed, anses ikke for uforenelig med de 

formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.” 

Denne bestemmelse er relateret til indsamlingen af oplysninger og ikke den bredere 

behandling.183 Ordet udtrykkeligt i bestemmelsen betyder, at den dataansvarlige skal angive et 

veldefineret og velafgrænset formål, og dette skal ske ved indsamlingen. Private 

virksomheder kan ikke behandle borgernes personlige oplysninger til brug for kommercielle 

formål.184 Kravet om saglige formål er opfyldt, hvis indsamlingen sker til administrative 

formål, som ligger inden for den virksomhed, som udøves. Kravet om ikke uforenelighed 

betyder, at en efterfølgende behandling ikke må være uforenelig med de formål, hvortil 

oplysninger er indsamlet. Dette vurderes i de konkrete tilfælde.185 Der gælder både et krav om 

relevans og tilstrækkelighed og ét om proportionalitet, jf. § 5, stk. 3. Der må således ikke 

behandles oplysninger, som ikke er væsentlige i forhold til formålet, hvortil de er indsamlet. I 

forhold til kravet om proportionalitet skal der ske en afvejning af omfanget af oplysninger 

overfor behandlingsformålet. Den dataansvarlige skal derfor foretage en konkret vurdering af, 

om formålet kan nås med mindre indgribende midler. Ajourføring er også et af de 

grundlæggende krav, jf. § 5, stk. 4. Den dataansvarlige har en forpligtelse til at kontrollere, 

om de behandlede oplysninger er urigtige eller vildledende. Kravet om tidsbegrænsning 

anfører, at oplysninger ikke må opbevares længere end nødvendigt i forhold til formålet,186 

hvilket hænger tæt sammen med proportionalitetsprincippet. Dette krav er især relevant i 

forhold til behandling af oplysninger på Internettet. Hvis en dataansvarlig sletter 

personoplysninger på en hjemmeside, er de ikke nødvendigvis slettet andre steder. 

15.10. Samtykke 

Den registreredes samtykke er enhver frivillig, specifik og informeret viljetilkendegivelse, 

hvorved den registrerede indvilger i, at oplysninger, der vedrører den pågældende selv, gøres 

til genstand for behandling.187 Frivillighed betyder, at samtykket ikke må være givet under 

                                                            
183 Jan Trzaskowski (2008). 
184 Jan Trzaskowski (2008). 
185 Jan Trzaskowski (2008). 
186 Persondatalovens § 5, stk. 5. 
187 Persondatalovens § 3, stk. 8. 
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tvang. At samtykket skal være specifik betyder, at det klart og tydeligt skal fremgå, hvad der 

gives samtykke til. Den dataansvarlige skal ligeledes informere den registrerede om, hvad der 

meddeles samtykke til. Den registrerede skal aktivt give sit samtykke, en stiltiende accept 

overholder derfor ikke loven, men der foreligger ingen formkrav. Et gyldigt samtykke er det 

retlige grundlag for alle former af behandling af personoplysninger. Den registrerede kan til 

enhver tid tilbagekalde sit samtykke dog ikke med tilbagevirkende effekt.188 Persondatalovens 

§ 6 fastslår, at behandling af oplysninger kun må ske, hvis den registrerede giver sit 

udtrykkelige samtykke. Dette betyder, at samtykket ikke blot skal være frivilligt, specifikt og 

informeret men dertil også udtrykkeligt. 

15.11. Interesseafvejningsreglen  

Situationsbilleder kan i forhold til interesseafvejningsreglen offentliggøres uden samtykke, jf. 

Datatilsynets sag 2002-216-0109 om situationsbilleder på Internettet. Det afgørende er, at 

personen på billedet ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, 

f.eks. i kommercielt øjemed. Disse billeder skal således være harmløse. Portrætbilleder på 

Internettet kræver derimod samtykke, da disse kan have følgeskab af oplysninger såsom navn. 

Nogle personer kan føle ubehag herved, og denne ulempe vejer tungere end interessen i 

offentliggørelsen.  

15.12. Behandling af følsomme oplysninger  

Hovedreglen er, at dataansvarlige ikke må behandle følsomme oplysninger uden den 

registreredes samtykke, men hertil hører undtagelsessituationer.189 For det første må 

følsomme oplysninger behandles, hvis der er tale om en persons vitale interesser, og denne 

ikke er i stand til at give samtykke. For det andet kan følsomme oplysninger behandles, hvis 

den registrerede selv har offentliggjort dem. Denne bestemmelse gælder også, når 

offentliggørelse er sket på Internettet.190 For det tredje må den dataansvarlige behandle 

følsomme oplysninger, når et retskrav skal fastlægges. 

 

 

                                                            
188 Persondatalovens § 38. 
189 Persondatalovens § 7. 
190 Jan Trzaskowski (2008). 
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15.13. Den registreredes rettigheder 

Som i Forbrugeraftaleloven og E-handelsloven forefindes der også en oplysningspligt i 

Persondataloven. Den dataansvarlige har en oplysningspligt, som omfatter den 

dataansvarliges identitet, formålene med behandlingen og yderligere oplysninger, som er 

nødvendige for, at den registrerede kan varetage sine interesser. Som udgangspunkt skal den 

dataansvarlige oplyse den registrerede så tidligt som muligt.191 Den registrerede skal senest 

have underretning ved videregivelsen af oplysningerne. Denne meddelelse skal være både 

klar og tydelig, og den dataansvarlige skal dokumentere, at opfyldelse af oplysningspligten er 

sket. I forbindelse med den dataansvarliges oplysningspligt ved en behandling, som sker på 

Internettet, kan den dataansvarlige opfylde sin oplysningspligt via de såkaldte privacy 

policies. Her får brugeren af en hjemmeside de oplysninger, som er krævet i Persondataloven. 

På denne måde skabes der størst mulig gennemsigtighed, og den registrerede kan afgive 

oplysninger på et pålideligt grundlag.  

Udover den registreredes ret til indsigt har denne også øvrige rettigheder – den generelle ret til 

indsigelse betyder, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelser mod, at oplysninger 

om den pågældende gøres til genstand for behandling. En indsigelse mod en ulovlig 

behandling er altid berettiget. Indsigelser mod lovlige handlinger skal velbegrundes Den 

registrerede har ligeledes en specifik indsigelsesret i forhold til videregivelse af oplysninger 

med henblik på markedsføring. Generelle kundeoplysninger kan videregives til en anden 

virksomhed til brug for markedsføring efter interesseafvejningsreglen, omtalt ovenfor. Men 

forbrugeren har mulighed for at forhindre denne videregivelse. I de situationer, hvor 

virksomheder kan videregive personoplysninger uden samtykke, skal Persondatalovens 

bestemmelser herom overholdes. Virksomheden har pligt til at undersøge i CPR192 om de 

kunder, der ikke har brugt deres indsigelsesret, har frabedt sig henvendelser i 

markedsføringsøjemed. De resterende kunder, som heller ikke har gjort indsigelser, skal 

oplyses om indsigelsesretten, hver gang virksomheden videregiver oplysninger i 

markedsføringsøjemed. Virksomheden kan således ikke videregive eller anvende en kundes e-

mailadresse til brug for markedsføring, hvis kunden ikke har givet samtykke hertil.193  

 
                                                            
191 Jan Trzaskowski (2008). 
192 Det centrale personregister, også kaldet Robinson-listen i denne sammenhæng. 
193 Jan Trzaskowski (2008). 
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15.14. Urigtige oplysninger 

Oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov 

eller bestemmelser udstedt i medfør heraf, skal slettes eller blokeres. Dette kan ske på 

baggrund af en anmodning fra en registreret person. Denne har også mulighed for at anmode 

den dataansvarlige om, at tredjemand skal underrettes om, at oplysninger skal korrigeres. 

15.15. Behandlingssikkerhed 

Persondataloven indeholder to sikkerhedskrav. For det første må personer, der arbejder under 

den dataansvarlige, kun behandle oplysninger efter instruks fra den dataansvarlige. For det 

andet skal den dataansvarlige træffe fornødne tekniske og organisatoriske 

sikkerhedsforanstaltninger mod misbrug af oplysninger.194 Disse krav bygger på 

Persondatadirektivet, som anfører, at dette er særligt påkrævet, hvis behandlingen sker på 

Internettet, jf. direktivets artikel 17, stk. 1, 1. pkt.195  

Det har af og til været nævnt, at fremsendelse via Internettet er som at sende oplysningerne på 

et åbent postkort. Denne sammenligning er efter Datatilsynets opfattelse beskrivende. 196 Ved 

transmission af oplysninger over det åbne Internet er der generelt en risiko for, at oplysninger 

undervejs ses og eventuelt ændres af uvedkommende. Derudover er muligheden for 

anonymitet på Internettet problematisk. Derfor anser Datatilsynet ikke Internettet for at være 

et sikkert net.197 

15.16. Artikel 29-gruppen 

Artikel 29-gruppen er en rådgivende og uafhængig organisation, som består af en 

repræsentant for den eller de tilsynsmyndigheder, som hver medlemsstat har udpeget, og af en 

repræsentant for den eller de myndigheder, der er oprettet for fællesskabsinstitutionerne og -

organerne, samt af en repræsentant for Kommissionen. Artikel 29-gruppens rapporter er 

vejledninger, men eftersom gruppen har hele EU bag sig, kan disse rapporter anses for at være 

en stærkere retskilde end blot en vejledning. Gruppen afholder jævnligt møder i Bruxelles. På 

møderne har Artikel 29-gruppen vedtaget en række henstillinger, udtalelser og notater, som er 
                                                            
194 Persondatalovens § 41, stk. 3. 
195 Artikel 29-gruppens henstilling om visse minimumskrav til onlineindsamling af personoplysninger i den 
Europæiske Union. Vedtaget den 17. maj 2001. 
196 Jan Trzaskowski (2008). 
197 Jan Trzaskowski (2008). 
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blevet offentliggjort bl.a. på Internettet. Dokumenterne vedrører bl.a. spørgsmålet om 

overførsel af personoplysninger fra EU-landene til andre lande. Gruppen har for nyligt 

udarbejdet en udtalelse om online sociale netværk.  

15.16.1. Udtalelse om online sociale netværk 

Udtalelsen198 fokuserer på, hvordan online sociale netværkstjenester skal overholde 

europæiske regler om databeskyttelse. Artikel 29-gruppen er klar over, at brugerne opfører sig 

meget privat på sociale netværk. I rapporten noteres det ligeledes, at virksomhederne bag 

applikationerne har et ansvar. Adgangen til personlig information og brugen heraf er genstand 

for bekymring i rapporten. Problemerne med registrering af følsomme oplysninger, og direkte 

markedsføring bliver ligeledes taget op. Rapporten kommer med anbefalinger til, hvordan 

online sociale netværkstjenester skal overholde reglerne om databeskyttelse. Og de anbefaler, 

at brugerne ikke lægger billeder og information om andre ud på netværket uden 

vedkommendes accept. Og i denne forbindelse mener gruppen, at netværkstjenester skal 

oplyse brugeren om tredjeparts rettigheder i forhold til privatliv. Gruppen konstaterer, at 

antallet af brugere på sociale netværk er stigende, og indholdet af den personlige information 

sammenholdt med brugerens interaktion med andre gør det muligt at opstille en præcis profil 

af vedkommende aktiviteter og interesser. Tredjepart kan således udnytte disse oplysninger 

kommercielt og lave specifik markedsføring. Brugeren bliver som udgangspunkt antaget for 

at være den registrerede. Hvis brugeren handler indenfor den personlige sfære, kontakter 

familiemedlemmer og venner er han ikke dataansvarlig. Dem, som stiller sociale tjenester til 

rådighed online, er dataansvarlig. Dem, som stiller applikationer til rådighed, kan være 

dataansvarlige. Rapporten behandler ikke kravet om udtrykkeligt samtykke, men det er sket i 

Canada-sagen.199 Konklusionen på rapporten er, at sociale netværkstjenester skal følge 

europæisk lovgivning på området. 

15.17. Geografiens betydning 

Når personoplysninger flyttes fra et land til et andet, kan der opstå en problematik i forhold til 

beskyttelse af den registrerede. På grund af Internettet kan en flytning af information ske på 

kort tid, og beskyttelsesniveauet i et andet land kan være helt anderledes. I denne forbindelse 

                                                            
198 Udtalelse nr.5/2009 om online social netværk. Vedtaget den 12. juni 2009. 
199 Læs nærmere i afsnittet 16.5. Canada-sagen. 
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skelner man mellem to forskellige begreber overførsel og transmission. For at der kan være 

tale om en overførsel skal flytning af oplysninger til en vis grad være permanent. 

Konsekvensen heraf er, at oplysninger er omfattet af reglerne i det land, hvor flytningen er 

sket til. En transmission er ikke omfattet af overførselsbegrebet, et eksempel herpå kan være, 

at man sender en e-mail. En overførsel kan ske i forbindelse med en videregivelse, intern 

anvendelse eller en overladelse. Ved en international overførsel af oplysninger, er der fastsat 

særlige regler med hensyn til eksportlandets ret, overførselsregler og importlandets ret. 

Persondataloven er grundlaget for overførsler, der eksporteres fra Danmark. Overførselsregler 

gør det retligt muligt at flytte personoplysninger, og angår eksportlandets regler. 

Importlandets ret omhandler importørens muligheder for at anvende det overførte. 

Overførsel af personoplysninger til lande inden for EU er reguleret i Persondatadirektivet og 

dermed også i Persondataloven. Lande uden for EU inddeles i to kategorier – tredjelande med 

tilstrækkeligt beskyttelsesniveau og tredjelande uden tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Ifølge 

Persondatalovens § 27, stk.1, må der kun overføres oplysninger til et tredjeland, hvis dette 

land sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. En overførsel kan ske, hvis den registrerede 

har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, jf. Persondatalovens § 27, stk. 3, nr. 1. Men 

vurdering af et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau sker på baggrund af samtlige forhold, der har 

indflydelse på en overførsel, herunder navnlig oplysningernes art, behandlingens formål og 

varighed, oprindelseslandet og det endelige bestemmelsesland, samt de retsregler for god 

forretningsskik og sikkerhedsforanstaltninger, som gælder i tredjelandet. EU har vurderet, at 

det generelle beskyttelsesniveau i USA ikke er lige så godt som niveauet i EU.200 Men der er 

fastsat et grundlag for at overførsel af personoplysninger til amerikanske virksomheder, kan 

lade sig gøre. Dette grundlag er Safe Harbor-ordningen. Denne ordning vedrører kun 

importørens forhold i private virksomheder, som er omfattet af amerikansk ret. Eksport til en 

Safe Harbor virksomhed forudsætter dog tilladelse fra den nationale tilsynsmyndighed, fordi 

der som udgangspunkt ikke må overføres persondata til et tredjeland, som ikke sikrer et 

tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. 

En relevant bestemmelse i forhold til Persondatalovens geografiske område er § 4, stk. 3, nr. 

2, som fastslår, at Persondataloven gælder for dataansvarlige i et tredjeland, hvis indsamling 

af oplysninger i Danmark sker med henblik på behandling i et tredjeland. I 
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Persondatadirektivets artikel 4 stk. 1, litra c, står der, at de nationale bestemmelser skal 

anvendes, når indsamlingen foretages af en dataansvarlig uden for EU med midler, det være 

sig elektroniske eller ikke elektronisk, som befinder sig på medlemsstatens område. Dette må 

betyde, at en amerikansk virksomhed, der behandler oplysninger hentet i Danmark, skal følge 

Persondataloven.  

Datatilsynets praksis omkring det geografiske anvendelsesområde er begrænset. Men de har 

på deres hjemmeside opstillet et tænkt eksempel om en thailandsk datingside, som henvendte 

sig til danske mænd.201 Kontaktbureauet indsamlede oplysninger i Danmark via Internettet. 

Den anvendte hjemmeside havde et dansk domænenavn, og teksten på siden var delvist 

dansk. Endvidere blev der fra siden henvist til telefonnumre i Danmark. Bureauet blev drevet 

af en thailandsk forretning med adresse i Thailand, hvor alle data og registre befandt sig. Fra 

en adresse i Danmark blev indkommet post videreformidlet, og den danske adresse stod for 

betalingen. Datatilsynet lagde til grund for deres tænkte afgørelse, at Persondataloven gælder 

for kontaktbureauets aktiviteter i Danmark. Da bureauet behandlede oplysninger omfattet af 

Persondatalovens §§ 7 og 8, skulle kontaktbureauet foretage anmeldelse til Datatilsynet og 

have tilladelse til behandlingerne fra tilsynet. 

16. Facebook 

Når man gør personoplysninger tilgængelige for en stor kreds af mennesker, er man 

dataansvarlig. Persondataloven gælder ikke, hvis det er af rent privatretlig karakter. Selvom 

brugeren kan ses som dataansvarlig, når denne oploader materiale på Internettet, behandler vi 

i denne fremstilling, hvad der sker, når Facebook anvender brugerens oplysninger jf. 

afgrænsningen. Artikel 29-gruppen betegner ligeledes brugeren som den registrerede. På 

netværket Facebook sker der en behandling af brugerens personoplysninger, og virksomheden 

Facebook er den dataansvarlige.  

16.1. Facebook Principles 

Facebook Principles er det første link, brugeren bliver henvist til i anvendelsesvilkårene. I 

dette link er der opstillet ti principper, som er grundlaget for vilkårene fra den 1. maj 2009. 

Principperne er ikke daterede, men de lå ikke på websiden før den 1. maj i år. De ti principper 
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indeholder, hvad Facebook lægger vægt på, herunder friheden til at dele oplysninger og 

muligheden for at mødes virtuelt med andre mennesker. Dokumentet er fyldt med udtalelser 

om, hvor vigtigt det er at tage ansvar og have principper og rettigheder. Og Facebook roser 

sig selv for at have oprettet dette grænseløse netværk.  

16.2. Privacy Policy og anvendelsesvilkårene 

Dette dokument er dateret den 26. november 2008 og omhandler indstillinger for beskyttelse 

af privatliv. Dokumentet forefindes på dansk under navnet Politik til beskyttelse af personlige 

oplysninger. Facebook følger efter eget udsagn to grundprincipper – brugeren skal have 

kontrol over egne personlige oplysninger, og han burde have adgang til de informationer, 

andre ønsker at dele.  

Ifølge dokumentet deltager Facebook i EU’s databeskyttelsesdirektiv på grundlag af USA’s 

handelsministeriums Safe Harbor Privacy Framework. Men USA er ikke med i EU og har 

ikke implementeret databeskyttelsesdirektivet. Det er Facebooks påstand, at det er sikkert for 

den danske bruger at overføre oplysninger til den amerikanske virksomhed. I forhold til den 

information, brugeren oploader på websiden, tager Facebook intet ansvar. Følgende tekst står 

også skrevet i anvendelsesvilkårene fra den 1. maj 2009: 

”Du forstår og anerkender, at selv efter sletning kan kopier af brugerindholdet forblive 

synligt i cachede og arkiverede sider..” (Facebook Privacy Policy) 

Brugeren giver Facebook lov til at gemme alt indhold fra profilen, selvom han fjerner 

materialet fra sin profil. Facebook kan således videresælge og udnytte indholdet kommercielt, 

længe efter at brugeren er stoppet med at anvende netværket. Brugeren har ingen kontrol over, 

hvad der sker med hans profil. Før i tiden kunne profilen ikke slettes af brugeren selv men 

blot deaktiveres, det er nu blevet ændret. Spørgsmålet er, om man overhovedet kan tale om, at 

profilen bliver slettet, hvis Facebook gemmer alle oplysninger. Facebook kan derimod til en 

hver tid slette profilen og dermed fjerne alle oplysninger.202 Det er uetisk at beholde 

oplysninger, for den manglende kontrol gør, at brugeren ikke har nogen indsigelsesret i 

forhold til videregivelse af oplysninger, som Facebook anvender med henblik på 

markedsføring. 
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  79



Facebook garanterer ligeledes heller ikke, at det brugerindhold, der bliver lagt på websiden, 

ikke bliver set af ”uautoriserede personer”. 

Aftalen mellem brugeren og Facebook omhandler ikke kun de to parter men en række af 

tredjemænd, her iblandt brugerens venner og applikationsudviklere. I forhold til Facebook og 

tredjepart giver brugeren, jf. dette dokument, Facebook lov til at kontakte folk i brugerens 

netværk ved hjælp af vedkommendes venneliste. 

Ifølge dokumentet videregiver Facebook ikke kontaktoplysninger til tredjeparter uden 

brugerens tilladelse, men denne tilladelse har Facebook netop indhentet ved hjælp af 

anvendelsesvilkårene. I en passage, som er gemt langt væk i dokumentet, står der skrevet, at 

al deling af information er på egen risiko, og informationen kan blive offentlig tilgængeligt. 

Når brugeren accepterer en applikation på Facebook, giver han automatisk udvikleren af 

applikationen lov til at indhente oplysninger om personerne i brugerens netværk. Tredjepart 

får således adgang til brugeren og alle hans venners profiler. Det kan få personlige 

konsekvenser for brugeren, hvis virksomheder køber oplysninger om personer forud for 

ansættelser, eksempel oplysninger om brugerens seksualitet, politiske overbevisning, sygdom 

osv. Facebook har allerede solgt oplysninger om brugere til CareerBuilder, som er en job-

rekrutteringsvirksomhed.203 

I kraft af Privacy Policy kan Facebook ligeledes indhente oplysninger om brugeren fra 

tredjepart og anvende disse. Rent teknisk sker dette ved hjælp af cookies. 

”Facebook kan også indsamle information om dig fra andre kilder, såsom aviser, blogs, IM-

tjenester og andre brugere af Facebook-tjenesten gennem anvendelse af tjenesten.” 

(Facebook Privacy Policy) 

Facebook forklarer ikke nærmere hvilke kilder, der er tale om, eller hvordan informationen 

bliver indsamlet.  

Ved brugen af Facebook giver brugeren samtykke til, at hans personlige oplysninger bliver 

overført til og behandlet i USA. Og det fremgår af anvendelsesvilkårene, at brugeren giver et 

generelt samtykke til, at tjenesten må registrere, anvende og videregive brugerens persondata. 

Et sådant vilkår er ikke nødvendigvis gyldigt, både fordi det er meget generelt, men også fordi 

                                                            
203 TÆNK’s artikel ”Brug Facebook og bliv misbrugt.” 

  80



det er gemt væk i Facebooks standardvilkår. Læs nærmere i afsnittet 6.1. Anvendelsesvilkår 

den 1. maj 2009. Facebook har ikke et retligt grundlag for deres behandling af 

personoplysninger, når de ikke har modtaget et mere udtrykkeligt samtykke fra brugeren. 

I sammenhold med Markedsføringsloven og Persondataloven må en virksomhed ikke rette en 

uanmodet henvendelse til forbrugerens e-mailadresse med henblik på markedsføring.204 Det 

følger ligeledes af forarbejderne, at en virksomhed, der ønsker at videregive generelle 

kundeoplysninger om forbrugeren til en anden virksomhed med henblik på markedsføring 

kun vil kunne videregive oplysningerne, hvis forbrugeren har givet sit samtykke hertil. I 

Facebooks Privacy Policy står der skrevet: 

”Vi kan lejlighedsvis benytte dit navn og e-mailadresse til at sende dig beskeder om nye 

tjenester, der er udbudt af Facebook, som vi tror du vil finde nyttige.” 

Først i den allersidste passage i dette syv sider lange dokument skriver Facebook en 

opfordring til brugeren om, at han skal læse denne erklæring. Den enkelte bruger på Facebook 

har ikke mulighed for at forudse, hvad der kommer til at ske med de personlige oplysninger, 

vedkommende afgiver på websiden. Facebook kan ifølge vilkårene bruge de indsamlede 

oplysninger til stort set hvad som helst. Men vilkårene indeholder ikke en bestemmelse, der 

udtrykkeligt angiver, hvilke formål indsamlingen af oplysninger sker til.   

16.3. Facebook og Persondataloven 

I forhold til Persondataloven er der flere problemer med Facebook. Som forarbejderne 

skriver, er den registreredes rettigheder i fokus i denne lov. Først og fremmest følger 

Facebook ikke de grundlæggende databehandlingsregler. Facebook skriver i 

anvendelsesvilkårene, at de må anvende, kopiere og offentliggøre oploadet materiale. Det kan 

brugeren kun finde ud af, hvis han læser vilkårene grundigt igennem.205 Det kan derfor ikke 

anses for at være et udtrykkeligt formål ej heller et sagligt, at informationen bliver brugt til 

specifik markedsføring. Facebook er en privat virksomhed, og må ikke behandle borgernes 

personlige oplysninger til brug for kommercielle formål. At Facebook giver en definition af, 

hvad de mener med begrebet ”at anvende brugerinformation” i slutningen af vilkårene kan 

ikke anses for at være veldefinerede og velafgrænsede formål. Facebook kan således ikke 

                                                            
204 Persondatalovens § 6, stk. 2. 
205 Læs nærmere i afsnittet 6.1. Anvendelsesvilkår den 1. maj 2009. 
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videregive oplysninger, når de ikke oplyser tilstrækkeligt herom i vilkårene. Facebook stiller 

et værktøj til rådighed, som forbinder folk virtuelt, men det er ikke en naturlig del af deres 

udøvelse af virksomheden at lade tredjeparter få adgang til alle personoplysninger. Denne 

adgang kan heller ikke anses for at være foreneligt med det umiddelbare formål med 

Facebook:  

”Facebook helps you connect and share with the people in your life.” (facebook.com)  

Formålet med virksomheden kan således nås med mindre indgribende midler. Facebook 

beholder som skrevet tidligere information, som brugeren har slettet. At bevare 

personoplysninger efter brugeren af netværket har fjernet disse, kan ikke siges at være 

nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles, og strider imod 

Persondatalovens § 5, stk. 5. 

Brugeren skal give sit samtykke til Facebook, for at virksomheden overhovedet har mulighed 

for at behandle brugerens oplysninger. Brugerens viljeserklæring kan ikke anses for at være 

specifik og informeret, når Facebook ikke præciserer i vilkårene hvilken behandling, der vil 

finde sted af brugerens oplysninger. 

Udover Facebooks oplysningspligt har brugeren en specifik indsigelsesret mod 

virksomhedens videregivelse af oplysninger til brug for markedsføring. Brugeren kan således 

ved hjælp af Persondataloven gøre indsigelser mod Facebook i forhold til deres brug af 

information.  

16.4. Facebook og Datatilsynet 

Datatilsynet startede med at være passive og opfordrede brugerne til selv at kontakte 

Facebook, hvis de følte sig krænket. De ventede på svar fra Artikel 29-gruppen. Efter 

gruppens udtalelse om online sociale netværk er tilsynet stadig i tvivl om, hvorvidt Facebook 

skal overholde dansk lov eller ej. Artikel 29-gruppen nævner ikke Facebook i udtalelsen men 

taler om netværkstjenester generelt, og i forhold til Facebook er der tvivl om, hvorvidt de 

gemmer ”slettede” oplysninger.206 Facebook er en dataansvarlig i tredjeland i forhold til 

Persondatalovens § 4, stk. 3, nr. 2, men virksomheden har ikke et dansk telefonnummer eller 

en dansk adresse, som var tilfældet i den tænkte sag om det thailandske kontaktbureau. Det er 

                                                            
206 Datatilsynet. 
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derfor ikke muligt at trække en direkte parallel mellem de to sager. Men sagen om 

kontaktbureauet er et eksempel på, at en dataansvarlig i et tredjeland skal have tilladelse for at 

kunne behandle personoplysninger fra personer i Danmark. Facebook har ikke en sådan 

tilladelse. Den sparsomme praksis på området kan være en forklaring på, hvorfor Datatilsynet 

er tilbageholdende med et klart svar i forhold til Facebook og dansk lovgivning. Datatilsynets 

afgørelser har, som skrevet, en høj præjudikatværdi, og en afgørelse på dette område ville 

være af stor betydning.   

I april sendte Datatilsynet et brev til Facebook og kom herved i dialog med den amerikanske 

virksomhed, der besvarede brevet og udtrykte, at de gerne vil samarbejde med Datatilsynet. I 

Datatilsynets henvendelse stod en række spørgsmål til Facebook, blandt andet hvordan 

virksomheden forholder sig til, at flere brugere har oplevet ikke at kunne slette deres profiler, 

at tredjepart får adgang til brugerens oplysninger og jurisdiktionsproblematikken. Facebook 

svarede tilbage et par måneder efter, men besvarelsen indeholdt intet opklarende i forhold til 

den danske bruger.  

16.5. Canada-sagen 

Den 30. Maj 2008 blev der i Canada fremsat en 35 siders anklage mod Facebook. The 

Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic (CIPPIC) havde bedt the Privacy 

Commissioner of Canada om at undersøge de overtrædelser, Facebook laver i forhold til 

behandling af private oplysninger. Herunder at Facebook ikke informerer brugeren om, at 

tredjepart får adgang til personlig information, og at de ikke indhenter samtykke inden deling 

af oplysninger.  

Anklagerne omhandlede blandt andet manglende identificering af formål, manglende 

samtykke og vidtgående indsamling af oplysninger.  

I forhold til identificering af formål giver Facebook applikationsudviklere en adgang til 

brugerens oplysninger, som er mere end tilstrækkelig. Facebook forklarer ikke, hvorfor 

applikationsudviklere har brug for adgang til alt brugerinformation. Og Facebook præciserer 

ikke, hvorfor de indsamler oplysninger om brugeren fra andre kilder.  

Som et krav for at anvende applikationer skal brugeren acceptere, at udvikleren får adgang til 

alle hans oplysninger. Brugeren giver ikke et udtrykkeligt samtykke til, at Facebook kan 
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bruge følsomme oplysninger om vedkommende. Det drejer sig blandt andet om fotoalbums 

og oplysninger om andre brugere i samme netværk. Facebook giver ligeledes 

applikationsudviklere lov til at indsamle flere oplysninger end nødvendigt for at køre 

applikationerne. 

Denne anklage blev som sagt opstillet i maj 2008, men ovenstående problemstillinger er 

stadig eksisterende, og det er på trods af, at anvendelsesvilkårene er blevet ændret flere gange 

siden foråret 2008. Det viser, at de juridiske problemer med Facebook ikke er umiddelbare 

men af vedvarende karakter. Det er ikke kun den danske bruger, som befinder sig i et juridisk 

limbo, men brugere i hele verden, hvilket sagen fra Canada demonstrerer.  

16.6. Samrådet om Facebook 

Artikel 29-gruppens konklusion var, at sociale netværkssider såsom Facebook skal følge 

europæisk lovgivning, selvom de er placeret uden for EU. Men som ovenstående analyse 

viser, følger Facebook ikke Persondataloven på en række punkter. Det er derfor relevant at 

spørge de danske politikere, hvilke konsekvenser gruppens konklusion har for den danske 

bruger af Facebook. Dette spørgsmål blev netop stillet af Udvalget for Videnskab og 

Teknologi i et samråd med Justitsministeren Brian Mikkelsen og Videnskabsministeren Helge 

Sander den 10. september i år. Udvalget havde bedt Justitsministeren gennemgå Artikel 29-

gruppens responsum om beskyttelsesproblemer vedrørende overførsel af personoplysninger i 

sociale netværk samt redegøre for, hvilke konsekvenser ministeren forventer, at 

responsummet vil få, og hvilken opfølgning ministeren finder, at responsummet skal have. I 

Brian Mikkelsens besvarelse lagde han vægt på, at Datatilsynet vil tage sig af problematikken 

ved at bruge rapporten i en række konkrete sager, og tilsynet er ligeledes i dialog med 

Facebook. Artikel 29-gruppen vil holde en høring senere på året, hvor de vil invitere sociale 

netværk og følge op på rapporten. Den danske regering vil ikke gøre mere på nuværende 

tidspunkt.  

Udvalget havde ligeledes bedt Videnskabsministeren redegøre for, hvorvidt Artikel 29-

gruppens konklusioner får betydning for IT- og Telestyrelsen indsats på privacy-området og i 

givet fald hvilken. Helge Sander lagde vægt på rådgivning og undervisning, og han pointerer, 

at især børn og unge skal rådgives, for det skal være trygt for mindreårige at færdes på 

Internettet, og der skal gøres tiltag for, at det sikres. Et af initiativerne er en årlig IT-

sikkerhedskampagne. Det generelle råd fra politikerne er, at brugeren skal passe på, hvad 
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vedkommende oploader på Internettet og pointerer, at brugeren selv har et ansvar. 

Forbrugerrådet har ligeledes skrevet til Videnskabsminister Helge Sander med forslag om, at 

der skal oprettes et Etisk Råd for IT-sikkerhed og Privacy.207  

16.7. Brugerens ansvar 

Når der juridisk er problemer med at håndhæve retten til privatlivet, er det relevant at se på, 

hvilken rolle brugeren har i forhold til kontrol heraf. Den politiske udmelding er, at brugerne 

har et ansvar for deres privatliv på Internettet, især når det er brugeren selv, der oploader 

information om sig selv. Men brugerne af Facebook har ikke mulighed for at fravælge den 

specifikke markedsføring, som de bliver udsat for. Og Forbrugerrådets holdning er derfor, at 

det skal være et tilvalg at få reklamer.208 At brugeren ikke har kontrol over, hvad der sker med 

hans oplysninger kan anskues som en principiel problematik. Når brugeren mister kontrollen 

og retten til at vælge, hvem der skal have adgangen til oplysningerne, kan det ses som et 

grundlæggende problem, at byrden pålægges brugeren. Men når man taler om, at brugeren har 

et ansvar, må man også se nærmere på definitionen af hvilken bruger, der er tale om, da børn 

og voksne ikke har de samme forudsætninger for at bruge nye medier. Børnenes sikkerhed på 

Internettet er netop et aktuelt emne, hvilket både bliver demonstreret i samrådet med 

Justitsministeren og Videnskabsministeren og Artikel 29-gruppens udtalelse om online 

sociale netværk. 

17. Hvad nu? 

Det ovenfor omtalte samråd viser, hvor aktuelle problemstillingerne omkring Facebook er. 

Den danske bruger befinder sig i et juridisk limbo trods ændringer i vilkårene, nyopstillede 

principper, direkte kommunikation med en dansk myndighed og samråd på Christiansborg. 

Som det var tilfældet med privatretten, er der ligeledes en række problematikker i forhold til 

den offentlige ret. Facebook giver private oplysninger videre til tredjeparter uden brugerens 

udtrykkelige samtykke og opbevarer brugerens materiale længere tid end nødvendigt for at 

kunne udøve virksomheden. Facebook overholder dermed ikke dansk ret, og Artikel 29-

gruppen har lavet en udtalelse, som konkluderer, at sociale netværkssider skal overholde 

europæisk og dermed dansk lovgivning. Vores analyse viser ligeledes, at dansk lov finder 
                                                            
207 www.forbrugerraadet.dk. 
208 Anette Høyrup, jurist i Forbrugerrådet. 
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anvendelse. Spørgsmålet er, hvordan problemerne skal løses, vi vil derfor se nærmere på, 

hvilke muligheder fremtiden bringer både for Facebook og for brugeren. Læs nærmere i 

kapitel 21. Facebook og fremtiden. 

18. Markedsføring målrettet børn på Facebook 

Formålet med afsnittet Markedsføring målrettet børn på Facebook er at sætte fokus på de 

områder, vi antager, kan influere på børns liv i deres færden på Facebook. Disse områder 

omhandler de muligheder, der er for eksponering af nye og specifikke reklamefremstød, som 

børn bliver udsat for på Facebook. 

18.1. Præsentation af hvorfor markedsføring på Facebook er interessant 

”Udvikling fra homo sapiens – det tænkende menneske – til homo conexus- de forbundne 

mennesker – er en af de største revolutioner i nyere tid. Homo sapiens var defineret af evnen 

til at være bevidst om sig selv og tænke. Homo conexus er defineret af evnen til at 

’netværke’.”209 

En del af Googles succes var et resultat af, at forbrugernes handlingsmønstre ændrede sig, så 

de mere aktivt selv søgte information om behov og produkter, hvorved vilkårene for 

markedsføring ændredes. Virksomhederne har sværere og sværere ved gennem bl.a. tv-

reklamer at påvirke forbrugerne til at købe et bestemt produkt.  Virksomhederne tilrettelægger 

nu i højere grad deres kommunikation i forhold til, hvordan forbrugerne tænker, og hvad de 

søger efter især på Google. De fleste virksomheder har således integreret 

søgemaskineoptimering og -marketing i deres markedsføringsstrategi, så virksomheden og 

dens produkter kan blive fundet af forbrugeren. 

Facebooks succes er et resultat af, at forbrugerne mere aktivt modtager og skaber ny 

information. Forbrugernes handlingsmønstre og vilkårene for marketing ændrer sig igen. 

Virksomhederne skal lære at indgå i interaktioner på Facebook og forstå, hvilke informationer 

forbrugerne gerne vil modtage og være medskabere af. Før virksomhederne integrerer 

Facebook i deres markedsføringsstrategi, skal de forstå på hvilke præmisser, 

kommunikationen via Facebook foregår. De bør vide, hvad der kan lade sig gøre på Facebook, 

og hvad der ikke kan lade sig gøre. 

                                                            
209 Morten Bay (2009). 
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Undersøgelser viser, at forbrugere i højere grad bliver interesserede i produkter, hvis de læser 

om produkterne på brugerfora, end hvis de læser om dem på virksomhedernes hjemmesider.210 

Som modsætning til virksomhedens utroværdige marketing-lingo, sagde forbrugerne i en 

undersøgelse: 

”that they did not consider information about a company junk if it came from a person that 

they know.”211  

Forbrugernes kommunikation om produkter er i stigende grad vigtig men en svært 

kontrollerbar marketingkanal for virksomhederne. Derfor er det for det første vigtigt, at 

forbrugerne vil anbefale virksomhedens produkter, og for det andet, at det er gjort nemt for 

dem at videregive deres anbefaling. 

Web 2.0 refererer til tjenester, der er tilgængelige på Internettet, som lader brugeren dele 

information. Dette giver nye muligheder for at markedsføre direkte til forbrugeren samt helt 

nye alternativer til at komme hurtigt og direkte ud til sin specifikke målgruppe, hvilket vi 

kigger nærmere på nedenfor. 

18.2. Muligheder for markedsføring på Facebook 

Facebook er et genialt sted at markedsføre produkter. Der er ingen andre medier, der på 

nuværende tidspunkt, gør det muligt at komme så tæt på målgruppen, og dermed så langt ind 

under huden på forbrugerne med brandet. Facebook er en måde for markedsførerne at komme 

tæt på målgruppen, som har en stor tillid til brandet, der bliver markedsført via Facebook. 

Word-Of-Mouth metoden har aldrig været mere overbevisende. Det er nemt for venner og 

bekendte at overbevise hinanden om at blive fan af et produkt eller sende et reklamelink 

videre for på den måde at sprede budskabet. Det er vigtigt, at markedsførerne ved, hvordan de 

markedsfører sig rigtigt via Facebook, for hvis det først går galt, går det rigtig galt. Omvendt 

hvis markedsføringen er en succes, bliver produktet en ven, der er venner med alle, og brandet 

opnår på den måde en kultstatus blandt brugerne. Sociale netværkstjenester er det ideelle sted 

at markedsføre sit brand, da mange millioner mennesker har taget de sociale netværkssider til 

sig. Der er 4 forskellige måder hvorpå, man kan markedsføre sine produkter på Facebook: 

 
                                                            
210 Robert M. Schindler, and Barbara Bickart (2005). 
211 Regina Lewis et al (2005). 
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1. Grupper og fansider. 

2. Facebook applikationer. 

3. Sociale reklamer på startsiden. 

4. Sociale bannerreklamer.  

18.2.1. Grupper og fansider 

Grupperne og fansider bliver primært oprettet af markedsførerne i håbet om, at tilslutningen til 

dem bliver stor. På den måde kan virksomhederne kommunikere visioner, kommende 

begivenheder og hvad der ellers er nyttigt for markedsføreren at fortælle forbrugeren. Det er 

gratis for virksomheden at oprette en gruppe eller en fanside, der er dog også stor 

sandsynlighed for, at de forsvinder i mængden af alle de andre brands, der prøver at 

markedsføre sig via denne strategi. Grupperne og fansiderne ”dør” ofte hen, da medlemmerne 

er passive, hvilket resulterer i, at der ikke er noget liv i gruppen eller på fansiden. Det gælder 

for virksomheden om at skabe liv, eksempelvis ved at hjælpe brugeren, ved at løse problemer 

eller tilbyde information. Succesfulde grupper og fansider gør en forskel, de belønner 

medlemmer og skaber et fællesskab, som brugeren har lyst til at være en aktiv del af. 

Nike shoes er en af de fansider, der har stor succes. Nike shoes har formået at skabe et univers, 

hvor de reklamerer, informerer og hjælper brugerne til at debattere via deres side. På den måde 

opretholdes interessen, og fansiden forsvinder ikke i mængden. Denne fanside kan bruges som 

inspiration for andre virksomheder, der ønsker at opnå samme resultat. 

18.2.2. Facebook applikationer 

Grupperne og fansiderne giver for det meste, som ovenfor beskrevet, ikke den store gevinst, 

da medlemmerne ofte er passive, og budskabet drukner i mængden. Hvis virksomhederne skal 

synliggøre og brande sig selv mellem millioner af brugere på Facebook, skal der kreativitet til. 

Virksomheden må hjælpe brugerne med at udtrykke sig selv overfor hinanden i fællesskabet. 

På dette område har applikationerne vist sig at være nyttige. 

Facebook er et åbent system, som gør det muligt at udvikle applikationer, hvad enten der er 

tale om en virksomhed eller privatperson. En applikation kan være formet som et spil, et 

redskab eller et lille program, som brugeren finder interessant. En applikation hjælper venner i 

netværket med at være sociale. En applikation er et godt markedsføringsredskab, da den 
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skaber involvering og socialt fællesskab gennem brandet. Nike har lavet en applikation, som 

gør det muligt at dele løbeinformationer med sine venner. På den måde får man et fællesskab i 

det sociale fællesskab. Det er muligt at se hvilke løberuter, vennerne har været ude på, hvilke 

de anbefaler, hvilke mål, de har sat for deres løb, og så er det muligt at konkurrere mod 

hinanden. På den måde kommunikerer brugeren sig selv og sine interesser ud til netværket. 

Applikationen giver mulighed for at inspirere andre til at blive en del af applikationen og dele 

viden mellem venner. 

Problematikken ved at tilføje disse applikationer til profilen er, at udbyderen får mulighed for 

at lagre alle brugerens informationer, samt de får adgang til alle vennernes informationer, 

hvilket de færreste brugere af Facebook er klar over. Disse oplysninger giver udbyderen af 

applikationen et kartotek med uvurderlig viden, om målgruppen, interessefelt, køn, 

socialstatus, uddannelse, arbejde osv. De indsamlede informationer har udbyderen lov til at 

bruge og lagre så længe denne finder det nyttigt.212 Det handler om at udvikle en applikation, 

der giver brugerne mulighed for at udtrykke sig selv gennem applikationen på profilen, som er 

nyttig eller sjov, er med til at bryde isen og skabe nye relationer på tværs af applikationen. 

18.2.3. Sociale reklamer på startsiden 

Når brugeren logger ind på sin profil på Facebook, er det første, brugeren møder, startsiden. 

Startsiden er en oversigt over, hvad vennerne har foretaget sig indenfor de sidste sekunder, 

minutter, timer eller døgn. Det er muligt for markedsførerne at placere et budskab på 

startsiden, som på den måde kommunikeres ud til vennekredsen og inspirerer venner til at 

blive medlem, fan eller tage samme quiz, som de har gjort. Disse sociale reklamer udnytter 

Word-Of-Mouth metoden, som er kendt i den virale markedsføring. Viral markedsføring 

refererer til teknikker, der udnytter eksisterende sociale netværk til at sprede et budskab. 

Gennem denne sociale reklame viser brugeren, hvem vedkommende er, og hvad 

vedkommende interesserer sig for. Et eksempel kan være, at en Facebook bruger bliver fan af 

Wulffmorgenthaler. Der vil nu komme en besked op på samtlige af brugerens venners startside 

om, at vedkommende er blevet fan af denne side, hvilket kan inspirere disse til at foretage 

samme handling. Denne mulige handling er nu kun ét klik væk. På den måde spredes 

budskabet gennem ”personlige” anbefalinger på en nem og overskuelig måde for Facebook 

brugeren.  
                                                            
212 Læs mere i afsnittet 6.1. Anvendelsesvilkårene den 1. maj 2009. 
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Man skelner indenfor marketingkommunikation mellem push, hvor virksomheden skubber et 

budskab ud til en mere eller mindre passiv mængde gennem f.eks. tv- eller print-reklamer, og 

pull, hvor forbrugerne selv aktivt søger information f.eks. via Google eller ved at interagere 

med en banner-annonce og besøge en hjemmeside. Internettet er per definition et interaktivt 

medie, hvor både push og pull mekanismer eksisterer side om side og går både fra 

virksomheden til forbrugerne og tilbage igen eller videre ud til andre forbrugere og agenter. 

Disse sociale reklamer skal dog bruges med omtanke, for der er risiko for, at der skabes en 

negativ omtale eller effekt.  Hvilket kan ske, hvis budskabet i de sociale reklamer sker i 

netværket mod brugerens vilje. Det er derfor vigtigt, at udbyderen gør opmærksom på, at 

budskabet spredes via vennernes startsider. Det er vigtigt for brugerne at føle en vis kontrol og 

føle, at denne handling vælges til, da enhver push markedsføring kan forstærke følelsen af, at 

man indtrænger privatsfæren. 

Traditionelt er kommunikationen på Internettet primært foregået på forbrugerens pull 

præmisser, og det har derfor været vigtigt for virksomhederne at bygge deres hjemmeside op 

efter, hvad der var relevant og nyttig information for forbrugeren. Sociale netværk som 

Facebook rummer en udvikling hen imod, at forbrugerne bliver medskabere af brands som en 

del af deres egen selviscenesættelse, hvilket vi kommer ind på senere i afhandlingen. Læs 

nærmere i kapitel 19. Børns selviscenesættelse på Facebook. 

Derfor er det vigtigt for virksomhederne at tænke i budskaber og beskeder, som forbrugerne 

kan anvende til deres egen push marketing overfor deres netværk og gerne på en sådan måde, 

at forbrugerne fremstår som kreative, intelligente, eller som brugeren nu ønsker at fremstille 

sig selv. Virksomhedernes statiske og lukkede hjemmesider slår altså ikke længere til. 

Virksomhederne skal derimod give forbrugerne mulighed for at engagere sig i brandet og 

derefter pushe attraktiv og selvskabt information videre ud i deres eget netværk. 

Virksomhederne skal således ikke længere kun tilfredsstille forbrugernes informations-pull, 

men også deres informations-push. Det er kunsten at skabe en social reklame, hvor handlingen 

ikke opfattes som reklame, men som fungerer som en aktiv og konstruktiv del af brugernes 

kommunikation med hinanden. Disse reklamer kan have indflydelse på brugerne af sociale 

netværkssider og ikke mindst de børn der lyver for at få adgang til brugen af Facebook, som er 

omtalt i afsnittet 14.2. Analyse af forbrugersocialisering.  
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18.2.4. Sociale bannerreklamer 

De mange millioner profiler med meget specifikke og detaljerede oplysninger, gør det muligt 

for virksomhederne at målrette og placere sine bannerreklamer meget tæt på målgruppen. 

Facebook er det eneste sted, hvor det er muligt at få så detaljeret data om virksomhedens 

målgruppe og deres interesser. Det gør det muligt at specificere budskabet i den sociale 

bannerreklame til den pågældende profil. Jo større relevans en given bannerreklame har for 

profilens interesser og livssituation, jo større er sandsynligheden for, at personen bag finder 

budskabet aktuelt, hvilket medfører et klik på bannerreklamen. Det gælder ikke om at være 

mest synlig og påberåbe sig unødigt meget opmærksomhed, da dette nærmere skaber en 

irritation. Balancegangen fra at være hot til at være not er meget spinkel, det kræver omtanke 

og diskretion af virksomhederne, når de reklamerer på Facebook. Et eksempel på en specifik 

bannerreklame kan ses under afsnittet 18.4. Privatliv på Facebook. 

Det er vigtigt, at markedsførerne er uselviske, det er en helt ny måde at nå ud til brugerne på, 

og det kræver, at de mestrer balancegangen mellem at respektere privatlivet samtidig med, at 

de bliver en del af brugernes selvrealisering. Det kræver en gennemtænkt strategi og må for alt 

i verden ikke undervurderes. Hvis virksomhederne går til denne opgave med alvor, kan de 

brande sig selv og komme ind under huden på millioner og atter millioner af mennesker. 

Brugerne vil underholdes, og de vil underholde deres venner, men det er ikke længere 

motivation nok kun at pleje relationerne. På sociale udstillingsvinduer som Facebook vil de 

også iscenesætte og brande dem selv. Derfor er det vigtigt for den virale markedsfører at gøre 

det nemt for forbrugeren at brande sig gennem virksomhedens produkter. Dette bidrager til 

forståelsen af forbrugernes adfærd og motivation på sociale netværkstjenester som Facebook.  

18.3. VisitDenmark’s virale markedsføring 

Et aktuelt forsøg på viral markedsføring og Word-Of-Mouth, stod VisitDenmark for i 

september 2009: 

 

“Hello, my name is Karen and I’m from Denmark.” 

 

Sådan begynder Karen sin præsentation af sig selv i den hjemmevideo, som hun har lagt op på 

hjemmesiden YouTube. Det fiktive møde, en nat i Nyhavn, for halvanden år siden mellem 
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turisten og Karen, resulterede i, at hun ni måneder senere fødte sønnen August. Hun forsøger 

nu via YouTube at finde frem til faderen. Efter et par dages spekulationer kom det frem, at det 

var en reklamefilm fra turistorganisationen VisitDenmark, som havde til formål at få flere 

turister til at rejse til landet. 

 

Det er et klart eksempel på den nye markedsføringsmetode, forbrugerne skal vænne sig til. Det 

kan diskuteres, om denne virale markedsføring var en succes eller ej. Reklamen er trukket 

tilbage, pga. det massive politiske pres, der opstod i kølvandet. Men inden da havde over en 

million set videoen, med betydeligt hjælp fra Facebook, hvor videoen hurtigt kom til at florere 

blandt netværkene. 

”På YouTube kan man som bruger ikke vide, om formålet med den enkelte video er reklame 

eller noget helt andet. Derfor skal budskabet være klart, hvilket ikke er tilfældet med 

VisitDenmarks reklame”,  

udtaler lektor ved Copenhagen Business School Henrik Merkelsen. Modsat mener Christian 

Stand, som er direktør for interaktive medier i mediebureauet IUM, at reklamefilmen er 

vellykket, fordi den har formået at sætte Danmark på landkortet.  

Meningerne er delte, men ét er sikkert, det er ikke sidste gang, forbrugerne bliver 

repræsenteret for denne slags markedsføring. Succesfuld eller ej, VisitDenmark skabte omtale. 

18.4. Privatliv på Facebook 

På Internettet efterlader vi spor overalt. De sociale netværkstjenester indbyder til at oploade og 

dele information frivilligt. På disse sider rykkes grænserne for, hvilken information brugerne 

ønsker at oploade, og privatliv på de sociale netværkstjenester er ikke let definerbar.  

Brugerne giver andre adgang til deres personlige information på Facebook, hvilket kan 

resultere i forskellige overskridelser af den enkeltes grænse for privatliv. Der kan blive 

indsamlet personlig information, som bliver anvendt eller videregivet uden samtykke. Der 

stjæles information, som kan misbruges til identitetstyveri eller falskneri, eller arbejdsgivere 

finder anstødelig information om potentielle og nuværende medarbejdere.213 I flere danske 

medier har der været eksempler på identitetstyveri, hvor kendte danskere, såsom Susanne 

                                                            
213 Ofcom undersøgelsen 2008. 
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Bjerrehus, har fået stjålet deres oplysninger, som er blevet anvendt til at oprette en falsk profil 

i deres navn. 

Nogle af de bekymringer, der er opstået i takt med privatlivsproblematikkerne, er blevet mere 

synlige og er berettigede, hvis man ser langsigtet på udviklingen. PEW undersøgelsen214 viser, 

at flere og flere poster kreativt indhold på sociale netværkstjenester. Det vil sige, at udbyderen 

får adgang til mere information, hvilket vil være grundstenen til større overvågningsadfærd. 

Denne overvågning lægger i højere grad op til overvågning ikke kun fra medier men også fra 

brugerne selv.  

Som undersøgelsen viser, lægges der mere og mere information ud i offentlige fora på 

Internettet, og ved hjælp af denne informationen har virksomhederne mulighed for at 

reklamere direkte til sin målgruppe, via deres alder, deres interesser eller hvilke sider, de 

navigerer hen til efter at have været på Facebook, F.eks. hvis en bruger er født i 1983 får 

vedkommende reklamer, hvor der står,  

”er du 26 år ” 

og nogle er så specifikke, at de inddrager ens interesse f.eks.:  

”er du 26 år og vild med håndbold? Så tryk her.” 

At gennemskue denne udnyttelse af brugernes personlige oplysninger er svært selv for voksne, 

der færdes på Facebook derfor også for generation netværk. Det er en helt ny måde at blive 

eksponeret for reklame på. Problemet er ikke, at denne reklame er der, men Anette Høyrup fra 

Forbrugerrådet mener, at problem er, at den er så svær at gennemskue. Hvis brugerne helt 

præcis ved hvem, der står bag reklameringen, og hvem der får adgang til den personlige 

information, vil problematikken ikke være til stede i samme omfang, da hver enkelt bruger vil 

kunne vælge hvem, der skal have lov til at kigge med over skulderen. 

Brugernes behov for at være offentligt tilgængelige på nettet kan være med til at skabe 

spændinger i forhold til, hvilket publikum brugeren ønsker at være offentlig overfor. 

Brugerens digitale fodspor er kommet for at blive, og derfor kan en konsistent 

selviscenesættelse på Facebook blive svær at opretholde. Facebook er bygget op omkring 

                                                            
214 ”Digital Footprints, online identity management and search in the age of transparency” 2007. 
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brugerens vennerelationer, dvs. at han har en tillid til netværket, andre brugere og til 

virksomheden Facebook om, at de ikke vil misbruge deres personlige information. 

18.5. Dark Marketing  

Et begreb, forbrugerne skal til at vænne sig til, er Dark Marketing, som er skjult markedsføring 

som eksempelvis findes på Facebook. I dække af mørket påvirkes forbrugerne til at købe 

forskellige produkter. Dark Marketing udsætter og påvirker specielt børnene, hvilket vi 

kommer ind på i afsnittet nedenunder Dark Marketing’s påvirkning af børn. 

De nævnte former for reklamering på Facebook kan defineres som ”dark”, da reklamerne 

fungerer som en integreret del af Facebook, som eksempelvis bannerreklamer, der ikke kan 

fravælges, da reklame og indhold smelter sammen. Børn kan godt afkode bannerreklamer, 

ligesom de tidligt kan afkode en tv-reklame.215 Men reklamen, der er skjult i f.eks. en 

konkurrence eller et sjovt spil, er meget vanskelig for dem at afkode.  

Eksempelvis kan børn på Kinders hjemmeside spille spil. Der er små arkadespil, som 

henvender sig til mindre børn. Det hele foregår i et Kinder univers, hvor der samles Kinder 

mælkesnitter, Kinder æg eller andre af de chokolader, de udbyder. Produktet bliver på den 

måde pakket ind i et sjovt spil. Det ser ikke ud til at være en reklame men et spil på Internettet. 

Kinder har også en fanside og applikationer på Facebook. For at få adgang til et spil skal 

brugeren, i dette tilfælde et barn, invitere mindst fem venner. Kinders marketingsafdeling får, 

uden børnenes viden, adgang til disse børns fulde profiler samt deres venners profiler.216 Et 

enkelt klik giver altså udbyderne mulighed for at indsamle informationer fra flere hundrede 

børn. Afsenderen er ikke synlig, da spillene deles viralt mellem brugerne, hvilket mørklægger, 

hvem invitationen i virkeligheden er fra, deraf betegnelsen Dark Marketing.  Det er ikke kun 

børnene men også voksne, der bliver forblindet af underholdningsperspektivet i Dark 

Marketing. Det handler ikke kun om spil, men quizzes, konkurrencer og andre 

underholdningsparametre på Internettet. 

Som tidligere nævnt i afsnittet 14.2. Analyse af forbrugersocialisering bevæger børnene sig 

ofte rundt i Cyperspace alene, fordi forældrene ikke kan følge med udviklingen og har 

muligvis opgivet overfor fænomenet. Børnene er mediekompetente og er ofte også langt mere 

                                                            
215 Deborah R. John (1999). 
216 Læs nærmere i kapitel 4. Det empiriske felt. 
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kompetente end de voksne, hvilket Morten Bay beskriver i bogen Homo Conexus. Men der er 

ikke lavet udfyldende undersøgelser om, hvorvidt børnene kan følge med udviklingen, og den 

måde markedet tilpasser sig den nye generation på. 

18.6 Dark Marketing’s påvirkning af børn 

Medieforskning fokuserer på den måde, børnene interagerer med indholdet på. Barnet bliver 

betragtet som værende kompetent i sin omgang med medierne samt de budskaber af både 

kommerciel og ikke kommerciel art, medierne formidler.217 Det betyder, at barnet ikke anses 

som et naivt offer for eventuelle skadelige budskaber, men i en eller anden grad er i stand til 

refleksivt at interagere med den betydning, der kommunikeres.218  

Barnets kompetence til at håndtere medierne omformes og ændres i takt med, at børnene 

interagerer med flere og flere medier. Pointen med Dark Marketing er, at brugskompetencen 

og afkodningskompetencen ikke følges ad. Det skal forstås på den måde, at børns evne til at 

bruge nye medier rent notorisk fungerer udmærket, men deres evne til følelsesmæssigt at 

forstå indholdet, de præsenteres for, er mindre god. Afstanden mellem de to kompetencer kan 

således blive udnyttet af markedsførere. 

 

                                                            
217 Birgitte Tufte (2007). 
218 Birgitte Tufte (2007). 

  95



Model fra Forbrugerministeriets undersøgelse ”Usund indflydelse”219 

Grafen viser, at der er et ’hul’ fra børnene er 10, til de bliver 15, hvor forældrene ikke er inde 

over børnenes medieforbrug, og hvor afkodnings- og mediebrugskompetencerne er langt fra 

hinanden. I denne aldersgruppe har Dark Marketing forholdsvis gode betingelser. Modellen 

viser, at tweens har tilegnet sig nogle kompetencer. Ifølge undersøgelsen og til dels Deborah 

R. Johns forbrugersocialisering kan de i alderen 8-12 år skelne reklamer fra indhold på tv, og 

de er selvstændige og kritiske forbrugere. De kommer også i stigende grad i kontakt med 

medieindhold, som ikke er henvendt til børn. Med den markant vigende forældreregulering 

kan der skabes en usikkerhed omkring, hvilke konsekvenser dette har for tweens. Reklamer 

målrettet tweens kan være meget effektive, hvilket kan ses ved denne undersøgelse. 

18.7 Opsummering 

Det er åbenlyst, at skjult reklame via sociale netværkssider er et stigende fænomen og noget, 

forbrugerne skal vænne sig til. Skjult markedsføring er ikke et nyt begreb. Der har i årevis 

været product placement og andre former for sammensmeltning mellem reklame og indhold i 

medierne. Denne form for reklame har en vis synlighed og åbenhed omkring sig, både fra 

afsender og forbrugerne. Ved skjult markedsføring er børnene mindre kritiske og dermed mere 

åbne, hvis de lærer produktet at kende gennem gode oplevelser og værdier. Langvarige 

relationer mellem barnet og produkterne er mulige, og disse produkter kommer langt bredere 

og målrettet ud, når de spredes af forbrugerne. 

Men når markedsføringen bliver usynlig, langt mere usynlig end product placement, og 

forbrugerne endnu ikke har gennemskuet denne form for Dark Marketing, hvordan påvirker 

den så forbrugere, som i dette tilfælde er børn? Der er ikke lavet nok undersøgelser på 

området, men branchens egne aktører har iværksat det frivillige kodeks over for markedsføring 

rettet mod børn.220 Dette kodeks retter sig mod børnemediet, hvilket i det store billede ikke 

hjælper meget, da børn bliver eksponeret for reklamer, der er målrettet voksne. 

Det er ikke nemt at finde information eller forskning på området for børn og skjult 

markedsføring, hvilket kan finde sin forklaring i, at de nye medier vokser eksplosivt og en 

regulering på området ikke er anskuelig. Flere professorer og forskere diskuterer, hvilke 

                                                            
219 http://www.fvm.dk/Files/Filer/Foedevarer/USUND_INDFLYDELSE.pdf. 
220 Læs nærmere i kapitel 20. Forsøg på at beskytte brugeren. 
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negative effekter skjulte reklamer kan få for børn. Mens Morten Bay med sin bog Homo 

Conexus argumenterer for, at børn via deres opvækst som netværksmennesker, er bedre rustet 

og mere intellektuel forstående overfor den virtuelle verden.  

Ovenstående model fra Forbrugerministeriet viser grund til bekymring ikke mindst på grund af 

forældrenes manglende indblanding og forståelse i forbindelse med børns brug af Internettet. 

Så længe der ikke er forskning, der beskriver eventuelle bivirkninger for børn af de skjulte 

reklamer, bør forældrene tage mere ansvar. Forældrene har ansvaret for, at barnet under 13 år 

ikke får lov til at lyve sig ældre og dermed få en Facebook profil, hvor den direkte og skjulte 

markedsføring blandt andet finder sted. Forældrene har ansvaret for at beskytte barnet, 

Videnskabsministeriet har ansvaret for, at oplysningskampagner når ud til forældrene, og 

Justitsministeriet har ansvaret for at gennemtænke eventuelle nye regler eller sende ansvaret 

for reguleringen på området videre til EU. 

19. Børns selviscenesættelse på Facebook. 

Specialet er blandt andet motiveret af det fokus, der i dag er på børns selviscenesættelse, som 

brugen af sociale netværkstjenester giver stor mulighed for at dyrke. Sociale netværkstjenester 

indbyder til en adfærd, hvor grænserne for hvilken information, man deler med andre, bliver 

overskygget af det faktum, at man gerne vil iscenesættes. Vi antager, at det for børn kan have 

konsekvenser, at de iscenesætter dem selv, da det ikke er overskueligt at navigere rundt på 

Facebook. 

19.1. Narcissisme 

Narcissismens udbredelse i samfundet er en af årsagerne til, at Facebook er blevet så populært. 

Facebook gør det muligt at iscenesætte sig selv og promovere det perfekte liv, der 

tilsyneladende føres gennem Facebook. Facebook er et spejl, hvori brugerne spejler sig selv, 

hvilket leder tankerne tilbage på sagnet om Narkissos.  

”Narkissos (lat. Narcissus), er i græsk mytologi en smuk yngling, der forelskede sig dødeligt i 

sit eget spejlbillede for til sidst at blive forvandlet til en lilje(-narcis) […] Narkissos, der var 

søn af flodguden og nymfen Leiriope havde ved fødslen fået spået et langt liv, hvis han ej 

kender sig selv. I en alder af 15 år var den smukke hovmodige mand fuldstændig afvisende 

over for alle tilnærmelser fra nymfen Echo, der af sorg svandt hen og blev til Genklang, og fra 
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en anden forsmået elsker, som bad den skæbnesvangre bøn: ”Lad ham så elske som mig og 

ligeså håbløs!” Bønnen blev hørt af Nemesis, og under en jagt kom Narkissos til en kilde, hvor 

han for første gang så sit eget spejlbillede og forelskede sig heftigt i det. Alt for sent forstod 

han sammenhængen:”Jeg elsker mig selv! Jeg vækker selv gløden, hvoraf jeg fortæres!”, og 

hans øjne lukkedes, mens de så beundrende på deres ejer.”221 

En umiddelbar fortolkning af myten viser Narkissos som værende en person, der dør helt 

udtæret af sin altoverskyggende forelskelse i sig selv. Myten bliver således et moralsk 

skræmmebillede på selvoptagethedens negativiteter. Narkissos bliver et offer for sin egen 

navlebeskuelse i en sådan grad, at han glemmer alt omkring sig og bliver fastlåst i sin egen 

dyrkelse af selvet og dør af sult og tørst. Narkissos-myten og narcissisme som begreb bliver 

altså i denne optik sat lig med kærlighed til selvet, men narcissisme dækker over meget mere 

end selvkærlighed. Behovet for udstilling af individets privatliv i mediet er, grundet 

narcissistiske tilbøjeligheder, en udbredt påstand. Dyrkelsen af selvet i de nye medier som 

Facebook, har endnu engang aktualiseret narcissismebegrebet, der sidst havde sin storhedstid i 

forbindelse med 80’ernes yuppiekultur.222  

Narcissismen bliver, af flere forskellige (instanser), antaget som værende et meget negativt 

ladet ord, hvilket det ved første øjekast også er. Morten Bay ser dog mulighederne i den 

tendens, der er i vores netværkssamfund og dermed også narcissismen.223  

Generation netværk er vokset op med Internettet, som en integreret del af deres liv. De bruger 

Internettet ubevidst, og det er ligeså naturligt for dem at bruge nettet, som det er for resten af 

befolkningen at trække vejret.224 Med den negative fokusering på narcissismen, og de 

bekymrede ryster, der høres bl.a. fra Forbrugerrådet er det nemt at tage afstand fra generation 

netværk, og de heraf affødte sociale netværkstjenester. Ingen forstår eller værdsætter denne 

generations nyerhvervede kompetencer. Men Morten Bay fokuserer på de positive sider, som 

denne generation har opnået. Han ser det ikke som en ungdommelig farce men som værende et 

tegn på, at vores samfund skal til at ændre sig fra at være et industrisamfund til at blive et 

netværkssamfund. Denne udvikling har været i gang over en længere periode, men meget få er 

                                                            
221 Den Store Danske Encyklopædi: Narkissos. 
222 Lasse Lavrsen (2008). 
223 Morten Bay (2009). 
224 Morten Bay (2009). 
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opmærksomme på den. Denne generation netværk forsvinder ikke igen, hvilket kræver, at 

vores samfund ændrer sin generelle holdning til homo conexus.225  

”Deres prioritering er anderledes, deres koncentrationsevner er mere udviklede, deres greb 

om verden lettere end de tidligere generationers..”  

”..rækkevidden for ens ord og ens handlinger og ens evne til at søge viden er nu ubegrænset, 

og tiden, det tager at dele en oplevelse med andre eller lære noget nyt er nu mindre end 

nogensinde.”226 

Generationskæden betyder intet for den enkelte længere, derfor tillægges nuet en kolossal 

betydning. Frygten for alderdommen og fascinationen af ungdommen227 er et af de mest 

karakteristiske udtryk for en manglende tro på liv efter døden. Det eneste, der eksisterer, er 

som sagt øjeblikket, men mange prøver alligevel forkvaklet at skabe sig det evige liv, der i det 

moderne samfund snarere er ensbetydende med at blive husket.  

19.2. Selviscenesættelse 

Anerkendelsen og bekræftelsen er et spørgsmål om at være synlig.  

”At blive set er en bekræftelse. At synligheden i sig selv er nok, skyldes formentligt at man kan 

tænke sig: ”Fordi andre ved, hvem jeg er, eksisterer jeg i de andres hoveder”, og dermed har 

jeg foretaget en narcissistisk forlængelse, der rækker ud over min egen krop”. Men lige præcis 

de private historier er det eneste, disse folk har til at gøre sig selv interessante og dermed 

forskellig fra andre individer.”228  

At udstille sin privatperson i offentligheden er ikke altid lig med berømmelse, det er Facebook 

blandt andet et glimrende eksempel på. Den amerikanske samfundsdebattør og professor i 

historie, Christopher Lasch, påpeger, at den mekaniske reproduktion, i form af udbredelsen af 

visuelle og auditive billeder, er en af de væsentligste sociale påvirkninger, der: 

”fører en personlighedsstruktur af narcissistisk art frem i første række.”229  

                                                            
225 Morten Bay (2009). 
226 Morten Bay (2009). 
227 Lars.L Jensen (2006). 
228 Lars.L.Jensen (2006).  
229 Christopher Lasch (1982). 
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Det moderne liv bliver formidlet af en række elektroniske billeder, som en form for 

spejlkabine, og individet bliver på denne måde bevidst om, hvordan det præsenterer sig udefra. 

Med denne udbredelse kan det narcissistiske individ få endnu et spejl at spejle sig i og blive 

endnu mere bevidst om, hvorledes det skal fremstå offentligt for at få den søgte anerkendelse 

og bekræftelse.  

Iscenesættelse af selvet bliver af denne årsag helt centralt, og samfundet bliver derfor af 

Christopher Lasch betegnet ”showsamfundet”.230 Showsamfundet dækker groft sagt over, at 

show er blevet den dominerende form for kulturindtryk i alle samfundets lag, eksempelvis 

indenfor sport, politik og arbejde. Det handler i dag om at iscenesætte sig selv for at få den 

søgte anerkendelse og bekræftelse. Det handler om image og vinderbilleder. Det handler om, 

hvordan individet fremstår i forhold til andre, snarere end hvad individet rent faktisk kan og 

kommer derfor til at bygge på den ydre verdens bifald og bekræftelse. Christopher Lasch 

tydeliggør denne tendens til selviscenesættelse, når han skriver: 

”Intet er så stor en succes, som det der tager sig ud som en succes.”231 

Vi har i dag muligheden for at iscenesætte os, som vi selv ønsker og få respons herpå. Det er 

Facebook et godt eksempel på. Hele iscenesættelsen, der er forbundet med Facebook, kan ud 

fra en narcissistisk fortolkningsramme forstås som en søgen på anerkendelse og bekræftelse 

gennem Internettets uanede muligheder for selvpromovering og sociale relationer uafhængig 

af tid og sted. 

  

”I dag har man en langt større mulighed for at skabe det selvbillede, der kan give dig 

anerkendelse. Du kan vise, at du har 400 venner på din netprofil, at du har den gode 

filmsmag, citerer de rigtige forfattere og ser de gode tv-shows. Det er den slags muligheder 

for anerkendelse, de sociale netværk på nettet har givet os.”232 

 

”For at afpudse og gøre den rolle perfekt, som den nye Narkissos har tildelt sig selv, stirrer 

han på sit eget spejlbillede, ikke så meget i beundring, som i en aldrig hvilende søgen efter 

fejl, tegn på træthed, forfald.”233  

                                                            
230 Christopher Lasch (1982). 
231 Christopher Lasch (1982). 
232 Lasse Lavrsen (2008). 
233 Christopher Lasch (1982). 
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Spørgsmålet er, om dette syn på den nye generation er berettiget. Er bagtanken med at være 

offentligt tilgængelig på Facebook at fremstille sig selv for at opnå tilfredsstillelse?  

Ovenstående tankegang giver et indtryk af, at det vigtigste for generation netværk er deres 

egen selviscenesættelse. Det kunne tænkes, at det ikke kun er for at se sit eget spejlbillede eller 

iscenesættelsen af eget liv, der gør, at børn har en profil på Facebook. Som Morten Bay 

understreger, er en af de væsentligste måder at komme frem i verden på, hvad enten det gælder 

arbejde, studie, lejlighed eller noget helt fjerde, ens netværk. På de sociale netværkstjenester 

opretholder homo conexus sine forbindelser til ikke kun nære relationer men også perifere 

relationer. Netværksgenerationen har i form af de store og til stadighed voksende 

informationskilder, de bliver præsenteret for hver dag, oparbejdet en ekstrem kritisk sans 

overfor nye produkter, nye input, nye fænomener og nye informationer.234 Via brugerens 

Facebook profil, sørger han hele tiden for, at hans identitet bliver husket. Hvis brugerne ikke 

tager del i netværket, bliver han passiv og mister dermed tiltrækningskraft. Andre tænker ikke 

over hans kompetencer i forhold til det job, der pludselig er blevet ledigt på arbejdspladsen, 

eller den lejlighed som vil være perfekt osv. Disse netværksmennesker sørger for, at deres 

omgangskreds hele tiden kan se en og gøre opmærksom på sig selv på forskellige måder for at 

blive ’linket’ til, når en passende situation opstår. For at blive husket fortæller børn om sig selv 

på Facebook profilen blandt andet ved hjælp af oploadede billeder. Facebook profilen er for 

børn et sted, hvor de i en tidlig alder kan begynde at pleje deres netværk og opbygge relationer 

til senere brug. 

 19.3 Grænserne er rykket for, hvad der er privat og offentligt 

Men ovenstående er også et udtryk for, hvor meget der i dag skal til for at forarge børn og 

dermed også et udtryk for, at grænserne for, hvad der privat, og hvad der er offentligt, i den 

grad har ændret sig. Fra Josephine Baker i 1928 skabte forargelse kun iført bananskørt, skal 

der i dag meget mere til, og grænserne flytter sig løbende.  

Hvad der betragtes som privat og offentligt har rykket sig, og der er i dag en lang større 

sammensmeltning af disse to modpoler. Derfor falder det i dag børn mere naturligt at 

offentliggøre og iscenesætte sig selv. Medierne bliver, hvad søen var for Narkissos. 
                                                            
234 Morten Bay (2009). 
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Netværksgenerationen bliver tit mødt med fordomme om, at de er de mest egoistiske, mest 

selvcentrerede og mest narcissistiske mennesker.235 Denne generation får også at vide, at de 

ikke kan fordybe sig i noget, fordi informationsflowet løber så stærkt, som det gør.236 Det er 

vigtigt at understrege at ord som narcissisme og selviscenesættelse kan og skal gradbøjes. De 

skal ikke længere ses som negativt ladede ord, men det er mere vigtigt end nogensinde før se 

dem i den sammenhæng, de bliver taget ud af. 

Lars Lundmann Jensen, cand.psyk. fra Københavns Universitet, mener ikke, at narcissisten 

leder efter et indre udtryk længere. Børn er ikke længere fastlåst i sit udtryk men skifter 

derimod alt efter, hvilke sammenhænge, de indgår i. Han mener, at manglen på nære 

relationer giver narcissisten grobund. Vi har ikke mange nære bekendtskaber, men til gengæld 

en masse overfladiske venner på nettet eller i vores omgangskreds, men han omtaler samtidig, 

at det ikke kun skal ses som noget skidt. Det er en måde at sikre en løbende udvikling på og 

dermed få nye perspektiver på tilværelsen. Autoriteterne fra tidligere tider bliver devalueret 

gennem de nye medier, som giver et utal af perspektiver på tilværelsen. I jagten på 

anerkendelsen begynder folk at tage nogle initiativer, de ellers ikke vil have taget, hvilket kan 

være godt for samfundsøkonomien.237  

Lars Lundmann Jensen og Morten Bay er begge opmærksomme på de faldgruber, der ligger i 

kølvandet på en social online netværkstjeneste. Men de vælger at se på mulighederne frem for 

begrænsningerne. Det handler om den måde, vi opfatter samfundet på. Børn har ændret 

karakter i takt med, at Internettet har bredt sig i samfundet, men det er ikke ensbetydende 

med, at denne karakter er dårligere, dummere eller mere udsat. Netværkssamfundet har ifølge 

Morten Bay nogle helt nye kompetencer som industrisamfundet skal til at lære at indordne sig 

efter.  De negative aspekter ved børns selviscenesættelse kan vendes til noget positivt, hvis 

man ser på generationen med andre øjne og fokuserer på de positive aspekter ved at netværke. 

20. Forsøg på at beskytte børn og unge 

Børn og unge skal beskyttes mod den direkte og specifikke markedsføring, der foregår online. 

Markedsførerne udvikler i disse år mange nye måder for, hvordan de kan påvirke forbrugerne 

på nye utraditionelle måder. Denne udvikling foregår så hurtigt, at det er svært for 
                                                            
235 Morten Bay (2009). 
236 Morten Bay (2009). 
237 Lars L.Jensen (2008). 
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forbrugerne at følge med og gennemskue de nye tilstande. Dette går specielt ud over børn og 

unge, der bliver konfronteret med disse nye former for reklamer flere gange dagligt, uden at 

de har noget sikkerhedsnet under dem. Spørgsmålet er derfor, hvilke tiltag der kan foretages 

fra dansk side, så børn og unge opnår en optimal beskyttelse, også når de er online.  

Tiltag, der er baseret på regler, kan implementeres på to måder, enten ved lovgivning eller ved 

selvregulering. Ved lovgivning kan der bl.a. stilles krav til udbyderen af en given online 

social tjeneste om, at de skal implementere en funktionalitet, eksempelvis at brugerne skal 

identificere sig med digital signatur på online sociale tjenester. En sådan lovgivning er ikke 

egnet til at beskytte danske børn på de udenlandske sociale tjenester som MySpace og 

Facebook, da de ikke automatisk er underlagt dansk lov.238  

Et alternativ til lovgivningen er en form for selvregulering. Ved selvregulering vil udbyderne 

have den fordel, at de opnår troværdighed ved selv at tage initiativet og har dermed 

indflydelse på, hvordan udformningen af regelsættet bliver. Et sådant selvregulerende tiltag, 

der ikke er tilknyttet en specifik lov, vil hurtig kunne tilpasses til forholdene på markedet. 

Sådan et har Forum for Fødevarereklamer udarbejdet i form af et kodeks.  Formålet med 

kodekset er at forbyde reklamer for fødevarer med højt indhold af sukker, fedt og salt i medier 

målrettet børn. Kodekset trådte i kraft 1. januar 2008. Der følger en vejledning med, hvori det 

er muligt at læse, hvilke fødevarer og medier, der er omfattet. Kodekset er tilsluttet af mange 

og går foran i kampen om at foretrække oplysning og dialog frem for lovgivning. 

Spørgsmålet om hvor villig tjenesteudbyderen er til at implementere regelsættene, er noget af 

det, der kan tale imod selvreguleringen. Det kan ikke garanteres, at hele branchen vil benytte 

regelsættet. Det skal altid holdes for øje, at de selvregulerende tiltag ikke tilgodeser børnenes 

ret til privatlivets fred i samme grad, som et direkte lovindgreb vil gøre. Ligeledes er det ikke 

realistisk at gennemføre selvregulerende tiltag på internationalt niveau.  

Forbrugerstyrelsen har været opmærksom på, at grænserne, for hvornår børn og unge bliver 

forbrugere, har rykket sig de senere år. Forbrugerombudsmanden, som arbejder med hjemmel 

i Markedsføringsloven, har udarbejdet en vejledning på området for ”børn, unge og 

markedsføring”.239 Denne vejledning giver et billede af, hvordan erhvervsdrivende bør 

                                                            
238 Læs nærmere i afsnittet 10.2. Lovvalg. 
239 www.forbrug.dk. 
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forholde sig, når deres reklame er rettet mod børn og unge. Denne vejledning er primært ment 

som en hjælp til virksomheder og andre, der skal rådgives på området. 

Medierådet for børn og unge foretager undersøgelser af børns mediebrug. De udvikler 

oplysningsmateriale til forældre og undervisere om børns brug af de nye medier. Disse kan 

hentes på deres hjemmeside.240 De giver forældrene tips til, hvordan de kan hjælpe deres børn 

i den online verden. Medierådet for børn og unge stræber mod at udvikle sig til et 

internationalt og nationalt anerkendt videns- og vejledningscenter for børn og unge inden for 

medieområdet.241 

EU spiller en vigtig rolle med centrale fælleseuropæiske initiativer til beskyttelsen af børn i 

online-verdenen. Som omtalt i kapitel 15. Den teoretiske ramme for den offentlige ret har 

Artikel 29-gruppen en vigtig rolle. Deres udtalelse indeholder også et afsnit om beskyttelse af 

børn og unge. Gruppen mener, at børnene skal inddrages aktivt i skolerne, at netværk for børn 

skal adskilles fra netværk for voksne, og der skal være selvregulering med effektive 

håndhævelsesforanstaltninger. 

21. Facebook og fremtiden 

21.1. Brugernes indflydelse 

Det traditionelle håndhævelsessystem er ikke optimalt i forhold til brugerens mulighed for at 

gå ind i en kamp mod Facebook. Alternativ håndhævelse kan være meget mere effektiv. Det 

er set i forbindelse med Facebooks ændring af vilkårene, første gang i februar og siden en helt 

omskrivning af vilkårene den 1. Maj 2009. Men spørgsmålet er, hvorfor de ændrede 

vilkårene. Der var foråret et konstant pres fra brugere over hele verden, som var utilfredse 

med betingelserne for at bruge Facebook. Brugere beskrev Facebook negativt, og 

netværkstjenesten fik i løbet af foråret generelt dårlig omtale på Internettet via blogs skrevet 

netop af brugerne selv. Brugernes massive negative pres havde derved en virkning på 

Facebook. Det er interessant, at den private bruger kan have så stor indflydelse på en 

verdensomspændende forretning. Det kan netop ske ved hjælp af de nye medier på World 

Wide Web, at brugerne via det digitale netværkssamfund kan styre, hvad der sker for 

eksempel med Facebooks vilkår. Det fortæller noget om hvor stor en virkning, brugerne har 
                                                            
240 www.medieraadet.dk 
241 www.medieraadet.dk 
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på nye medier. Brugerne kan i hobetal forlade et netværk fra den ene dag til den anden og kan 

dermed, til en vis grad, regulere, indtil lovgivningen gør det. For lovgivningen er en 

langsommelig proces, når man sammenligner den med det dynamiske digitale 

netværkssamfund. Ligeledes viser afhandlingens analyse, at juraen kommer til kort, når 

reglerne ikke kan håndhæves.  

21.2. Et politisk spil 

Det må siges at være et direkte demokrati, når brugerne har kontrollen. Brugerne over hele 

verden har mulighed for at opfordre hinanden til at boykotte Facebook, og virksomhedens 

reaktion på dette var at ændre vilkårene. De sociale netværk fungerer, netop fordi brugerne er 

dér, Facebook ville ikke være sådan en succes, hvis brugerne forlod siden. Brugernes vrede e-

mails får hermed indflydelse på, hvordan systemet fungerer, og de bliver en del af et større 

politisk spil.  

Spørgsmålet er, hvor alt det her ender. Måske ender det med, at den amerikanske regering 

lægger pres på Facebook, da de ikke har brug for en krise med EU. Jo mere Facebook stiller 

sig imod at indordne sig efter brugernes rettigheder, jo mere provokeret bliver EU, og EU 

bliver som institution nødt til at reagere.  

Men spørgsmålet er, om der kan indgås et internationalt samarbejde. For det er ikke sikkert, at 

de store magter vil være med til at indgå en fælles løsning, da de vil bestemme i eget land.  

Det kan således tage flere år, før en lovgivning eller et samarbejde med USA er en realitet. 

Det er derfor vigtigt at få oplyst brugerne, unge såvel som ældre. Det kan ske ved temadage 

rundt i hele landet, hvor både børn og forældre deltager i fællesskab og hver for sig.  

21.3. Et skrækscenarie 

Facebook anvender og udnytter allerede oplysninger således, at virksomhederne kan lave 

målrettet reklame direkte til brugeren på netværket. Men skrækscenariet, hvor oplysninger 

bliver brugt til reklame udenfor Facebook, udenfor den sammenhæng hvori de hører til, er 

endnu ikke set i Danmark. Men det kan ske, for Facebook kan argumentere for, at de har 

retten til det via deres vilkår.  
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Der er over 2 millioner danskere på Facebook, og Facebook kan en dag finde på at lancere en 

ny tjeneste, som kun kan lade sig gøre ved at anvende alt materiale, der er oploadet på siden. 

Men lige nu er Facebook en ufatteligt populært side, og så længe skrækscenarierne er 

teoretiske, er det svært at overbevise en dansk bruger om, at det en dag kan gå galt. Børn, som 

er online konstant, er ikke så bekymrede med hensyn til de nye medier og multitasker uden 

problem mellem mobiltelefonen, computeren og fjernsynet. Børn ved meget om Internettet og 

teknologien, men de er stadig børn, med alt hvad det indebærer af uskyld og naivitet.  

Der er ikke nogen aldersgrænse på Persondataloven, som der er på Facebook, og de danske 

politikere taler om, hvor vigtigt det er, at brugeren selv tager ansvar. Men det kan ikke være 

rimeligt, at de 13-årige brugere af Facebook selv skal stå med denne byrde. Der skal derfor 

fokus på forældrenes ansvar i denne sammenhæng. Dette skal ske ved, at forældrene 

overvåger eller foreslår retningslinjer, som børnene skal følge, når de bruger Internettet. Men 

hvis forældre skal hjælpe børnene optimalt, kræver det, at forældrene har det fornødne 

kendskab til de nye medier. Således står vi med yderligere en gruppe brugere, der har brug for 

rådgivning og guidelines. Hvis brugerne bliver tilstrækkelig oplyst, kan skrækscenarierne 

muligvis undgås. Men hvorvidt brugerne er oplyste eller ej, laver ikke om på, at de har 

forskellige holdninger til de nye medier. 

21.4. Privat eller social 

I foråret 2008 oprettede Videnskabsministeriet It-sikkerhedskommissionen, der nu kører 

kampagner om sikkerhed på nettet, som skal lære de yngste at sætte grænser på nettet. Det har 

flere af Facebooks brugere nemlig svært ved. I Århus begyndte en 800-mand stor Facebook-

gruppe, angiveligt som et spontant påfund, at anklage en uskyldig ung mand for at være 

pædofil. Medlemmer af gruppen fotograferede ham på gaden og ind af vinduerne i hans 

lejlighed. Det er et pøbelvælde på Facebook.  

Derudover betragter brugerne Facebook platformen som værende et privat sted, hvor fest- og 

bikinibilleder bliver oploadet for at dele dem med vennerne. Men al kommunikationen bliver 

gemt på nettet i al evighed og er dermed også tilgængelig for fremtidige arbejdsgivere og 

svigerforældre. Men børn ved godt, at de bliver overvåget. Det er faktisk pointen med de 

sociale netværkstjenester. En kilde til Facebooks dårlige omtale kan være, at de ældre er vant 

til at forbinde privatliv med noget godt, og overvågning med noget dårligt. Men på nettet 
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lukker man sig netop uden for fællesskabet, hvis man insisterer på privatlivets fred, mens 

overvågning her er en fast del af det sociale liv. Før ofrede man det sociale for at opnå 

privatliv, men i dag overvåger unge mennesker aktivt og gensidigt hinanden. Den ældre 

blufærdige generations ønske om beskyttelse af privatlivet udfordres således af de yngste 

brugeres længsel efter at blive set.  

At morgendagens voksne gerne vil ses og bliver set, siger noget om fremtiden, og den 

eksponering af privatliv, som foregår i skrivende stund, kan kun formodes at fortsætte. I 

forhold til yngre og ældre brugere af Facebook er der tale om interesseforskelle, hvilket også 

gør sig gældende, når emnet drejer sig om nytænkning. 

21.5. Innovation 

Lovgivere har mulighed for at regulere brugere af Internettet. Regler og bestemmelser er et 

nyttigt redskab, som kan styre brugerne i den rigtige retning. Når rådgivning ikke er 

tilstrækkelig, kan lovgivningen således resultere i, at brugere, som følger den, gør det rigtige. 

Men afhandlingens analyse viser, at brugerne står i et juridisk limbo, og lovgivningen er ikke 

tilstrækkelig. De juridiske udfordringer skal dog ikke skygge for alle de fremtidsudsigter, som 

de nye medier rummer. Udviklere af nettet synes, at det er problematisk, at innovationen 

bliver sat i stå, pga. en lovgivning, som ikke kan følge med i forhold til de nye medier. 

Jeremiah Owyang, som er forsker i sociale medier, forudser, at brugerne vil tage de sociale 

netværk til sig, og nye teknologier kan muliggøre en enkelt identitet på tværs af netværk, 

hvilket vil sætte brugeren i stand til at bringe deres identitet med sig, hvilket vil ændre 

markedsføringen på nettet. Identiteter er begyndelsen på en transmission, hvor Internettet kan 

udvikle sig fra separate sociale medier til fælles sociale oplevelser. Brugere, der er knyttet 

sammen i et netværk, kan flytte magten væk fra virksomheder, hvilket til en vis grad var 

tilfældet med Facebook og deres ændring af vilkårene.   

Men hvad kan vi forvente i fremtiden af nyskabelse inden for teknologien? På længere sigt vil 

Web 2.0, den tovejs-kommunikation, som sker på sociale netværk nu, videreudvikle sig til en 

interaktiv kommunikation, det såkaldte Web 3.0, som er et semantisk web, der ikke blot kan 

læse data men også forstå data. I Web 3.0 bliver hele Internettet en stor database, som 

besidder den klassiske databases kvaliteter om kontekstforståelse og afgrænsning samtidig 

med at databasen er uendelig. Formålet med det semantiske web er at gøre computere bedre 
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til at kunne sortere, udvælge og reagere på de informationer, mennesket og andre computere 

udveksler. At brugerens computer i fremtiden vil kunne læse og forstå, gør den i stand til at 

kommunikere. Computeren kan således træffe valg på brugerens vegne og iværksætte aftaler 

med andre brugeres computere. Det er i skrivende stund svært at forestille sig, at vi en dag 

kan tale med vores køleskab og få vores e-mailprogram til at sørge for aftensmaden. 

21.6. Facebook i fremtiden 

Facebook opfylder nogle grundlæggende sociale behov på en ny måde. Men spørgsmålet er, 

om Facebook har format nok og er fængende nok til at forblive et spændende fænomen i 

fremtiden. For at kunne forblive populær, skal en side have evnen til konstant at videreudvikle 

sig selv og inkorporere alle de andre sociale softwareapplikationer. Så behøver brugerne ikke 

at bevæge sig andre steder hen. Facebook besidder netop evnen til at kunne videreudvikle sig 

konstant og gør det. Men Facebook er langt fra et problemfrit netværk, som denne afhandling 

viser, hvilket kan vise sig at blive grundlaget for en faldende popularitet i fremtiden. Når 

brugerne stiller sig kritiske over for afgivelsen af rettigheder, de kommercielle interesser og 

udnyttelsen af de oplysninger, man giver, til kommercielle formål. Hvis ens netværk af 

samme årsag holder op med at anvende Facebook, kan det betyde, at man heller ikke selv 

logger på så ofte. Hvad end fremtiden byder på af nye online sociale netværkstjenester eller 

anden teknologisk nyskabelse, vil Facebook, højst sandsynligt, få én eller flere konkurrenter. 

Og til den tid er det måske ikke tilstrækkeligt at have evnen til at videreudvikle sin side. Men 

Facebook har en betydelig fordel i forhold til fremtidige netværkstjenester. På Facebook er 

alle brugerens venner samlet på ét sted, og der kan være tale om flere hundrede mennesker. 

Det vil tage lang tid at udarbejde en lignende profil, med alt hvad den indebærer af 

vennelister, interesser, kompetencer og applikationer på en anden side, med mindre det bliver 

muligt at tage al information med sig. Det må tiden vise. 

22. Konklusion 

Vilkårene på Facebook er grundlaget for aftalen mellem det sociale netværk og brugeren. Når 

en bruger opretter en profil, bindes han af aftalens indhold, også selvom han ikke har læst 

eller forstået det. Men den private bruger er ikke i stand til at overskue konsekvenserne af 

aftalen, når vilkårene er opstillet på en uoverskuelig og uforståelig måde. Vores analyse har 
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vist, at vilkårene på Facebook er meget byrdefulde for brugeren, hvilket gør det muligt at 

tilsidesætte aftalen ifølge generalklausulen i Aftalelovens § 36.  

En urimelig bestemmelse i aftalen, som er blevet nærmere behandlet, er Facebooks brugsret 

til brugerens oploadet materiale. Bestemmelsen er et godt eksempel på aftalens 

uoverskuelighed. Forklaring på brugsrettens omfang står ikke samlet i aftalen, og brugerens 

muligheder for at forstå konsekvenserne af aftalen er dermed formindsket. Desuden er det 

tvivlsomt, om Facebook må anvende brugerens informationer kommercielt, da en 

overdragelse af rettigheder skal fortolkes indskrænkende til fordel for brugeren. Udover at 

Facebooks anvendelse af brugerens materiale strider mod specialitetsgrundsætningen i 

Ophavsretsloven, kan generalklausulen i Markedsføringslovens § 1 ligeledes beskytte 

brugeren.  

Ifølge Facebooks vilkår skal eventuelle konflikter mellem parterne løses i USA og ved hjælp 

af amerikansk lov. Men ved hjælp af Retsplejeloven kan man argumentere for, uenighederne 

skal løses i Danmark, da brugeren ikke er bundet af en forudgående værnetingsaftale. Hertil 

følger, at blot én af parterne skal være i Danmark for, at dansk lovgivning kan anvendes. Men 

en dansk afgørelse vil sandsynligvis ikke blive fuldbyrdet i USA, og den danske bruger af 

Facebook befinder sig derfor i et juridisk limbo, som ikke er nem at løse. 

Facebook har i indeværende år omformuleret aftalens indhold, hvilket de kan gøre uden at 

informere brugeren herom. Omformuleringen var ved første øjekast til brugerens fordel, men 

en nærmere analyse og sammenligning af vilkårene viste, at konsekvenserne stadig var de 

samme på trods af, at opstillingen var ændret. De nye vilkår blev præsenteret efter flere 

måneders kritik af Facebook’s betingelser. Kritikken fra brugerne havde dermed en effekt. 

Opfattelsen af børn har ændret sig. Børn blev tidligere opfattet som social becomings, i dag 

anses de for at være social beings. Børn er kompetente individer med stor viden og mange 

penge til rådighed. De har meninger og holdninger og forventer at blive behandlet med 

respekt som selvstændige mennesker. Børn og unge er i høj grad kompetente brugere af 

Facebook, da mediet fungerer som underholdning, informationskilde og som en væsentlig 

kilde til at fremvise deres sociale identitet samt dækker deres behov for at netværke. 

Forbrugersocialiseringen fortæller om børn og unges evne til at perspektivere, forstå og om 

deres evne til indlevelse. Hvordan børn socialiserer sig som forbrugere, afhænger af deres 
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udvikling, som ifølge Deborah R. John foregår fra børn er 3-16 år. Her gennemløber de 

forskellige processer. Disse omhandler sanseindtryk, deres evne til at analysere og se abstrakt 

på verdenen og om deres efterfølgende evne til at reflektere. Det står dog klart ud fra Deborah 

R. Johns forbrugersocialisering, at børn i 8-12 års alderen er i risiko for ikke at kunne 

overskue konsekvenserne af en profil på Facebook. Vi har fundet frem til, at denne risiko 

måske har ændret sig i takt med, at børn er blevet bedre rustet til at færdes i den virtuelle 

verden, som Morten Bay beskriver det. Men man skal være påpasselig med at nedsætte 

aldersgrænsen på Facebook, for selvom den nye generation vokser op side om side med 

nykomne netværk, bliver de ikke beskyttet tilstrækkeligt. 

Facebook har fået tag i mange unge, også børn under aldersgrænsen på 13 år. Facebook er 

ikke længere kun interessant for innovatørerne, men har spredt sig via Word-Of-Mouth til 

lederne og normal’erne, som er de typer, Morten Bay og Julie S. Ralund inddeler børn og 

unge i. Disse børn og unge bliver motiveret til brugen af Facebook via muligheden for at 

socialisere med deres netværk og iscenesætte dem selv.  

Facebook videregiver oplysninger til virksomheder med kommercielle formål uden at 

indhente brugerens samtykke hertil. Facebooks formål med sin virksomhed og dens brug af 

personlige informationer er ikke foreneligt. Ligeledes bevarer Facebook brugerens 

oplysninger længere tid end nødvendigt for, at udøvelsen af virksomheden kan ske. Dermed 

overholder Facebook ikke Persondataloven på flere væsentlige punkter. 

Artikel 29-gruppens konklusion er, at online sociale netværkstjenester skal overholde dansk 

lovgivning. Men Datatilsynet er derimod tilbageholdende med et klart svar på, om Facebook 

skal overholde danske regler, hvilket viser, at svaret ikke er ligetil. Et samråd blandt de 

danske politikere viser, at de tiltag, der vil blive gjort i fremtiden for at beskytte brugeren, 

blandt andet er oplysningskampagner og undervisning.  

Løsningen er, at brugeren skal passe på sig selv og andre, når vedkommende færdes på 

Facebook. Brugerne har således selv et ansvar, og derfor er det vigtigt, at de bliver oplyst om, 

hvordan sikker adfærd på online sociale netværk foregår. Folks baggrund for at anvende 

netværkssider er forskellig, men brugere i alle aldre skal have mulighed for at blive rådgivet 

og undervist i anvendelsen af såvel Facebook som andre fremtidige medier.   
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Det er grund til bekymring, når vi ser på, i hvilken alder børn begynder at færdes på 

Internettet. Facebook er et medie, der er beregnet til voksne og unge over 13 år, derfor bliver 

børn, der lyver sig ældre for at få en profil, eksponeret for reklamer, der er målrettet voksne. 

Det er svært for børn at gennemskue disse reklamer, da Facebook har åbnet op for nye skjulte 

markedsføringsmetoder, der er svære at gennemskue.  

Analysen viser, at børn, som falder indenfor betegnelsen netværksmennesker, er en gruppe af 

individer med nye livsanskuelser. Narcissisme og selviscenesættelsen er ord, der beskriver 

denne gruppe af børn. For dem er det naturligt at pleje deres netværk og opbygge relationer, 

hvilke bliver muligt gennem deres narcissistiske tendenser og lysten til selviscenesættelse. 

Begreberne bliver hentet tilbage i 80’erne og tillagt den nye generation af børn og unge, men 

begreberne skal gradbøjes og tilpasses. Der er sket en sammensmeltning af, hvad der er privat 

og offentligt, det er derfor mere naturligt for denne generation at iscenesætte sig selv. 

De problemer, der er forbundet med at børn færdes på Facebook, er, at vi ikke kender 

konsekvenserne for det ubeskyttede barns færden. Så længe der ikke findes mere forskning på 

området, der beskriver virkningerne af eksponering af Dark Marketing, vil vi opfordre 

forældre til at tage mere ansvar ved at sætte sig ind i deres børns internetvaner. 

Den private brugers indflydelse har fået en helt ny betydning via det digitale 

netværkssamfund. Brugerne kan til en vis grad regulere de sociale netværkstjenester, for uden 

brugeren er de intet. Hverken lovgivning eller et samarbejde med USA bliver en realitet de 

næste par år. Derfor er det vigtigt at oplyse brugerne. Der er stor fokus på, hvilke 

skrækscenarier brugen af Facebook kan ende ud med, da al kommunikation bliver gemt på 

Internettet i al evighed. 

Fremtidens Web bliver 3.0, hvor computeren bliver i stand til at kommunikere. Udviklingen 

af sociale netværkstjenester i nye kontekster vil fortsat vokse, og vi forudser, at der gang på 

gang vil opstå problemer med den haltende lovgivning. I forhold til Facebooks 

fremtidsudsigter vil der opstå nye og mere spændende sociale netværkstjenester. Det 

semantiske web vil give helt nye uudforskede muligheder, som på ingen tid kan overtage 

Facebooks popularitet. 

 
 

  111



23. Litteratur- og kildeliste 

Bøger 

 
Forfatter: Iversen, Bent. 
Titel: International handelsret. 
Udgivelse: Forlaget Gjellerup 2007. 
 
Forfatter: Tufte, Birgitte. 
Titel: Børn, medier og marked: om at være barn i et medie- og forbrugersamfund. 
Udgivelse: Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2007. 
 
Forfatter: Tufte, Birgitte, Gretlund, Tina., Puggard, Berit. 
Titel: Børns opvækst med medier og forbrug. 
Udgivelse: København: Samfundslitteratur, 2009. 
 
Forfatter: Ryberg, Bjørn m.fl. 
Titel: Grundlæggende immaterialret. 
Udgivelse: Forlaget Gjellerup 2003. 
 
Forfatter: Lasch Christopher. 
Titel: Narcissismens kultur, en analyse af et samfund i opløsning. 
Udgivelse: Gyldendal 1982. 
 
Forfatter: Rogers, Everett M. 
Titel: Diffusion of Innovations. 
Udgivelse: The Free Press, 1995. 
 
Forfatter: Hansen, Flemming. 
Titel: Børns opvækst som forbrugere. 
Udgivelse: Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2002. 
 
Forfatter: Andersen, Heine. 
Titel: Videnskabsteori & metodelære. 
Udgivelse: København, samfundslitteratur. 
 
Forfatter: Olsen, Henning. 
Titel: Kvalitative kvaler. 
Udgivelse: København, Akademisk forlag 2002. 
 
Forfatter: Assael, Henry. 

  112



Titel: Consumer behavior, A strategic approach. 
Udgivelse: Houghton Mifflin, 2004. 
 
Forfatter: Brooks, Ian. 
Titel: Organisational Behaviour – Individuals, grups and organisation, kapitel 2 og 3. 
Udgivelse: Pearson Education, 2006. 
 
Forfatter: Trzaskowski, Jan, Jakobsen, Søren S., m.fl. 
Titel: Internetretten. 
Udgivelse: Ex Tuto Publishing 2008. 
 
Forfatter: Mathiasen, Jacob P. m.fl. 
Titel: E-handelsloven – med kommentarer. 
Udgivelse: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2004. 
 
Forfatter: Evald, Jens. 
Titel: Retskilderne og den juridiske metode. 
Udgivelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2000. 
 
Forfatter: Scohovsbo, Jens, Rosenmeier, Morten. 
Titel: Immaterialret. 
Udgivelse: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008. 
 
Forfatter: Andersen, Jon. 
Titel: Forvaltningsret. 
Udgivelse Forlaget Thomsen 2003. 
 
Forfatter: Heine, Kasper m.fl. 
Titel: Internetjura. 
Udgivelse: Forlaget Thomson A/S 2002 
 
Forfatter: Drotner, Kirsten, Livingstone, Sonia. 
Titel: Children, Media and Culture. 
Udgivelse: London, SAGE, 2008. 
 
Forfatter: Jensen, Lars L.  
Titel: Hvem er jeg? Narcissisme og personlighed i det senmoderne samfund. 
Udgivelse: Frydenlund, 2006. 
 
Forfatter: Stolze, Lars. 
Titel: internet ret. 
Udgivelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2001. 

  113



 
Forfatter: Andersen, Lennart L og Madsen, Palle B. 
Titel: Aftaler og mellemmænd. 
Udgivelse: Thomson A/S 2001. 
 
Forfatter: Rienecker, Lotte og Jørgensen, Peter S.  
Titel: Den gode opgave. 
Udgivelse: Forlaget Samfundslitteratur 2005. 
 
Forfatter: Andersen, Mads B. 
Titel: IT-retten. 
Udgivelse: Gads Forlag 2005. 
 
Forfatter: Lindstrøm, Martin; Seybold, Patricia B. 
Titel: Branchild: et enestående indblik i moderne, globale børns tanker og deres forhold til 
mærker = Brand child 
Udgivelse: Frederiksberg: Markedsføring 2003. 
 
Forfatter: Bay, Morten. 
Titel: Homo Conexus, Netværksmennesket. 
Udgivelse: København, Nordisk Forlag A/S, 2009. 
 
Forfatter: Bay, Morten, Ralund, Julie S. 
Titel: Generation netværk. 
Udgivelse: København, Danmarks Radio, 2006. 
 
Forfatter: Andersen, Paul K. M.fl. 
Titel: Dansk Privatret. 
Udgivelse: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003. 
 
Forfatter: Nielsen, Peter A. 
Titel: International handelsret. 
Udgivelse: Forlaget Thomsen 2006. 
 
Forfatter: Blume, Peter. 
Titel: Juridisk metodelære. 
Udgivelse: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006. 
 
Forfatter: Andersen, Povl Erik R. 
Titel: E-forretning. 
Udgivelse. Dafolo Forlag 2000. 
 

  114



Forfatter: Selman, Robert. 
Titel: The growth of Inter-personal Understanding,  
Udgivelse: Elsevier Science & Technolgy Books, 1980. 
 
Forfatter: Nielsen, Ruth. 
Titel: E-handelsret. 
Udgivelse: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2004. 
 
Forfatter: Petronio, Sandra. 
Titel: Boundaries of Privacy: Dialectics of Disclosure. 
Udgivelse: State University of New York, 2002. 
 
Forfatter: Karstoft, Susanne. 
Titel: Elektronisk aftaleret. 
Udgivelse: Gads Forlag 2004. 
 
Forfatter: Karstoft, Susanne og Dansk IT: 
Titel: Gør din hjemmeside lovlig. 
Udgivelse: Dansk IT 2003. 
 
Forfatter: Jakobsen, Søren S. 
Titel: Lærebog i Elektronisk medieret. 
Udgivelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006. 
 
Artikler og rapporter 

 

• Martens, Anne: ”Mobile phones and tweens’ needs, motivations and values: 
Segmentation bases on means-end chains”, In: K. Ekström og B. Tufte Children, 
Media and Consumption. Nordicom/Clearinghouse. 

 
• Børn, unge og markedsføring fra http://www.forbrug.dk/fileadmin/Filer/FR05_-

_filer/FR05_2.pdf. 
 

• Boyd, Danah, ”Writing Community into being on social Network sites”, First Monday 
– Peer-reviewed Journal on the Internet, Vol. 11 No. 12, December 2006 

 
• Boyd, Danah, ”Why Youth (Heart) Social Network Sites: The Role of Networked 

Publics in Teenage Social Life”, MacAthur Foundation Series on Digital Learning – 
Youth, Identity, and Digital Media Volume, Cambrige MA, 2007, MIT Press. 

 

  115

http://www.forbrug.dk/fileadmin/Filer/FR05_-_filer/FR05_2.pdf
http://www.forbrug.dk/fileadmin/Filer/FR05_-_filer/FR05_2.pdf


• Boyd, Danah, ”Social Network Sites:Public, Pricat, or What.” Knowledge Tree 13, 
Maj 2007 

 
• Roedder John, Deborah: ”Consumer Socialization of children – Aretrospective Look 

at Twenty-Five Years of Research”, The Journal of Consumer Research, Vol. 26, No. 
3 (Dec. 1999) PP. 183-213.  

 
• Davis, Herry, Ward, Scott: ”Consumer socialization and family decision-making”, in 

Advances in Consumer Research Volume 01, eds, Scot Ward and Peter Wright: 
Association for Consumer Research. 

 
• Altman, Irwin. ”Privacy:A Conceptual Analysis”,Enviorment and Behavior, Vol 8 No. 

1, Marts 1976, pp. 7-29. 
 

• Donath, Judith & Danah Boyd ”Public displays of connections”, BT Technology 
Journal, Vol. 22 No 4, Oktober 2004, pp. 77-82. 

 
• Lavrsen, Lasse,”Nynarcissisme: Mig, mig, mig! Er du klar til at se dig selv i øjnene.” 

Information 2008. 
 

• Lewis et al, ”consumer psychology, understanding and influencing Consumer 
Behavior in the virtual world”Fra online Consumer Psychology 2005. 

 
• Mediappro, ”The Appropriation of New Media by youth”,  

http://www.mediappro.org/ 
 

• Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Usund Indflydelse 2008. 
http://www.fvm.dk/Files/Filer/Foedevarer/USUND_INDFLYDELSE.pdf 

 
• Ofcom undersøgelsen 2008. 

http://www.ofcom.org.uk/advice/media_literacy/medlitpub/medlitpubrss/uk_childrens
_ml/ 

 
• Pew Internet, Digital Footprints. ”online identity management and search in the age of 

transparency” 2007. http://www.pewinternet.org/Reports/2007/Digital-
Footprints.aspx 

 
• Schindler, Robert M. And Bickart, Barbara, ”Published Word of Mouth:Referable, 

Consumer Generated Information on the Internet.”Fra Online Consumer Psychology 
2005. 

 
• Facebook: Fra slem til værre til slem igen: 

http://www.forbrugerraadet.dk/?sid=200&cid=5862 
 

• Brug facebook og bliv misbrugt:   http://www.forbrugerraadet.dk/?sid=200&cid=5831 

  116

http://www.fvm.dk/Files/Filer/Foedevarer/USUND_INDFLYDELSE.pdf
http://www.ofcom.org.uk/advice/media_literacy/medlitpub/medlitpubrss/uk_childrens_ml/
http://www.ofcom.org.uk/advice/media_literacy/medlitpub/medlitpubrss/uk_childrens_ml/
http://www.pewinternet.org/Reports/2007/Digital-Footprints.aspx
http://www.pewinternet.org/Reports/2007/Digital-Footprints.aspx
http://www.forbrugerraadet.dk/?sid=200&cid=5862
http://www.forbrugerraadet.dk/?sid=200&cid=5831


 
• Facebook bør følge dansk lovgivning:  http://www.forbrugerraadet.dk/nyheder-

alle/nyhed315/’ 
 
 

• Datatilsynet vil ikke tjekke facebook:  
http://www.forbrugerraadet.dk/?sid=200&cid=5684 

 
• TÆNK går på facebook:  http://www.forbrugerraadet.dk/nyheder-alle/nyhed313/ 

 
• Pres på privatliv stiller krav til it-sikkerhed:  http://www.forbrugerraadet.dk/nyheder-

alle/nyhed199/ 
 

• Ang. Facebooks behandling af persondata:  http://www.forbrugerraadet.dk/breve-
alle/brev293/ 

 
• Nej tak til overvågning:  http://www.forbrugerraadet.dk/?sid=200&cid=5822 

 
 

• Privatlivets fred i en verden uden grænser:  
http://www.forbrugerraadet.dk/?sid=1&cid=5661 

 
 

• Privacy by design – the way forward:  
http://www.forbrugerraadet.dk/?sid=179&cid=5659 

 

• Persondataloven og sociale netværk: 
http://www.datatilsynet.dk/borger/internettet/persondataloven-og-sociale-netvaerk/ 

 
 

• Udtalelse til Justitsministeriet med svar til Folketinget om Facebook:  
http://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/arkiv-over-afgoerelser/artikel/udtalelse-til-
justitsministeriet-med-svar-til-folketinget-om-facebook/ 

 
• Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger på internettet:  

http://www.datatilsynet.dk/erhverv/internettet/oplysningspligt-ved-indsamling-af-
personoplysninger/ 

 
• Databeskyttelse på internettet:  

http://www.datatilsynet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/artikel/databeskyttelse-paa-
internettet/ 

 
 

  117

http://www.forbrugerraadet.dk/nyheder-alle/nyhed315/
http://www.forbrugerraadet.dk/nyheder-alle/nyhed315/
http://www.forbrugerraadet.dk/?sid=200&cid=5684
http://www.forbrugerraadet.dk/nyheder-alle/nyhed313/
http://www.forbrugerraadet.dk/nyheder-alle/nyhed199/
http://www.forbrugerraadet.dk/nyheder-alle/nyhed199/
http://www.forbrugerraadet.dk/breve-alle/brev293/
http://www.forbrugerraadet.dk/breve-alle/brev293/
http://www.forbrugerraadet.dk/?sid=200&cid=5822
http://www.forbrugerraadet.dk/?sid=1&cid=5661
http://www.forbrugerraadet.dk/?sid=179&cid=5659
http://www.datatilsynet.dk/borger/internettet/persondataloven-og-sociale-netvaerk/
http://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/arkiv-over-afgoerelser/artikel/udtalelse-til-justitsministeriet-med-svar-til-folketinget-om-facebook/
http://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/arkiv-over-afgoerelser/artikel/udtalelse-til-justitsministeriet-med-svar-til-folketinget-om-facebook/
http://www.datatilsynet.dk/erhverv/internettet/oplysningspligt-ved-indsamling-af-personoplysninger/
http://www.datatilsynet.dk/erhverv/internettet/oplysningspligt-ved-indsamling-af-personoplysninger/
http://www.datatilsynet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/artikel/databeskyttelse-paa-internettet/
http://www.datatilsynet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/artikel/databeskyttelse-paa-internettet/


• Artikel 29-gruppens udtalelse 5/2009 om online sociale netværk. Vedtaget den 12. 

juni 2009. 

• Artikel 29-gruppens henstilling om visse minimumskrav til onlineindsamling af 

personoplysninger i den Europæiske Union. Vedtaget den 17. maj 2001 

 
Hjemmesider 

 
• Facebook: http://www.facebook.dk/ 

 
• It-og telestyrelsen: http://www.itst.dk/ 

 
• Markedsføringsloven, Børn og unge – 

http://www.forbrug.dk/forbrugerombudsmanden/sager-og-
retningslinjer/retningslinjer/retningslinjer/brnogunge/ 

 
• Medierådet: 

http://andk.medieraadet.dk/upload/6_summary_med_grafter_og_kommentarer.pdf 
 

• Visit Denmark: http://www.visitdenmark.com/danmark/da-
dk/menu/turist/danmark.htm 

 
• Forbrugerstyrelsen: www.forbrug.dk 

 

• Forbrugerrådet: www.forbrugerraadet.dk 

 

• Datatilsynet: www.datatilsynet.dk 

 

Undervisningsnoter 

 
• Undervisningsnoter, 21. Oktober 2008, Birgitte Tufte, Børn og unge som forbrugere, 

Historisk rids af forskningen vedr. Børn og forbrug. 
 

• Kodeks for fødevarereklamer, trådt i kraft januar 2008. 
 
 

 

  118

http://www.facebook.dk/
http://www.forbrug.dk/forbrugerombudsmanden/sager-og-retningslinjer/retningslinjer/retningslinjer/brnogunge/
http://www.forbrug.dk/forbrugerombudsmanden/sager-og-retningslinjer/retningslinjer/retningslinjer/brnogunge/
http://www.visitdenmark.com/danmark/da-dk/menu/turist/danmark.htm
http://www.visitdenmark.com/danmark/da-dk/menu/turist/danmark.htm
http://www.forbrug.dk/
http://www.forbrugerraadet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/


Love og direktiver 

 

• Aftaleloven 

• Forbrugeraftaleloven 

• Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7 af den 20. Maj 1997 om 

forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg. 

• E-handelsloven 

• Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 

aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel. 

• Ophavsretsloven 

• Markedsføringsloven 

• Bernerkonventionen 

• Retsplejeloven 

• Domsforordningen 

• Romkonventionen 

• Persondataloven 

• Persondatadirektivet 95/46/EF af 24. oktober 1995. 

 

Afgørelser 

 

• Datatilsynets sag 2002-216-0109 om situationsbilleder på Internettet 

• U 2002.1224 H (Tango Jalousi) 

• U 1956.126 H. (Buster Larsen) 

• Privacy Commissioner of Canada’s undersøgelse på vegne af The Canadian Internet 

Policy and Public Interest Clinic (CIPPIC) 

 

Andet 

 

• Facebook Anvendelsesvilkår dateret den 23. september 2008 

• Facebook Anvendelsesvilkår dateret den 1. maj 2009 

  119



• Facebook Principles 

• Facebook Privacy Policy 

 

 

Bilag 

Anvendelsesvilkår fra den 23. september 2008 

Dato for sidste gennemgang: 23. september 2008 

Oversættelsen af dette dokument til Dansk er kun til orientering. Hvis der opstår en 
uoverensstemmelse, er den engelske version af dette dokument (findes her) den eneste 
juridisk bindende version og gældende for dit forhold til Facebook. 
Velkommen til Facebook, et socialt værktøj, der forbinder dig med personerne omkring dig. 
Facebook-tjenesten og -netværket (tilsammen kaldet &quot;Facebook&quot; eller 
&quot;tjenesten&quot;) drives af Facebook, Inc. og associerede selskaber (tilsammen kaldet 
&quot;os&quot;, &quot;vi&quot; eller &quot;firmaet&quot;). Ved at tilgå eller bruge vores 
websted på www.facebook.com eller den mobile version heraf (tilsammen kaldet 
&quot;websitet&quot;) eller ved at indlægge en delingsknap på dit websted tilkendegiver du 
(&quot;brugeren&quot;) at have læst, forstået og accepteret at være bundet af disse 
Anvendelsesvilkår (kaldet &quot;Anvendelsesvilkår&quot;, &quot;betingelser&quot; eller 
&quot;aftale&quot;), uanset om du er en registreret bruger af Facebook eller ej. Vi 
forbeholder os ret til, efter egen vurdering, at ændre, modificere, tilføje eller slette dele af 
disse Anvendelsesvilkår når som helst uden varsel. Hvis vi gør det, vil vi lægge ændringerne 
ind i disse Anvendelsesvilkår og indikere den seneste revisionsdato i toppen af siden. Din 
fortsatte anvendelse af tjenesten eller websiden efter en sådan ændring udgør din accept af de 
nye Anvendelsesvilkår. Hvis du ikke accepterer at følge disse eller fremtidige 
Anvendelsesvilkår, skal du ikke bruge (eller fortsætte med at bruge) tjenesten eller websiden. 
Det er dit ansvar at kontrollere websiden regelmæssigt for at undersøge, om der er blevet 
ændret i disse Anvendelsesvilkår og at gennemgå eventuelle ændringer. 

LÆS VENLIGST DISSE ANVENDELSESVILKÅR OMHYGGELIGT, DA DE 
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER OM DINE JURIDISKE RETTIGHEDER, 
MIDLER OG FORPLIGTELSER. DETTE INKLUDERER DIVERSE 
BEGRÆNSNINGER OG UNDTAGELSER SAMT EN 
KONFLIKTLØSNINGSKLAUSUL, DER BESTEMMER, HVORDAN KONFLIKTER 
LØSES. 

Berettigelse 
Medlemskab af tjenesten er ugyldigt, hvor det er forbudt. Dette websted henvender sig 
udelukkende til brugere, der er mindst 13 år gamle, og brugere af webstedet under 18 år, der 
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går på en ungdoms- eller videregående uddannelse. Enhver registrering af, brug af eller 
adgang til webstedet af enhver under 13, eller af enhver under 18, som ikke går på en 
ungdoms- eller videregående uddannelse, er uautoriseret, ikke bemyndiget og en overtrædelse 
af disse anvendelsesvilkår. Ved anvendelse af tjenesten eller webstedet garanterer du, at du er 
mindst 13 år og går på en ungdoms- eller videregående uddannelse, eller at du er mindst 18 
år, og at du accepterer og retter dig efter betingelserne i denne aftale. 

Registreringsdata, kontosikkerhed 
In consideration of your use of the Site, you agree to (a) provide accurate, current and 
complete information about you as may be prompted by any registration forms on the Site 
("Registration Data"); (b) maintain the security of your password and identification; (c) 
maintain and promptly update the Registration Data, and any other information you provide to 
Company, to keep it accurate, current and complete; and (d) be fully responsible for all use of 
your account and for any actions that take place using your account. 

Ejendomsret til sideindhold, begrænset licens 
All content on the Site and available through the Service, including designs, text, graphics, 
pictures, video, information, applications, software, music, sound and other files, and their 
selection and arrangement (the "Site Content"), are the proprietary property of the Company, 
its users or its licensors with all rights reserved. No Site Content may be modified, copied, 
distributed, framed, reproduced, republished, downloaded, scraped, displayed, posted, 
transmitted, or sold in any form or by any means, in whole or in part, without the Company's 
prior written permission, except that the foregoing does not apply to your own User Content 
(as defined below) that you legally post on the Site. Provided that you are eligible for use of 
the Site, you are granted a limited license to access and use the Site and the Site Content and 
to download or print a copy of any portion of the Site Content to which you have properly 
gained access solely for your personal, non-commercial use, provided that you keep all 
copyright or other proprietary notices intact. Except for your own User Content, you may not 
upload or republish Site Content on any Internet, Intranet or Extranet site or incorporate the 
information in any other database or compilation, and any other use of the Site Content is 
strictly prohibited. Such license is subject to these Terms of Use and does not permit use of 
any data mining, robots, scraping or similar data gathering or extraction methods. Any use of 
the Site or the Site Content other than as specifically authorized herein, without the prior 
written permission of Company, is strictly prohibited and will terminate the license granted 
herein. Such unauthorized use may also violate applicable laws including copyright and 
trademark laws and applicable communications regulations and statutes. Unless explicitly 
stated herein, nothing in these Terms of Use shall be construed as conferring any license to 
intellectual property rights, whether by estoppel, implication or otherwise. This license is 
revocable at any time without notice and with or without cause. 

Varemærker 
32665, FACEBOOK, THE FACEBOOK, FACEBOOKHIGH, FBOOK, POKE, THE WALL 
og andet af firmaets grafik, logoer, designs, sidehoveder, knapikoner, koder og tjenestenavne 
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er registrerede varemærker, varemærker eller vareudstyrsmærker tilhørende firmaet i USA 
og/eller andre lande. Firmaets varemærker og vareudstyrsmærker må ikke bruges, herunder 
som en del af varemærker og/eller som en del af domænenavne, i forbindelse med et produkt 
eller en tjeneste på en måde, der kan skabe forvirring, og må ikke kopieres, imiteres eller 
anvendes helt eller delvist uden forudgående skriftlig tilladelse fra firmaet. 

Brugeradfærd 
Du forstår, at bortset fra annonceringsprogrammer tilbudt af os på webstedet (f.eks. Facebook 
Flyers og Facebook Markedsplads) er tjenesten og webstedet kun til rådighed til din 
personlige, ikke-kommercielle brug. Du står inde for, garanterer og indvilliger i, at intet 
materiale af nogen art lagt ind via din konto eller på anden måde indsendt, overført eller delt 
af dig på eller gennem tjenesten vil overtræde tredjemands rettigheder, herunder ophavsret, 
varemærker, beskyttelse af personlige oplysninger eller andre personlige eller 
ejendomsmæssige rettigheder eller vil indeholde injurierende, æreskrænkende eller på anden 
måde ulovligt materiale.Desuden accepterer du ikke at bruge tjenesten eller webstedet til at: 

 indsamle e-mail-adresser eller andre kontaktinformationer fra andre brugere fra tjenesten 
eller webstedet med elektroniske eller andre metoder med det formål at sende 
uopfordrede e-mails eller på anden vis kommunikere uopfordret, 

 bruge tjenesten eller webstedet på en ulovlig måde eller på en måde, der kan skade, 
deaktivere, overbelaste eller forringe webstedet, 

 bruge automatiseret kode til at indsamle information fra eller på anden måde interagere med 
tjenesten eller webstedet, 

 overføre, opslå, sende, dele, gemme eller på anden måde offentliggøre indhold, som vi 
vurderer er skadeligt, truende, ulovligt, injurierende, krænkende, foragteligt, 
provokerende, chikanerende, vulgært, sjofelt, bedragerisk, privatlivskrænkende, 
angribende mod personlige og kommercielle rettigheder, hadefuldt eller racistisk eller 
etnisk anstødeligt eller på anden måde stødende, 

 overføre, opslå, sende, dele, gemme eller på anden måde offentliggøre videoer udover dem 
af personlig art, som (i) er af dine venner, (ii) er optaget af dig eller dine venner eller 
(iii) er original kunst eller animation lavet af dig eller dine venner, 

 registrere mere end én brugerkonto, registrere en brugerkonto på vegne af andre end dig 
selv eller registrere en brugerkonto på vegne af en gruppe eller enhed, 

 udgive dig for at være en anden person eller enhed, eller give et misvisende billede eller en 
forkert udlægning af dig selv, din alder eller din tilknytning til en person eller enhed, 

 overføre, opslå, sende, dele eller på anden måde offentliggøre uopfordret eller uautoriseret 
reklame, henvendelser, salgsfremmende materiale, "spam", "kædebreve", 
"pyramidespil" eller andre former for henvendelser, 

 overføre, opslå, sende, dele, gemme eller på anden måde offentliggøre nogen private 
informationer fra tredjemand på webstedet, herunder adresser, telefonnumre, e-mail-
adresser, personnumre og kreditkortnumre, 

 anmode om personlig information fra nogen under 18 eller anmode om adgangskoder eller 
personlig identifikation til kommercielle eller ulovlige formål, 

 overføre, opslå, sende, dele eller på anden måde offentliggøre materiale, der indeholder 
softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer designet til at 
forstyrre, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware, hardware 
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eller telekommunikationsudstyr, 
 true eller chikanere andre, 
 overføre, opslå, sende, dele, gemme eller på anden måde offentliggøre indhold, der vil 

udgøre, opfordre til eller yde vejledning i lovovertrædelser, overtræde nogens 
rettigheder eller som på anden måde vil give strafansvar eller overtræde lokale, 
statslige, nationale eller internationale love, 

 bruge eller forsøge at bruge en andens konto, tjeneste eller system uden tilladelse fra 
firmaet eller oprette en falsk identitet på tjenesten eller webstedet, 

 overføre, opslå, sende, dele, gemme eller på anden måde offentliggøre indhold der, alene på 
baggrund af firmaets vurdering, er stødende, eller som indskrænker eller vanskeliggør 
en persons muligheder for at bruge eller nyde webstedet, eller som udsætter firmaet 
eller dets brugere for skade eller strafansvar af nogen art. 

Uden at begrænse noget af det ovenstående, indvilliger du også i at overholde vores Facebook 
Forretningsorden, der giver yderligere information om brugeres tilladte optræden på 
Facebook. 

Brugerindhold lagt ind på websitet 
Du er eneansvarlig for billeder, profiler (inkl. dit navn, billede og gengivelse), beskeder, 
noter, tekst, informationer, musik, videoer, reklamer, opslag og andet indhold, som du 
overfører, udgiver eller viser (herefter "opslår") på eller gennem tjenesten eller webstedet eller 
sender til eller deler med andre brugere (tilsammen kaldet "brugerindholdet"). Du må ikke 
opslå, sende eller dele brugerindhold på webstedet eller tjenesten, som du ikke har lavet, eller 
du ikke har tilladelse til at opslå. Du forstår og indvilliger i, at firmaet kan, men ikke er 
forpligtet til, at gennemgå webstedet og slette eller fjerne (uden varsel) enhver form for 
webstedsindhold eller brugerindhold efter egen vurdering, af enhver grund eller uden grund, 
inkl. brugerindhold, som efter firmaets egen vurdering overtræder denne aftale eller Facebook 
Forretningsorden, eller som kan være stødende, ulovligt eller overtræde andre brugeres 
rettigheder, skade dem eller true deres sikkerhed. Du er eneansvarlig for at lave 
sikkerhedskopier og genskabe brugerindhold, du lægger ind eller gemmer på webstedet eller 
leverer til firmaet for egen regning. Når du lægger brugerindhold ind på webstedet, 
bemyndiger og instruerer du os til at lave kopier heraf, som vi finder det nødvendigt for at 
understøtte indlæggelsen og opbevaringen af brugerindholdet på webstedet. Ved at indlægge 
brugerindhold på en hvilken som helst del af webstedet bevilliger og garanterer du, at du har 
ret til at bevillige firmaet en uopsigelig, evig, ikke-eksklusiv, overførbar, fuldt betalt, global 
licens (med ret til at underlicensere) til at bruge, kopiere, opføre offentligt, vise offentligt, 
omformatere, oversætte, uddrage (helt eller delvist) og distribuere dette brugerindhold til 
ethvert formål, kommercielt, reklamemæssigt eller øvrigt, på eller i forbindelse med 
webstedet eller promovering heraf, til at udarbejde afledte værker af dette brugerindhold eller 
indarbejde det i andre værker, og til at bevillige og bemyndige underlicenser af ovenstående. 
Du kan fjerne dit brugerindhold fra webstedet til enhver tid. Hvis du vælger at fjerne dit 
brugerindhold, udløber licensen givet ovenfor automatisk, men du anerkender dog, at firmaet 
kan beholde arkiverede kopier af dit brugerindhold. Facebook hævder ikke noget ejerskab af 
dit brugerindhold, men mellem os og dig, underlagt rettighederne bevilliget os i disse 
betingelser, beholder du det fulde ejerskab af al dit brugerindhold og enhver intellektuel eller 

  123

http://www.facebook.com/codeofconduct.php
http://www.facebook.com/codeofconduct.php
http://www.facebook.com/codeofconduct.php
http://www.facebook.com/codeofconduct.php


øvrig ejendomsret forbundet med dit brugerindhold. 

Facebook Mobil 
The Service includes certain services that are available via your mobile phone, including (i) 
the ability to upload content to Facebook via your mobile phone (Mobile Uploads), (ii) the 
ability to receive and reply to Facebook messages, to poke and receive pokes and to write 
wall posts using text messaging (Mobile Texts), (iii) the ability to browse Facebook from 
your mobile phone (Mobile Web), and (iv) the ability to access certain Facebook features 
through a mobile application you have downloaded and installed on your mobile phone 
(Mobile Client) (collectively the "Mobile Services"). We do not charge for these Mobile 
Services. However, your carrier's normal messaging, data and other rates and fees will still 
apply. You should check with your carrier to find out what plans are available and how much 
they cost. In addition, downloading, installing, or using certain Mobile Services may be 
prohibited or restricted by your carrier, and not all Mobile Services may work with all carriers 
or devices. Therefore, you should check with your carrier to find out if the Mobile Services 
are available for your mobile devices, and what restrictions, if any, may be applicable to your 
use of such Mobile Services. By using the Mobile Services, you agree that we may 
communicate with you regarding Facebook and other entities by SMS, MMS, text message or 
other electronic means to your mobile device and that certain information about your usage of 
the Mobile Services may be communicated to us. In the event you change or deactivate your 
mobile telephone number, you agree to promptly update your Facebook account information 
to ensure that your messages are not sent to the person that acquires your old number. 

Klager vedrørende ophavsret 
Vi respekterer andres intellektuelle rettigheder, og vi forbyder brugere at overføre, opslå eller 
på anden måde tilvejebringe materiale til Facebook-webstedet, som krænker en andens 
ophavsret. Når vi modtager anmeldelser om mulige brud på ophavsretten, som beskrevet i 
Facebook Ophavsretspolitik, fjerner vi straks, eller blokerer for adgangen til, det muligvis 
ulovlige materiale og lukker profiler og konti, der gentagne gange har overtrådt andres 
ophavsret, som beskrevet heri i overensstemmelse med Digital Millenium Copyright Act (den 
amerikanske lov om ophavsret). Hvis du mener, at andres materiale på siden 
ophavsretsmæssigt tilhører dig, kan du sende en skriftlig meddelelse til vores fuldmægtige til 
ophavsret. Se venligst vores Facebook Ophavsretspolitik for flere informationer om, hvordan 
du kan rapportere om krænkelse af din ophavsret. 

Politik om gentagende overtrædelser 
I overensstemmelse med den amerikanske lov om ophavsret (Digital Millennium Copyright 
Act (DMCA)) og andre gældende love har firmaet vedtaget en politik om, under passende 
omstændigheder og efter firmaets egen vurdering, at opsige medlemmer, der vurderes at have 
udført gentagende overtrædelser. Firmaet kan også efter egen vurdering begrænse adgangen 
til webstedet og/eller opsige medlemskabet for enhver bruger, der krænker andres 
intellektuelle ejendomsret, uanset om der foreligger gentagende overtrædelser. 
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Tredjepartswebsteder og -indhold 
Webstedet indeholder (eller du kan af webstedet eller tjenesten få tilsendt) links til andre 
websteder ("tredjepartswebsteder") samt artikler, fotografier, tekst, grafik, billeder, designs, 
musik, lyd, video, information, applikationer, software eller andet indhold tilhørende eller 
stammende fra tredjeparter ("tredjepartsapplikationer, -software eller -indhold"). Sådanne 
tredjepartswebsteder og tredjepartsapplikationer, -software og -indhold bliver ikke undersøgt, 
overvåget, tjekket for nøjagtighed, sømmelighed eller udførlighed af os, og vi er ikke 
ansvarlige for nogen tredjepartswebsteder, der besøges gennem webstedet eller nogen 
tredjepartsapplikationer, -software eller -indhold vist på, tilgængeligt gennem eller installeret 
fra webstedet, inklusive indhold, nøjagtighed, anstødelighed, synspunkter, troværdighed, 
privatlivspolitik eller andre politikker fra tredjepartswebsteder eller tredjepartsapplikationer, -
software eller -indhold. Inkludering af, oprettelse af links til eller tilladelse til brug eller 
installation af tredjepartswebsteder eller tredjepartsapplikationer, -software eller -indhold 
forudsætter ikke godkendelse eller bekræftelse fra os. Hvis du beslutter at forlade webstedet 
og besøge tredjepartswebsteder eller at anvende eller installere tredjepartsapplikationer, -
software eller -indhold, foregår det på eget ansvar, og du skal være opmærksom på, at vore 
betingelser og politikker ikke længere er gældende. Du bør gennemgå de respektive 
betingelser og politikker, inklusive politikker for beskyttelse af personlige oplysninger og 
dataindsamling, fra hvilket som helst websted, du navigerer til fra webstedet, eller som har 
forbindelse til applikationer, du anvender eller installerer fra webstedet. 

Delingstjeneste 
Firmaet tilbyder en funktion, hvormed brugere af webstedet kan dele eller på deres egne 
profiler opslå videoklip, artikler og andre tredjepartsapplikationer, -software eller -indhold fra 
og/eller links til tredjepartswebsteder via tjenesten ("delingstjenesten"). Du vedkender og 
accepterer, at din brug af delingstjenesten og alle links, brugerindhold eller 
tredjepartsapplikationer, -software eller -indhold delt via delingstjenesten er underlagt og 
overholder reglerne for brugeradfærd beskrevet ovenfor samt andre betingelser og vilkår 
beskrevet i disse anvendelsesvilkår. 

Udbydere af onlineindholds brug af Link til deling 
I henhold til vilkårene og betingelserne i disse Anvendelsesvilkår, kan tredjeparts websteder, 
som opfylder de krav, der er anført nedenfor, placere et Link til deling (som beskrevet 
nedenfor), i en form godkendt af Selskabet, på sider af deres websites for at lette brugen af 
Delingstjenesten. Et tredjepart website, der indsætter et Link til deling på sit website, 
benævnes heri som "Udbyder af onlineindhold" og skal overholde og være underlagt de 
relevante dele af disse Anvendelsesvilkår. Et "Link til deling" er en knap og/eller et tekstlink, 
som vises på et website tilhørende en Udbyder af onlineindhold, der ved at blive klikket på af 
en bruger, gør det muligt for os at starte en deleordning, der gør at brugere kan dele links og 
indhold fra den pågældende side med andre eller ved at opslå på deres egen profil.��I 
tilfælde af, at Linket til deling er en knap, der indeholder ikoner eller andre billeder, 
varemærker eller andre ophavsretlsligt beskyttede materialer i Selskabet, gives Udbyder af 
onlineindhold tilladelse til at anvende sådanne billeder, varemærker eller andet materiale 
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udelukkende med henblik på at placere linket til deling på Udbyder af onlineindholds website, 
og udelukkende i den nuværende form, som leveret af Selskabet. I tilfælde af, at Linket til 
deling er et tekstlink, skal det indeholde ordet "Facebook" som en del af linket. De 
rettigheder, der ydes i dette afsnit kan tilbagekaldes af Selskabet til enhver tid med eller uden 
årsag efter eget skøn, og på en sådan afslutning indvilliger Udbyder af onlineindhold i straks 
at fjerne alle Link til deling fra dets website. For at en Udbyder af onlineindhold kan opslå et 
Link til deling på sine sider, må tredjeparts websitet ikke rumme noget indhold, der såfremt 
det deles eller opslås af en bruger, krænker reglerne for brugeradfærd anført ovenfor. Uden 
begrænsning af forudgående, accepterer Udbyder af onlineindhold at undlade at opslå Link til 
deling, som rummer indhold, der er krænkende, skadelige, truende, ulovligt, ærekrænkende, 
nedladende, provokerende, chikanerende, vulgært, obskønt, smudsigt, svigagtigt, som bryder 
med privatlivets fred eller udgivelsesrettigheder, eller som kan udsætte Selskabet eller dens 
brugere for nogen skade eller ansvar af nogen art. Ved at opslå et Link til deling indvilliger 
Udbyder af onlineondhold i at forsvare og holde skadesløs Selskabet, dennes datterselskaber 
og tilknyttede selskaber, og hver af deres direktører, funktionærer, agenter, entreprenører, 
partnere og ansatte fra og mod ethvert tab, erstatningsansvar, fordring, efterspørgsel, 
erstatning, omkostning, herunder rimelige advokatsalærer i forbindelse med Link til deling 
eller andre elementer. Ved at opslå et Link til deling garanterer Udbyder af onlineindhold for 
dens ret til at give Selskabet en varig, ikke-eksklusiv, overførbar, fuldt ud betalt og 
verdensomspændende licens (med ret til at underlicensere) til brug af Delingstjenesten til 
henvisning, brug, kopiering, publicering, overførsel, omformattereing, oversættelse, 
opsumering og offentligt fremvisning af indholdet, linkene og andet indhold, der findes på 
websites, hvorpå Udbyder af onlineindhold anbringer Linket til deling. 

Facebook Markedsplads 
Alle opslag der er offentliggjort på eller via Facebook Markedsplads-tjenesten samt alle 
transaktioner, der udføres i forbindelse hermed, er underlagt og styret af de Retningslinjer for 
Facebook Markedsplads ( "Retningslinjer for Markedsplads") samt nærværende 
Anvendelsesvilkår. Når du bruger Facebook Markedsplads accepterer du at overholde og 
være underlagt de retningslinjer og de øvrige gældende regler, som er fastsat i disse 
Anvendelsesvilkår. Retningslinjerne kan ændres uden forudgående varsel til enhver tid efter 
Selskabets eget skøn, så du bør revidere retningslinjerne, hver gang du bruger Facebook 
Markedsplads. Parterne i en transaktion er eneansvarlige for alle interaktioner med hinanden, 
for at arrangere for betaling og udveksling af de varer eller tjenesteydelser, der købes, og for 
de resultater og ydelser af enhver transaktion, der er indgået via Facebook Makredsplads. Du 
anerkender, at Facebook ikke er ansvarlig for eller hæfter for eventuelle handlinger eller 
undladelser af alle parter i en transaktion, for enhver undladelse af udførelse, til at betale alle 
skyldige beløb, eller at levere varer eller tjenesteydelser, som lovet, eller andre aspekter af 
transaktion. Eventuelle gebyrer eller betalinger indsamlet af Facebook gælder for Facebook 
Markedsplads er anført på websitet, og alle vilkår og betingelser, der gælder for sådanne 
gebyrer er fastsat i Facebooks salgsbetingelser. Bemærk dog, at Salgsbetingelser ikke gælder 
for dit køb af produkter eller tjenester fra tredjeparter via Facebook Markedsplads, da disse 
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transaktioner kun er mellem dig og den anden part i transaktionen. AL BRUG AF 
FACEBOOK MARKEDSPLADS LEVERES "SOM DET ER" OG PÅ EGET ANSVAR. 

Facebook-platform-applikationer 
Facebook-platform er et sæt af API'er og tjenester leveret af Facebook som gør 
tredjepartsudviklere ("platformudviklere") i stand til at opbygge websites og applikationer, 
der henter data, som er gjort tilgængeligt af Facebook og Facebook-brugere og/eller godkendt 
data fra tredjepartswebsites til brug på Facebook-websitet ("Platform-applikationer") 
Platformudviklere må kun bruge Facebook-platform til at skabe platformapplikationer, der er 
overholder vilkår og betingelser, som er fastsat i en aftale mellem udvikler of Facebook 
("Vilkår for udviklere"). Vores standard vilkår for udviklere består af Facebook 
Anvendelsesvilkår for udviklere og den beslægtede Facebook Platform retningslinjer for 
applikationer. Vi kan fra tid til anden indgå separate aftaler med specifikke tredjeparts 
platformudviklere, der indeholder andre eller yderligere betingelser, under betingelse af, at 
sådanne aftaler forpligter tredjeparts udvikleren til kun at fremvise dine oplysninger i 
overensstemmelse med dine Facebook indstillinger for privatliv. Standard vilkår for udviklere 
kan til enhver tid ændres uden varsel af Selskabet, så du bør gennemse disse dokumenter fra 
tid til anden. AL BRUG AF FACEBOOK-PLATFORM TILVEJEBRINGES "SOM DET 
ER" OG SKER PÅ EGET ANSVAR. Brugere, der installerer platformapplikationer, skal 
acceptere vores betingelser og vilkår i henhold til Regler ved brug af applikationsplatformen 
("Anvendelsesvilkår for applikationer") og i henhold til nærværende Anvendelsesvilkår. 
Betingelserne for brug af applikationer kan til enhver tid, uden forudgående varsel og efter 
Selskabets egen skønmæssige vurdering ændres, så du bør gennemgå disse vilkår med jævne 
mellemrum, og hver gang du installerer en applikation. Platformudviklere kræver måske, at 
du accepterer deres egne servicevilkår og vilkår for beskyttelse af personlige oplysninger 
og/eller andre politikker, som en betingelse for at bruge platformsapplikationen. 
Platformapplikationerne er på ingen måde godkendte, anbefalede eller revideret af Facebook, 
og vi er ikke ansvarlige for dit brug af, eller manglende evne til at bruge 
platformapplikationer, herunder indholdet, nøjagtigheden eller pålideligheden af sådanne 
applikationer eller udviklernes praksis i forbindelse med beskyttelse af personlige oplysninger 
eller andre udviklerpolitikker. DU BRUGER PLATFORMAPPLIKATIONER PÅ EGET 
ANSVAR. Hvis du, dine venner eller medlemmer af dit netværk anvender 
Platformapplikationer, kan sådanne Platformapplikationer få adgang til og dele visse 
oplysninger om dig og andre i overensstemmelse med dine privatlivsindstillinger, som 
yderligere beskrevet i vores Privatlivspolitik. Platformudviklere skal være indforståede med 
begrænsninger af adgang, lagring og anvendelse af sådanne oplysninger. På trods af, at vi har 
truffet kontraktlige og tekniske forholdsregler for at indskrænke tænkeligt misbrug af disse 
oplysninger af Platformudviklere, overvåger eller godkender vi ikke Udviklere og kan derfor 
ikke garantere, at alle Platformsudviklere vil overholde disse begrænsninger og 
overensstemmelser. Visse handlinger du foretager dig gennem Platformapplikationer vil 
muligvis blive offentliggjort for dine venner på din profil, Nyheder og Nyhedsoversigt, og du 
har mulighed for at fravælge offentliggørelse af din Platformapplikationsaktivitet under dine 
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Indstillinger for personlige oplysninger. Anmeld venligst formodet misbrug af oplysninger 
gennem Facebook-platformen som beskrevet i vores Privatlivspolitik. Du kan ændre 
indstillingerne for Nyheder og Nyhedsoversigt her 

 
Facebook Connect 
Facebook Connect ("Connect") enables participating third party websites to work just like 
Facebook Platform applications. Once you allow a third party website to connect with 
Facebook, you will be able to use your Facebook login information to log into that website. 
The third party website will be able to: generate and publish news feed and other stories about 
actions you take on their website; access Facebook information related to you (including your 
profile information, friends, and privacy settings) so you can use your Facebook information 
on the third party site; and allow you to interact with your friends on the website. In order to 
make Connect possible, you agree to allow Facebook to check your Facebook cookies when 
you are visiting participating third party websites, and allow Facebook to receive information 
concerning the actions you take on those third party websites. In addition, once you allow a 
participating third party website to connect with Facebook, you agree to allow Facebook and 
such third party website to generate and publish news feed and other stories about actions you 
take on the website without any additional permission. In the event you no longer want the 
third party website to publish stories about you, you can always disable this feature by 
changing your applikationsindstillinger. When your friends connect their Facebook account 
with a participating third party website, Facebook Connect will enable them to find Facebook 
friends that may also be users of that third party website, and invite them to use Connect as 
well. If you do not want your friends to be able to invite you, you may change your 
indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger to disable this feature. Connect also 
gives you the ability to permit Facebook and participating third party websites to generate and 
publish news feed and other stories about actions you have taken on such websites, even if 
you have not gone through the Connect process. In such cases, you will be asked whether you 
want to publish the story on Facebook, and will be given the opportunity to save your answer 
for future stories. In the event you want to change your settings for that website, visit your 
applikationsindstillinger. Like Platform Applications, third party websites that participate in 
Connect are required, among other things, to protect your privacy consistent with your 
Facebook privacy settings and Facebook's politik for beskyttelse af personlige oplysninger. 

Facebook-sider 
Facebook-sider er specielle profiler, der udelukkende bruges til kommercielle, politiske eller 
velgørende formål. Du må ikke oprette en Facebook-side på vegne af en anden person eller 
enhed, medmindre du har tilladelse til det. Dette inkluderer fansider på Facebook samt 
Facebook-sider til at bakke op om eller kritisere en anden person eller enhed. FACEBOOK 
KONTROLLERER ELLER GODKENDER IKKE SIDERNE PÅ FACEBOOK OG KAN 
DERFOR IKKE GARANTERE, AT EN FACEBOOK-SIDE FAKTISK ER OPRETTET OG 
BRUGES AF DEN PERSON ELLER ENHED, SOM SIDEN OMHANDLER. FACEBOOK 
ER IKKE ANSVARLIG FOR INDHOLDET AF SIDERNE PÅ FACEBOOK, ELLER 
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AFTALER INDGÅET ELLER HANDLINGER UDFØRT PÅ ELLER PÅ BAGGRUND AF 
FACEBOOK-SIDER. FACEBOOK ER HELLER IKKE ANSVARLIG FOR HVORDAN 
INDEHAVEREN AF FACEBOOK-SIDEN INDSAMLER, OPBEVARER, BRUGER 
ELLER DELER EVENTUELLE PERSONLIGE OPLYSNINGER SOM DENNE KAN 
INDSAMLE FRA BRUGERNE. (SE VENLIGST FACEBOOK PRIVATLIVSPOLITIK 
HVIS DU HAR SPØRGSMÅL ELLER BEKYMRINGER VEDRØRENDE BRUGEN 
ELLER VIDEREFORMIDLINGEN AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER). DU BØR 
VÆRE MEGET VARSOM MED AT GIVE PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL ELLER 
INDGÅ HANDLER ELLER TRANSAKTIONER I FORBINDELSE MED EN 
FACEBOOK-SIDE.��I tillæg til disse anvendelsesvilkår er Facebook-sider underlagt og 
styret af visse Supplerende betingelser for Facebook Sider. Tillægsvilkårene, der er gældende 
for Facebook-sider, er bestemmende i et tilfælde af interessekonflikt mellem dem og 
Anvendelsesvilkårene. 

Salgsvilkår 
Læs venligst Salgsvilkår for at se de vilkår, betingelser og den handelspolitik, der er gældende 
for dit køb af produkter eller ydelser fra Selskabet. Ved at bestille produkter eller ydelser fra 
Selskabet gennem dette website, anerkender du at være underlagt og at du accepterer 
salgsvilkårene. Salgsvilkårene kan når som helst ændres uden varsel, hvis Selskabet finder det 
passende. Derfor bør du gennemlæse vilkårene, hver gang du handler. 

Uenigheder brugere imellem 
Du er eneansvarlig for dine interaktioner med andre Facebook-brugere. Vi forbeholder os ret 
til, men er ikke forpligtet til, at overvåge stridigheder mellem dig og andre brugere. 

Beskyttelse af personlige oplysninger 
Vi tager beskyttelsen af brugernes personlige oplysninger alvorligt. Klik her for at læse 
Facebooks politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Når du vælger at bruge websitet 
eller tjenesten, indvilger du i, at dine persondata bliver overført og behandlet i USA. 

Ansvarsfralæggelse 
Selskabet kan ikke på nogen måde gøres ansvarligt for noget som helst brugerindhold, 
tredjepartsapplikationer, -software eller -indhold opslået på websitet i forbindelse med 
tjenesten, hvad enten de(t) er bragt eller forårsaget af websitets brugere, Facebook, 
tredjeparter eller enhver form for udstyr eller programmering tilknyttet eller anvendt på 
websitet eller i Tjenesten. På trods af at vi tilvejebringer regler for brugeradfærd og -indlæg, 
foretager vi ingen kontrol deraf, og er ikke ansvarlige for brugeres indlæg, overførsler eller 
delinger på websitet og kan ikke stilles til ansvar for noget som helst stødende, upassende, 
uanstændigt, ulovligt eller på anden måde ubehageligt indhold, der måtte forefindes på 
websitet eller i forbindelse med noget som helst brugerindhold, tredjepartsapplikationer, -
software eller -indhold. Selskabet kan ikke gøres ansvarligt for nogen som helst brugeradfærd, 
online såvel som offline, foretaget på websitet eller gennem tjenesten. Websitet og tjeneste 
kan være midlertidigt utilgængelig fra tid til anden for vedligeholdelse eller af andre årsager. 
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Virksomheden antager intet ansvar for fejl, udeladelser, forstyrrelser, sletning, defekter, 
forsinkelser i drift eller transmission, kommunikationslinjefejl, tyveri eller destruktion eller 
uautoriseret adgang til, eller modifikation af, brugerkommunikation. Selskabet er ikke 
ansvarlig for tekniske funktionsfejl eller andre problemer for et hvilken som helst 
telefonnetværk eller service, computersystemer, servere eller udbydere, computer eller 
mobiltelefonudstyr, software, fejl på e-mail eller afspillere på grund af tekniske problemer 
eller trafikophobning på internettet eller enhver hjemmeside eller kombination heraf, inklusiv 
beskadigelse eller skade på brugerens eller enhver andens computer, mobiltelefon, eller anden 
hardware eller software, relateret til eller som resultat af brug eller downloadning af 
materialer i forbindelse med Nettet og/eller i forbindelse med tjenestem, inklusive 
mobilklientsoftware. Selskabet er under ingen omstændigheder ansvarlig for et tab eller 
skade, inklusiv ethvert tab eller skade på ethvert brugerindhold eller personskade eller død, 
som følge af brug af websitet eller tjenesten, brugerindhold eller tredjepartsapplikationer, 
software eller indhold publiseret på eller gennem websitet eller tjenestem eller transmitteret til 
brugere, eller interaktion mellem brugere af websitet online eller offline. DETTE WEBSITE, 
TJENESTEN (HERUNDER FOR MOBILTJENESTER, DELINGSTJENESTEN OG 
MARKEDSPLADS-TJENESTEN), PLATFORMANSØGNINGER OG INDHOLDET PÅ 
WEBSITET LEVERES "SOM DET ER" OG SELSKABET FRASKRIVER SIG ETHVERT 
ANSVAR FOR REPRÆSENTATION OG GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIGE 
ELLER STILTIENDE, HERUNDER STILTIENDE ANSVAR FOR ADKOMST, 
SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. 
SELSKABET KAN IKKE GARANTERE OG GARANTERER IKKE SPECIFIKKE 
RESULTATER FRA BRUGEN AF WEBSITET OG/ELLER TJENESTEN OG/ELLER 
NOGEN PLATFORMAPPLIKATION. SELSKABET GARANTERER IKKE, AT 
SOFTWARE, INDHOLD ELLER MATERIALER PÅ WEBSITET, TJENESTEN ELLER I 
PLATFORMAPPLIKATIONEN ER KORREKTE, FULDSTÆNDIGE, PÅLIDELIGE 
OPDATEREDE ELLER FEJLFRIE, ELLER AT WEBSITET, TJENESTEN, DETS 
SERVERE ELLER ANDRE PLATFORMAPPLIKATIONER ER FRIE FOR VIRUS ELLER 
ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DU SKAL DERFOR UDVISE OMHU, NÅR DU 
HENTER ELLER BRUGER SÅDAN SOFTWARE, INDHOLD ELLER MATERIALER OG 
BRUGE ANERKENDT SOFTWARE TIL FREMFINDING OG FJERNELSE AF VIRUS. 
UDEN BEGRÆNSNING AF DET FOREGÅENDE FORSTÅR DU OG INDVILLIGER I, 
AT DU HENTER ELLER FREMSKAFFER MATERIALE, INDHOLD, DATA ELLER 
SOFTWARE (INKLUSIVE MOBILKLIENTER) FRA ELLER GENNEM TJENESTEN 
ELLER PLATFORMSAPPLIKATIONEN PÅ EGET ANSVAR, OG AT DU ER 
ENEANSVARLIG FOR BRUGEN DERAF OG EVT. SKADER PÅ MOBILENHEDER 
ELLER COMPUTERSYSTEMER, TAB AF DATA ELLER ANDEN SKADE, DER KAN 
FØLGE. Virksomheden forbeholder sig retten til, på et hvilket som helst tidspunkt og uden 
varsel, at ændre i noget eller alt indhold, software samt basis applikationer tilbudt gennem 
denne side. Henvisninger til et givent produkt, service, proces eller anden information via 
varebetegnelse, varemærke, fabrikant, leverandør eller andet lignende, medfører ikke på 
nogen måde, at virksomheden opbakker, sponsorerer, anbefaler eller på anden måde har 
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tilknytning til dette. 

Begrænsning af erstatningsansvar 
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL SELSKABET ELLER DETS DIREKTION, 
ANSATTE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER NOGEN 
TREDJE PERSON FOR NOGEN INDIREKTE, DIREKTE, TILFÆLDIG, SPECIFIKKE 
ELLER PØNAL SKADESERSTATNING, HERUNDER FOR MISTET FORTJENESTE 
ELLER DATA, SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF DIN BRUG AF WEBSITET ELLER 
TJENESTEN, EN PLATFORMAPPLIKATION ELLER NOGET INDHOLD ELLER 
ANDET MATERIALE PÅ ELLER VIA SITET, SELVOM SELSKABET ER KLAR OVER 
ELLER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ RISIKOEN FOR SÅDANNE 
ERSTATNINGER. UAGTET INDHOLDET HERI ER SELSKABETS ANSVAR 
OVERFOR DIG AF EN HVILKEN SOM HELST ÅRSAG OG UANSET HANDLINGENS 
FORM BEGRÆNSET TIL DET EVT. BETALTE BELØB FRA SELSKABET FOR 
TJENESTEN, MEN SELSKABETS ERSTATNINGSANSVAR VIL PÅ INTET 
TIDSPUNKT OVERSKRIDE $1000. DU ANERKENDER, AT HVIS IKKE GEBYRER 
BETALES TIL SELSKABET FOR TJENESTEN, ER DU KUN BERETIGET TIL PÅBUD, 
HVIS IKKE ANDET ER ANGIVET I LOVEN, OG ER IKKE BERETIGET TIL 
ERSTATNINGER AF NOGEN ART FRA SELSKABET, UANSET HANDLINGENS 
ÅRSAG.��VISSE STATSLIGE LOVE TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER FOR 
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING 
AF VISSE SKADESERSTATNINGER. SÅFREMT DISSE LOVE ER GÆLDENDE FOR 
DIG, GÆLDER NOGLE AF ELLER ALLE DE OVENNÆVNTE 
ANSVARSFRASKRIVELSER, UDELUKKELSER ELLER BEGRÆNSNINGER 
MULIGVIS IKKE FOR DIG, OG DU KAN HAVE YDERLIGERE RETTIGHEDER. 

Ophævelse 
Firmaet kan ende dit medlemsskab, slette din profil og alt indhold eller oplysninger, som du 
har lagt på siden eller skrevet i gennem hvilken som helst applikation, og/eller forbyde dig fra 
at bruge eller tilgå tjenesten, websitet eller enhver applikation, (eller en hvilken som helst del, 
funktion eller aspekt af tjenesten eller sitet eller platformapplikation) af enhver årsag eller 
ingen årsag, til enhver tid, med eller uden varsel efter eget skøn, inklusive hvis det mener, at 
du er under 13 eller under 18 og ikke indmeldt på en ungdomsuddannelse eller en 
videregående uddannelse. Når vi bliver underrettede om, at en bruger er død, vil vi oftest (dog 
er vi ikke forpligtet til det) blive ved med at have brugerens konto aktiveret i en bestemt 
periode, for at andre brugere kan sende og læse kommenatarer. 

Gældende lov, værneting og jurisdiktion 
By visiting or using the Site and/or the Service, you agree that the laws of the State of 
Delaware, without regard to principles of conflict of laws, will govern these Terms of Use and 
any dispute of any sort that might arise between you and the Company or any of our affiliates. 
With respect to any disputes or claims not subject to arbitration (as set forth below), you agree 
not to commence or prosecute any action in connection therewith other than in the state and 
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federal courts of California, and you hereby consent to, and waive all defenses of lack of 
personal jurisdiction and forum non conveniens with respect to, venue and jurisdiction in the 
state and federal courts of California. 

Voldgift 
DIG OG SELSKABET ER ENIGE OM, AT MED MINDRE ANDET ER GJORT 
TILGÆNGELIGT AF SPECIFIKKE TJENESTER PÅ SITET UNDER SPECIFIKKE 
BETINGELSER, SOM GÆLDER FOR DISSE TJENESTER, ER DET ENESTE FORUM 
OG AFHJÆLPNING FOR ALLE TVISTER OG KRAV, DER PÅ NOGEN MÅDE 
RELATERER TIL ELLER ER OPSTÅET UD AF DISSE ANVENDELSESVILKÅR, 
WEBSITET OG/ELLER TJENESTEN (INKLUSIVE DIT BESØG PÅ ELLER BRUG AF 
TJENESTEN) ER ENDELIG OG BINDENDE VOLDGIFT, undtagen: (a) i det omfang, en af 
os har på krænket eller truet med at krænke eller overtræde den anden parts patenter, 
ophavsret, varemærker eller forretningshemmeligheder, eller at du har overtrådt nogle af 
reglerne for adfærd, som er angivet herover eller i adfærdskodeksen, så anerkender parterne, 
at voldgift ikke er tilstrækkelig lovlig afhjælpning og at pålæg eller andre passende 
forholdsregler kan søges, og (b) ingen tvister eller krav i forbindelse med transaktioner, du 
indgår med en tredjepart gennem Facebook Markedsplads, kan afgøres ved voldgift. Voldgift 
under denne aftale skal foretages af den amerikanske AAA (American Arbitration 
Association) i henhold til dens Commerciel Arbitration Rules (Kommercielle regler for 
voldgiftsinstitut) og i tilfælde af forbrugertvister , gælder AAA's Supplementary Procedures 
for Consumer Related Disputes ( "AAA Consumer Rules") (samlet "AAA"). Voldgiftens 
placering og fordelingen af omkostninger og gebyrer for voldgift bestemmes i 
overensstemmelse med sådanne AAA Regler og er underlagt de begrænsninger, som er fastsat 
i AAA Consumer Regler (for tvister på forbrugerområdet). Hvis sådanne omkostninger 
bestemmes at være overdrevet i en forbrugertvist, så vil Selskabet være ansvarligt for at betale 
alle gebyrer og udgifter i forbindelse med voldgiften, der ligger udenfor, hvad der anses for 
rimeligt. Voldgiftsafgørelsens kendelse er bindende og kan opføres som en dom i en 
kompetent domstol. I det omfang, det er tilladt ved lov, kan ingen VOLDGIFT ELLER 
KLAGE INDEFOR DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE VÆRE TILKNYTTET NOGEN 
ANDEN VOLDGIFT ELLER KRAV, HERUNDER ENHVER VOLDGIFT ELLER KRAV, 
DER INDEBÆRER NOGEN ANDEN NUVÆRENDE ELLER TIDLIGERE BRUGER AF 
TJENESTEN, OG INGEN FÆLLES VOLDGIFTSPROCEDURER VÆRE TILLLADT. 
Under ingen omstændigheder skal noget krav, handling eller procedure af dig relateret på 
nogen måde til websitet og/eller tjenesten (herunder deres besøg til eller brug af websitet 
og/eller tjenesten) være anlagt mere end tre (3) år efter søgsmålsgrunden opstod. 

Skadesløsholdelse 
Du accepterer at skadesløsholde og holde selskabet, dets datterselskaber og associerede 
selskaber, og alle bestyrelsesmedlemmer, direktører, agenter, entreprenører, partnere og 
ansatte skadesløse fra og mod ethvert tab, erstatningsansvar, krav, erstatningsomkostning og 
udgift, herunder advokaters gebyrer, der udspringer af eller i forbindelse med brugerindhold, 
enhver tredjepartsapplikation, -software eller -indhold du overfører eller deler på eller via 
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websitet (herunder gennem Deletjenesten), din brug af tjenesten eller webstedet, forbindelse 
med tjenesten eller websitet eller med andre brugere af tjenesten eller websitet eller enhver 
overtrædelse af denne aftale eller af nogen lov eller rettigheder for nogen tredjepart. 

Indlæg 
Du bekræfter og invilliger i, at alle spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer, feedback eller 
andre oplysninger om sitet eller tjenesten ("bidrag"), som du leverer til selskabet er ikke-
fortrolige og bliver selskabets ejendom. Selskabet får de fulde rettigheder, herunder også de 
intellektuelle rettigheder, til ubegrænset at bruge dine bidrag i deres helhed, eller uddrag af 
disse bidrag. Selskabet kan bruge dine bidrag til et hvilket som helst formål, herunder også til 
markedsføring, uden dit tilsagn og uden, at du har ret til vederlag for dette. 

Definitioner og konstruktioner 
Med mindre andet er angivet, anses betegnelserne "inkluderer", "inklusive", "f.eks.", "for 
eksempel" og andre lignende betegnelser for at inkludere angivelsen "uden begrænsning" 
umiddelbart derefter. Betegnelser med store begyndelsesbogstaver anvendt i disse Vilkår vil 
have denne betydning tilknyttet dem i disse Vilkår. 

Andet 
Disse Anvendelsesvilkår udgør de bindende aftaler mellem dig og Selskabet vedr. anvendelse 
af sitet og går forud for alle evt. tidligere aftaler mellem dig og Selskabet. Hvis Selskabet ikke 
udøver eller håndhæver en rettighed eller en bestemmelse i disse vilkår, betyder det ikke, at 
vilkårene er sat ud af kraft. Hvis nogle af delene af aftalen dømmes ugyldige står aftalen som 
helhed og de øvrige betingelser stadig ved magt. Hvis nogle af vilkårene bliver kendt 
ulovlige, ugyldige eller uden retskraft ved en domstol, er det kun de pågældende vilkår, der 
falder bort, det øvrige står ved magt. 

Spørgsmål 
Please visit our Hjælp page or these links for more information. 

 Facebook Ophavsretspolitik 
 Facebooks salgsbetingelser 
 Retningslinjer for Facebook Markedsplads 
 Facebook Platform retningslinjer for applikationer 
 Regler ved brug af applikationsplatformen 
 Facebook Anvendelsesvilkår for udviklere 
 
 
Anvendelsesvilkår fra den 1. maj 2009 

Dato for sidste gennemgang: May 1, 2009 

Oversættelsen af dette dokument til Dansk er kun til orientering. Hvis der opstår en 
uoverensstemmelse, er den engelske version af dette dokument (findes her) den eneste 
juridisk bindende version og gældende for dit forhold til Facebook. 
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Statement of Rights and Responsibilities 
This Statement of Rights and Responsibilities ("Statement") derives from the Facebook 
Principles, and governs our relationship with users and others who interact with Facebook. By 
using or accessing Facebook, you agree to this Statement. 

 Privacy 
 Your privacy is very important to us. We designed our Privacy Policy to make important 

disclosures to you about how we collect and use the information you post on 
Facebook. We encourage you to read the Privacy Policy, and to use the information it 
contains to help make informed decisions. 

 Sharing Your Content and Information 
 You own all of the content and information you post on Facebook, and you can control how 

we share your content through your privacy and application settings. In order for us to 
use certain types of content and provide you with Facebook, you agree to the 
following: 

 For content that is covered by intellectual property rights, like photos and videos 
("IP content"), you specifically give us the following permission, subject to 
your privacy and application settings: you grant us a non-exclusive, 
transferable, sub-licensable, royalty-free, worldwide license to use any IP 
content that you post on or in connection with Facebook ("IP License"). This 
IP License ends when you delete your IP content or your account (except to the 
extent your content has been shared with others, and they have not deleted it). 

 When you delete IP content, it is deleted in a manner similar to emptying the 
recycle bin on a computer. However, you understand that removed content 
may persist in backup copies for a reasonable period of time (but will not be 
available to others). 

 We always appreciate your feedback or other suggestions about Facebook, but you 
understand that we may use them without any obligation to compensate you 
for them (just as you have no obligation to offer them). 

 Safety 
 We do our best to keep Facebook safe, but we cannot guarantee it. We need your help in 

order to do that, which includes the following commitments: 

 You will not send or otherwise post unauthorized commercial communications to 
users (such as spam). 

 You will not collect users' information, or otherwise access Facebook, using 
automated means (such as harvesting bots, robots, spiders, or scrapers) without 
our permission. 
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 You will not upload viruses or other malicious code. 
 You will not solicit login information or access an account belonging to someone 

else. 
 You will not bully, intimidate, or harass any user. 
 You will not post content that is hateful, threatening, pornographic, or that contains 

nudity or graphic or gratuitous violence. 
 You will not develop or operate a third party application containing, or advertise or 

otherwise market alcohol-related or other mature content without appropriate 
age-based restrictions. 

 You will not use Facebook to do anything unlawful, misleading, malicious, or 
discriminatory. 

 You will not facilitate or encourage any violations of this Statement. 
 Registration and Account Security 
 Facebook users provide their real names and information, and we need your help to keep it 

that way. Here are some commitments you make to us relating to registering and 
maintaining the security of your account: 

 You will not provide any false personal information on Facebook, or create an 
account for anyone other than yourself without permission. 

 You will not use Facebook if you are under 13. 
 You will not use Facebook if you are located in a country embargoed by the U.S., or 

are on the U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nationals. 
 You will not use Facebook if you are a convicted sex offender. 
 You will keep your contact information accurate and up-to-date. 
 You will not share your password, let anyone else access your account, or do 

anything else that might jeopardize the security of your account. 
 You will not transfer your account to anyone without first getting our written 

permission. 
 Protecting Other People's Rights 
 We respect other people's rights, and expect you to do the same. 

 You will not post content or take any action on Facebook that infringes someone 
else's rights or otherwise violates the law. 

 We can remove any content you post on Facebook if we believe that it violates this 
Statement. 

 We will provide you with tools to help you protect your intellectual property rights. 
To learn more, visit our How to Report Claims of Intellectual Property 
Infringement page. 

 If we removed your content for infringing someone else's copyright, and you believe 
we removed it by mistake, we will provide you with an opportunity to appeal. 
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 If you repeatedly infringe other people's intellectual property rights, we will disable 
your account when appropriate. 

 You will not use our copyrights or trademarks (including Facebook, the Facebook 
and F Logos, FB, Face, Poke, Wall and 32665) without our written permission. 

 If you collect information from users, you will: obtain their consent, make it clear 
you (and not Facebook) are the one collecting their information, and post a 
privacy policy explaining what information you collect and how you will use 
it. 

 You will not post anyone's identification documents or sensitive financial 
information on Facebook. 

 Mobile 
 We currently provide our mobile services for free, but please be aware that your 

carrier's normal rates and fees, such as text messaging fees, will still apply. 
 In the event you change or deactivate your mobile telephone number, you will 

update your account information on Facebook within 48 hours to ensure that 
your messages are not sent to the person who acquires your old number. 

 Payments 
 If you purchase or use Facebook Credits, or make direct payments, you agree to our 

Payments Terms. 

 Special Provisions Applicable to Share Links 
 If you include our Share Link button on your website, the following additional terms apply 

to you: 

 We give you permission to use Facebook's Share Link button so that users can post 
links or content from your website on Facebook. 

 You give us permission to use such links and content on Facebook. 
 You will not place a Share Link button on any page containing content that would 

violate this Statement if posted on Facebook. 
 Special Provisions Applicable to Developers/Operators of Applications and Websites 
 If you are a developer or operator of a Platform application or a website using Connect 

("application") or otherwise use Platform, the following additional terms apply to you: 

 You are responsible for your application and its content and all uses you make of 
Platform. This includes ensuring your application or use of Platform meets our 
Platform Guidelines. 

 When users add your application or connect it to their Facebook account, they give 
permission for you to receive certain data relating to them. Your access to and 
use of that data will be limited as follows: 

 You will only use the data you receive for your application, and will only 
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use it in connection with Facebook. 
 You will make it clear to users what user data you are going to use and how 

you will use, display, or share that data. 
 You will not use, display, or share a user's data in a manner inconsistent with 

the user's privacy settings without the user's consent. 
 You will delete all data you received from us relating to any user who 

removes or disconnects from your application unless otherwise 
permitted in our Platform Guidelines. 

 You will delete all data you received from Facebook if we disable your 
application or ask you to do so. 

 We can require you to update any data you have received from us. 
 We can limit your access to data. 
 You will not transfer the data you receive from us without our prior consent. 
 You will not give us data that you independently collect from a user or a user's 

content without that user's consent. 
 You will make it easy for users to remove or disconnect from your application. 
 You will make it easy for users to contact you. We can also share your email 

address with users. 
 You will provide customer support for your application. 
 You will not show ads or web search boxes on Facebook profiles. 
 We give you all rights necessary to use the code, APIs (along with all content and 

data received), or tools we provide to you, but only in connection with your 
application. 

 You will not sell, transfer, or sublicense our code, APIs, or tools to anyone. 
 You will not misrepresent your relationship with Facebook to others. 
 You may use the logos we make available to developers or issue a press release or 

other public statement so long as you follow our Platform Guidelines. 
 We can issue a press release describing our relationship with you. 
 You will comply with all applicable laws. In particular you will (if applicable): 
 have a policy for removing infringing content and terminating repeat 

infringers that complies with the Digital Millennium Copyright Act. 
 comply with the Video Privacy Protection Act ("VPPA"), and will obtain 

explicit, opt-in consent from users prior to sharing with Facebook user 
data subject to the VPPA. You acknowledge Facebook has no 
obligations under the VPPA. 

 We do not guarantee that Platform will always be free. 
 You give us all rights necessary to enable your application to work with Facebook, 

including the right to: 
 incorporate your content into streams, profiles, and user action stories; 
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 link to or frame your application; and 
 place content, including ads, around your application. 
 We can analyze your application, content, and data for any purpose, including 

commercial (such as for targeting the delivery of advertisements and indexing 
content for search). 

 To ensure your application is safe for users, we can audit it. 
 We can create applications that offer similar features and services to, or otherwise 

compete with, your application. 
 About Advertisements on Facebook 
 Our goal is to deliver ads that are not only valuable to advertisers, but also valuable to you. 

In order to do that, you agree to the following: 

 You can use your privacy settings to limit how your name and profile picture may 
be associated with commercial or sponsored content. You give us permission 
to use your name and profile picture in connection with that content, subject to 
the limits you place. 

 We do not give your content to advertisers. 
 You understand that we may not always identify paid services and communications 

as such. 
 Special Provisions Applicable to Advertisers 
 You can target your specific audience by buying ads on Facebook or our publisher network. 

The following additional terms apply to you if you place an order through our online 
advertising portal ("Order"): 

 If you are placing ads on someone else's behalf, we need to make sure you have permission 
to place those ads, including the following: 

 When you place an Order, you will tell us the type of advertising you want to buy, 
the amount you want to spend, and your bid. If we accept your Order, we will 
deliver your ads as inventory becomes available. 

 You will pay for your Orders in accordance with our Payments Terms. The amount 
you owe will be calculated based on our tracking mechanisms. 

 Your ads will comply with our Ad Guidelines 
 We will determine the size, placement, and positioning of your ads. 
 We do not guarantee the activity that your ads will receive, such as the number of 

clicks you will get. 
 We cannot control how people interact with your ads, and are not responsible for 

click fraud or other improper actions that affect the cost of running ads. 
 You will not offer any contest or sweepstakes ("promotion") without our prior 

written consent. If we consent, you take full responsibility for the promotion, 
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and will follow our Promotions Guidelines and all applicable laws. 
 You can cancel your Order at any time through our online portal, but it may take us 

seven days before the ad stops running. 
 Our license to run your ad will end when we have completed your Order. You 

understand, however, that if users have interacted with your ads, your ads may 
remain until the users delete it. 

 We can use your ads and related information for marketing or promotional 
purposes. 

 You will not issue any press release or make public statements about your 
relationship with Facebook without written permission. 

 We may reject or remove any ad for any reason. 
 You warrant that you have the legal authority to bind the advertiser to this 

Statement. 
 You agree that if the advertiser you represent violates this Statement, we may hold 

you responsible for that violation. 
 Amendments 
 We can change this Statement so long as we provide you notice through Facebook 

(unless you opt-out of such notice) and an opportunity to comment. 
 For changes to sections 7, 8, 9, and 11 (sections relating to payments, application 

developers, website operators, and advertisers), we will give you a minimum 
of three days notice. For all other changes we will give you a minimum of 
seven days notice. 

 If more than 7,000 users comment on the proposed change, we will also give you 
the opportunity to participate in a vote in which you will be provided 
alternatives. The vote shall be binding on us if more than 30% of all active 
registered users as of the date of the notice vote. 

 We can make changes for legal or administrative reasons upon notice without 
opportunity to comment. 

 Termination 
 If you violate the letter or spirit of this Statement, or otherwise create possible legal 

exposure for us, we can stop providing all or part of Facebook to you. We will 
generally try to notify you, but have no obligation to do so. You may also delete your 
account or disable your application at any time. In all such cases, this Statement shall 
terminate, but the following provisions will still apply: 2.2, 2.3, 3-5, 8.2, 9.1-9.3, 9.9, 
9.10, 9.13, 9.15.1, 9.18, 10.3, 11.2, 11.5, 11.6, 11.9, 11.10, 11.13, 11.14, and 13-16. 

 Disputes 
 You will resolve any claim, cause of action or dispute ("claim") you have with us 

arising out of or relating to this Statement or Facebook in a state or federal 
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court located in Santa Clara County. The laws of the State of California will 
govern this Statement, as well as any claim that might arise between you and 
us, without regard to conflict of law provisions. You agree to submit to the 
personal jurisdiction of the courts located in Santa Clara County, California for 
the purpose of litigating all such claims. 

 If anyone brings a claim against us related to your actions or your content on 
Facebook, you will indemnify and hold us harmless from and against all 
damages, losses, and expenses of any kind (including reasonable legal fees and 
costs) related to such claim. 

 WE TRY TO KEEP FACEBOOK UP, BUG-FREE, AND SAFE, BUT YOU USE 
IT AT YOUR OWN RISK. WE ARE PROVIDING FACEBOOK "AS IS" 
WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND 
NON-INFRINGEMENT. WE DO NOT GUARANTEE THAT FACEBOOK 
WILL BE SAFE OR SECURE. FACEBOOK IS NOT RESPONSIBLE FOR 
THE ACTIONS OR CONTENT OF THIRD PARTIES, AND YOU 
RELEASE US, OUR DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AND 
AGENTS FROM ANY CLAIMS AND DAMAGES, KNOWN AND 
UNKNOWN, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH 
ANY CLAIM YOU HAVE AGAINST ANY SUCH THIRD PARTIES. IF 
YOU ARE A CALIFORNIA RESIDENT, YOU WAIVE CALIFORNIA 
CIVIL CODE §1542, WHICH SAYS: "A GENERAL RELEASE DOES NOT 
EXTEND TO CLAIMS WHICH THE CREDITOR DOES NOT KNOW OR 
SUSPECT TO EXIST IN HIS FAVOR AT THE TIME OF EXECUTING 
THE RELEASE, WHICH IF KNOWN BY HIM MUST HAVE 
MATERIALLY AFFECTED HIS SETTLEMENT WITH THE DEBTOR." 
WE WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ANY LOST PROFITS OR 
OTHER CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INDIRECT, OR INCIDENTAL 
DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS 
STATEMENT OR FACEBOOK, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF 
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. OUR AGGREGATE 
LIABILITY ARISING OUT OF THIS STATEMENT OR FACEBOOK WILL 
NOT EXCEED THE GREATER OF ONE HUNDRED DOLLARS ($100) OR 
THE AMOUNT YOU HAVE PAID US IN THE PAST TWELVE MONTHS. 
APPLICABLE LAW MAY NOT ALLOW THE LIMITATION OR 
EXCLUSION OF LIABILITY OR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT 
APPLY TO YOU. IN SUCH CASES, FACEBOOK'S LIABILITY WILL BE 
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LIMITED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE 
LAW. 

  
 Definitions 
 By "Facebook" we mean the features and services we make available, including 

through (a) our website at www.facebook.com and any other Facebook 
branded or co-branded websites (including sub-domains, international 
versions, and mobile versions); (b) our Platform; and (c) other media, devices 
or networks now existing or later developed. 

 By "us," "we" and "our" we mean Facebook, Inc. and/or its affiliates. 
 By "Platform" we mean a set of APIs and services that enable applications, 

developers, operators or services to retrieve data from Facebook and provide 
data to us relating to Facebook users. 

 By "content" we mean the content and information you post on Facebook, including 
information about you and the actions you take. 

 By "post" we mean post on Facebook or otherwise make available to us. 
 By "use" we mean use, copy, publicly perform or display, distribute, modify, 

translate, and create derivative works of. 
 Other 
 This Statement makes up the entire agreement between the parties regarding 

Facebook, and supersedes any prior agreements. 
 If any portion of this Statement is found to be unenforceable, the remaining portion 

will remain in full force and effect. 
 If we fail to enforce any of this Statement, it will not be considered a waiver. 
 Any amendment to or waiver of this Statement must be made in writing and signed 

by us. 
 You will not transfer any of your rights or obligations under this Statement to 

anyone else without our consent. 
 All of our rights and obligations under this Statement are freely assignable by us in 

connection with a merger, acquisition, or sale of assets, or by operation of law 
or otherwise. 

 Nothing in this Agreement shall prevent us from complying with the law. 
 This Statement does not confer any third party beneficiary rights. 
You may also want to review the following documents: 

 Facebook Site Governance Page: If you would like us to notify you of any future changes 
to this Statement, visit our Facebook Site Governance page and become a fan. 

 Privacy Policy: The Privacy Policy is designed to help you understand how we collect and 
use information. 
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 Payment Terms: These additional terms apply to all payments made on or through 
Facebook. 

 Understanding Platform: This page helps you better understand what happens when you 
add a third-party application or use Facebook Connect, including how they may access 
and use your data. 

 Platform Guidelines: These guidelines outline the policies that apply to application 
developers and Connect sites. 

 Ad Guidelines: These guidelines outline the policies that apply to advertisements placed on 
Facebook. 

 Promotions Guidelines: These guidelines outline the policies that apply to contests, 
sweepstakes, and other types of promotions on Facebook. 

 How to Report Claims of Intellectual Property Infringement 
 How to Appeal Claims of Copyright Infringement 
To access the Statement of Rights and Responsibilities in several different languages, 
please use the following links: 

 French translation (Français) 
 Italian translation (Italiano) 
 German translation (Deutsch) 
 Spanish translation (Español) 
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