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Abstract 

Social medias offer new ways for firms to practice direct marketing.  Facebook is the most 

popular social media marketing-channel because of the new means of communication that 

the service offers.  Direct electronic marketing practices have for a long time been 

subjected to legal regulation. The practice of direct electronic marketing through e-mails 

and SMS served as cost-effective marketing channels, which comprised the privacy of 

users of electronic communication services. The EU addressed the challenges with 

unsolicited communication through the enactment of the European Parliament and the 

Council’s directive 2002/58/EC on privacy and electronic communication,  specifically 

article 13,  which regulates unsolicited communication through means of distance 

communication.  § 10 in The Danish Marketing Practises act regulates unsolicited 

communication through means of distance communication.    

There is legal uncertainty as to whether social media is covered by the scope of § 10.  This 

thesis investigates if direct marketing messages from firms on Facebook can be covered by 

the ban on spam in § 10, section 1 of The Danish Marketing Practises act or whether the 

warrant for regulation can be found in §10, section 4-6 which applies to messages through 

other means of distance communication with the purpose of direct marketing, which are 

not comprised of section 1.  The Danish state of law concerning unsolicited communication 

on Facebook, has been analysed and interpreted in the light of the purpose with article 13 

in the Directive on privacy and electronic communication, due to the member states’ 

obligation to EU-conform interpretation. This thesis concludes that unsolicited 

communication of firms on Facebook are not covered by §10, section 1 as messages on 

Facebook are not sent through “a public communication network”, which is one of the 

criteria stated in the definition of “electronic mail”.  Facebook cannot be characterized as 

an “electronic communication service“ pursuant to the telecommunication regulation, and 

is not comprised of the scope of the Directive on privacy and electronic communication.   

Moreover, this study concludes that the Danish legislators are restricted from upholding a 

broader interpretation of the term “electronic mail” because of the maximum harmonising 

character of the directive. The consequence of the Danish state of law is that web-based 

services excluded from the scope of the Directive on privacy and electronic 

communication are covered. Next, the study concludes that unsolicited communication on 

Facebook can be covered by the section 10 (1) of the MFL. 4-6. Crucial to this assessment 

is whether the forms of communication can form the basis for a direct inquiry.  
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The marketing analysis takes a consumer behavioural perspective to understand, which 

factors that generates privacy concerns. The qualitative research shows that there is a 

connection between the need to control one’s private sphere, which entails the right to 

control what inquiries they want to receive.  Another finding shows that facebook is an 

integral part of the private sphere, as the purpose of the use is to connect to its social 

network, as opposed to e-mail.    

Finally, the interdisciplinary analysis, which is based on findings in the marketing analysis 

and the result of the legal analysis, scrutinises whether firm’s unsolicited communication 

should be regulated by an opt-in-model or an opt-out model to ensure adequate privacy in 

the light of the purpose with the regulation. It is considered that an opt-in-model should 

apply to inbox inquiries and direct posts on the facebook user’s timeline.  
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1. Indledning  

 

Spam kan defineres, som henvendelser sendt via ”mail, sms og andre digitale”, som 

modtageren ikke har bedt om. 1 Problemerne med spam tog for alvor fat i begyndelsen af 

00’erne, og i 2003 var andelen af den globale e-mailtrafik steget til 51%2. Problemet skal 

forstås i sammenhæng med, at e-mailtjenester blev et attraktivt og omkostningseffektivt 

markedsføringsmedium for virksomhedernes målrettede markedsføring, da 

omkostningerne ikke steg proportionalt med antallet af afsendte e-mails. 

Masseudsendelser af e-mails gik udover brugere af e-mailtjenester, da deres indbakker 

blev overdynget med e-mails, som oplevedes som en indgriben i brugernes privatsfære,  

hvilket medførte stor irritation3.   

 

Som et svar på udfordringerne med spam  i den elektroniske kommunikationssektor i EU, 

var løsningen at harmonisere reglerne for, hvornår og hvordan en erhvervsdrivende må 

rette uanmodet henvendelse med henblik på direkte markedsføring i elektronisk form. I 

dansk ret regulerer markedsføringslovens § 10 virksomhedernes uanmodede 

kommercielle henvendelser via elektronisk post, automatiske opkaldssystemer, telefax 

samt andre former for fjernkommunikation.  

 

Den teknologiske udvikling har sidenhen banet vejen for nye, digitale 

markedsføringsmåder, i takt med opførelsen af nye online kommunikationstjenester 

såsom sociale medier. Facebook er det mest anvendte sociale medie i Danmark4, og 

specialet vil på denne baggrund tage udgangspunkt i facebook. Det interessante ved 

mediet er dets tekniske indretning, som også gør det muligt for erhvervsdrivende at 

henvende sig direkte til forbrugerne på nye og forskellige måder. De nye 

henvendelsesmetoder giver anledning til at undersøge, om de forskellige 

henvendelsesmetoder på facebook er omfattet af MFL §10. Formålet med MFL § 10 er at 

                                                 
1  ”Spam – elektroniske henvendelser”, Besøgt  d. 2.8.2019: https://www.forbrugerombudsmanden.dk/hvad-
gaelder/markedsfoeringsloven/spam-og-uanmodede-henvendelser/spam-elektroniske-henvendelser/ 
2 Meddelelse fra Kommissionen, COM(2004) 28 endelig: om uønskede reklamehenvendelser, også kaldt skidtpost 
("spam"), s. 8 
3 Ibid. s. 4 
4 Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen (2018) Mediernes Udvikling, s. 6 
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beskytte forbrugere mod at blive overbebyrdet af uanmodede henvendelser, da 

erhvervsdrivendes anvendelse af elektronisk post blandt andet genererer modtageren. 

Specialet vil desuden ud fra en kvalitativ undersøgelse belyse, om der er reelle 

udfordringer med virksomheders uanmodede henvendelser på facebook, og i så fald om 

facebookbrugere oplever det som et indgreb i deres privatliv.    

 

 

1.1 Problemformulering  

 

Er henvendelser fra erhvervsdrivende på sociale platforme til danske forbrugere omfattet af 

MFL § 10? 

 

Juridiske problemstilling  

Kan erhvervsdrivendes henvendelser på facebook til danske forbrugere være omfattet af 

markedsføringslovens § 10, stk. 1 eller markedsføringslovens § 10, stk. 4-6?  

 

Økonomiske problemstilling  

Føler facebookbrugere sig forstyrrede af uanmodede henvendelser på facebook, og har 

oplevelsen en sammenhæng med bekymringer for privatlivet?  

 

Integrerede problemstilling 

Vil en opt-out-løsning på facebook være hensigtsmæssig i forhold til beskyttelsen af retten til 

privatlivets fred?   
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1.2 Juridisk metode  

 

1.2.1 Den retsdogmatiske metode 

I forbindelse med besvarelsen af problemformuleringen anvendes den retsdogmatiske 

metode til at analysere og fortolke retskilder, som har betydning for fastlæggelsen af 

gældende ret vedrørende uanmodede henvendelser på sociale medier.   

 

Da bestemmelsen om uanmodede henvendelser i markedsføringslovens §10 (herefter 

MFL) er harmoniseret af EU-retten vil afhandlingen både inddrage nationale-og EU-

retskilder.  EU-retskilder spiller en stor rolle i dansk ret, da fortolkningsproblemer på 

harmoniserede områder kræver en løsning baseret på en inddragelse af både nationale -  

og EU-retskilder5. Nationale regler, som er baseret på EU-retsakter er nemlig underlagt 

princippet om EU-konform fortolkning6.   Medlemsstaterne skal fortolke national ret i 

lyset af det pågældende direktivs ordlyd og formål for at  opnå det tilsigtede mål med 

direktivet.7  Pligten er afledt af EU-domstolens retspraksis, hvor EU-domstolen har 

henvist til loyalitetspligten i TEU artikel 4, stk. 3 samt til  TEUF artikel 288,  som bl.a. 

omhandler direktivernes forpligtende virkning8. Pligten påhviler både medlemsstaternes  

administrative myndigheder og domstole9.  

 

1.2.2 Nationale retskilder  

 

Markedsføringsloven 

I dansk ret bliver erhvervsdrivendes henvendelser med henblik på direkte markedsføring 

reguleret i Lov om markedsføring10.  Loven finder anvendelse på privat 

                                                 
5 Neergard, Ulla  og  Nielsen, Ruth, EU-ret, 7. udg.,  Karnov Group A/S, København 2016,  s. 223 
6  Ibid. s. 230 
7 Ibid.  
8 Ibid.  
9 Ibid. s. 234 
10 LOV nr. 426 af 03/05/2017 
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erhvervsvirksomhed samt på offentlig virksomhed i det omfang der udbydes produkter  

på markedet, jf. MFL § 1, stk. 1.  

 

Markedsføringsloven har til formål at varetage hensynet til forbrugerne , erhvervslivet og 

til almene samfundsinteresser. Loven skal sikre, at erhvervsdrivende udviser god 

markedsførings-skik når de benytter deres forskellige markedsføringsaktiviteter for at 

beskytte forbrugerne mod eksempelvis privatlivskrænkelser, men også for at beskytte 

konkurrenterne mod illoyal konkurrence på markedet. Hensynet til almene 

samfundsinteresser kan eksempelvis være markedsføringspraksis, som strider mod social 

ansvarlighed11.   

 

Den relevante bestemmelse til besvarelsen af problemformuleringen er MFL § 10. 

Erhvervsdrivendes direkte henvendelser reguleres forskelligt, alt afhængigt af hvilket 

fjernkommunikationsmiddel, som anvendes. I de tilfælde hvor henvendelsen sker ved 

brug af elektronisk post,  automatiske opkaldssystemer og telefax er forholdet omfattet af  

MFL § 10, stk. 1, som også kaldes ”spamforbuddet”. Bestemmelserne i MFL stk. 4-6 

inddrages i analysen med henblik på at vurdere om erhvervsdrivendes henvendelser via 

de forskellige kommunikationsformer på facebook kan karakteriseres som en direkte 

henvendelse via ”andre fjernkommunikationsmidler”. 

 

Ydermere inddrages forarbejderne til markedsføringsloven med henblik på at fastlægge 

betydningen af  indholdet i MFL § 10. Forarbejderne til MFL § 6a vil også  inddrages, da  

store dele af MFL § 10 er en videreførelse  af  MFL § 6a, som er den første bestemmelse i 

dansk ret vedrørende uanmodede henvendelser.   

 

 

Forbrugerombudsmandens administrative praksis, vejledninger og funktion  

Forbrugeombudsmandens spamvejledning og administrative praksis udgør en vigtig 

retskilde ved forståelsen og anvendelsen af MFL § 10, da det er 

                                                 
11 Betænkning nr. 1457, 2005 



 10 

Forbrugerombudsmanden, som konkret har taget stilling til, hvordan erhvervsdrivendes 

henvendelser på facebook kan være omfattet af spamforbuddet.  

 

Som det nye tager spamvejledningen stilling til, hvornår virksomhedernes henvendelser 

på sociale medier er omfattet af spamforbuddet i MFL § 10, stk. 1. Dermed er 

spamvejledningen særligt adresseret til erhvervsdrivende, som kan orientere sig om,  

hvordan de undgår at handle i strid med spamforbuddet.12 

 

Forbrugerombudsmanden har kompetence til at udarbejde  og offentliggøre 

retningslinjer på de områder som anses for at være væsentlige ud fra hensynet til 

forbrugerne med henblik på at påvirke de erhvervsdrivendes adfærd  jf. MFL  § 29. 

Derudover kan Forbrugerombudsmanden  udarbejde vejledninger vedrørende 

markedsføringslovens bestemmelser. Retskildeværdimæssigt er 

Forbrugerombudsmandens afgørelser og vejledninger ikke-bindende administrative 

retsakter13. Forbrugerombudsmandens forhåndsbeskeder er kun bindende for den 

virksomhed, som har anmodet om en stillingtagen til lovligheden af en 

markedsføringsforanstaltning jf. MFL § 30.   

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig tilsyns- og håndhævelsesmyndighed, som har 

fået tildelt kompetence til at føre kontrol med at love og regler udstedt i medfør af loven 

overholdes jf. MFL § 25.   

 

1.2.3 EU-retskilder   

 

E-databeskyttelsesdirektivet (2002/58/EF)  

E-databeskyttelsesdirektivet indeholder regler om behandling af persondata og 

beskyttelse af privatlivets fred inden for den elektroniske kommunikationssektor. MFL § 

                                                 
12Forbrugerombudsmanden (2018). Ny spamvejledning gør det enklere at overholde reglerne. Besøgt august 
2019: https://www.forbrugerombudsmanden.dk/nyheder/forbrugerombudsmanden/pressemeddelelser/2018/ny-
spamvejledning-goer-det-enklere-at-overholde-reglerne/ 
13 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth. 2014. Retskilder & Retsteorier. København, Jurist- og Økonomiforbundets 
Forlag. 4. reviderede udgave, s. 197 
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10 er en gennemførelse af artikel 13 om uanmodet kommunikation i  direktiv 

2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af 

privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (fremover e-

databeskyttelsesdirektivet)14.    

 

E-databeskyttelsesdirektivets overordnede formål er først og fremmest at harmonisere 

medlemsstaternes bestemmelser, der er nødvendige for at sikre et ensartet niveau i 

beskyttelsen af grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig privatlivets 

fred, i forbindelse med behandling af personoplysninger inden for den elektroniske 

kommunikationssektor. Derudover har direktivet til formålet at sikre fri omsætning af 

sådanne oplysninger og af elektroniske kommunikationsudstyr- og 

kommunikationstjenester i Fællesskabet jf. e-databeskyttelsesdirektivets artikel 1, stk. 1. 

Det fremgår endvidere af e-databeskyttelsesdirektivets betragtning 2, at direktivet især 

tager sigte på overholdelse af Charterets artikel 7 og 8 om henholdsvis respekt for 

privatliv og familieliv og retten til beskyttelse af personoplysninger. 

 

Den EU-retlige regulering af uanmodet kommunikation er en del af teleretten og ikke den 

markedsføringsretlige regulering15.  I praksis betyder det, at de teknologiske forhold er 

afgørende for, om man befinder sig inden for e-databeskyttelsesdirektivets 

anvendelsesområde.  E-databeskyttelsesdirektivets artikel 13 vil inddrages, som 

fortolkningsbidrag til MFL§ 10 med henblik på at afklare fortolkningstvivl i relation til om 

meddelelser på facebook opfylder de tekniske krav forbundet med  definitionen af 

elektronisk post.   

 

E-databeskyttelsesdirektivet er et totalharmoniseringsdirektiv jf. edatabeskyttelses-

direktivets betragtning 8 og artikel 1, stk. 1. en totalharmonisering indebærer, at 

medlemslandene er afskåret fra at opretholde eller indføre nationale regler, som afviger 

fra direktivets bestemmelser medmindre direktivet hjemler adgang til det. 

                                                 
14  Bemærkninger  til lovforslaget L40 fremsat den 12. oktober 2016 s. 46 
15 Se U.2012B.310: Tzrasowski: Uanmodet kommunikation i sociale medier, s. 2.  
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Medlemsstaterne kan på denne baggrund hverken fastsætte mere eller mindre 

vidtgående regler på det totalharmoniserede område16.  

 

Direktivet blev senest ændret af direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009. Der blev 

indsat et nyt stk. 6, som foreskriver, at fysiske og juridiske personer har en legitim 

interesse i at overtrædelser af de nationale bestemmelser som implementerer direktivets 

regler, forbydes eller ophører. Ændringen af bestemmelsen medførte således ikke 

realitetsændringer i forhold til gældende ret.  

 

 

E-databeskyttelsesdirektivets 13, stk. 3   

Hvad angår uanmodet kommunikation via andre former for fjernkommunikation 

pålægger e-databeskyttelsesdirektivets artikel 13, stk. 3 en pligt til, at medlemsstaterne 

træffer de fornødne foranstaltninger i forhold til andre former for fjernkommunikation. 

MFL § 10, stk. 4-6 afspejler en gennemførelse af artikel 13, stk. 3 i forhold til det tilsigtede 

formål, og vil inddrages med henblik på at fastlægge om henvendelser på sociale medier 

kan være omfattet  af MFL § 10, stk. 4-6. Det tilkommermedlemsstaterne, at tage stilling 

til hvilke andre former for fjernkommunikation, der skal være omfattet af en opt-in eller 

opt-out-ordning.   

 

 

Kommissionens meddelelser   

Afhandlingen inddrager EU–Kommissionens meddelelser med henblik på at skabe en 

indgående forståelse for problematikkerne i den elektroniske kommunikations-sektor, 

som foranledigede spamforbuddet. Meddelelserne angiver Kommissionens standpunkt til 

et givent problem og har dermed politisk karakter17. Meddelelserne er ikke-bindende 

regulering, også betegnet ”soft law”. Meddelelserne forpligter dermed ikke 

                                                 

16Munk-Hansen, Carsten. (2018) Retsvidenskabsteori. Danmark: Djøf Forlag, s. 279 

17 European Judicial Network Glossary in civil and commercial matters 
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medlemsstaterne og de nationale myndigheder, virksomheder og EU-domstolen18. En 

meddelelse er et politisk dokument, som Kommissionen udsteder på eget initiativ.  

 

1.2.4 EU-retspraksis 

 

Præjudiciel afgørelse  

EU-Domstolen skal sikre en ensartet fortolkning af unionsretten, hvorfor dommene skal 

accepteres som præjudikater i medlemsstaterne19. EU-domstolen tager stilling til, om den 

nationale fortolkning er i overensstemmelse med EU-retten,  

og sætter i kraft af den præjudicielle afgørelse en rettesnor for, hvorledes 

fællesskabsretten skal forstås over for den nationale domstol20. EU-domstolen tager i sine 

afgørelser ikke stilling til løsningen af en konkret sag, og det tilkommer således den 

nationale domstol at afgøre hvorvidt afgørelsen skal lægges til grund i den nationale 

tvist21. Såfremt de nationale domstole undlader at aflægge en præjudiciel afgørelse til 

grund i hovedsagen, kan dette udgøre en kvalificeret overtrædelse, som kan udgøre et 

erstatningsbegrundende forhold22 .     

 

Sag C-193/18 Google mod Bundersrepublik Deutschland   

Sag C-193/18 er udvalgt på baggrund af en vurdering af dens evne til at belyse,  

hvornår en tjeneste falder ind under definitionen på  en elektronisk 

kommunikationstjeneste, som er en betingelse for at være inden for telerettens 

anvendelsesområde.  

                                                 
18 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth. 2014. Retskilder & Retsteorier. København, Jurist- og Økonomiforbundets 
Forlag. 4. reviderede udgave, s. 144 
19 Nielsen, R. & Tvarnø, C. D. (2014) Retskilder og Retsteorier. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag s. 
185 
20 Ibid.  
21 Ibid. s. 191 
22 Ibid. s. 315 
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1.3 Afgrænsning  

Specialets juridiske analyse er afgrænset til at omhandle erhvervsdrivende etableret i 

Danmark og deres overholdelse af markedsføringsloven, samt erhvervsdrivendes 

uanmodede henvendelser med henblik på direkte markedsføring til danske forbrugere på 

facebook.  

Da statistikkerne viser, at facebook er det mest anvendte sociale medie i Danmark, vil 

specialet på baggrund heraf fokusere på facebook, og afgrænser sig således fra de 

forskellige kommunikationsmetoder, andre sociale medier tilbyder.  

 

Behandlingen af problemstillingen fokuserer på, om erhvervsdrivendes uanmodede 

kommercielle henvendelser til brugere på facebook kan være omfattet af MFL § 10, stk. 1. 

På denne baggrund afgrænses specialet fra at behandle, om der er givet et forudgående 

samtykke, og om den erhvervsdrivende opfylder kravene til tilbagekaldelse af samtykke 

jf. MFL § 10, stk. 1. Derudover gennemgås ikke kravene til, hvornår et samtykke er gyldigt 

i medfør af MFL § 2, nr. 14.  

 

Kravet om reklameidentifikation i medfør af MFL § 6 tages endvidere ikke i betragtning, 

da specialet ikke tager stilling til henvendelsens markedsføringsindhold.   

Forordning (EU) nr. 2016/679, persondataforordningen, kan være relevant i forhold til 

indsamling af persondata, som finder sted forud for erhvervsdrivendes direkte 

henvendelser til bestemte personer, men behandles ikke nærmere i afhandlingen.  

 

Afhandlingen tager endvidere ikke stilling til, hvorvidt erhvervsdrivendes uanmodede 

henvendelser med henblik på direkte markedsføring ved brug af elektronisk post 

opfylder de oplistede betingelser i MFL § 10, stk. 3.   
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1.4 Den samfundsvidenskabelige metode  

 

1.4.1 Den kvalitativ metode 

Den kvalitative metode benyttes i forbindelse med udførelsen af et gruppeinterview, som 

tilsigter at opnå sandfærdig information vedrørende forhold, som er svære at kvantificere 

og måle med tal 23 . Det empiriske grundlag udgøres af kvalitative data fra 

gruppeinterviewet, som italesætter de følelsesmæssige oplevelser og reaktioner overfor 

direkte markedsføring på facebook. Ved at undersøge respondenternes holdninger og 

reaktioner, kan det udledes, om der er nogle udfordringer forbundet med facebook som 

markedsføringskanal i forhold til privatsfæren.   

 

Den indsamlede data vil analyseres på baggrund af en teoretisk begrebsramme, med 

henblik på at opnå en dybere forståelse for respondenternes udtalelser. I forbindelse med 

analysen af det empiriske grundlag, vil der udledes temaer baseret på de ord, som 

respondenterne bruger til at beskrive deres holdninger og oplevelser.    

 

 

Fokusgruppeinterview 

Den kvalitative undersøgelse er baseret på et fokusgruppeinterview for at få en indsigt i 

det adspurgte ved at stille hver deltager det samme spørgsmål efter en struktureret 

rækkefølge24. Ved fokusgruppeinterviewet bliver alle deltagere stillet samme spørgsmål, 

for at få uddybende forklaringer på deltagernes individuelle oplevelser, holdninger og 

tanker om reklame-eksponering på facebook.   

 

 

Grundlæggende om interviewet og respondenterne  

Fokusgruppen bestod af seks respondenter, 5 kvinder og én mand,  i aldersgruppen 24-31 

                                                 
23 Boolsen, M. W. (2006) Kvalitative Analyser- At finde årsager og sammenhænge. Danmark: Hans Reitzel Forlag, s. 
32 
24 Barbour, Rosaline. (2007) Doing Focus Groups. SAGE Publications Ltd., s. 2 



 16 

år. Interviewet foregik i et grupperum på Copenhagen Business School på Solbjerg Plads. 

Der var afsat 1 time og 15 minutter til interviewet. Grundet de tidsmæssige 

begrænsninger er der bevidst udvalgt 6 personer, hvoraf 4 på forhånd kendte hinanden  

med den begrundelse, at respondenterne ville tale hæmningsfrit om emnet. Da formålet 

med en kvalitativ undersøgelse er at forstå andre menneskers virkelighed,  var det vigtigt 

at skabe et miljø, hvor de kunne tale frit uden afbrydelse, men inden for en given struktur. 

Interviewguiden er inspireret af den valgte  teoretiske begrebsramme, der skal bidrage til 

en relevant og dybdegående fortolkning af de kvalitative data.     

 

Transskribering  

Respondenternes svar ved fokusgruppeinterviewet blev optaget på en mobiltelefon med 

alle deltagernes tilladelse. Efter interviewet foretoges en transskribering på baggrund af 

lydoptagelsen, som blev transskriberet fra talesprog til skriftsprog. Transskribering er 

vedlagt som bilag 1. Fyldeord som “øh”, “jamen” og “altså” er blevet fjernet for at 

overskueliggøre læsningen af transskriberingen.  

 

 

1.4.2 Interviewguiden 

1. Spørgsmål: Hvad kommer I i tanker om, når I tænker på “spam”? Skriv det ned. 

2. Spørgsmål: Hvad bruger I facebook til? 

3. Spørgsmål: Hvad er jeres holdning til, at 68% af virksomhederne i Danmark bruger 

facebook? 

4. Spørgsmål: Har I nogensinde købt noget fra en virksomhed, som har henvendt sig 

direkte til jer på facebook? 

5. Spørgsmål: Gør det nogen forskel for jer, om virksomheder sender reklametilbud på e-

mail eller Messenger?  

6. Spørgsmål: Følger I en virksomhed på facebook, og har I tænkt over hvorfor? 

7.Spørgsmål:   Er jeres registrerede oplysninger om jer selv korrekte på facebook? 

8. Spørgsmål:  Er I bekymrede for jeres privatliv, når I bruger facebook? 
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9. Spørgsmål: Er der nogle former for reklamer på facebook, som I bliver særligt 

irriterede over? 

10. Spørgsmål: Har I tilmeldt jer en virksomheds nyhedsbrev med jeres e-mail konto? 

 

1.4.3 Det teoretiske fundament for analysen 

Det teoretiske fundament vedrører begreberne “perceived intrusiveness” og “psykologisk 

reaktans”. I forbindelse med udredningen af den forskning og de teorier, som skal danne 

grundlag for fortolkningen af det empiriske grundlag, vil begreberne oversættes til dansk. 

“Intrussive” kan både referere til, at noget er “påtrængende “ og noget som er 

“indgribende”. Begreberne vil bruges, alt efter hvad der lyder mest naturligt ved 

beskrivelsen af forholdene. 

 

Definition af spam  

Spam er i Morimoto & Changs (2006) artikel defineret som følgende: “spam is 

characterized as any commercial electronic communication from marketers that consumers 

did not ask for”. I afsætningsfaglig henseende er definitionen af spam bredere end den 

juridiske, som er afgrænset til elektronisk post. Som det fremgår af Morimoto & Chang 

(2006) definition, kan spam optræde som enhver elektronisk kommerciel 

kommunikation, som forbrugere ikke har bedt om.   

 

Morimoto, M. & Macias W. 2009: ”A Conceptual Framework for Unsolicited 

Commercial E-mail: Perceived Intrusiveness and Privacy Concerns” 

Morimoto & Macia (2009) belyser på baggrund af en online undersøgelse blandt 

universitetsstuderende, hvordan “perceived intrusiveness” og “psychological reactance”  i 

forhold til retten til privatliv  påvirker forbrugernes attitude  over for uanmodede 

kommercielle e-mails. Selvom artiklen fokuserer på uanmodede e-mails, kan resultaterne 

fra undersøgelsen danne grundlag for at tolke på egen indsamlet kvalitativ data med 
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henblik på at forklare faktorer, som medvirker til, at uanmodede henvendelser kan 

fremprovokere irritation på facebook.  

 

Forstyrrelse af forbrugernes privatliv skal forstås som en manglende respekt for retten til 

at være alene, samt en indgriben i fysiske handlinger, kontrol af privat information og 

kontrol over hvilke henvendelser,  som de vil interagere med25. Når man taler om 

“intrusiveness” i forhold til markedsføring handler det om, at de uanmodede kommercielle 

e-mails føles som en indgriben i brugerens online privatliv, aktiviteter og kognitive 

processer, som også har en sammenhæng med,  at der ikke er givet tilladelse til det26.  Det 

har endvidere betydning for hvor “intrussive” det føles, at forbrugeren ikke har kendskab 

til hvor virksomheden har informationerne fra27. Noget andet, som har indflydelse på hvor 

“intrussive” uanmodede kommercielle e-mails  kan opfattes, er det formål, som 

anvendelsen af  e-mail har for forbrugeren. Hvis en e-mail udelukkende bruges i 

forbindelse med arbejde, skole og personlig kontakt kan uanmodede kommercielle e-

mails virke mere “intrussive”, da uanmodede e-mails optager plads i indbakken, hvorefter 

brugeren skal  slette uønskede beskeder i sin indbakke, som er en tidskrævende proces28.  

  

Morimoto & Macia (2009) beskriver “perceived intrusiveness” som en kognitiv respons hos 

forbrugere 29 . Forbrugernes tanker vedrørende privatliv har betydning for  deres 

opfattelse af hvor “intrussive” uanmodede kommercielle henvendelser er30. Derudover har 

psykologisk reaktans i forhold til forbrugernes privatlivsbekymringer betydning for, 

hvordan man som forbruger opfatter uanmodede e-mails.  

 

Resultaterne viser, at der er en sammenhæng mellem hvor “intrussive”  en person opfatter 

en uanmodet kommerciel mail og  graden af “psychological reactance” over for  den 

kommercielle e-mail. Teorien er grundlagt af Brehm (1966) og stammer fra 

socialpsykologien. Teorien omhandler et individs psykologiske respons, når en frihed 

                                                 
25 Morimoto, Macias W. 2009: A Conceptual Framework for Unsolicited Commercial E-mail: Perceived Intrusiveness 
and Privacy Concerns, s. 140 
26 Ibid. s. 142 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ibid. s. 143 
30 Ibid. 
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opleves at blive truet af eksterne faktorer, som medfører at en person  handler modsat af, 

hvad der var intenderet af aktøren31. Reaktans er et udtryk for at man vil genvinde 

kontrollen over situationen eller sin frihed, og uanmodede henvendelser kan i det lys 

opleves som noget negativt. Der henvises til Clee og Wicklund (1980), som anfører,  at 

reaktans  kan anvendes i forbindelse med mange forskellige situationer såsom at blive 

presset til at købe et produkt, eller hvor forbrugeren bliver stillet i en situation, hvor de 

skal beslutte sig for ikke at købe varen32. Psykologisk reaktans kan resultere i en negativ 

attitude og adfærd  over for uanmodede kommercielle e-mails.  

 

De empiriske fund viser, at attituden over for direkte markedsføring kan være en 

konsekvens af “perceived intrusiveness”. Bekymringer for privatlivet har en betydning for 

ens adfærdsmæssige respons. Hvis man har en opfattelse af, at uanmodede kommercielle 

henvendelser er påtrængende, kan det tilskynde til ”ad avoidance”33. 

Resultaterne viser,  at “perceived intrussiveness” i forbindelse med uanmodede 

kommercielle e-mails kan øge oplevelsen af ikke at være i kontrol over sit eget online 

privatliv, som kan resultere i psykologisk reaktans, dvs. adfærd, der har til formål at 

undgå uanmodede e-mails. Psykologisk reaktans kommer til udtryk  hvor en forbruger 

eksempelvis sletter og undgår uanmodede e-mails, som følge af henvendelsernes 

“perceived intrusiveness”.  Forbrugere vil udvise undgåelsesadfærd og nægte at 

kommunikere med virksomheder, som sender dem uanmodet markedsføring34. 

 

Edwards, Hairong Li, and Joo-Hyun Lee: ”Forced Exposure and Psychological 

Reactance: Antecedents and Consequences of the Perceived Intrusiveness of Pop-Up 

Ads”  

Undersøgelsen belyser, hvornår fremvisning af tvungne pop-up reklamer på internettet 

fremprovokerer irritation, og hvorfor forbrugerne vælger  at undgå dem. Artiklen 

benyttes i analysen med den begrundelse, at facebookbrugere har et bestemt formål med 

                                                 
31 Ibid. 
32 Ibid. s. 144 
33 Ibid. s. 146 
34 Ibid. s. 154 
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at bruge mediet, og dette formål kan anses for at blive forstyrret af målrettede reklamer, 

som også delvis er  karakteriseret af at have delvis tvungen karakter. Og da reklamer er 

blevet en del af mediet, skal fundene i nærværende artikel bidrage til at forklare hvordan 

det får forbrugerne til at reagere, når de bliver  “tvunget” til at tage stilling til 

virksomheders uanmodede markedsføring.   

 

“Perceived intrusiveness” beskrives som en forstyrrelse i en slutmodtagers ydeevne i 

forbindelse med en aktivitet, herunder  en forstyrrelse i de kognitive processer såsom 

tænkning eller koncentration. Reklamer som har en høj grad af relevans gør reklamerne 

mindre påtrængende. Det samme gælder i de tilfælde hvor seere af pop-up reklamer 

bliver eksponeret på et tidspunkt hvor de ikke er fuldt koncentrerede35. 

 

Artiklen fastslår, at den underliggende mekanisme, som forårsager  henholdsvis “ad 

avoidance” og irritation er “perceived intrusiveness”. For det første fandt forskerne ud af, at 

fortilfælde af påtrængende reklamer påvirker en slutmodtagers opfattelse ved tvungen 

pop-up reklamer. Derudover har det betydning for graden af “perceived intrusiveness” om 

slutmodtageren er midt i en aktivitet og pop-up reklamen forstyrrer aktiviteten og det 

kognitive ydelsesniveau (som også kan forstås som koncentrationsniveauet). 

Konsekvenserne forbundet med opfattelsen af, at reklamerne er påtrængende,  viser sig i 

undersøgelsen at være irritation og “ad avoidance”, som er et udtryk for psykologisk 

reaktans, da forbrugeren igennem sin undgåelsesadfærd forsøger at genvinde kontrollen 

over den proces, som er blevet afbrudt.  

 

De faktorer, som i undersøgelsen viste sig at formindske slutmodtagernes opfattelse af 

reklamens påtrængenhed involverede: 1) Målrettet markedsføring, når slutmodtagerens 

kognitive ydelsesniveau er lavt, 2) At øge indholdets relevans, 3) Når reklameindholdet 

forsyner slutmodtageren med en vis værdi (i form af nyttig information eller 

underholdning).    

 

                                                 
35 Edwards, Hairong Li, and Joo-Hyun Lee (2002): “Forced Exposure and Psychological Reactance: Antecedents 
and Consequences of the Perceived Intrusiveness of Pop-Up Ads” 
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Morimoto, Chang S. (2006): ”Consumer’s Attitudes toward Unsolicited Commercial E-

mails and Postal Direct Mail Marketing Methods: Intrusiveness, Perceived Loss of 

Control and Irritation” 

Undersøgelsen belyser, om der er  forskelle i graden af irritation  hos en række 

studerende i forbindelse uanmodede kommercielle henvendelser via  fysisk post og e-

mail. Dette blev målt på baggrund af begreberne “intrusiveness”, “perceived loss of control” 

og “psychological reactance” samt irritation, for at udlede hvordan disse begreber 

påvirker hinanden og reklamernes irritationsgrad set i forhold til fysisk post og e-

mailbeskeder.  

 

Resultaterne i undersøgelsen indikerede, at respondenterne opfattede uanmodet 

reklamehenvendelser som værende langt mere påtrængende og irriterende end fysisk 

post. Morimoto og Changs undersøgelse har bidraget til teorien om psykologisk reaktans, 

fordi de fandt frem til, at respondenterne ikke følte et tab af kontrol ved uanmodet 

henvendelser i e-mailindbakken på samme måde som ved fysisk post som forventet. 

Morimoto og Chang henviser til nogle studier, hvor det er dokumenteret, at en persons 

“perceived intrusiveness” har sammenhæng med en oplevelse af, at der sker en indgriben i 

privatlivet.   

 Ydermere har begrebet “perceived intrusiveness” også sammenhæng med, at nogle af 

virksomhedernes markedsføringstiltag er uønskede, og at forbrugerne har lidt eller ingen 

kontrol over den uønskede kommercielle kommunikation.  Det kan vække irritation hos 

forbrugeren, da reklamer fra ukendte afsendere virker mere påtrængende.  Hertil skal 

tilføjes, at reklamer virker mindre påtrængende, hvis forbrugerne tidligere har været i 

kontakt med virksomheden. 

Resultaterne viser at spam i højere grad bliver betragtet som påtrængende sammenlignet 

med   fysisk post. Respondenterne anså ikke spam for at skabe en følelse af tab af kontrol, 

da det efter deres forklaring skyldes, at de studerende har givet udtryk for, at det er et 

teknologisk karakteristikum, som medfører, at man  har en forventning om, at der ligger 

spam i ens postkasse.  Dog ansås spam for at være irriterende, da studerende ikke logger 
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på deres mail for at se om, der er kommet “interesting spam”36. Derfor har formålet med 

brugen af en e-mail også en stor betydning for irritationsgraden.  

 

1.4.4 Metodiske svagheder i den kvalitative undersøgelse  

Først og fremmest er det en kvalitativ undersøgelse, som er en begrænsning i sig selv. Det 

er svært at reproducere og generalisere resultaterne på baggrund af kvalitative 

undersøgelser. Kvalitative undersøgelser har dog de fordele, at de giver en indsigt i 

respondenternes tanker, følelser og overvejelser, som respondenterne gør sig. Det er 

endvidere en metodisk svaghed, at gruppeinterviewet består af 6 interviewpersoner, da 

spørgsmålet om forbrugerne føler sig forstyrrede på facebook, alene afspejler de 

adspurgtes oplevelser. Det gør det således irrelevant at tage stilling til den eksterne 

validitet, da resultaterne ikke kan generaliseres og tale på vegne af alle facebookbrugere i 

Danmark. Begrundelsen for det lave antal af respondenter er, at det har været vanskeligt 

at få flere respondenter til deltage grundet en tidsmæssig begrænsning for udførelsen af 

undersøgelsen.  

 

1.5 Specialets struktur 

Nærværende speciale er opdelt i 4 kapitler. Kapitel 1 danner rammen om specialet, og er 

en gennemgang af de anvendte metoder for at besvare henholdsvis den juridiske og 

økonomiske problemstilling.  

Kapitel 2 udgør den juridiske analyse, og har først til formål at besvare, om uanmodede 

henvendelser på facebook kan være omfattet af MFL § 10, stk. 1. For at besvare den 

juridiske problemstilling, gøres først rede for de relevante retskilder i dansk ret (afsnit 

2.2), og for de forskelige kommunikationsmetoder, facebook tilbyder (2.2.3). Dernæst vil 

relevante EU-retskilder inddrages (afsnit 2.3) for at forstå, hvilke tekniske betingelser, 

som skal være opfyldt ved vurderingen af, om erhvervsdrivendes meddelelser sendes 

                                                 
36 Morimoto, Chang S. (2006): “Consumer’s Attitudes toward Unsolicited Commercial E-mails and Postal Direct 
Mail Marketing Methods: Intrusiveness, Perceived Loss of Control and Irritation”, s. 17 
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over et offentligt kommunikationsnet jf. rammedirektivets artikel 2, litra d, på facebook. 

Baggrunden herfor er, at det ikke klart fremgår i de danske lovforarbejdere eller 

Forbrugerombudsmandens vejledning om spamforbuddet fra 2018.  

I sag C-193/18 (Google mod Bundersrepublik) tager EU-domtolen stilling til, om Gmail 

kan karakteriseres som en kommunikationstjeneste. Sagen analyseres med henblik på at 

fastslå, om præmisserne vedrørende Gmails tekniske indretning også kan finde 

anvendelse på facebook i forhold til vurderingen af, om facebook kan udgøre en 

elektronisk kommunikationstjeneste. Fastlæggelsen heraf har en betydning for, om 

uanmodede henvendelser med henblik på direkte markedsføring ved brug af elektronisk 

post, kan omfattes af spamforbuddet i medfør af MFL § 10, stk. 1. 

Afslutningsvis vil den juridiske analysen tage stilling til, om erhvervsdrivendes 

uanmodede henvendelser på facebook potentielt kan være omfattet af MFL § 10, stk. 4-6 

om andre fjernkommunikationsmidler (afsnit 2.7).   

 

Kapitel 3 udgør den økonomiske analyse, og formålet med analysen er at besvare, om 

facebookbrugere føler sig forstyrrede af målrettede reklamer, og om 

privatlivsbekymringer kan udgøre en forklaringsfaktor ved hjælp af den kvalitative 

undersøgelse. I afsnit 3.1 gøres rede for de empiriske fund, og på baggrund heraf udledes i 

afsnit 3.2 nogle gennemgående temaer i de kvalitative data. Udvalgte økonomiske artikler 

inden for forskningsområdet for spam skal supplere de indsamlede kvalitative data og 

bidrage til at forklare, hvad der udgør forstyrrelseselementerne ved spam på facebook på 

baggrund af respondenternes udtalelser. 

Kapitel 4 udgør den integrerede analyse, som har til formål at belyse, om en opt-out 

model på facebook er hensigtsmæssig set i forhold til at beskytte facebookbrugernes ret 

til privatliv. Afsnit 4.1 er en analyse af, hvordan brugere på facebook kan frabede sig 

markedsføring, og hvordan facebooks tekniske indstillinger ved de forskellige 

kommunikationsformer gør det muligt for brugerne at føre en kontrol over, hvilke 

reklamehenvendelser, de ønsker at modtage. I afsnit 4.1.2 vurderes, om facebooks 

tekniske indstillinger kan stå alene i forhold til at opfylde formålet med en opt-out 

ordning. Afslutningsvis vil diskuteres hvillken løsning, henholdsvis en opt-in eller opt-out 

ordning, bedst ville opfylde formålet med retten til privatlivets fred på facebook. 
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Vurderingen heraf foretages ud fra et forbrugersynspunkt, på baggrund af de tilegnede 

indsigter fra den kvalitative undersøgelse i den økonomiske analyse. 

1.6 Synsvinkel  

Specialets problemformulering skal besvares ud fra et forbrugersynspunkt, da 

afhandlingen tager udgangspunkt i danske forbrugere, som har en profil på facebook. I 

denne sammenhæng skal en forbruger forstås som en fysisk eller juridisk person, som 

handler uden for sit erhverv.     
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2. Den juridiske analyse  

 

2.1 Introduktion  

Det første spamforbud i dansk ret blev lovfæstet i § 6a i Lov nr. 443 af 31. maj 2000. Det 

var et resultat af gennemførelsen af to EF-direktiver, som regulerede erhvervsdrivendes 

adgang til at foretage uanmodet markedsføring. Det drejede sig om gennemførelsen af 

artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7 af 20. maj 1997 om 

forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg 

(Fjernsalgsdirektivet), og artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/66 af 

15. december 1997 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets 

fred inden for telesektoren (herefter ISDN-direktivet).  

 

Bestemmelsen i fjernsalgsdirektivets artikel 10 indeholdt et forbud mod leverandørers 

anvendelse af automatiske opkaldsautomat og telefax, medmindre der forelå et 

forudgående samtykke fra forbrugeren. Efter artikel 10, stk. 2 skulle medlemsstaterne 

endvidere sikre at andre fjernkommunikationsteknikker som tillod ”individuel 

kommunikation” dvs. tryksager, breve, menneskeligt betjent telefon, e-post og internet 

mm., ikke kunne anvendes medmindre forbrugeren ikke klart havde frabedt sig det. 

Formået var at beskytte forbrugere, som ikke ønskede at blive kontaktet gennem visse 

former for fjernkommunikation37. Fjernsalgsdirektivet blev ophævet d. 13. juni 2014 og 

afløst af forbrugerrettighedsdirektivets artikel 31.   

ISDN-direktivet regulerede behandlingen af personoplysninger og beskyttelse af 

privatlivets fred inden for telesektoren. ISDN-direktivet havde til formål at skabe et 

ensartet niveau med hensyn til beskyttelse af de grundlæggende rettigheder og 

frihedsrettigheder, især privatlivets fred i forbindelse med behandlingen af 

personoplysninger inden for telesektoren38. Behovet for øget beskyttelse opstod som et 

                                                 
37 Bemærkninger til lovforslag nr. L 213 fremsat den 1. marts 2000, pkt. 3.1  
38  ISDN-Direktivets artikel 1 
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resultat af nye, avancerede digitale teknikker i det offentlige telenet, hvilket fordrede et: 

”særligt behov for beskyttelse af personoplysninger og brugerens privatliv”39.   

I henhold til ISDN-direktivets artikel 12, stk. 1 var der forbud mod uønskede telefoniske 

henvendelser til fysiske personer ved brug af automatiserede opkaldsanordninger (uden 

menneskelige indgreb) eller telefaxmaskiner med henblik på markedsføring. For at en 

henvendelse ved hjælp af de førnævnte fjernkommunikationsmidler var lovlig, skulle 

modtageren have givet forudgående tilladelse. Endvidere blev medlemsstaterne pålagt en 

pligt til at træffe de nødvendige foranstaltninger, for at sikre at direkte markedsføring via 

andre former, for fjernkommunikation enten blev omfattet af en opt-in eller en opt-out 

ordning40.  Det nævnes at ”andre midler” kunne være menneskeligt betjente telefoner og 

e-post41.  

Den daværende regering besluttede, at e-post også skulle være omfattet af opt-in 

ordningen i MFL § 6a, stk. 1 42, da spam kunne: ”påføre modtageren omkostninger og 

lægger beslag på modtagerkapacitet, på samme måde som anvendelse af telefax, der i 

medfør af direktiverne skal være omfattet af en »opt in-løsning«. Der er risiko for øget brug 

af ”spamming” (masseudsendelse af markedsføringsmateriale) og dermed en væsentlig 

forøgelse af reklamemængden, når anvendelsen af telefax begrænses43”. Endvidere var 

begrundelsen for reguleringen af elektronisk post, at en indskrænket adgang til brugen af  

telefax som fjernkommunikationsmedium ville medføre en øget risiko for en 

uforholdsmæssig brug af e-mailsystemet til spam44.  

 

 

ISDN-direktivet blev ophævet og afløst af e-databeskyttelsesdirektivet d. 31. oktober 

200345. E-databeskyttelsesdirektivet var et produkt af  ”99-reviewet”, som henviser til EU-

Kommissionens revurdering af den dagældende lovgivning på teleområdet i 1999 med 

                                                 
39  ISDN-Direktivets betragtning 3 
40 ISDN- direktivets artikel 12, stk. 2 
41 Bemærkninger til lovforslag nr. L 213 fremsat den 1. marts 2000, pkt. 3.2 
42 Ibid. 
43 Ibid.  
44 Ibid.  
45 E-databeskyttelsesdirektivets  artikel 19, stk. 1 og artikel 17, stk. 1 
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henblik på at fastlægge nye rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og 

tilhørende tjenester46. I Kommissionens Meddelelse beskrives, at revisionen skulle forstås 

på baggrund af den markedsmæssige og tekniske udvikling i kommunikationssektoren og 

internettets fremtrædende rolle47. Før revisionen  blev de forskellige netværk reguleret, 

alt efter om der eksempelvis var tale om PSTN-netværk, kabelnet, mobilnet eller 

satellitnet. Kommissionen fremhævede, at den teknologiske udvikling, navnlig den 

stigende mediekonvergens, samt den stigende anvendelse af trådløs kommunikation og 

internettet, krævede at reguleringen skulle være teknologineutral. Mediekonvergensen er 

i Kommissionens Grønbog defineret som: 

 the ability of different network platforms to carry essentially similar kinds of services, or  

 the coming together of consumer devices such as the telephone, television and personal computer 48.  

Et eksempel på mediekonvergensen var, at nye elektroniske kommunikationstjenester 

såsom e-mail og internetadgang over mobile netværk, online tjenesteydelser såsom Web-

TV og IP-telefoni, kunne leveres over det samme net49. Dette medførte store overlap 

mellem telekommunikationssektoren og medie– og informationsteknologisektoren.  

Som en respons på den teknologiske udvikling,  indførtes princippet om ”teknologisk 

neutralitet”, hvilket indebar, at reguleringen ikke skulle diskriminere på baggrund af 

hvilken konkret teknologi, der blev anvendt. Inden for e-databeskyttelsesdirektivets 

anvendelsesområde, havde princippet om ”teknologisk neutralitet” til formål at sikre at 

brugere af offentligt tilgængelige kommunikationstjenester fik den samme beskyttelse af 

personoplysninger og privatlivets fred, uanset hvilken teknologi, 

kommunikationstjenester var baseret på50.     

E-databeskyttelsesdirektivets artikel 13 medførte ikke store ændringer i  den danske 

retstilstand vedrørende uanmodet kommunikation, da store dele af bestemmelsen i MFL 

                                                 
46 Bemærkninger til lovforslag L 143 fremsat den 29. januar 2003, afsnit B 
47 KOM (1999)-539 endelig– Revurdering af kommunikationslovgivningen i 1999 
48 KOM (97)-623 – Green paper on the Convergence of the Telecommunications, Media, and Information 
Technology Sectors, and the Implications for Regulation, 1997, kapitel 1, s. 1 
49 COM(97)623 – Green paper on the Convergence of the Telecommunications, Media, and Information Technology 
Sectors, and the Implications for Regulation, 1997, kapitel 1, s. 1 
50 Jf. betragtning 4 til direktiv 2002/58/EF (e-databeskyttelsesdirektivet) 
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§ 6a blev videreført til MFL § 6, og senere til MFL § 10 med sproglige justeringer samt et 

nyt stk. 351. I dansk var elektronisk post allerede omfattet af opt-in ordningen52. Det 

fremgår af pkt. 4 i lovforslaget til  MFL § 6,  at der kun var behov for at gennemføre den 

direktivbestemte undtagelse i e-databeskyttelsesdirektivets artikel 13, stk. 2, da MFL § 6a 

var ”tidssvarende som følge af den hastige udvikling af markedsføring på internettet53”.  

2.2 Dansk ret 

2.2.1 MFL § 10, stk. 1 - Uanmodede henvendelser til bestemte aftagere 

MFL § 10, stk. 1 har følgende opbygning og ordlyd: 

 

”En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et 

automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på direkte markedsføring, medmindre 

den pågældende har givet sit forudgående samtykke hertil. Den erhvervsdrivende skal give 

mulighed for let og gebyrfrit at tilbagekalde samtykket.” 

 

MFL § 10, stk. 1 finder anvendelse, hvor en erhvervsdrivende retter henvendelse til en 

bestemt fysisk person ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller 

telefax med henblik på direkte markedsføring uden modtagerens forudgående samtykke. 

MFL § 10, stk. 1 er et forbud mod uanmodede henvendelser til bestemte aftagere.  

 

Formål 

Formålet med MFL § 10, stk. 1 er at beskytte forbrugere og erhvervsdrivende samt 

offentlige myndigheder mod at blive overbebyrdet med uønskede uanmodede 

henvendelser.  Endvidere fremføres det i forarbejderne til MFL § 10, stk. 1, at anvendelse 

af elektronisk post er en nem og billig kommunikationsform til markedsføring, som dermed 

kan virke generende, påføre modtageren omkostninger, lægge beslag på modtagerkapacitet 

og hindre modtageren i at modtage andre e-mails.   

                                                 
51 Rapport fra udvalg om markedsføringsloven, juli 2016,  konkurrence -og forbrugerstyrelsen, s. 84 
52  Lovforslag L 213 2000, afsnit 3.2 
53 Lovforslag L 143 2003, pkt. 4  
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Betingelserne gennemgås i følgende afsnit.  

2.2.1.1 Henvendelsen skal komme fra en erhvervsdrivende  

En overtrædelse af spamforbuddet forudsætter først og fremmest en erhvervsdrivende 

som afsender af meddelelsen.  Definitionen af  erhvervsdrivende fremgår af MFL § 2, stk. 

1, nr. 2, som fastslår, at det er en fysisk eller juridisk person, der udøver virksomhed, som 

handlende, håndværker, industridrivende eller den, der udøver et liberalt erhverv. Der 

skal udøves privat erhvervsvirksomhed eller offentlig virksomhed i forbindelse med 

udbud af produkter på markedet54. En erhvervsdrivende kan efter en konkret vurdering 

være almennyttige foreninger og fonde, som ellers er undtaget, hvis henvendelserne 

vedrører en erhvervsmæssig aktivitet 55 . Det er dog ikke af betydning om 

erhvervsaktiviteten er med gevinst for øje, men at den har en vis varighed samt omfang56. 

I de tilfælde hvor en virksomhed skaber et incitament i form af en belønning til at 

privatpersoner eksempelvis markedsfører  en virksomhed eller dennes produkter, vil 

virksomheden dog bibeholde ansvaret for den kommercielle kommunikation. Dette 

indebærer, at virksomheden skal sikre, at personen overholder spamforbuddet57. Den, 

som handler på vegne af den erhvervsdrivende eller i erhvervsdrivendes navn, kan 

omfattes af spamforbuddet, da disse i markedsføringslovens forstand anses for at udøve 

privat erhvervsvirksomhed58.   

 

2.2.1.2 Henvendelsen sker med henblik på direkte markedsføring til bestemte 

modtagere 

At henvendelsen skal være med henblik på direkte markedsføring indebærer, at 

henvendelsen vedrører en: ”økonomisk aktivitet, som har et erhvervsmæssigt præg”59, som 

omfatter enhver form for markedsføring, herunder branding eller omtale af 

                                                 
54 Forbrugerombudsmanden (2018): Vejledning om spamforbuddet, side 9 
55 Bemærkninger  til lovforslaget L40, fremsat den 12. oktober 2016, s. 61 
56 Ibid. 
57 Ibid. s. 50 
58 Ibid. s. 43 
59 Ibid.    
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virksomhedens produkter60. Det har således ingen betydning, om henvendelsen fra 

erhvervsdrivendes side har været med gevinst for øje, eftersom enhver form for 

promovering af virksomheden omfattes af spamforbuddet61.  

At henvendelsen skal ske til en ”bestemt modtager” indebærer, at henvendelsen skal 

sendes til en personhenførbar modtager, dvs. at henvendelsen sker til en fysisk persons 

navn eller adresse. En fysisk person omfatter både forbrugere og erhvervsdrivende62. 

Samme henvendelse kan sendes til flere personer, da det blot er et krav, at henvendelsen  

skal være rettet til personerne63.  

 

2.2.1.3 Henvendelsen skal sendes via elektronisk post  

Definitionsbestemmelsen af elektronisk i  MFL § 2, nr. 15, definerer elektronisk post som 

”enhver meddelelse i form af tekst, stemmegengivelse, lyd eller billede, som sendes via et 

offentligt kommunikationsnet, og som kan lagres på nettet eller på modtagerens 

terminaludstyr, indtil meddelelsen hentes af modtageren.”  

Det fremgår af bemærkningerne til forslaget til MFL § 2, nr. 15, at definitionen af 

elektronisk post er teknologineutral og skal fortolkes bredt. Derudover fremgår det, at 

formålet er at sikre brugere af offentligt tilgængelige elektroniske 

kommunikationstjenester opnår samme beskyttelse af personoplysninger og privatlivets 

fred, uanset hvilken teknologi tjenesterne baserer sig på. Det fremgår endvidere, at der 

skal anlægges en konkret vurdering, når der skal tages stilling til, om en henvendelse er 

omfattet af definitionen på elektronisk post64. Ifølge bemærkningerne til MFL § 2, nr. 15 

kan tjenester på internettet eksempelvis være e-mail-, sms- og mms-, og andre lignende 

applikationer. Det anføres endvidere i bemærkningerne, at beskeder sendt via online e-

mailtjenester, såsom g-mail.com og hotmail.com er omfattet af begrebet elektronisk 

                                                 
60 Forbrugerombudsmanden (2018): Vejledning om spamforbuddet, s. 16 
61 Ibid. s. 9 
62 Bemærkninger  til lovforslaget L40, fremsat den 12. oktober 2016, s. 63 
63 Ibid. s. 59 
64  Bemærkninger til Lovforslag nr. L 40 af 12. oktober 2016, s. 61 
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post65. Listen er dog ikke udtømmende og elektronisk post skal fortolkes i lyset af 

markedsudviklingen og den teknologiske udvikling66.  

Ud fra definitionsbestemmelsen kan det udledes, at fire betingelser skal være opfyldt, før 

en henvendelse kan karakteriseres som elektronisk post. Der skal være tale om 1) en 

meddelelse i form af tekst, stemmegengivelse, lyd eller billede, 2) meddelelsen sendes via 

et offentligt kommunikationsnet, 3) meddelelsen skal lagres i nettet eller i modtagerens 

terminaludstyr  indtil den hentes af modtageren, 4) meddelelsen skal være sendt til en 

bestemt persons elektroniske adresse. Betingelserne gennemgås nedenfor.   

1. Enhver meddelelse i form af tekst, stemmegengivelse, lyd eller billede 

Det er et krav, at indholdet i meddelelsen  skal være udformet som tekst, lyd, 

stemmegengivelse eller billede. Dette indebærer, at enhver form for transport af  

elektronisk information er omfattet, uanset om det handler om transport af telefoni, 

internet, radio- og tv-programmer eller andre former for kommunikation67.  

    

2. Meddelelsen sendes via et offentligt kommunikationsnet  

At noget skal sendes indebærer, at der skal ske en formidling mellem en 

erhvervsdrivende og en modtager. Betingelsen om, at kommunikationsnettet skal være 

offentligt, indebærer at meddelelsen skal sendes gennem en tjeneste på nettet, som ikke 

på forhånd er afgrænset til en bestemt kreds af slutbrugere68. I vurderingen skal der  tages 

stilling til om meddelelsen sendes til en bestemt modtagers elektroniske adresse69.Et 

intranet er et eksempel på et lukket kommunikationsnet70.   

3. Meddelelsen skal lagres i nettet eller i modtagerens terminaludstyr - indtil den 

hentes af modtageren   

Af forarbejderne til MFL §12, nr. 15 fremgår det ikke, hvad der menes med, at en 

meddelelse skal lagres i nettet eller modtagerens terminaludstyr. Det fremgår dog, at 

                                                 
65 Ibid. 
66 Ibid. s. 46 
67 Jakobsen, S. & Johansen, S. & Bergqvist, C. (2014) Teleretten. Danmark: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 
74 
68 Forbrugerombudsmanden (2018): Vejledning om spamforbuddet, s. 14 
69 Bemærkninger til Lovforslag nr. L 40 af 12. oktober 2016, s. 46 
70 Ibid. 
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markedsføring som er afhængig af, at modtageren er online, og som forsvinder igen af sig 

selv, ikke kan karakteriseres som elektronisk post. I Forbrugerombudsmandens afgørelse 

FO-18/05/05121-7 anfører Forbrugerombudsmanden følgende: “(...) modtageren skal 

selv hente meddelelsen efter at være blevet gjort opmærksom på, at den er tilgængelig.”  

Når en meddelelse skal lagres, må der indlægges den forudsætning, at meddelelsen er 

tilgængelig for modtageren på en server eller eksempelvis på en computer eller en 

mobiltelefon. 

 

4. Meddelelsen sendes til en bestemt modtagers elektroniske adresse  

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget til MFL § 10, at en meddelelse skal sendes 

til en personhenførbar elektronisk adresse71. I de tilfælde hvor der er tale om adresseløse 

forsendelser, tv-reklamer og tilbudsaviser og andre henvendelsesformer, som sendes til 

en ubestemt kreds af modtager, er der ikke tale om markedsføring til en bestemt person72. 

  

 

2.2.2. Andre fjernkommunikationsmidler- MFL § 10, stk. 6 

MFL § 10, stk. 6 har følgende ordlyd og opbygning: 

 

Stk. 6. Første gang en erhvervsdrivende retter henvendelse til en bestemt fysisk person ved brug af andre 

midler til fjernkommunikation end nævnt i stk. 1, skal den erhvervsdrivende klart og utvetydigt oplyse om 

retten til at frabede sig direkte markedsføring fra den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende skal endvidere 

altid give mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig sådanne henvendelser. 

 

MFL § 10, stk. 6 finder anvendelse i de tilfælde, hvor en erhvervsdrivende første gang 

retter 

henvendelse til en bestemt fysisk person med henblik på direkte markedsføring ved brug 

af andre former for fjernkommunikationsmidler end nævnt i MFL § 10, stk. 1. 

Erhvervsdrivende har som følge af bestemmelsen en oplysningspligt, da det er et krav, at 

forbrugeren klart og tydeligt skal gøres bekendt med retten til at frabede sig sådanne 

                                                 
71 Ibid. s. 61 
72 Ibid.  s. 59 
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markedsføringshenvendelser fra den erhvervsdrivende fremadrettet. Derudover er det et 

krav, at den erhvervsdrivende altid giver forbrugeren muligheden for let og gebyrfrit at 

frabede sig sådanne henvendelser.    

Muligheden for at frabede sig markedsføring skal minimum kunne foregå over samme 

kommunikationstjeneste, som blev brugt til at henvende sig 73 . Minimumskravet 

indebærer, at erhvervsdrivende også kan tilbyde andre muligheder, som gør det 

nemmere for modtageren at frabede sig markedsføring, som eksempelvis et link74 i en e-

mail. Det er et krav, at oplysningen skal fremgå på en tydelig og forståelig måde, og at 

oplysningen skal være let at tilegne sig for modtageren 75 . Det er 

Forbrugerombudsmandens opfattelse, at kravet i de fleste tilfælde bedre kan opfyldes 

ved, at personen oplyses om en adgang til at framelde sig via den erhvervsdrivendes 

hjemmeside, via en bestemt e-mailadresse eller til et bestemt telefonnummer, hvor 

sådanne henvendelser kan modtages og registreres76. 

Det fremgår af bemærkninger til lovforsalget til MFL § 10, stk. 6, at det ikke ville være 

tilstrækkeligt at oplysningen om muligheden for at frabede sig markedsføring fremgår af 

den erhvervsdrivendes almindelige forretningsbetingelser, som udleveres til 

modtageren 77 . 

 

Baggrunden for at regulere andre former for fjernkommunikationsmidler er at sikre 

forbrugernes ret til privatlivets fred ved at fastsætte nogle begrænsninger for 

erhvervsdrivendes anvendelse af visse kommunikationsteknikker78. Det gælder især for 

de tilfælde, hvor forbrugeren ikke  har ønsket at blive kontaktet gennem visse former for 

kommunikation og mod visse henvendelser, da forbrugeren ifølge 

fællesskabslovgivningen har krav på beskyttelse af retten til privatliv79. Det fremgår af 

lovforarbejderne til MFL § 6a, at alle andre fjernkommunikationsteknikker, som ”tillader 

individuel kommunikation”  kun må bruges i forbindelse med direkte markedsføring, hvis 

                                                 
73 Ibid. s. 60 
74 Ibid. s. 67 
75 Ibid. s. 62 
76 Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens § 6 om uanmodet henvendelse til 
bestemte aftagere, 2013, s. 5 
77 Bemærkninger til Lovforslag nr. L 40 af 12. oktober 2016, s. 67 
78 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 (ISDN-Direktivet) betragtning 17 
79 E-databeskyttelsesdirektivet, betragtning 40 
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forbrugeren ikke ”klart modsætter sig dette”. Derudover bemærkes, at der for opfyldelse 

af fjernsalgsdirektivets og ISDN-direktivets formål mindst skal gælde en opt-out-løsning 

for andre midler til fjernkommunikation. Derudover skal de lovgivningsmæssige 

løsninger for andre fjernkommunikationsteknikker foranstaltes under hensyn til 

integritets – og forbrugerbeskyttelse uden at skabe en uoverskuelig eller 

uforholdsmæssigt dyr ordning, hvilket bl.a. indebærer at personer skal kunne frabede sig 

markedsføring på en enkelt og smidig måde80.   

 

2.2.3 Facebook som et socialt medie   

Et socialt medie er karakteriseret af muligheden for at interagere med sit netværk ved 

eksempelvis at  sende beskeder, foretage opkald, dele information, synes godt om m.m.  

Siden facebooks lancering i 2004 har mange funktioner i mediet ændret sig81.  Det 

startede med at være et forum forbeholdt Harvard-studerende, men med tiden fik andre 

universitetsstuderende også adgang til netværket. Det var også på dette tidspunkt, at man 

fik mulighed for at tagge  og uploade billeder82. Mediet var indrettet således, at man ikke 

kunne skrive til brugere uden for sit netværk. Det var først i 2006, at facebook åbnede 

dørene op for alle, som blot havde en elektronisk adresse83.     

 

Erhvervsdrivende på Facebook  

Virksomheder fik først mulighed for at oprette virksomhedsprofiler og interagere med 

andre brugere i 2007 sideløbende med introduktionen af Facebooks interne 

markedsføringsværktøjer. Det nye var, at private profilejere ikke blev ven med ejerne af 

disse profilsider, selvom man fik muligheden for at “blive fan”84. Dette introducerede en ny 

måde at oprette et netværk, hvor facebookbrugeren kunne ”blive fan” af en side. Disse 

                                                 
80  Bemærkninger til lovforslag til markedsføringslovens § 6a, fremsat d. 1. marts 2000, Pkt. 3.2.2 
81 Think Marketing (2018): This Is How Facebook Has Changed Over the Past 14 Years. Besøgt juli 2019: 
https://thinkmarketingmagazine.com/facebook-celebrates-14-years-of-milestones-a-timeline/  
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Phillips, S. (2007): A brief history of Facebook. Besøgt august 2019: 
 https://www.theguardian.com/technology/2007/jul/25/media.newmedia   

https://thinkmarketingmagazine.com/facebook-celebrates-14-years-of-milestones-a-timeline/
https://thinkmarketingmagazine.com/facebook-celebrates-14-years-of-milestones-a-timeline/
https://www.theguardian.com/technology/2007/jul/25/media.newmedia
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sider er synlige for alle webbrugere og ikke kun for facebookbrugere med en profil85.    

 

Facebooks algoritme    

Indholdet i den enkelte facebookbrugers profil er unikt, eftersom indholdet på brugerens 

profil ”skræddersyes” af algoritmen. En algoritme kan bedst beskrives som en matematisk 

funktion til at løse et specifikt problem, og hvis egenskaber er korrekthed og effektivitet86.  

Facebooks algoritme fungerer ved, at der sker en indsamling af en række data med 

henblik på at opgøre en relevansscore for brugerne, som styrer rangeringen af indhold på 

brugernes nyhedsoversigter87. Tilgængelige data kan eksempelvis være brugerens 

aktiviteter, herunder ”synes godt om” af opslag eller sider, og indtastede 

personoplysninger såsom alder, køn, bopæl88. Relevans-scoren er en estimering af graden 

af brugerens interesse for en given historie, video eller personer89. Algoritmen er en 

nyttig funktion for erhvervsdrivende, som ønsker at markedsføre sig på facebook. Den 

tekniske mulighed for systematisk indsamling samt anvendelse af relevante oplysninger 

bruges flittigt i markedsføringsøjemed, da algoritmen gør det nemmere for 

virksomhederne at ramme deres målgrupper.  Algoritmen har stor betydning for hvilke 

reklamer, der opstår i brugernes nyhedsoversigter.   

 

2.2.4 Forbrugerombudsmandens spamvejledning  

 

Ifølge Forbrugerombudsmandens spamvejledning, kan virksomheders henvendelser på 

sociale medier omfattes af spamforbuddet. Da sociale medier tilbyder mange forskellige 

kommunikationsmetoder, er det dog ikke alle henvendelser, som omfattes af begrebet 

                                                 
85 Ibid. 
86 Claus, J. (2012): Algoritme. Besøgt august 2019: 
http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Informatik/Software,_programmering,_internet_og_webko
mmunikation/algoritme   
87 Swan, G. (2019): The New Facebook Algorithm | 5 Tips to Master It In 2019. Besøgt august 2019: 
https://cpcstrategy.com/blog/2019/05/facebook-algorithm/  
88 Ibid. 
89 Ibid. 

http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Informatik/Software,_programmering,_internet_og_webkommunikation/algoritme
http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Informatik/Software,_programmering,_internet_og_webkommunikation/algoritme
https://cpcstrategy.com/blog/2019/05/facebook-algorithm/
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”elektronisk post”90. Ved vurderingen af, om en henvendelse sendes ved brug af 

elektronisk post, skal følgende elementer være til stede ifølge Forbrugerombudsmanden: 

1. Henvendelsen skal ske i form af lyd, billede, tekst eller stemmegengivelse 

2. Henvendelsen sendes via et offentligt kommunikationsnet 

3. Henvendelsen lagres i nettet eller i modtagerens terminaludstyr, indtil den hentes af 

modtageren.  

4. Henvendelsen sendes til en bestemt modtagers elektroniske adresse.   

 

Forbrugerombudsmanden angiver i sin vejledning, at en henvendelse sendes via et 

offentligt kommunikationsnet, når kommunikationen sker på internettet via en tjeneste, 

som ikke er afgrænset til bestemte slutbrugere91 .  

 

2.2.4.1 Private beskeder i indbakke – Messenger  

 

Private beskeder er direkte beskeder, der sendes til bestemte facebookbrugeres 

indbakker92.  Modtagelsen af private beskeder i indbakken minder om den mere 

traditionelle e-mailkommunikation, hvor begge parter har en e-mailadresse. facebook er 

indrettet således, at erhvervsprofiler er blokerede fra muligheden for at sende direkte 

beskeder til facebookbrugere, som “synes godt om” deres sider93. En erhvervsprofil skal 

oprettes via en privat profil, og en erhvervsdrivende kan via sin private profil sende 

markedsføringsindhold til potentielle kunder. Sidstnævnte er dog i strid med Facebooks 

brugerbetingelser94. 

Ifølge Forbrugerombudsmandens spamvejledning kan erhvervsdrivendes 

direkte  meddelelser,  som sendes til brugernes indbakker være omfattet af begrebet 

elektronisk post, da meddelelserne bliver lagret på Facebooks server og kan blive lagret i 

                                                 
90 Forbrugerombudsmanden (2018): Vejledning om spamforbuddet, s. 39 
91 Ibid. s. 14  
92 Ibid. s. 39 
93 Facebook for developers: Sending messages. Besøgt august 2019: 
https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/send-messages  
94 Facebook: Se og administrer beskeder. Besøgt august 2019: 
 https://www.facebook.com/help/1117039378334299/?helpref=hc_fnav: Hvad er beskedanmodninger?   

https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/send-messages
https://www.facebook.com/help/1117039378334299/?helpref=hc_fnav
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brugerens terminaludstyr95.  

 

2.2.4.2 Notifikationer og opfordring til at ”synes godt om”  

Notifikationerne har til formål at gøre facebookbrugere opmærksomme på aktiviteter, 

som eksempelvis opslag, man er blevet ”tagget” i eller begivenheder, som kunne være 

relevante for brugeren. En invitation til at ”synes godt om” ser ud som på billede 1.   

 

 

 

Billede 1 

 

Notifikationer, som automatisk genereres af Facebook er ikke omfattet. Notifikationer 

genereres oftest af virksomheden, i forbindelse med, at de opfordrer Facebookbrugere til 

at ”synes godt om” deres sider. Virksomheden har mulighed for at sende denne 

anmodning gennem ”inviter til side-funktionen”, hvis en Facebookbruger har været aktiv 

på virksomhedens side ved eksempelvis at ”synes godt om” virksomhedens opslag eller 

billede. Henvendelser i form af notifikationer er efter Forbrugerombudsmandens 

vurdering omfattet af spamforbuddet, hvis de vedrører en erhvervsmæssig aktivitet og 

indeholder markedsføring96. 

 

                                                 
95 Ibid. 
96 Forbrugerombudsmanden (2018): Vejledning om spamforbuddet, s. 40 
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Det fremgår ikke af Forbrugerombudsmandens spamvejledning hvorledes 

Forbrugerombudsmanden har kvalificeret notifikationer som ”elektronisk post”.  

Forbrugerombudsmanden henviser i spamvejledningen til sag 18/05333 vedrørende 

virksomheders brug af opfordringer til at synes godt om. Af forhåndsbeskeden fremgår, at 

elektronisk post ”skal fortolkes bredt og teknologineutralt”, da brugere af offentlige 

elektroniske kommunikationstjenester skal sikres samme beskyttelse af 

personoplysninger og privatlivets fred, uagtet hvilken teknologi tjenesten er baseret på. 

Det fremgår endvidere, at notifikationen ”ligger og venter” indtil Facebook-brugeren 

logger på.  Endvidere gør Forbrugerombudsmanden i sin vejledning gældende, at 

notifikationerne placeres i noget, som minder om en separat indbakke97.   

 

 

2.2.4.3 Opslag på ”tidslinje” og under ”nyheder”  

Erhvervsdrivende har mulighed for at lave opslag på egne og andre brugeres tidslinjer i 

form af billeder, tekst eller video. Opslag på en erhvervsdrivendes tidslinje kan også 

fremgå af vennernes nyhedsoversigter. Nyhedsoversigtens funktion er, at vise indhold 

som vil interessere brugeren, og kan opdeles i ”relevante historier”, som er 

algoritmestyret, og ”seneste”, som rangerer indhold efter netværkets seneste aktiviteter. 

Forskellen på opslag på tidslinjer og nyhedsoversigter er, at opslag på nyhedsoversigten 

er algoritmestyrede, hvorimod opslag på tidslinjer er brugerstyret. Hvis en bruger følger 

en virksomhed vil den erhvervsdrivendes aktiviteter og opslag også kunne fremgå af 

nyhedsoversigten.   

Ifølge Forbrugerombudsmanden er opslag i nyhedsoversigt ikke omfattet af definitionen 

på elektronisk post98. Forbrugerombudsmanden underbygger ikke sin vurdering med en 

konkret gennemgang af betingelserne, men henviser til lovbemærkningerne til MFL § 2, 

nr. 1599.  Det fremgår af bemærkningerne, at markedsføring som er afhængig af, at 

modtageren er online og forsvinder af sig selv, som eksempelvis reklamer via ens 

                                                 
97 Ibid. s. 39 
98 Ibid. s. 40 
99 Forbrugerombudsmanden (2018): Vejledning om spamforbuddet, s. 40 
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nyhedsoversigt, ikke er omfattet af definitionen på elektronisk post100.  

 

2.2.4.4 Tags og konkurrencer  

”Tags” er en betegnelse for en funktion, hvor brugere kan oprette et link til en vens profil, 

som med tilladelse fra vennen kan vises på vedkommendes tidslinje101. “Tags” bruges 

eksempelvis når man vil dele indhold med hinanden, for at angive at man befinder sig et 

bestemt sted, eller er sammen med en bestemt person. Den praktiske betydning af denne 

funktion er, at facebookbrugeren, som eksempelvis er blevet ”tagget” i et opslag fra den 

erhvervsdrivende, kan klikke på ”tagget” og derigennem tilgå den erhvervsdrivendes 

profil samt indholdet, som man er blevet ”tagget” i. Når man er blevet ”tagget” vil det 

eksempelvis fremgå af notifikationerne, at man er blevet nævnt i en kommentar til et 

opslag. Se nedenstående billede.  

 

Billede 2  

 

 

                                                 
100 Bemærkninger til Lovforslag nr. L 40, fremsat den 12. oktober 2016, s. 46 
101 Facebook: Hvad er tagging, og hvordan fungerer det? Besøgt august 2019: 
https://www.facebook.com/help/124970597582337 

https://www.facebook.com/help/124970597582337
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”Tags” er særligt relevante i de tilfælde, hvor en virksomhed afholder en konkurrence, 

som stiller som betingelse for deltagelse, at brugere ”tagger” andre brugere i opslaget.  

Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at et ”tag” kan sidestilles med “tip en ven” 

funktion 102 . Forbrugerombudsmanden tog stilling til ”tip en ven”-funktionen i en 

forhåndsbesked til en erhvervsdrivende i sag FO-15/01842.   

Ifølge Forbrugerombudsmanden var det i sagen ikke lovligt at præmiere personer under 

den forudsætning, at en privatperson efterlevede virksomhedens opfordring til at ”tippe 

en ven”: dvs. sende en mail med virksomhedens markedsføringsmateriale. I den konkrete 

sag ville virksomheden enten belønne personerne med 5 kr. kontant eller i form af 

gavekort. En erhvervsdrivende som præmierer privatpersoner til at udsende 

markedsføringsmateriale vedbliver med at være ansvarlig for den kommercielle 

kommunikation. En lovlig brug af tip-en-ven funktionen forudsætter:  

1. At privatpersonen ikke bliver belønnet,  

2. At privatpersoner har adgang til at ændre i tekstens indhold,  

3. Eller at erhvervsdrivende sikrer, at ”tip-en-ven”-funktionen kun anvendes til at 

udsende elektronisk materiale til venner, der forudgående har givet samtykke til at 

modtage markedsføring103. 

Forbrugerombudsmanden tager ikke stilling til, hvorvidt betingelserne for elektronisk 

post  er opfyldt i forhold til ”tags”, men konkluderer i sin vejledning, at det er omfattet af 

spamforbuddet, da et ”tag” kan sidestilles med at sende et link til brugeren104. Der lægges 

vægt på, at et tag udløser en notifikation med et link til det konkrete opslag. I forhold til 

notifikationer er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at betingelserne for 

elektronisk post opfyldt, da notifikationer ”lagres” i noget, som kan minde om en 

indbakke.   

 

”Synes godt om”-funktionen  

Facebookbrugere har mulighed for at ”synes godt om” opslag og sider. ”Synes godt om”-
                                                 

102 Forbrugerombudsmanden (2018): Vejledning om spamforbuddet, s. 41 
103 Forbrugerombudsmandens sag FO-15/01842 
104 Forbrugerombudsmanden (2018): Vejledning om spamforbuddet, s.41 
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funktionen har den praktiske betydning, at virksomhedernes sider og opslag med mange 

”synes godt om” bliver mere synlige i brugernes nyhedsoversigter. Det er af 

Forbrugerombudsmandens vurdering, at virksomheders opfordring til at ”synes godt om” 

ikke er omfattet af spamforbuddet, da brugernes nyhedsoversigter ikke er omfattet af 

spamforbuddet105. Omvendt vil virksomheders opfordring til brugerne om at ”synes godt 

om” ved at sende en notifikation være elektronisk post106. 

2.3 EU-ret 

 

2.3.1 E-databeskyttelsesdirektivets artikel 13, stk. 1 

 

E-databeskyttelsesdirektivets artikel 13 har følgende ordlyd og opbygning:   

 

1. Anvendelse af automatiserede opkaldsanordninger uden menneskelige indgreb (automatisk 

opkaldsmaskine), telefaxapparater (fax) eller elektronisk post med henblik på direkte markedsføring kan kun 

tillades over for abonnenter, som forudgående har givet deres samtykke hertil. 

2. (Udeladt) 

3. Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger for at sikre -gebyrfrit— at uanmodet kommunikation, 

hvis formål er direkte markedsføring i andre tilfælde end dem, der er nævnt i stk. 1 og 2, ikke er tilladt, hverken 

i forhold til abonnenter, som ikke har givet deres samtykke til at modtage sådan kommunikation, eller i forhold 

til abonnenter, som har frabedt sig at modtage sådan kommunikation. Det afgøres i national lovgivning 

hvilken af de to muligheder der skal gælde. 

4. (Udeladt) 

5. (Udeladt) 

  

Artikel 13, stk. 1 indeholder et forbud mod anvendelse af automatiserede 

opkaldsanordninger og kommunikationssystemer uden menneskelige indgreb 

(automatisk opkaldsmaskine), telefaxapparater (fax) og elektronisk post med henblik på 

direkte markedsføring uden et forudgående samtykke. Bestemmelsen finder anvendelse 

                                                 
105 Ibid. s. 41 
106 Ibid. 
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på abonnenter af offentligt tilgængelige kommunikationstjenester, som omfatter juridiske 

og fysiske personer107.  

 

Det fremgår af motiverne i  e-databeskyttelsesdirektivets betragtning 40, at formålet med 

e-databeskyttelsesdirektivets artikel 13 er at pålægge medlemsstaterne en pligt til at 

træffe foranstaltninger, som sikrer abonnenter mod krænkelse af privatlivets fred ved 

uanmodet kommunikation med henblik på direkte markedsføring. Baggrunden for at 

artikel 13 specifikt har valgt at regulere brugen af bestemmelsens oplistede elektroniske 

kommunikationsmidler var, at de ”på den ene side kan være forholdsvis billige og lette at 

sende og på anden side medføre en byrde og/eller udgift for modtageren.” Da brugen af 

elektroniske kommunikationsmidler nævnt i artikel 13, stk. 1 kan udgøre en byrde for 

modtageren, er det dermed et krav at modtageren har givet et forudgående samtykke. 

Bestemmelsen finder efter præamblen i e-databeskyttelsesdirektivets betragtning 40 

også anvendelse på uanmodede henvendelser ved brug af SMS. Af direktivforslagets 

bemærkninger til artikel 13 i direktiv 2002/58/EF fremgår, at det har været ønsket, at 

artiklen skulle udvides til at omfatte alle former for elektronisk kommunikation, uanset 

hvilken teknologi tjenesterne var baseret på, og at elektronisk post skulle være omfattet 

af opt-in ordningen108.  

 

Retten til privatlivets fred  

Retten til privatlivets fred  er lovfæstet i artikel 7 i Den Europæiske Unions Charter om 

Grundlæggende Rettigheder.  Bestemmelsen foreskriver, at ”enhver har ret til respekt for 

sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin kommunikation”. Retten til privatliv er ikke et 

begreb, som er udtømmende defineret. Det kan defineres, som retten til selvbestemmelse, 

retten til at være alene og retten til at have indflydelse på, hvordan oplysninger omkring 

en selv bliver behandlet af andre109. Det fremgår af e-databeskyttelsesdirektivets 

betragtning 24, at terminaludstyr for brugere af elektroniske kommunikationsnet og 

oplysninger, som er lagret i terminaludstyret, er en del af brugernes privatsfære, som 

                                                 
107 Forslag til direktiv om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor, KOM(2000) 385, 2000/189(COD), betragtning 11 
108 Ibid. betragtning 3 og 4 
109 C. KUNER, European Data Protection Law: Corporate Regulation and Compliance, Second edition, 2007, s. 3 
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kræver beskyttelse i henhold til den europæiske konvention til beskyttelse af 

menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.  

 

2.3.1.1 Henvendelser via elektronisk post  

 
”Elektronisk post”  bliver i e-databeskyttelsesdirektivets artikel 2, litra h, defineret som:   

 

”enhver meddelelse i form af tekst, stemmegengivelse, lyd, eller billede, som sendes via et offentligt 

kommunikationsnet, og som kan lagres i nettet eller i modtagerens terminaludstyr, indtil meddelelsen hentes 

af modtageren” 

 

 

Definitionsbestemmelsen opstiller følgende 4 betingelser:  

1. enhver meddelelse i form af tekst, stemmegengivelse, lyd eller billede,   

2. som sendes via et offentligt  kommunikationsnet,   

3. og som kan lagres i nettet eller i modtagerens terminaludstyr,   

4. indtil meddelelsen hentes af modtageren.  

 

Meddelelse  

En meddelelse skal forstås som formidling af information i form at tekst, 

stemmegengivelse, lyd eller billede fra en afsender til en abonnent.   

 

Offentligt kommunikationsnet  

E-databeskyttelsesdirektivet definerer ikke, hvad der menes med ”offentligt 

kommunikationsnet”. E-databeskyttelsesdirektivets artikel 2 henviser til definitionerne i 

direktiv 95/46/EF 110 , og direktiv 2002/21/EF 111  som ændret ved direktiv 

2009/140/EF 112  (herefter ændringsdirektivet), i de tilfælde hvor e-

                                                 
110 Direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger 
111 Direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 
(rammedirektivet) 
112 Direktiv 2009/140/EF om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/19/EF om adgang til og samtrafik mellem elektroniske  
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databeskyttelsesdirektivet ikke definerer et begreb. ”Offentlige kommunikationsnet” 

defineres i ændringsdirektivets artikel 2, litra d som:  

”et elektronisk kommunikationsnet, som udelukkende eller overvejende bruges til udbud af elektroniske 

kommunikationstjenester, der er tilgængelige for offentligheden, og som danner grundlag for overførsel af 

information mellem nettermineringspunkter.” 

Betingelserne for, at noget kan karakteriseres som et offentligt kommunikationsnet er at: 

1. Der er tale om et elektronisk kommunikationsnet, 

2. som udelukkende eller overvejende bruges til udbud af elektroniske 

kommunikationstjenester, der er tilgængelige for offentligheden, 

3. og som danner grundlag for overførsel af information mellem nettermineringspunkter. 

 

Det nærmere indhold i betingelserne for ”offentligt kommunikationsnet” fastlægges 

nedenfor i afsnit 2.3.1.1.1.   

 

Lagres i nettet eller i modtagerens terminaludstyr og som kan hentes  

Det fremgår ikke af e-databeskyttelsesdirektivet eller af rammedirektivet, hvad der skal 

forstås ved ”lagres” og ”hentes”.  I kraft af direktivers bindende virkning for 

medlemsstaterne i forhold til det tilsigtede formål må det i kraft af medlemsstaternes 

fortolkningsskøn være op til medlemsstaterne at implementere kriterierne således at den 

nationale lovgivning tilpasses de mål, der er fastsat i direktivet.  

 

Direkte markedsføring 

Definitionen af direkte markedsføring findes ikke i de generelle teleretsdirektiver. 

   

 

2.3.1.1.1 Betingelserne - offentlige kommunikationsnet  

 

Ad 1. betingelse: elektronisk kommunikationsnet   

 

Ændringsdirektivets artikel 2, litra a definerer et ”elektronisk kommunikationsnet” som: 
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”transmissionssystemer og, hvor det er relevant, koblings- og dirigeringsudstyr og andre 

ressourcer, herunder netelementer, der ikke er aktive, som gør det muligt at overføre 

signaler ved hjælp af trådforbindelse, radiobølger, lyslederteknik eller andre 

elektromagnetiske midler, herunder satellitnet, jordbaserede fastnet (kredsløbs- og 

pakkekoblede, herunder i internettet) og mobilnet, elkabelsystemer, i det omfang de 

anvendes til transmission af signaler, net, som anvendes til radio- og tv-spredning, samt 

kabel-tv-net, uanset hvilken type information der overføres.”  

 

Bestemmelsen i artikel 2, litra a angiver, at der skal være tale om enten et 

transmissionssystem eller koblings- og dirigeringsudstyr og andre ressourcer, som kan 

danne grundlag for overføring af signaler ved hjælp af en form for netforbindelse til 

overførsel af enhver type information. ”Et transmissionssystem” refererer til selve 

telenetværket, som er funderet på en bestemt form for teknologi, eksempelvis 

radiobølger, som danner grundlag for en trådløs transmission, eller kabelbaserede 

telenetværk som er baseret på en form for tråd, eksempelvis kobber og optiske fibre. 

”Overførsel af information” refererer fx til telefoni, data eller radio/tv113.  

 

 

Ad 2. betingelse: udelukkende og overvejende bruges til udbud af elektroniske 

kommunikationstjenester, der er tilgængelige for offentligheden   

Definitionen på en ”elektronisk kommunikationstjeneste” fremgår af rammedirektivets 

artikel 2, litra c og bliver defineret som:  

"en tjeneste, som normalt ydes mod betaling, og som udelukkende eller overvejende består i 

overføring af signaler via elektroniske kommunikationsnet, herunder 

telekommunikationstjenester og transmissionstjenester på net, der anvendes til radio- og tv-

spredning, men ikke tjenester, der består i tilrådighedsstillelse af eller udøvelse af 

redaktionel kontrol over indhold fremført via elektroniske kommunikationsnet og -tjenester; 

begrebet omfatter ikke informationssamfundets tjenester som defineret i artikel 1 i direktiv 

                                                 
113 Jakobsen, S. & Johansen, S. & Bergqvist, C. (2014) Teleretten. Danmark: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 
38 
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98/34/EF, og som ikke udelukkende eller overvejende består i overføring af signaler via 

elektroniske kommunikationsnet.” 

 

En elektronisk kommunikationstjeneste er således karakteriseret af en tjeneste, som 

normalt ydes mod betaling og som overvejende eller udelukkende består i overføring af 

signaler via elektroniske kommunikationsnet, som kan være 

telekommunikationstjenester og transmissionstjenester på net.  

Telekommunikationstjenester er eksempelvis fastnettelefoni, mobiltelefoni, IP-telefoni. 

Transmissionstjenester dækker eksempelvis over TV, og radiospredning, internetadgang 

samt e-mailtjenester. En elektronisk kommunikationstjeneste er dermed en 

tjenesteydelse, der består i at transportere kommunikation gennem et netværk og frem til 

en slutbrugers tilslutning til nettet normalt mod betaling114. .  

 

 

Sondring mellem transporttjenester og indholdstjenester    

Definitionsbestemmelsen i rammedirektivets artikel 2, litra c afgrænser ”elektroniske 

kommunikationstjenester” fra ”tjenester, som består i tilrådighedsstillelse af eller udøvelse 

af redaktionel kontrol over indhold fremført via elektroniske kommunikationsnet– og 

tjenester.” Begrebet ”elektroniske kommunikationstjenester” er afgrænset fra tjenester, 

som ”ikke udelukkende eller overvejende består i overføring af signaler via elektroniske 

kommunikationsnet”.  

 

 Det fremgår af rammedirektivets betragtning 5, at ”det er nødvendigt at adskille 

regulering af transmission fra regulering af indhold”. Telelovgivningen skelner dermed 

mellem udbud af telenetværk- og tjenester, der vedrører transport (dvs. overføring af 

kommunikation) gennem elektroniske kommunikationsnetværk, som eksempelvis 

transport af telefoni eller radio/tv-programmer og udbud af tjenester der vedrører 

indhold, som eksempelvis radio/tv-programmer på internettet, da webbaseret indhold 

                                                 
114 Ibid. s. 74 
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ikke er omfattet115. Betingelsen om at den elektroniske kommunikationstjeneste skal 

være tilgængelig for offentligheden indebærer, at alle kan få adgang til tjenesten.   

 

Ad 3. betingelse: som danner grundlag for overførsel af information mellem 

nettermineringspunkter 

Betingelsen indebærer, at en elektronisk kommunikationstjeneste skal kunne overføre 

information ved hjælp af overføring af signaler mellem nettermineringspunkter. 

Nettermineringspunkter refererer til det fysiske punkt, hvor en abonnent får tilslutning til 

et offentligt kommunikationsnetværk. Det kan eksempelvis være simkort, telefonstik, 

domænenavne eller en router116.    

 

2.4 EU-retspraksis 

 

2.4.1 Sag C-193/18 (Google mod Bundersrepublik Deutschland) 

 

De i sagen omhandlede parter er Google LLC (fremover Google) og Bundesnetzagentur für 

Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (forbundsagentur for 

elektricitet, gas, telekommunikation, post og jernbaner, Tyskland) (fremover ”BNetzA”).  

 

Spørgsmålet i sagen var om Google ved driften af sin e-mailtjeneste, GoogleMail (gmail)  

var udbyder af en elektronisk kommunikationstjeneste omfattet af en anmeldelsespligt i 

henhold til  den tyske lov om telekommunikation (fremover TKG), som pålagde 

udbydere af telekommunikationstjenester en anmeldelsespligt. I juli 2012 afgjorde 

BNetzA at Google med Gmail drev en ”telekommunikationstjeneste”, og pålagde Google at 

efterkomme sin anmeldelsespligt som foreskrevet i TKG117.  Google anlagde sag ved 

                                                 
115 Jakobsen, S. & Johansen, S. & Bergqvist, C. (2014) Teleretten. Danmark: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 
s.75 
116 Ibid. s. 74 
117 Ibid. jf. præmis 15 
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Verwaltungsgericht Köln (forvaltningsdomstolen i Köln, Tyskland) med påstand om 

ophævelse af BNetzA’s afgørelse.   

 

Gmail er en tjeneste, som gør brugerne i stand til at sende og modtage e-mails og data på 

internettet118. Brugerne kan få adgang til Gmail ved at logge ind på deres kontoer enten 

direkte på det websted, Google driver (https://mail.google.com) ved at anvende en 

browser, som giver brugeren adgang til en grænseflade. Grænsefladen gør det muligt for 

brugerne at afsende og modtage post, samt redigering, organisering og lagring af e-

mails119.   Gmail er en OTT-tjeneste, defineret som en tjeneste tilgængelig på internettet 

uden deltagelse af en traditionel kommunikationsudbyder120.  

 

Den tyske forvaltningsdomstols afgørelse  

Den tyske forvaltningsdomstol tog BNetzA’s afgørelse til følge, med den begrundelse at 

Google gør det muligt for brugere at kommunikere via internettet grundet en grænseflade 

på nettet. Den omstændighed, at overføringen af signaler overvejende sker via det åbne 

internet, og at det er internetudbyderen og ikke Google selv, der overfører signalerne, vil 

ikke være til hinder for at Gmail kan kvalificeres som en elektronisk 

kommunikationstjeneste121.  Den tyske forvaltnings-domstol frifandt dermed BNetzA. 

Google gjorde for den tyske forvaltningsdomstol gældende, at Gmail ikke er en 

telekommunikationstjeneste med den begrundelse, at Gmail ikke udsender signaler, men 

at det er korrekt, at brugen af tjenesten forudsætter overføring af signaler122. Google 

gjorde endvidere gældende, at det er internetudbydere, som foretager overføringen af 

data mellem brugerne af Gmail, og ikke af Google selv123. Selve ydelsen i form af signaler 

mente Google således ikke kunne henregnes til selskabet, eftersom Google ikke kan udøve 

nogen retlig eller reel kontrol med signaleringsprocessen124. Derudover gjorde Google 

gældende, at den omstændighed, at Google driver sin egen netinfrastruktur som en del af 

                                                 
118 Ibid. jf. præmis 11 
119 Ibid. 
120 Ibid.  jf. præmis 10 
121 Ibid. jf. præmis 18 
122 Ibid. jf. præmis 21 
123 Ibid.  
124 Ibid.  

https://mail.google.com/
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internettet, ikke er relevant i denne forbindelse, da infrastrukturen blev opbygget med 

det formål, at levere dataintensive tjenester såsom Google-søgning og Youtube og Gmail, 

men var ikke var nødvendig til driften af Gmail125.  

Google appellerede dommen afsagt af den tyske forvaltningsdomstol til 

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (appeldomstolen i 

forvaltningsretlige sager i delstaten Land Nordrhein-Westfalen, Tyskland). Den tyske 

appeldomstol valgte at udsætte sagen og forelagde EU-domstolen fælgende præjudicielle 

spørgsmål:  

»1) Skal begrebet »en tjeneste, [...] som udelukkende eller overvejende består i overføring af signaler 

via elektroniske kommunikationsnet« i [rammedirektivets] artikel 2, litra c), [...] fortolkes således, at 

det også omfatter eller kan omfatte webbaserede e-mailtjenester, der leveres via det åbne internet 

og ikke selv formidler adgang til internettet? 

a) Skal begrebet nærmere bestemt fortolkes således, at allerede den informationstekniske 

behandlingsydelse, som udbyderen af en sådan e-mailtjeneste leverer via sin e-mailserver, idet 

udbyderen knytter de deltagende fysiske forbindelsers IP-adresser sammen med e-mailadresserne og 

lægger e-mails, der er opdelt i datapakker, ud på det åbne internet eller – omvendt – modtager 

sådanne på basis af forskellige protokoller i internetprotokolfamilien, anses for »overføring af 

signaler«, eller er det først transmissionen af disse datapakker via internettet, som foretages af 

[internetudbyderne], der udgør en »overføring af signaler«? 

b) Skal dette begreb nærmere bestemt fortolkes således, at transmissionen af den i datapakker 

opdelte e-mail via det åbne internet, der foretages af [internetudbyderne], kan henregnes til 

udbyderen af en sådan e-mailtjeneste, således at denne i så henseende også yder en tjeneste, der 

består i »overføring af signaler«? På hvilke betingelser er en sådan henregnelse i givet fald mulig? 

c) Såfremt udbyderen af en sådan e-mailtjeneste enten selv overfører signaler, eller 

[internetudbydernes] signaloverføringsydelse under alle omstændigheder kan henregnes til denne 

udbyder, kan begrebet da navnlig fortolkes således, at en sådan e-mailtjeneste uanset tjenestens 

eventuelle yderligere funktioner såsom redigering, lagring og organisering af e-mails eller 

administration af kontaktdata og uanset de tekniske ressourcer, som udbyderen anvender til enkelte 

                                                 
125 Ibid. jf. præmis 22 
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funktioner, også »udelukkende eller overvejende« består i overføring af signaler, eftersom tjenestens 

kommunikationsfunktion ud fra et funktionelt brugersynspunkt er den væsentligste funktion? 

2) Såfremt det under punkt 1 nævnte begreb [skulle] fortolkes således, at det som udgangspunkt ikke 

omfatter webbaserede e-mailtjenester, der leveres via det åbne internet, og ikke selv formidler 

adgang til internettet, kan kriterierne for dette begreb da alligevel undtagelsesvis være opfyldt, når 

udbyderen af en sådan tjeneste samtidig driver nogle egne elektroniske kommunikationsnet, der er 

forbundet med internettet, og som under alle omstændigheder også kan anvendes til e-

mailtjenesten? På hvilke betingelser er dette i givet fald muligt? 

3) (Udeladt) 

 

EU-domstolens svar på de præjudicielle spørgsmål 

EU-domstolen tog stilling til spørgsmål 1 og 2 i ét samlet svar, og udelod at besvare 

spørgsmål 3, da besvarelsen af spørgsmål 1 og 2 også svarer på spørgsmål 3126.  

 

 

Det første og andet præjudicielle spørgsmål  

EU-domstolen udtaler med henvisning til foreliggende EU-retspraksis på området, at der 

skal ske en sondring mellem fremstilling af indhold, hvor der foreligger et redaktionelt 

ansvar og overførsel af indhold, hvor der ikke foreligger noget redaktionelt ansvar, da 

indhold og transmission bliver reguleret forskelligt 127.   EU-domstolen gør med 

henvisning til præmis 43 i dom af 30.4. 2014, UPC DTH, C-475/12  gældende, at en 

tjeneste for at være omfattet af begrebet ”elektronisk kommunikationstjeneste” skal 

omfatte en overføring af signaler. Dertil bemærkes, at det ikke er relevant for vurderingen 

om signalet transmitteres via en infrastruktur, som ikke tilhører tjenesteudbyderen eller 

ej, da det ikke er en relevant information til ”kvalificeringen af tjenestens art”.  Det er ved 

vurderingen alene af betydning om udbyderen overfor slutbrugeren  har ansvaret for 

transmissionen af signalet i forbindelse med leveringen af den abonnerede tjeneste128.  

                                                 
126 Dom af 13. juni 2019, sag 193/18, Google mod Bunders-republik Deutschland, jf. præmis 42 
127 Ibid. præmis 31 
128 Ibid. præmis 32 
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I forhold til Gmail er det EU-domstolens vurdering, at  det er ”ubestridt” at en udbyder af 

en e-mailtjeneste, såsom Gmail, foretager en overføring af signaler, da leveringen af e-

mailtjenesten indebærer, at der via e-mailservere lægges datapakker tilknyttet 

indehavere af G-mailkonti ud på det åbne internet129. De omtalte handlinger som Google 

foretager for at sikre levering af den webbaserede e-mailtjeneste gør ikke Gmail til en 

elektronisk kommunikationstjeneste efter rammedirektivets artikel 2, litra c, da 

handlingerne ikke kan karakteriseres,  som en tjeneste der ”udelukkende eller overvejende 

består i overføring af signaler via elektroniske kommunikationsnet”130.  EU-domstolen 

henviser til Europa-Kommissionens skriftlige indlæg, hvor det forklares hvordan en 

webbaseret e-mailtjeneste leveret via åbne net fungerer. Det åbne internet udgøres af 

internetudbydere for e-mailafsendere og e-mailmodtagere, udbydere af webbaserede e-

mailtjenester og på den anden side af operatører af de forskellige net. Det er 

internetudbyderne og operatører af de forskellige kommunikationsnet, som varetager og 

har ansvaret for overføringen af signaler131.  En e-mailtjenestes indgriben i afsendelse og 

modtagelse af beskeder i forhold til den databehandling, udbyderen foretager ved 

eksempelvis at sende datapakker i det åbne net, er dermed ikke nok til at tjenesten 

teknisk set kan anses for ”udelukkende eller overvejende” at bestå i overføring af signaler 

via ”elektroniske kommunikationsnet” i henhold til rammedirektivets artikel 2, litra c132.     

 

Derudover udtalte EU-domstolen, at det tilkom den forelæggende ret, at efterprøve om 

Google havde et ansvar for overføringen af de signaler, som er nødvendige for, at Gmail-

brugere kan benytte tjenesten. Såfremt Google havde et ansvar for overføringen af 

signaler, kan tjenesten kvalificeres som ”elektronisk kommunikationstjeneste” i henhold til 

rammedirektivets artikel 2, litra c133. EU-domstolen gjorde dertil gældende, at driften af 

Googles egne elektroniske kommunikationsnet ikke havde betydning for vurderingen134, 

da driften af en elektronisk kommunikationsnet ikke er ensbetydende med, at alle 

                                                 
129 Ibid. jf. præmis 34 
130 Ibid. jf. præmis 35 
131 Ibid. jf. præmis 36 
132 Ibid. jf. præmis 37 
133 Ibid.  jf. præmis 38 
134 Ibid.  jf. 39  
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Googles udbudte tjenester er omfattet af begrebet ”elektronisk kommunikationstjeneste”, 

da tjenesterne udelukkende eller overvejende skal bestå i overføring af signaler. 135 

 

EU-domstolens svar på det første og andet spørgsmål ud fra ovenstående præmisser er, at 

rammedirektivets artikel 2, litra c skal fortolkes således, at en webbaseret e-mailtjeneste 

som ikke omfatter adgang til internettet, ikke udelukkede eller overvejende består i 

overføring af signaler via elektroniske kommunikationsnet. På denne baggrund er  det 

EU-domstolens vurdering, at Gmail ikke kunne karakteriseres som en elektronisk 

kommunikationstjeneste136.  

 

 

2.5 Fortolkning af begrebet ”elektronisk kommunikationstjeneste”   

 

EU-domstolen henviser til, at man inden for telelovgivningen, skal  afgrænse  ”fremstilling 

af indhold”,  som er karakteriseret ved et redaktionelt ansvar fra ”overførsel af indhold”, 

hvor der ikke foreligger et redaktionelt ansvar jf. præmis 31137.   Det er et udtryk for, at det 

har været hensigten med teleretten, at tjenester vis brug ikke forudsætter levering af net 

fra samme tjenesteudbyder ikke er omfattet af anvendelsesområdet.   

 

Vedrørende fortolkningen af begrebet ”elektronisk kommunikationstjeneste” i henhold til 

rammedirektivets artikel 2, litra c fremføres det af EU-domstolen, at det afgørende 

kriterium i vurderingen af tjenestes karakter, er at tjenesten også består i  ”overføring af 

signaler” via elektroniske kommunikationsnet  jf. præmis 32.  Et væsentligt moment i 

vurderingen er, om tjenesteudbyderen overfor slutbrugeren har ansvaret for 

transmissionen af signalet i forbindelse med leveringen af den abonnerede tjeneste138.  Det 

ville det i Googles tilfælde indebære, at leveringen af Gmail forudsatte, at den elektroniske 

kommunikation blev overført via eksempelvis Googles elektroniske kommunikationsnet, 

såsom kabler til bredbånd med en hastighed på 1000 Mbit. Google ville i et sådant tilfælde 

                                                 
135 Ibid. jf. præmis 40 
136 Ibid. jf. præmis 41 
137 Ibid. præmis 31 
138 Ibid. præmis 32 
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have ansvaret for overføringen af signaler.    

EU-domstolens fortolkning i præmis 32, er et udtryk for, at  det ikke er tilstrækkeligt, at 

en tjeneste muliggør elektronisk kommunikation mellem personer på internettet. Man 

skal således fortolke begrebet indskrænkende, da det er de tekniske omstændigheder, 

som er afgørende for om en tjeneste falder inden for definitionen i rammedirektivets 

artikel 2, litra c og ikke kun den kommunikationsfunktion, som tjenesten leverer. 

 Præmis 32 kan vurderes at være en god rettesnor for, hvad der udgør essensen ved en 

”elektronisk kommunikationstjeneste”, i forbindelse med kvalificeringen af en tjenestes 

art. 

 

EU-domstolens lægger for sin vurdering til grund, at en udbyder af en e-mailtjeneste 

”ubestridt” foretager en overføring af signaler med henvisning til den bagvedliggende 

teknologi for e-mailtjenester, som indebærer, at der via e-mailservere lægges datapakker 

tilknyttet indehavere af Gmailkonti ud på det åbne internet jf. præmis 32. Den 

omstændighed at Gmail knytter IP-adresser i forbindelse med modtagelse og afsendelse 

af e-mails for at identificere bestemmelsesserveren, dvs. den rigtige modtager, er ikke en 

overføring af signaler jf.  præmis 37.  Det er selve transmissionen af datapakkerne via det 

åbne net, som udgør overføringen af signaler jf. præmis 36. Det besvarer den tyske 

appeldomstols spørgsmål 1c, hvor de anmoder EU-domstolen om at tage stilling til om 

den omstændighed, at tjenestens vigtigste funktion ud fra et brugersynspunkt er 

kommunikationsfunktion, ikke er tilstrækkeligt til, at tjenesten kan omfattes af begrebet 

”elektronisk kommunikationstjeneste”.   Det er dermed ikke nok, at tjenesten muliggør 

elektronisk kommunikation og at kommunikationsfunktionen er det væsentligste 

karaktertræk ved tjenesten.  

  

Et brugersynspunkt ville være uhensigtsmæssigt i forhold til formålet med 

telelovgivningen, som er at adskille regulering af transmission fra regulering af indhold jf. 

rammedirektivets betragtning 5. Det fremgår endvidere specifikt af rammedirektivets 

betragtning 10, at webbaseret indhold ikke er omfattet af direktivet.  
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I vurderingen af om en tjeneste er webbaseret  eller er omfattet af begrebet ”elektronisk 

kommunikationstjeneste”  kan  det også indgå som et moment om leveringen af tjenesten 

foregår på ”det åbne net.”  Det åbne net er et udtryk for alle de uafhængige parter, 

som er med til at muliggøre brugen af tjenesten139: internetudbydere, udbydere af 

webbaserede e-mailtjenester og operatører af forskellige net. Hvis tjenesten er 

tilgængelig på internettet ”uden deltagelse af en traditionel kommunikationsudbyder”, ville 

tjenesten opfylde definitionen på OTT-tjeneste jf. præmis 10. 

 

2.6 En vurdering af, om beskeder på Facebook er omfattet af begrebet 

elektronisk post  

 
Den første betingelse i MFL §2, nr. 15, som en besked over facebook skal opfylde er, at det 

er en ”meddelelse i form af tekst, stemmegengivelse, lyd eller billede”.  Dette kriterium er 

opfyldt, da facebook både muliggør taletelefoni, beskeder og deling af videoer og anden 

indhold. 

Dernæst skal det undersøges om meddelelsen bliver sendt over et ”offentligt 

kommunikationsnet.”  I dansk ret lægges der i vurderingen af, om meddelelser bliver 

sendt via et offentligt kommunikationsnet jf. MFL§ 2, nr. 15, vægt på om meddelelser 

sendes gennem en tjeneste på internettet, som ikke på forhånd er afgrænset til en bestemt 

kreds af slutbrugere.  Det antages, at forbrugerombudsmanden lægger til grund, at sociale 

medier er tjenester på internettet som ikke er afgrænset til bestemte slutbrugere, da det 

er forbrugerombudsmandens opfattelse, at henvendelser over sociale medier ”kan” være 

omfattet af spamforbuddet i MFL§ 10, stk. 1.  I henhold til e-databeskyttelsesdirektivets 

artikel 2 skal definitionerne i rammedirektivets artikel 2 finde anvendelse inden for e-

databeskyttelsesdirektivets anvendelsesområde. Det fremgår af rammedirektivets artikel 

2, litra d, at et offentligt kommunikationsnet skal forstås, som et ”elektronisk 

kommunikationsnet, som udelukkende eller overvejende bruges til udbud af elektroniske 

kommunikationstjenester, der er tilgængelige for offentligheden, og som danner grundlag 

                                                 
139 Ibid. jf. præmis 36 
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for overførsel af information mellem nettermineringspunkter”. Den teleretlige definition af 

et ”offentligt kommunikationsnet” i rammedirektivets artikel 2, litra d indeholder flere 

kriterier end den danske. Det fremgår ikke af de danske forarbejder til MFL § 2, nr. 15, at 

der i vurderingen af, om meddelelser er sendt via ”offentligt kommunikationsnet”  også 

skal fastlægges, om der skal ske en ”overførsel af information mellem 

nettermineringspunkter” og at der skal være tale om et ”elektronisk kommunikationsnet, 

som bruges til udbud af elektroniske kommunikationstjenester”.    

At Facebook kan karakteriseres som en elektronisk kommunikationstjeneste, der stilles 

til rådighed via offentlige kommunikationsnet, er afgørende for om tjenesten falder inden 

for e-databeskyttelsesdirektivets anvendelsesområde jf. e-databeskyttelsesdirektivets 

artikel 3, stk. 1. Henset til EU-domstolens fortolkning af ”elektronisk 

kommunikationstjeneste” i sag C-193/18 (Google mod Bundersrepublik Deutschland), 

skal det vurderes, om facebook er en tjeneste, som består i en overføring af signaler jf. præmis 32. I 

vurderingen af dette forhold  kan indgå om facebook ved leveringen af tjenesten har 

ansvaret for overføringen af signaler jf. præmis 32, eller om tjenesten leveres via det åbne 

internet uden deltagelse af en ”traditionel kommunikationsudbyder”. Da alle brugere 

igennem deres uafhængige internetudbyder kan tilgå Facebook, må det lægges til grund 

at facebook er en OTT-tjeneste, som er defineret ved at  leveringen af tjenesten sker uden 

deltagelse af en traditionel kommunikationsudbyder jf. præmis 10. Det er ikke 

tilstrækkeligt, at facebook leveres over internettet og at tjenesten muliggør elektronisk 

kommunikation, jf. præmis 32.   

Den danske fortolkning af, hvornår en meddelelse anses for at være sendt over et 

”offentligt kommunikationsnet” jf. MFL § 2, nr. 15 er ikke i overensstemmelse med e-

databeskyttelsesdirektivet, da det kan udledes, at den danske tilgang vægter selve 

kommunikationsfunktionen mest. Der foretages ikke en vurdering af, om facebook i 

forbindelse med leveringen af tjenesten også forestår internetadgang. Den danske 

fortolkning har som konsekvens, at webbaserede tjenester, som oprindeligt var tiltænkt 

at skulle falde uden for direktivets anvendelsesområde, ville blive omfattet af MFL § 10, 

stk. 1. Det har ikke nogen relevans at gennemgå de øvrige betingelser for ”elektronisk 

post” , da meddelelser på facebook ikke opfylder betingelserne for at være sendt over et 
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offentligt kommunikationsnet.   

 

Kan der opretholdes en bredere fortolkning af begrebet ”elektronisk post” i 

national ret?   

Det skal bemærkes, at lovgiver i de danske forarbejder til MFL § 2, nr. 15, har lagt op til, at 

definitionen af ”elektronisk post” skal fortolkes bredt og teknologineutralt med henblik på 

at sikre, at personer opnår den samme beskyttelse af privatlivets fred uanset hvilken 

teknologi, der anvendes140. Princippet om ”teknologisk neutralitet” fremgår af e-

databeskyttelsesdirektivet betragtning 4. Det fremgår af betragtningen, at e-

databeskyttelsesdirektivet havde til formål at tilpasse ISDN-direktivet i forhold til 

markedsudviklingen og den teknologiske udvikling inden for offentligt tilgængelige 

elektroniske kommunikationstjenester. Tilpasningen tilsigtede, at sikre brugere af 

offentligt tilgængelige kommunikationstjenester den samme beskyttelse af 

personoplysninger og privatlivets fred, uanset hvilken teknologi, 

kommunikationstjenesterne var baseret på. Deraf kan udledes, at princippet om 

”teknologisk neutralitet” er tilknyttet den teknologiske udvikling inden for offentligt 

tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester. Da facebook er en webbaseret 

tjeneste, som falder uden for direktivets anvendelsesområde, overskrider fortolkningen 

grænserne for det nationale fortolkningsskøn.  Til yderligere støtte for argumentet om, at 

man i dansk ret ikke kan anlægge en bredere fortolkning af begrebet ”elektronisk post” i 

MFL § 2, nr. 15, henvises til at e-databeskyttelsesdirektivet er et 

totalharmoniseringsdirektiv jf. e-databeskyttelsesdirektivets betragtning 8 og artikel 1, 

stk.1. En totalharmonisering indebærer, at medlemsstaterne ikke kan opretholde eller 

indføre nationale regler, der afviger fra direktivets bestemmelser. Det indebærer, at man i 

dansk ret hverken kan regulere mere eller mindre vidtgående.141  

 

 

                                                 
140 Bemærkninger til Lovforslag nr. L 40 af 12. oktober 2016, s. 46 
141 Munk-Hansen, Carsten, 2018, Retsvidenskabsteori, Danmark, Djøf Forlag, s. 279 
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2.7 Direkte henvendelser via andre former for fjernkommunikation 

 
I dansk ret findes der ikke en udtømmende opregning af hvilke fjernkommunikations-

former, der omfattes af bestemmelserne om direkte markedsføring via andre 

fjernkommunikationsformer.   

 

Formålet med MFL § 10, stk. 4 er at opsamle de tilfælde, som ikke er omfattet af MFL § 10, 

stk. 1 for at beskytte retten til privatlivets fred. Heri ligger bl.a. at erhvervsdrivende skal 

respektere fysiske personers ønske om ikke at modtage direkte markedsføring ved enten 

at have  tilmeldt sig Robinsonlisten, frabedt sig markedsføring direkte overfor den 

erhvervsdrivende jf. MFL § 10, stk. 4 eller ved at have frabedt sig markedsføring i 

forbindelse med en virksomheds uanmodede henvendelse jf. MFL § 10, stk. 6.  Derudover 

skal personer som ikke ønsker direkte reklamehenvendelse kunne frabede sig disse på en 

”enkelt og smidig måde”.  

 

2.7.1 Kan Facebook karakteriseres som et andet fjernkommunikationsmiddel?  

I dansk ret findes der ikke en udtømmende opregning af hvilke 

fjernkommunikationsformer, der omfattes af bestemmelserne om direkte markedsføring 

via andre fjernkommunikationsformer.   

 

Formålet med MFL § 10, stk. 4 er at opsamle de tilfælde, som ikke er omfattet af MFL § 10, 

stk. 1 for at beskytte retten til privatlivets fred. Heri ligger bl.a. at erhvervsdrivende skal 

respektere fysiske personers ønske om ikke at modtage direkte markedsføring ved enten 

at have  tilmeldt sig Robinsonlisten, frabedt sig markedsføring direkte overfor den 

erhvervsdrivende jf. MFL § 10, stk. 4 eller ved at have frabedt sig markedsføring i 

forbindelse med en virksomheds uanmodede henvendelse jf. MFL § 10, stk. 6.  Derudover 

skal personer som ikke ønsker direkte reklamehenvendelse kunne frabede sig disse på en 

”enkelt og smidig måde”.   

 

Det fremgår af forarbejderne, at den teknologiske udvikling skaber nye måder at 
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markedsføre sig på, hvilket kan forstås, som at lovgivers hensigt har været at skabe et 

bredt anvendelsesområde. I forhold til e-databeskyttelsesdirektivets artikel 13, stk. 3 skal 

medlemsstaterne sikre at andre former for fjernkommunikation enten underlægges en 

opt-in eller opt-out ordning. Det tilkommer medlemsstater et skøn, hvor de skal tage 

stilling til hvilke andre fjernkommunikationsformer, der bør være omfattet.  

 Facebooks tilbyder forskellige kommunikationsformer, som også er blevet meget 

populære blandt erhvervsdrivende.  Derudover anføres det i lovforarbejderne til MFL § 

6a, at alle fjernkommunikationsmidler som ”tillader individuel kommunikation” kun må 

bruges i forbindelse med direkte markedsføring såfremt modtageren ikke klart 

”modsætter sig dette”. Ud fra førnævnte betragtninger er der holdepunkter for at antage, 

at direkte henvendelser på Facebook kan være omfattet af bestemmelserne i MFL § 10, 

stk. 4-6, da facebook er en underholdningstjeneste, som muliggør individuel 

fjernkommunikation mellem en erhvervsdrivende og en forbruger/facebookbruger.   

 

2.7.2 Henvendelse til en bestemt person   

Når der skal tages stilling til, om de forskellige kommunikationsformer på facebook gør 

det muligt for erhvervsdrivende at rette henvendelse til en bestemt person, skal det i 

vurderingen indgå, om henvendelsen sker til en personhenførbar modtager, dvs. til en 

fysisk persons navn eller adresse. Det følger af forarbejderne til MFL § 10, at det samme 

markedsføringsindhold kan sendes til flere bestemte personer. Endvidere anføres det, at 

reklamemateriale i adresserede kuverter med kontoudtog (kuvertfyld) også kan anses for 

at være direkte markedsføring. ”Direkte markedsføring til bestemte personer” afgrænses 

fra adresseløse forsendelser, tilbudsaviser, tv-reklamer eller lignende, da de sendes til en 

ubestemt kreds af mulige aftagere.   

 

I relation til indbakkebeskeder sker henvendelsen til en bestemt facebookbrugers navn 

med forbehold for, at brugerne ikke altid oplyser deres rigtige navne.   

Hvorvidt henvendelser i form af notifikationer kan anses for at være direkte kan være 

tvivlsomt. Betragtninger fra forbrugerombudsmandens vejledning om spamforbuddet 

kan gøres gældende i vurderingen af, om henvendelser via notifikationer kan anses for at 



 59 

være rettet mod en bestemt person. Der skal sondres mellem notifikationer, som 

genereres af facebook og notifikationer, som er et udslag af en aktiv handling fra den 

erhvervsdrivendes side. Virksomheder vil oftest benytte funktionen i forbindelse med 

udsendelse af invitationer til bestemte personer, som derigennem opfordres til at følge 

deres facebooksider. Alle facebookbrugere har en indbakke til notifikationer, som kan 

tjene som yderligere dokumentation for at henvendelsen sker til en bestemt person. De 

samme betragtninger kan gøres gældende i de tilfælde, hvor en virksomhed uploader et 

opslag indeholdende markedsføringsmateriale på en bestemt facebookbrugers tidslinje.  

   

Opslag på facebookbrugeres nyhedsoversigter kan bestå af virksomheders reklamer eller 

anden promoveringsindsats. Det fremgår af forbrugerombudsmandens spamvejledning, 

at opslag i nyhedsoversigter er omfattet af MFL § 10, stk. 4. Det skal imidlertid bemærkes, 

at virksomhedernes opslag eller reklamer er styret af facebooks algoritme, som rangerer 

indholdet på baggrund facebookbrugerens interaktion med virksomhedens side. Der er 

juridiske betænkeligheder ved, at forbrugerombudsmandens vurdering af at opslag i 

nyhedsoversigten er omfattet af MFL § 10, stk. 4 henset til, at virksomhederne ikke 

udøver direkte indflydelse over hvilke brugere, markedsføringen skal rettes til. 

Spørgsmålet er dermed hvor meget kontrol eller indflydelse en erhvervsdrivende skal 

udøve på målretningen af den direkte markedsføring til modtagerne.   

Ifølge forbrugerombudsmanden vil der være tale om en ubestemt kreds af mulige 

modtagere i de tilfælde, hvor en henvendelse eksempelvis sendes til alle personer inden 

for en radius af ca. 100 meter med en android-telefon med bluetooth tændt. 

Forbrugerombudsmandens vurdering af bluetooth-markedsføring kan tages som et 

udtryk for, at en modtagerskare baseret på en afgrænsning af lokation, ikke er nok til, at 

noget kan anses for at være rettet mod bestemte modtagere. I forhold til algoritmestyrede 

opslag indeholdende markedsføring i facebookbrugeres nyhedsoversigter, er der 

holdepunkter for, at antage at erhvervsdrivendes reklamer i brugernes nyhedsoversigt er 

et resultat af mere detaljerede overvejelser omkring de kriterier, som skal opfyldes af 

målgruppen i forhold til køn, alder, livsinteresser og geografiske placering. Det kan tale 
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for, at algoritmestyrede opslag med delvis påvirkning fra erhvervsdrivende kan være 

omfattet af MFL § 4-6.  

I forhold til tag-funktionen på facebook vil en virksomhed, som tagger sine følgere på 

egne opslag indeholdende reklameindhold, anses for at være en henvendelse rettet til 

bestemte personer med henblik på direkte markedsføring. Endvidere vil en virksomheds 

opfordring til sine følgere om at tagge sit netværk være omfattet af bestemmelsen i kraft 

af at den erhvervsdrivende har ansvaret for den kommercielle kommunikation, og har 

dermed ansvaret for at en privatperson overholder MFL § 10.   

 

I henhold til MFL § 10, stk. 4 ville en erhvervsdrivende således ved brug af facebooks 

kommunikationsformer, forudgående for sin henvendelse skulle følge op på om: 1) 

pågældende over for den erhvervsdrivende har frabedt sig markedsføring 2) det fremgår 

af CPR-registret (Robinsonlisten) at pågældende har frabedt sig direkte markedsføring 3) 

den erhvervsdrivende er blevet bekendt med at pågældende har frabedt sig direkte 

markedsføring ved undersøgelse i CPR. Hvis den erhvervsdrivende ikke er afskåret fra at 

rette henvendelse i henhold til MFL § 10, stk. 4, skal den erhvervsdrivende overholde sin 

oplysningspligt i henhold til §10, stk. 6 ved at oplyse om retten til at frabede sig 

markedsføring på facebook jf. MFL § 10, stk. 6.  

 

2.8 Delkonklusion   

 

Virksomhederne uanmodede henvendelse via facebooks forskellige kommunikations-

former er ikke omfattet af MFL § 10, stk. 1.  Beskeder på facebook opfylder ikke 

betingelsen om at ”meddelelser skal være sendt over et offentligt kommunikationsnet” jf. 

MFL § 2, nr. 15.  En direktivkonform fortolkning viser, at den danske retsopfattelse af, 

hvornår en tjeneste er omfattet af begrebet ”elektronisk kommunikationstjeneste” 

resulterer i, at en webbaseret tjeneste som Facebook bliver omfattet.  En vurdering af om 

tjenesten ”overfører signaler” er afgørende for at afgrænse webbaserede tjenester fra 
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elektroniske kommunikationstjenester, som er omfattet af e-databeskyttelsesdirektivets 

anvendelsesområde. Det er ikke afgørende om tjenesten muliggør elektronisk 

kommunikation på internettet. Der kan ikke i national ret opretholdes en bredere 

fortolkning på baggrund af princippet om teknologisk neutralitet. Derudover er e-

databeskyttelsesdirekivet et totalharmoniseringsdirektiv, som indebærer, at man i dansk 

ret ikke kan opretholde en bredere fortolkning af begrebet ”elektronisk post” jf. MFL § 2, 

nr.15.  

Hjemlen til at regulere uanmodede henvendelser via de forskellige kommunikations-

former på Facebook kan findes i MFL § 10, stk. 4-6, da nogle af kommunikationsformerne 

kan muliggøre en direkte henvendelse til en bestemt person. Vurderingen af, hvorvidt 

henvendelsen sker til en bestemt person kan være forbundet med udfordringer. På den 

ene side fremgår det af spamvejledningen, at opslag på nyhedsoversigten er omfattet af 

MFL § 10, stk. 4. Disse opslag bliver dog ikke sendt af en erhvervsdrivende, da de er 

algoritmestyrede. Det må lægges til grund, at begrebet ”bestemt person” skal fortolkes 

bredt, da det er en opsamlingsbestemmelse for de henvendelser, som ikke falder ind 

under MFL § 10, stk. 1, som tilsigter at beskytte brugernes ret til privatlivets fred. 
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3. En kvalitativ undersøgelse af spam på facebook 

3.1 Empiriske fund 

1. Spørgsmål - Hvad kommer I tanker om, når I tænker på “spam”? Skriv det ned.  

 
Fokusgruppeinterviewet blev indledt med et åbningsspørgsmål, som gik ud på, at 

respondenterne skulle skrive de ord ned som de forbandt med “spam” på et stykke papir, 

og som derefter skulle læses højt. Åbningsspørgsmålet havde til formål at få 

respondenterne til at tænke over selve betydningen af ordet “spam”, og hvad de forbandt 

begrebet med. Respondenterne blev ikke introduceret for en definition af spam, da 

formålet var at udlede den gængse holdning iblandt dem.    

Den generelle opfattelse blandt respondenterne var, at spam udgjorde et 

irritationsmoment, da samtlige respondenter skrev ”irriterende” og en enkelt respondent 

skrev ”hamrende irriterende” ned på sit papir. Derudover blev spam beskrevet som 

”forstyrrende”, ”uønsket” og ”unødvendigt”. 4 af respondenterne skrev ord som: 

”svindlere”, ”Nigeria-mails” og ”fusk”, og de blev i den forbindelse adspurgt, om de har 

oplevet at blive snydt på baggrund af spam, hvor samtlige respondenter hertil svarede 

nej. Ordene illustrerer således respondenternes overordnede holdning til spam, som ikke 

er baseret på egentlige erfaringer. En af respondenterne skrev følgende ned på sit papir: 

”er det virkelig et menneske som får løn for at sende det her?”. Der hersker således en 

generel mistro til spam, og hvilke personer, der egentlig foretager denne form for 

markedsføringspraksis.   

Fem ud af seks respondenter associerede spam med  ”e-mail” som 

kommunikationsmedie. Derudover refererede tre af respondenterne til den belastning, 

som spam medfører, ved at skrive ord som: ”unødvendigt”, ”ikke relevant” og ”indbakke 

på 1000 mails”.  Andre respondenter gav bekymring til udtryk, da de nedskrev ord som 

”privatliv”, ”ingen tilladelse” og ”overvåget”. Overordnet set var samtlige nedskrevne ord 

negativt ladede.   
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2. Spørgsmål – Hvad bruger I facebook til? 

Respondenterne blev spurgt ind til, hvad de bruger deres facebook til. Ud fra svarene er 

det overordnede formål med brugen at have kontakt til sine venner. Alle respondenterne 

bruger Messenger i større omfang end besked- og opkaldsfunktionen på deres egne 

telefoner. En af respondenterne svarede, at: ”(…)det er jo meget nemmere at få adgang til 

folk, fordi man kan se, hvornår de er online.” Derudover svarede en af respondenterne at: 

”Men jeg kan faktisk også godt lide ideen om, at man kan søge på nogle mennesker. Jeg 

bruger det som en slags krak for personer med ansigt.” Følgende udsagn var der bred 

enighed om, da samtlige respondenter kunne nikke genkende til dette. Facebook bruges 

desuden også til at holde kontakten med gamle bekendtskaber og følge op på dagens 

nyheder.  

 

3. Spørgsmål: Hvad er jeres holdning til at 68% af virksomhederne i Danmark 

bruger facebook? 

Respondenterne blev stillet spørgsmålet om, hvad deres holdning var til at mere end 

halvdelen af virksomhederne brugte facebook. Spørgsmålet havde til formål, at belyse om 

respondenterne følte, at deres privatliv var mere udsat grundet virksomheders 

tilstedeværelse på mediet. Antallet overraskede ikke respondenterne, og der var bred 

forståelse for, hvorfor så mange virksomheder bruger mediet.   

 

4. Spørgsmål: Har I nogensinde købt noget fra en virksomhed, som har henvendt sig 

direkte til jer på facebook?  

Formålet med spørgsmålet er at undersøge, hvad respondenterne forbinder med direkte 

henvendelser på facebook. Til dette spørgsmål svarede 4 ud af 6 respondenter, at de 

havde købt noget fra en virksomhed via annoncer på deres nyhedsoversigt. 

Respondenterne købte varerne på baggrund af et forhåndskendskab til produktet 

kombineret med et godt tilbud. Respondent 4 har ikke købt noget fra en virksomhed med 

den begrundelse, at vedkommende nok selv skal opsøge produkter, hvis der er behov for 

det.  
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5. Spørgsmål: Gør det nogen forskel for jer om virksomheder sender jer reklamer 

på e-mail eller Messenger?  

Spørgsmålet har til formål at belyse hvorvidt, der er en forskel på respondenternes 

reaktion, alt efter om de modtager henvendelser på e-mail eller på Messenger. Dette skal 

danne grundlag for en vurdering af, om direkte henvendelser opfattes på samme måde i 

Messenger som over e-mailindbakken. Overordnet set er der en væsentlig forskel på, 

hvordan virksomhedernes direkte henvendelser tages imod på henholdsvis facebook og 

e-mail. Begrundelsen herfor ifølge respondenterne er, at facebook bruges til at have 

kontakt til sit netværk, hvorimod e-mail bruges til mange forskellige formål. Fælles for 

alle respondenternes svar er, at virksomhedernes direkte henvendelser ikke hører 

hjemme på Messenger. Eksempelvis mener respondent 1 og 3, at indbakkebeskeder fra 

virksomheder ville være mere “irriterende” og respondent 2 bruger ordet “forstyrrende” i 

forhold til indbakkebeskeder fra virksomheder. Respondent 1 giver også udtryk for, at 

Messenger er en del af hendes privatliv, da hun siger at beskeder i Messenger ville føles, 

som at hendes “privatliv bliver invaderet”.  

 

6. Spørgsmål: Følger I en virksomhed på facebook, og har I tænkt over hvorfor? 

Respondenterne blev spurgt om, de fulgte nogle virksomheder på facebook og i så fald 

hvorfor.  Spørgsmålet havde til formål at skabe indsigt i, om respondenterne havde tænkt 

over, hvad der egentlig ligger i, at tilkendegive sådan en information på facebook.  

Fem ud af seks svarede bekræftende, og overordnet set er begrundelsen, at 

respondenterne gerne vil følge med i virksomhedens aktiviteter fordi, at virksomheden 

enten er blevet anbefalet af en ven eller at man har gode erfaringer med deres produkter. 

Den ene respondent, som ikke følger nogen virksomheder forklarede det med, at hun er 

ligeglad med virksomhedernes produkter og ikke kan overskue, at få synliggjort 

opslagene på sin nyhedsoversigt. At følge en virksomhed antages at kunne fortælle noget 

om, hvorvidt man er interesseret i virksomheden, og denne interesse kunne potentielt 

danne grundlag for en direkte henvendelse fra virksomheden. Ingen af respondenterne 

gør overvejelser omkring, hvilken signalværdi det har at følge en virksomhed.   

 

 



 65 

7. Spørgsmål: Er de registrerede oplysninger om jer selv korrekte på facebook? 

Spørgsmålet havde til formål at finde ud af, om respondenterne havde gjort sig 

overvejelser omkring, hvordan annoncøren gør brug af algoritmen i forhold til at 

fastsætte sin målgruppe, og hvordan disse oplysninger kan danne grundlag for 

reklameeksponering.   

Overordnet set er respondenterne tilbøjelige til at afgive korrekte oplysninger om dem 

selv, men det er meget forskelligt, hvilke oplysninger de vælger at dele, og hvilke 

oplysninger, de vurderer er alt for private. Fire ud af seks respondenter svarede, at de 

ikke ville dele hvilken by, de var fra, hvor halvdelen af gruppen var tilbøjelige til at dele, 

hvor man studerede. En af respondenterne skrev forkerte oplysninger om sig selv med 

følgende begrundelse: ”Jeg synes ikke at jeg behøver skrive noget om mig selv, fordi det 

ved mine venner godt”, og to andre respondenter gad ikke at udfylde de oplysninger, 

facebook bad dem om at oplyse, udover sit navn og fødselsdato. Den ene af 

respondenterne svarede hertil følgende: ”Jeg føler mig mindre udsat, når jeg ikke deler for 

mange oplysninger om mig selv”, og en anden respondent forklarede det med familie og 

venner tæt på hende kendte til disse oplysninger. Det bemærkelsesværdige ved svarene 

er, at ingen af respondenterne havde gjort sig nogle overvejelser omkring, hvordan deres 

registrerede oplysninger bliver brugt i markedsføringshenseende.     

 

8. Spørgsmål  Er I bekymrede for jeres privatliv, når I bruger facebook? 

Formålet med spørgsmålet var at få indsigt i de tanker, som respondenterne har gjort sig 

omkring deres privatliv. Dette skal bidrage til at belyse respondenternes forhold til deres 

privatliv med henblik på at vurdere om privatlivsbekymringer påvirker opfattelsen af 

spam.  

Fem ud af seks respondenter var bekymrede for deres privatliv. Bekymringen blev delvist 

begrundet i annoncer, som oftest fremvises i brugernes nyhedsoversigt på baggrund af 

deres Google-søgninger eller aktiviteter uden for facebook.  En af respondenterne 

begrundede sin bekymring med den snævre viden, vedkommende egentlig havde 

omkring internettet, og at dette havde en betydning for usikkerheden om privatlivet. 

Respondenten udtalte følgende: ”Jeg kan nogle gange godt føle, at der står en person 

derude, som holder øje med mine handlinger på min computer eller mobiltelefon og vil 
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bruge det imod mig,(…)Annoncerne der så dukker op på min facebook gør ikke den 

følelse bedre”. Respondent 4 gav også bekymring til udtryk: ” Jeg føler at nogen holder øje 

med mig på grund af alle de annoncer, der bliver vist frem på min profil, fordi det er ofte 

nogle annoncer fra en virksomhed hvis hjemmeside som jeg måske dagen eller timer 

forinden havde besøgt”.  

De sidste tre respondenter, som ligeledes var bekymret for deres privatliv på facebook og 

internettet generelt, havde alle det tilfælles, at de havde oplevet, at deres delte billeder 

blev “stjålet” og brugt af andre til eksempelvis oprettelse af datingprofiler. 

Respondenternes reaktioner kom således til udtryk: ”(…)Det fik mig til at tænke på, at 

man egentlig aldrig kan være sikker på hvor ens billeder eller oplysninger ryger hen, det 

er super skræmmende”, ”(…)De her billeder som blev sat ind internt i gruppen var meget 

private, det gjorde mig rigtig ubehageligt tilpas, at nogen havde fået adgang til dem. Det 

fik mig til at tænke, at jeg skal passe mere på med hvad jeg deler ud af”, og ”(…)det 

ødelægger min tillid til facebook og internettet og det er også derfor jeg er mere 

påpasselig med hvad jeg deler”. Den ene respondent som ikke var bekymret for sit 

privatliv forklarede at: ”(…)Jeg har ikke været ude for noget, som har vakt bekymring. Jeg 

tror det er en blanding af mange ting. Min profil er privat, jeg deler ikke særligt meget om 

mig selv og jeg har ikke flere hundred venner på facebook”.  

 

9. Spørgsmål: Er der nogle former for reklamer som I bliver særligt irriterede over 

på facebook? 

Spørgsmålet havde til formål at skabe indsigt i, om der er nogle reklamer, som skaber 

mere irritation på facebook end andre og hvorfor. 4 ud 6 respondenter finder annoncer 

mest irriterende. Respondent 1 forklarer irritationen med, at hun føler, der konstant er 

nogen, som vil sælge hende noget. Derudover kommenterer respondenterne, at 

annoncerne har fundet plads mange forskellige steder på mediet; i brugernes indbakker i 

Messenger, mellem vennernes delte historier samt i nyhedsoversigterne.  Respondent 1 

forklarer irritationen ved at hun ikke har bedt om reklameeksponeringen, og at hun selv 

vil styre, hvilke reklamer hun vil se.  Respondent 3 forklarer at hun opfatter annoncerne 

værende både godt og skidt, da mængden kan vække irritation, men at annoncerne til 

tider indeholder nogle gode tilbud, som gør at hun sparer penge. Respondent 5 giver 
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udtryk for irritation over annoncerne efter blot en Google søgning på nogle produkter, 

som han ikke har haft en intention om at købe.  

Respondent 4 har været ude for, at en virksomhed har kontaktet hende direkte over 

Messenger, efter at hun havde interageret med et af virksomhedens opslag. Hendes 

umiddelbare reaktion var, at hun fandt den direkte henvendelse upassende.  

Respondent 6 fandt pop up reklamer mest irriterende hvilket relaterede sig til, at de 

dukkede op mens vedkommende var igang med at se en video. Hun kommenterer 

irritationsmomentet med, at det er forstyrrende og at reklamen ikke kan fjernes, før der 

er gået eksempelvis 5 sekunder.   

 

10. Spørgsmål: Gør det nogen forskel for jer, at I har givet tilladelse til, at 

virksomheder kan sende jer reklamer? 

Spørgsmålet havde til formål at undersøge om et samtykke har en positiv indvirkning på 

respondenternes opfattelse over for direkte markedsføring.  

Fælles for alle respondenternes svar, er at samtykkebaserede reklamehenvendelser er 

mindre irriterende.  En af respondenterne svarer at han ”bliver mere irriteret” over mails 

som han ikke forventer at modtage fra en virksomhed, som han ”ikke vil have noget at 

gøre med”. Det forhold at man eksempelvis selv har tilmeldt sig nyhedsbreve, og at man 

nemt kan framelde det, gør at respondenten er mere tolerant overfor samtykkebaserede 

reklamehenvendelser. En anden respondent nævner at hun bl.a. har tilmeldt sig 

nyhedsbreve fra en plakatvirksomhed som hun minimum modtog to mails fra dagligt. Hun 

afmeldte sig nyhedsbrevet, da det blev irriterende med reklamerne som gentagende 

gange tilbød et ”3 for 2”-tilbud. Reklamerne blev efter respondentens opfattelse 

’’utroværdige’’, da der ”altid var tilbud på deres produkter”. Til gengæld var 

nyhedsbrevene fra et spa-sted ikke forstyrrende, fordi respondenten fik ”nogle gode 

tilbud en gang om måneden” og disse tilbud blev lavet specielt til deres medlemmer.  

Mængden af reklamerne kan være irriterende uanset om det er samtykkebaseret eller ej. 

Men samtykket et udtryk for, at man ønsker at se mails fra bestemte virksomheder, og 

alle andre uønskede mails er ”pisseirriterende”. Det vækker især irritation hos 

respondenterne, hvis de skal søge på noget i deres indbakker: ”fordi der er så mange 

irrelevante mails(...)”, og at det er: “svært at holde styr på dem og det fylder meget”.  
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3.2 Den forbrugeradfærdspsykologiske analyse og diskussion 

af spam på facebook 

I dette kapitel vil de empiriske fund analyseres. Analysen skal besvare spørgsmålet om 

facebookbrugere føler sig forstyrrede af uanmodede henvendelser på facebook, og om det 

har en sammenhæng med bekymringer for privatlivet. Analysen vil henvise til de 

teoretiske begreber og tidligere forskning, der er behandlet i afsnittet om det  teoretiske 

fundament.  

Analysen skal først gennemgå respondenternes opfattelse af påtrængende reklamer og til 

sidst deres overvejelser vedrørende privatliv.  Forskellige temaer vil udledes. 

 

3.2.1 Tema: Den generelle opfattelse af spam  

Respondenternes generelle og uforbeholdne holdning til spam var negativt ladet. 

Respondenterne skrev ord som “irriterende”, “forstyrrende”, “ingen tilladelse” 

og  “uønsket”.   

 

Deres generelle holdning til spam har dog ikke indflydelse på deres holdning til, at 

virksomheder også befinder sig på facebook. De kvalitative data viser, at respondenterne 

generelt set har en stor forståelse for virksomhedernes tilstedeværelse på facebook, og at 

virksomhederne udnytter muligheden for en mere målrettet markedsføringspraksis. 

Respondent 1 udtaler eksempelvis:   

 

“Hvor skulle man ellers sætte sine reklamer op henne som virksomhed? Altså hvis man sælger 

kvindesko, så skal man jo være der, hvor kvinderne er.” (Spørgsmål 3) 

 

Og respondent 5 udtaler:  

“Det er jo logisk at virksomhederne vil være der, hvor forbrugerne er.” (Spørgsmål 3) 
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Respondent 6 udtaler følgende:   

“(...)det er jo nemt for virksomhederne at gøre det på facebook, og derfor forstår jeg, hvorfor det er 

attraktivt.” (Spørgsmål 3)  

 

Respondenternes forståelse for virksomhedernes tilstedeværelse på det sociale medie 

underminerer dog ikke frustrationen over reklameeksponeringen, da samtlige 

respondenter udover respondent 3 gav udtryk for frustrationer over reklamemængden. 

Kritikken går hovedsageligt på fremvisning af annoncer. Respondent 6 udtalte 

eksempelvis følgende:  

 

“(...)det er skummelt og uhyggeligt som en forbruger, at der er en, som kan sidde og bruge mig som  

målskive for reklamen.” (Spørgsmål 3)  

 

Respondent 2 formulerede sin holdning til virksomhedernes tilstedeværelse således:   

 

“(...)Jeg ville dog ønske man som virksomhed gjorde mere ud af at tænke over hvor meget og hvad, 

man reklamerer for. Personligt får jeg et dårligere billede af virksomheden end egentlig at synes 

mere godt om dem, fordi mængden er frustrerende.” (Spørgsmål 3) 

 

Det bemærkelsesværdige ved de kvalitative data er, at respondenterne udviser meget 

stærke, negative følelser over for annoncer, og man skulle således tro, at de ikke ville 

reagere på reklamerne. Det viser sig imidlertid, at 4 ud af 6 respondenter har foretaget et 

køb på baggrund af annoncerne, hvilket taler for, at der hersker en uoverensstemmelse 

mellem respondenternes negative holdning til annoncerne og deres interaktion med dem. 

Følgende afsnit skal forsøge at forklare, hvorfor respondenterne ikke handler i 

overensstemmelse med deres opfattelser af reklamer.  

 

”Perceived intrusiveness”  

Det, som skaber forstyrrelser ved reklameeksponeringen er ifølge respondenterne 

hovedsageligt mængden af reklamerne. Derudover har det også en betydning for 

irritationsmomentet, om reklameindholdet er relevant for slutmodtageren, og i hvilken 

forbindelse reklamen fremvises. Respondenterne kommenterer, at når de først har søgt 

på nogle produkter udenfor facebook, så oplever de en vedvarende reklameeksponering i 
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form af annoncer.   

 

Respondent 1 kommenterer eksempelvis:   

“Jeg kan godt blive meget irriteret over annoncerne på facebook, fordi jeg føler at der 

konstant er nogen, der prøver at sælge mig noget. Hvis jeg har købt noget fra Sportmaster 

eller besluttet mig for ikke at købe noget alligevel, så vælter det alligevel ind.” (Spørgsmål 9) 

 

Og respondent 5 udtaler at:  

”Jeg synes det er rigtig irriterende, når en annonce bliver vist i min nyhedsoversigt efter jeg 

har søgt på noget bestemt på Google, som jeg ikke har købt men bare søgt på.”  

(spørgsmål 9) 

 

I denne forbindelse opleves “perceived intrusiveness” ved, at respondenterne ikke har 

anmodet om henvendelserne, og at reklamerne ikke har nogen relevans for dem. Dette 

bevirker, at reklamerne opleves mere påtrængende. En af algoritmens væsentligste 

funktioner er at rangere indhold såsom annoncer højt oppe i brugerens nyhedsoversigt. 

Algoritmen kan ikke fange, om brugeren har foretaget et køb, eller om brugeren stadig er 

interesseret i produktet efter internetsøgningen, og ved begge situationer vil 

reklameeksponeringen på Facebook være irrelevant for modtageren.  

 

Respondent 2 udtaler følgende:   

 

”(…) Jeg skal nok selv søge på nogle produkter, hvis jeg har brug for noget. Det er også 

derfor jeg ikke bryder mig om annoncerne, fordi de er jo over det hele, engang var de kun i 

nyhedsoversigten og jeg har lagt mærke til, at annoncerne er på Messenger nu også 

(spørgsmål 9)”  

 

Respondent 6 fremhæver pop-up reklamerne på facebook:  

”Jeg bliver rigtig irriteret over de der pop-up reklamer som dukker op når jeg ser en video på 

facebook med min halvandet år gamle søn(…)” 
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Respondenternes udtalelser vidner om, at når de vedvarende står over for situationer, 

hvor de skal tage stilling til, om de vil købe et produkt eller ej, og bliver forstyrret i en 

igangværende aktivitet, skaber det forstyrrelser i deres kognitive processer (Morimoto og 

Chang 2006). Det gives til udtryk hos respondenterne ved, at reklamer efterhånden 

fremvises forskellige steder på facebook, eksempelvis når brugerne er igang med at skrive 

med deres venner på Messenger, tjekker deres nyhedsoversigter, eller netværkets 

“historier”.    

   

Der hersker også en positiv opfattelse af annoncerne på facebook. Respondent 3 udtaler 

eksempelvis følgende:   

 

“(...)men andre gange bliver jeg mindet om nogle gode tilbud på en hjemmeside, som jeg har 

besøgt, og også nogle lignende produkter, som har gjort at jeg har sparret penge på nogle 

produkter jeg alligevel skulle købe i butikkerne.” (Spørgsmål 9) 

 

Algoritmerne på facebook kan således ramme rigtigt i forhold til brugerens 

købspræferencer. I det konkrete tilfælde foretog respondent 3 et køb på baggrund af 

nogle økonomiske incitamenter. Dette understreger, at blandt andet relevans er en 

væsentlig faktor set i forhold til forbrugerens opfattelse af markedsføringsindholdet. Når 

en annonce opfattes positivt på facebook, er der således en større chance for at 

forbrugeren interagerer med reklamen. Dette ses især ved respondenternes svar på, om 

de har købt noget fra en virksomhed, som har henvendt sig til dem, da halvdelen af 

respondenterne havde foretaget et køb på baggrund af nogle tilbud, og fordi produkterne 

sagde dem noget. Set i lyset af teorien om “perceived intrusiveness” kan en uanmodet 

kommerciel henvendelse føles mindre indgribende i forbrugerens kognitive processer og 

i kraft heraf formindske følelsen af påtrængenhed, da reklameindholdet har en værdi for 

modtageren. Graden af psykologisk reaktans mindskes også, da undersøgelsen vidner om, 

at respondenterne bliver mindre oprørte over relevante reklamer, da de handler i 

overensstemmelse med annoncørernes intentioner ved at foretage et køb. 
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3.2.2 Tema: Målrettede reklamer, som opstår uden for ens kontrol er 

påtrængende og skaber irritation  

I forbindelse med åbningsspørgsmålet skrev respondenterne ord som “ingen tilladelse”, 

“unødvendigt” og “uønsket”. Disse negativt ladede ord signalerer, at respondenternes 

holdning til spam kan have en sammenhæng med, hvorvidt de kan kontrollere 

reklameeksponeringen. Et tema som kan udledes er, at reklamer som opstår uden for en 

persons kontrol, virker mere påtrængende og skaber irritation. Samtlige respondenter 

var af den holdning, at pop-up reklamer på facebook er  mest irriterende. Respondent 1 

bliver eksempelvis provokeret, da hun selv vil have kontrol over, hvad hun vil se. 

Respondent 6 mener, at de er meget forstyrrende, når hendes søn er i gang med at se 

noget på facebook og sammenligner det med,  at det ville svare  til, at: “man var tvunget til 

at slukke for tv’et i 5 sekunder”.  

Respondenterne gav i interviewet ikke udtryk for, at de har foretaget et køb i de 

situationer, hvor de har følt sig meget generede af påtrængende reklamer. Dette gives 

især til udtryk, når respondenterne bliver eksponerede for pop-up reklamer på Facebook, 

da de ihærdigt prøver at klikke sig væk fra reklameeksponeringen. Sammenholder man 

det med Edward et al. (2002) resultater kan man forklare dette med, at 

irritationsmomentet opstår, som følge af at man er midt i en aktivitet, som bliver 

forstyrret af pop-up reklamer, som man ikke kan kontrollere, fordi man først kan 

disponere over dem, efter der er gået et antal sekunder. Den undgåelsesadfærd, som 

forbrugerne udviser i sådan en situation over for reklamehenvendelsen, kan forklares ved 

Brehms teori om psykologisk reaktans; dvs. hvor respondenterne står i en situation, hvor 

de ønsker at genvinde kontrollen over reklamehenvendelsen. Udfaldet af 

undgåelsesadfærden bliver, at forbrugeren handler mod virksomhedens interesser ved at 

ignorere reklamerne. 

 

Udover pop-up reklamer er det facebooks øvrige annoncer i nyhedsoversigten og 

virksomheders uanmodede reklamehenvendelser i indbakken, som skaber mest 

irritation. I forhold til virksomheders uanmodede kontakt siger respondent 4 

eksempelvis, at:   
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”Jeg har været ude for at en slikbutik som jeg følger, har taget kontakt til mig over 

Messenger, efter jeg havde syntes godt om og kommenteret et opslag fra dem(…). 

Butiksejeren mindede mig om, at de havde et begrænset parti tilbage. Jeg har stillet butikken 

et spørgsmål nogle måneder forinden vedrørende nogle kager fra USA som de havde fået på 

lager, som jeg ville købe til min lillebror. Det syntes jeg var upassende og jeg svarede ikke 

tilbage.” 

 

Det bliver ikke nærmere uddybet, hvorfor respondenten er af den opfattelse, at det er 

“upassende” at en slikbutik, som vedkommende har syntes godt om, sender hende en 

direkte besked i markedsføringsøjemed. Morimoto & Chang (2006) fremhæver, at 

uanmodede e-mails virker mindre påtrængende, hvis forbrugerne tidligere har været i 

kontakt med virksomheden. Dette gjorde sig imidlertid ikke gældende for respondent 4 i 

det konkrete tilfælde, da dét at interagere med virksomhedens opslag eller tidligere at 

have haft kontakt med virksomheden, ikke formilder graden af oplevet påtrængenhed, da 

respondenten mene, at det var upassende.  

 

Respondenterne deler samme holdning om, at der er forskel på, om uanmodet 

kommerciel markedsføring bliver sendt til deres Messenger eller deres e-mail. 

Eksempelvis nævner respondent 1, at hun ville blive “mere irriteret” over 

indbakkebeskeder på sin Messenger, “fordi så er jeg nødt at slette beskeder for at kunne 

skrive ordentligt med mine venner.” Beskeder i e-mailindbakken gør ikke så meget, da 

den i forvejen bliver “spammet” med alle de reklamehenvendelser, som hun har “signet” 

op til. Respondent 4 giver udtryk for, at hendes profil kun bliver brugt til socialierings- og 

underholdningsformål, og respondent 1 modtager sjældent en SMS, da kontakten til 

vennerne hovedsageligt foregår på Messenger. Svarene vidner om, at formålet med at 

bruge facebook og at have en vis kontrol over henvendelserne, så deres formål med 

brugen af mediet ikke udskydes, har en væsentlig betydning for opfattelsen af 

reklamerne.  
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3.2.3 Tema: Målrettede reklamer, som opstår inden for ens kontrol er 

ikke påtrængende 

Blandt respondenterne var holdningen til samtykkebaseret reklame positiv til 

sammenligning med uanmodede henvendelser (spam). Det kan forklares ved, at 

respondenterne gør sig nogle overvejelser omkring, hvad de ønsker at modtage af 

reklameindhold, som giver en følelse af at have kontrol over hvilke reklamer, man vil 

eksponeres for på baggrund af ens interesser. Det giver en vis værdi og relevans for 

forbrugeren, som påvirker modtagerens tilgang til reklamen. Derudover viser 

undersøgelsen, at det har en væsentlig betydning for følelsen af at være i kontrol ved 

samtykkebaseret markedsføring, at forbrugeren hurtigt og nemt kan frabede sig reklamer 

fra den pågældende virksomhed. Respondent 1 udtalte som et eksempel herpå følgende: 

 

“(...)det er fint fordi jeg tilmelder jo mig selv, og jeg kan altid super nemt framelde det, så 

klikker jeg lige på linket i e-mailen og så er man afmeldt”. 

(spørgsmål 10) 

 

Ved samtykkebaseret markedsføring kan følelsen af kontrol dog udfordres. 

Undersøgelsen viser nemlig, at en ukontrolleret mængde af henvendelser skaber 

irritationsmomenter på trods af, at der er givet et samtykke. Henholdsvis respondent 5 og 

2 udtaler følgende:  

 

”(…)Jeg har givet samtykke til at modtage reklamer, og så har jeg jo selv bedt om det, så det 

er noget jeg gerne vil se. Det gør mig mere tålmodig i forhold til alt det, jeg modtager. Men 

jeg får det ofte i så store mængder, så jeg anser det faktisk for at være spam. I 

nyhedsbrevene står for eksempel nu er vores vinterkollektion ude, men man ved jo godt 

hvornår man skal kigge på vinterfrakker.” (spørgsmål 10) 

 

”(…)Hvis jeg skal søge på noget i min mailindbakke er det super besværligt fordi der er så 

mange mails som er irrelevante for mig. Jeg har mange gange afmeldt nyhedsbreve af den 

grund” (spørgsmål 10) 

 



 75 

Hvis modtageren føler, at virksomheden sender en ukontrolleret mængde af reklamer, 

kan det således give en følelse af, at samtykkebaserede henvendelser er spam. Det kan på 

baggrund heraf udledes, at et forudgående samtykke til markedsføring er en måde at føre 

kontrol over, hvilke virksomheder som kan henvende sig, men ikke hvor meget, man skal 

eksponeres for. Undersøgelsen viser derudover også, at når respondenternes følelse af at 

være i kontrol udfordres til et vist punkt, eksempelvis ved at modtageren mener, der er en 

alt for stor mængde af sendte e-mails, så handler de ved at framelde sig nyhedsbreve. 

Frameldelse af nyhedsbreve er et udtryk for psykologisk reaktans, da respondenterne 

føler et behov for at genvinde kontrollen over den store reklamemængde, ved helt at 

forhindre virksomheden i fremtidigt at sende reklamer.   

 

3.2.4 Tema: Bekymringer om privatlivet  medfører en øget “perceived 

intrusiveness” 

Alle respondenterne udviser i en eller anden grad bekymringer for deres privatliv på 

facebook. Respondenterne giver udtryk for, at det er et ukontrolleret miljø, hvor man ikke 

altid kan styre, hvem der deler ens uploadede billeder eller registrerede oplysninger. En 

af de faktorer, som fremprovokerer bekymringerne for privatlivet hos respondenterne er, 

at de føler sig overvåget. Respondent 3 udtalte:   

 

“Jeg kan nogle gange godt føle at der står en person derude, som holder øje med mine handlinger på 

min computer eller mobiltelefon.” (Spørgsmål 8) 

 

Respondent 4 svarede efterfølgende at: 

“Jeg føler nogle gange at nogle holder øje med mig på grund af alle de annoncer, der bliver vist frem 

på min profil, fordi det er ofte nogle annoncer fra en virksomhed hvis hjemmeside som jeg måske 

dagen eller timer forinden havde besøgt”. (Spørgsmål 8) 

 

Når respondenterne føler sig overvåget, må det forstås som, at de ikke føler sig alene, 

hvilket fremprovokerer en følelse af, at der sker en indgriben i deres online privatliv. 

Forstyrrelser i respondenternes privatliv kan også forklares ved, at de ikke har haft nogen 
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reel kontrol over fremvisningen af annoncerne. Det er ved fremvisningen af annoncer, at 

brugerne bliver bekymrede omkring de informationer, som står tilgængelige om dem 

forud for henvendelsen. Det bekræfter Morimoto og Macias (2009) konklusion om, at 

forstyrrelser i privatlivet også skal forstås som at have en vis kontrol over private 

oplysninger, såsom ens onlineaktiviteter i dette tilfælde. Reklamerne opfattes i den 

forbindelse som værende påtrængende, da respondenterne ikke har givet nogen tilladelse 

til den uanmodede kommercielle henvendelse fra virksomheden. Respondenternes svar 

afspejler ligeledes, at uvisheden omkring algoritmens funktion og internettets tekniske 

opbygning har en væsentlig betydning for, hvordan reklamer opfattes set i forholdet til 

ens privatliv. Respondent 3 udtaler:  

 

“(...)Men jeg ved jo heller ikke særligt meget om internettet, og jeg tror helt bestemt det har en 

betydning for usikkerheden for mit privatliv.“ 

 

Facebooks algoritmer nævnes kun en enkelt gang af respondent 1 i interviewet, og der 

blev ikke reageret eller kommenteret på det efterfølgende af de andre respondenter, 

hvilket indikerer, at respondenterne ikke helt forstår den bagvedliggende proces før 

fremvisningen af annoncer. Respondent 1 udtalte følgende om algoritmen:   

 

“(...)dét som er skræmmende, er de algoritmer, man ender i, når man først har trykket på 

noget”. (Spørgsmål 3) 

 

I forhold til spørgsmålet om respondenterne følger en virksomhed (spørgsmål 6), havde 

ingen af respondenterne overvejet, om denne tilkendegivelse kunne have en betydning 

for at danne grundlag for en målrettet reklame. Ikke engang respondent 4, som tidligere 

havde været ude for at modtage en besked på sin indbakke fra en virksomhed, hun følger, 

(spørgsmål 9), havde gjort sig nogle overvejelser omkring, om hun skulle stoppe med at 

følge virksomheden efter en henvendelse på indbakken.   

 

Respondent 1 svarede eksempelvis:  
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“Det er meget overfladisk det hele, jeg har egentlig ikke tænkt over hvorfor jeg følger en virksomhed.” 

(Spørgsmål 6)   

 

Derudover tester interviewerne respondenternes overvejelser omkring de oplysninger, 

de registrerer om dem selv, og om de har gjort nogle overvejelser omkring, hvad de kan 

bruges til for andre end private brugere. Baggrunden for dette er, at facebooks algoritme 

dels virker på baggrund af brugerens aktiviteter- og registrerede oplysninger142. Ingen af 

respondenterne har gjort sig nogle overvejelser omkring, hvordan deres registrerede 

oplysninger kan bruges i markedsføringshenseende. Annoncerne er en af de 

reklametyper, som vækkede mest frustration, og respondenterne kommenterer, at 

reklameeksponeringen og måden hvorpå den foregår på, skaber bekymringer for deres 

privatliv. Facebook tilbyder brugerne annonceindstillinger, som gør det muligt for dem at 

skjule annoncer.  Ingen af respondenterne havde gjort sig overvejelser omkring, hvordan 

de kan skjule annoncer. Set i forhold til teorien om psykologisk reaktans, vil man således 

tro, at brugerne vil føle en trang til at genvinde kontrollen over privatlivet i medfør af 

bekymringerne for deres privatliv. Helt konkret kunne brugerne indstille annoncerne for 

at undgå eksponeringen heraf. Brugerne kunne også enten registrere ukorrekte 

oplysninger om dem selv eller ikke udfylde alle oplysningerne, da algoritmen til dels 

virker på baggrund heraf. Det kan udledes, at respondenterne ikke helt forstår, hvilke 

konsekvenser deres handlinger har, for de oplevede forstyrrelser, der sker i deres online 

privatliv. Derudover handler respondenterne ikke i forhold til at komme bekymringerne 

til livs, hvilket ikke stemmer overens med teorien om psykologisk reaktans.    

 

3.3 Delkonklusion 

Den kvalitative undersøgelse viser først og fremmest, at facebookbrugere bliver 

forstyrrede af spam. Nogle af de faktorer, som kan forklare forstyrrelserne er omfanget 

af reklameeksponeringen, da brugerne konstant skal tage stilling til forskellige 

                                                 
142 Se afsnit 2.2.3:” Facebooks algoritme” 
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reklamer.  Brugernes overordnede formål med at være på facebook er at have kontakt til 

venner og familie, og forstyrrelseselementet opstår som følge af, at formålet forsinkes. 

 

Ved samtykkebaseret markedsføring opfattes reklameeksponeringen positivt, da 

forbrugerne har haft en kontrol over henvendelserne. En for stor mængde af 

reklamehenvendelser kan udfordre følelsen af at være i kontrol og opfattes som spam.  

 

Undersøgelsen kan desuden bekræfte, at uønskede reklamers påtrængende karakter 

skaber forstyrrelser, og har en sammenhæng med bekymringer for privatlivet og 

reklameindholdets relevans. Facebook kan opfattes som værende en del af brugernes 

privatliv. Bekymringerne for privatlivet udspringer delvist af, at brugerne ikke føler, de 

har fuld kontrol over billeder eller oplysninger, men også at de føler sig overvåget i 

forhold til deres onlineaktiviteter uden for facebook. Brugerne forstår ikke helt hvordan, 

de målrettede reklamer genereres, hverken inden for eller uden for facebook. Derudover 

viser undersøgelsen, at respondenterne ikke handler i overensstemmelse med teorien om 

psykologisk reaktans i forhold til bekymringerne for privatlivet.  
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4. Integreret analyse   

Den  retspolitiske vurdering vil tage afsæt i resultaterne fra den juridiske- og økonomiske 

analyse med henblik på at vurdere, om en opt-out-model gældende for henvendelser på 

facebook ville være egnet til at sikre formålet med MFL § 10. Vurderingen vil foretages ud 

fra et forbrugersynspunkt på baggrund af de indsigter, der er opnået i forbindelse med 

den kvalitative undersøgelse i den økonomiske analyse, som opridser de 

problemstillinger, som facebookbrugerne oplever i forhold til virksomhedernes 

tilstedeværelse på facebook.   

 

4.1 Analyse af mulighederne for at frabede sig markedsføring på facebook  

Hvis en virksomhed retter direkte henvendelse til en fysisk person påhviler dem en 

oplysningspligt, hvor modtageren skal oplyses om retten til let og gebyrfrit at frabede sig 

markedsføring jf. MFL § 10, stk. 6.  I vurderingen af om facebookbrugerne har 

mulighed for let at frabede sig markedsføring, vil indgå, om brugerne kan frabede sig 

markedsføring som minimum via samme kommunikationstjeneste. Derudover skal 

muligheden for at frabede sig fremtidig markedsføring fremgå tydeligt, og oplysningen 

skal ikke være vanskelig for forbrugeren at tilegne sig.   

 

Notifikationer  

Hvis en facebookbruger modtager en notifikation, har vedkommende mulighed for at 

fjerne notifikationen fra indbakken og slå fremtidige notifikationer på det specifikke 

opslag fra. Billede 3 og 4 er eksempler på, hvordan facebookbrugeren kan administrere 

indholdet i notifikationsindbakken, i de situationer hvor brugeren er blevet ”tagget” i et 

opslag, og hvor brugeren får en invitation til at ”synes godt om” en facebookside.  
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Billede 3 

 

Billede 4 

 

Messenger – indbakkebeskeder   

Hvis en facebookbruger modtager en indbakkebesked fra en erhvervsdrivende, muliggør 

facebooks tekniske indretning, at man kan blokere beskederne hidrørende fra afsenderen. 

Derudover kan brugeren blokere virksomheden helt med den effekt, at brugeren ikke ser 

indhold, som stammer fra virksomheden. Se billede 5 som et eksempel herpå.   
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Billede 5  

Opslag  

Når en facebookbrugers netværk interagerer med opslag, som synliggøres i 

nyhedsoversigten, har brugeren mulighed for at sortere de opslag fra, som vedkommende 

ikke ønsker at se. Brugeren har mulighed for både at skjule specifikke opslag og alt 

indhold hidrørende fra facebooksiden eller afsenderen, hvilket også gør sig gældende ved 

opslag på brugerens timeline, som illustreret nedenfor på billede 6.   

 

Billede 6 

 

4.1.2 En vurdering af, om facebooks tekniske indstillinger kan være nok til at 

opfylde formålet med opt-out-ordningen  

Ovenstående gennemgang er et udtryk for at facebookbrugerne har rig mulighed for at 

sortere mellem ønsket og uønsket indhold ved at skjule opslag eller ved blokering af 

afsenderen. Det afspejler, at de til en vis grad har mulighed for at kontrollere deres 

privatsfære. Spørgsmålet er imidlertid om facebooks tekniske indstillinger for at 

begrænse eller udelukke virksomhedernes henvendelser, kan være tilstrækkelig til at 

opnå formålet med opt-out-ordningen, dvs. til at frabede sig markedsføring.  I relation til 

muligheden for at frabede sig markedsføring på en let og gebyrfri måde, skal det som 

minimum kunne foregå via samme kommunikationstjeneste. Hvis en virksomhed 
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henvender sig til en brugers indbakke, vil det ikke være forbundet med store 

vanskeligheder for brugerens mulighed for at frabede sig markedsføring direkte i en 

indbakkebesked, eller hvor virksomheden eksempelvis tilføjer et afmeldingslink.

 Når en facebookbruger modtager en notifikation med eksempelvis en invitation til at 

”synes godt om”, fremgår det ikke tydeligt af notifikationsindbakken, at den kan fjernes. 

Brugeren har ikke mulighed for at frabede sig alle notifikationer fra den erhvervsdrivende 

via notifikationsindbakken. Brugeren har dog mulighed for at skrive direkte til den 

erhvervsdrivende. Hvis notifikationen linker videre til den erhvervsdrivendes opslag, 

eksempelvis ved at brugeren bliver tagget af den erhvervsdrivende eller sit netværk på et 

opslag, så kan brugeren frabede sig markedsføringen enten i kommentarfeltet eller ved at 

skrive direkte til den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende kunne også inddrage et 

afmeldingslink som en del af teksten til opslaget.  

Problemerne kan opstå i forhold til den erhvervsdrivendes pligt til på en tydelig og 

forståelig måde, at gøre modtageren bekendt med retten til at frabede sig markedsføring. 

Det kan ikke lægges til grund, at alle brugere har kendskab til de forskellige tekniske 

muligheder for at kontrollere modtagelsen af indhold og henvendelser. De tekniske 

muligheder for at begrænse modtagelsen af markedsføringsindhold kan ikke stå alene i 

forhold til opfyldelsen af formålet med MFL § 10, stk. 6. Det er stadig den 

erhvervsdrivendes ansvar, at gøre det let for brugerne at frabede sig markedsføring. For 

nogle brugere kan det måske være vanskeligt at tilegne sig viden omkring de forskellige 

indstillinger på facebook, da opslagsindstillingerne ikke umiddelbart fremgår tydeligt, se 

markeringen på billede 7.  
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Billede 7   

4.1.3 Opt-in eller opt-out-løsning på facebook ? 

  

Opt-in-løsningen i MFL § 10, stk. 1 er begrundet i hensynet til at beskytte forbrugere, 

erhvervsdrivende og offentlige myndigheder mod at blive overbebyrdede med uønskede 

uanmodede henvendelser. Derudover har det også haft betydning for valget af en opt-in-

løsning, at elektronisk post er en billig og nem kommunikationsform, og dermed kan 

resultere i en øget reklamemængde. En øget reklamemængde kan virke generende, påføre 

modtageren omkostninger, og lægge beslag på modtagerkapaciteten og dermed hindre 

modtageren i at modtage andre e-mails.  Ved vurderingen af en opt-out-løsning ville være 

mest velegnet til at sikre modtageres retsbeskyttelse, skal det undersøges om 

henvendelserne på facebook udgør en byrde for modtageren.  

Da kommunikationsmetoderne på facebook har forskellige karakteristika, vil vurderingen 

inddrage overvejelser om, hvorvidt markedsføringshenvendelserne gemmes eller blot 

præstenteres for brugeren.   

Den kvalitative undersøgelse viser, at det især er annoncer i nyhedsoversigten, som kan 

virke generende. Undersøgelsen påviser, at det kan have sammenhæng med 

privatlivsbekymringer, da brugerne enten føler, at deres onlineaktiviteter bliver 

overvåget, eller grundet markedsføringens uønskede karakter. Annoncer, som 

præsenteres i nyhedsoversigten er ikke fastplacerede og vil forsvinde på et tidspunkt, og 

kræver dermed ikke en handling fra brugeren. På baggrund af det kan annoncer i 

nyhedsoversigten ikke anses for at være ligeså byrdefulde, som indbakkebeskeder, da de 

ikke har blivende karakter. Derudover har brugerne mulighed for at foretage indstillinger 

med henblik på at kontrollere hvilke annoncer, der skal fremvises i deres nyhedsoversigt. 

Det skal imidlertid bemærkes, at undersøgelsen giver udtryk for, at respondenterne ikke 

er bekendte med annonceindstillingerne på facebook og at den erhvervsdrivende stadig 

ville bevare sin oplysningspligt i henhold til MFL § 10, stk. 6.   
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Endvidere kan det tillægges betydning for vurderingen af den mest optimale ordning for 

annoncer, at brugerne har samtykket til, at annoncer vil fremgå af deres nyhedsoversigt 

sammen med anden algoritmestyret indhold. Det fremgår eksempelvis af 

tjenestevilkårerne, at brugen af facebook forudsætter brugerens accept af, at der kan 

vises relevante annoncer, og brugerens data ikke bliver givet direkte til virksomhederne, 

men at de bliver behandlet af facebook i forbindelse med leveringen af 

annoncetjenesten143. Da målretningen af annoncerne sker på baggrund af algoritmen og 

kun delvist påvirkes af virksomheden, vil spørgsmålet bero på, om en opt-out-løsning for 

annoncer overhovedet ville kunne praktiseres henset til at erhvervsdrivende ikke har 

direkte kontrol med den.  

Henvendelser over beskedindbakken eller facebookbrugerens tidslinje bliver gemt indtil 

brugeren selv sletter dem.  Det kan sammenlignes med elektronisk post, hvor det 

byrdefulde moment består i de lagrede beskeder og overbebyrdede indbakker, som 

kræver en tidskrævende oprydningsindsats.  Den kvalitative undersøgelse viser, at 

beskedindbakken er blevet en integreret del af brugernes privatsfære, og at facebook i 

højere grad har erstattet brugen af traditionelle elektroniske kommunikationstjenester, 

såsom SMS, opkald og e-mail til at tage den sociale kontakt med mennesker. 

Undersøgelsen viser, at der kan være forskel på hvordan brugere reagerer på uanmodede 

henvendelser, alt efter hvortil den erhvervsdrivendes henvendelse sker. Det kan have 

sammenhæng med oprydningsarbejdet i indbakkerne, og brugernes formål med at bruge 

de forskellige tjenester.  Facebook bruges til at tage kontakt til brugernes netværk, hvor e-

mailtjenesten bruges til blandt andet at følge op på virksomheders nyhedsbreve og til at 

ordne praktiske ting.   

En opt-out-løsning for henvendelser via indbakkebeskeder og direkte opslag på 

brugerens tidslinje kan anses for at være utilstrækkelig til styrkelsen af privatlivets fred. 

Afstanden mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren er blevet mindre, og kan 

potentielt resultere i flere markedsføringshenvendelser, som brugerne skal tage stilling 

                                                 
143 Facebook: Tjenestevilkår, besøgt november 2019: https://www.facebook.com/legal/terms 
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til. I forlængelse heraf viser den kvalitative undersøgelse, at forstyrrelse af privatsfæren 

opstår på henvendelsestidspunktet, hvor brugere bliver distraheret ved deres 

igangværende aktiviteter eller tiltænkte formål. Under antagelse af at facebookindbakken 

er en del af brugernes privatsfære, ville en opt-out-løsning underminere brugernes ret til 

privatlivets fred, da de ikke kan udøve forudgående kontrol over hvilke henvendelser, 

som de vil modtage. Ved en opt-in-løsning ville en bruger både have kontrol med 

afsendelse og modtagelse af direkte markedsføringshenvendelser, da direkte 

markedsføring ville kræve et forudgående samtykke. En opt-in-løsning i forhold til mere 

direkte kommunikationsformer på facebook, såsom indbakkebeskeder og opslag på 

tidslinje, ville styrke beskyttelsen af privatlivets fred, da brugeren får øget kontrol over 

sin privatsfære.   

 

4.2 Delkonklusion  

Facebook er indrettet med mange tekniske indstillinger, som brugeren kan anvende til 

kontrol og begrænsning af uanmodede henvendelser på facebook. Notifikationer kan 

fjernes, skjules, fremtidige opslag for opslag kan forhindres og virksomheden kan 

blokeres for enhver kontakt med facebookbrugeren.  På baggrund af analysen kan det 

konkluderes, at de tekniske indstillinger kan fungere supplerende til formålet om at 

beskytte privatlivets fred ved at sikre retten til at kunne frabede sig markedsføring, da 

facebookbrugerne via de tekniske indstillinger kan øve indflydelse på hvilke fremtidige 

henvendelser, som ønskes.  I lyset af at MFL § 10, stk. 6 pålægger erhvervsdrivende en 

pligt til at informere modtagerne om retten til at frabede sig markedsføring og at det skal 

foregå ”let og gebyrfrit” igennem minimum samme kommunikationsform er der visse 

kommunikationsformer på facebook, som er mere velegnede til at opfylde dette krav. I 

forhold til notifikationer kan man eksempelvis ikke frabede sig alle fremtidige 

notifikationer fra den erhvervsdrivende, men modtageren ville i teorien kunne frabede sig 

markedsføring over indbakken. Det ville blot ikke opfylde kravet om, at det skal kunne 

ske gennem samme kommunikationsform. Markedsføring via indbakkebeskeder, 
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kommentarer og opslag på tidslinjen ville kunne frabedes via samme 

kommunikationsform.  

 

Til sikring af brugernes privatsfære bør valget mellem en opt-in eller opt-out-løsning tage 

udgangspunkt i, hvilken byrde kommunikationsformerne kan udgøre for brugere på 

Facebook. En opt-out-løsning, kan anskues ikke at være tilstrækkelig til styrkelsen af 

retten til privatlivets fred i forhold til indbakkebeskeder og direkte opslag på brugerens 

tidslinje, da brugerne ikke ville have kontrol med både afsendelsen og modtagelsen af 

henvendelser. Omvendt ville en opt-in-løsning give fuld kontrol over privatsfæren, da 

brugeren forudgående for en henvendelse har taget stilling til om henvendelser fra 

virksomheden er ønskede. Til støtte for at opt-in-løsning bør gælde for de direkte 

kommunikationsformer på Facebook har den kvalitative undersøgelse vist, at 

indbakken/messenger er blevet en stor del af privatsfæren. Messenger bruges i langt 

højere grad til at etablere social kontakt frem for den traditionelle e-mailkommunikation.  
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Konklusion  

Erhvervsdrivendes uanmodede henvendelser på sociale medier til danske forbrugere kan 

omfattes af MFL § 10. På baggrund af den juridiske analyse, kan virksomhedernes 

beskeder på sociale medier ikke omfattes af spamforbuddet i MFL § 10, stk. 1, da 

beskederne ikke opfylder betingelsen om, at meddelelserne sendes over et offentligt 

kommunikationsnet i medfør af MFL § 2, nr. 15, da sociale medier ikke kan karakteriseres 

som en elektronisk kommunikationstjeneste i telerettens forstand. Visse 

henvendelsesformer kan dog omfattes af opsamlingsbestemmelsen i MFL § 10, stk. 4-6, da 

henvendelserne kan danne grundlag for en direkte henvendelse med henblik på direkte 

markedsføring.  

 

Et af formålene med spamforbuddet har været at sikre retten til privatlivets fred ved 

uanmodet kommunikation med henblik på direkte markedsføring i den elektroniske 

kommunikationssektor. En øget reklamemængde er generende og kan lægge beslag på 

modtagerkapaciteten i indbakker ifølge de danske lovforarbejder. Den kvalitative 

undersøgelse havde til formål at belyse, om disse problemer hersker på facebook. 

Undersøgelsen vidner om, at facebookbrugerne føler sig forstyrrede af uanmodede 

henvendelser på facebook, og at det har en sammenhæng med henholdsvis 

bekymringerne for privatlivet og de reklamer, som opstår uden for modtagerens kontrol. 

Det store omfang af reklamer, og måden hvorpå visse reklamehenvendelser, såsom 

annoncer, genereres, skaber irritation og opfattes påtrængende, da respondenterne føler, 

at de ofte skal tage stilling til forskellige reklamehenvendelser.  

 

Annoncer er specielt forstyrrende, da brugerne føler, at deres onlineaktiviteter overvåges. 

Kontrollen over hvilke markedsførings-henvendelser, forbrugeren vil udsættes for, har 

således en stor betydning for, hvornår bekymringerne for privatlivet opstår. Den 

økonomiske analyse afdækker således de faktorer, som bevirker at forbrugerne bliver 

generede af spam, og hvorfor de oplever spam som en indtrængen i deres privatliv. For at 

sikre brugernes ret til privatliv og undgå privatlivsbekymringer ville en opt-in løsning 

være mest hensigtsmæssig  
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Den kvalitative undersøgelse viser endvidere, at bekymringer for privatlivet opstår på 

henvendelsestidspunktet, og da en opt-out ordning formodes at medføre flere direkte 

henvendelser med henblik på direkte markedsføring, vil det forstærke denne bekymring. 

Brugerne vil ikke have fuld kontrol over hvilke henvendelser, de modtager. En opt-in 

løsning på sociale medier vil således styrke retten til privatliv, da brugerne har mere 

kontrol over privatsfæren. 
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BILAG 1 

TRANSSKRIBERING 

 

 

1. Spørgsmål - Hvad kommer I tanker om, når I tænker på “spam”? Skriv det ned. 

Irriterende, privatliv, ingen tilladelse, er det virkelig et menneske som får løn for at sende det 

her?, forstyrrende, svindlere, svindel, hamrende irriterende, upassende, unødvendigt, e-mails 

uønsket, reklamer, indbakke på 1000 mails, Nigeria mails, ikke relevant, fusk.   

  

2. Spørgsmål – Hvad bruger I facebook til? 

Respondent 1: Jeg bruger det faktisk bare til at tjekke nyheder, skrive på Messenger, 

fordi det er jo meget nemmere at få adgang til folk, fordi man kan se hvornår de er online. 

Det erstatter lidt brugen af sms’er, jeg bruger faktisk ikke SMS-funktionen på min telefon 

så meget mere. Det er sjældent jeg får en SMS-besked, det foregår mere på Messenger. Jeg 

bruger facebook meget.  

 

Respondent 2: Jamen jeg bruger det til at se memes, jeg elsker at se memes. Så kan jeg 

tagge mine venner og kollegaer på sjove videoer og billeder og så griner man lidt af det 

med sine kollegaer dagen efter for eksempel, og jeg mener ikke at jeg bruger det så 

meget.  

 

Respondent 3: Jeg bruger ret meget tid på Facebok, fordi jeg bruger det til at skrive med 

mine venner. Men jeg kan faktisk også godt lide ideen om at man kan søge på nogle 

mennesker, jeg bruger det som en slags krak for personer med ansigt. Jeg bruger det 

nogle gange til at sådan gå tilbage i tiden og se hvordan personen så ud i sådan 2009, hvis 

der er en fyr hvor man tænker ej han er lækker, kan man gå ind og se nogle oplysninger 

om ham. Når jeg har været i byen og mødt en sød fyr, så kan jeg godt finde på at søge på 

ham på facebook.  
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Respondent 4: Jeg bruger det både privat og også min erhvervsprofil, så derfor bruger 

jeg det ret meget, jeg regner med omkring 5 timer om dagen. Den private bruger jeg til at 

tagge mine venner i forskellige opslag og sjove videoer eller billeder. Min erhvervsprofil 

bruger jeg for at holde øje med mine beskeder og anmeldelser. 

 

Respondent 5: Bruger det mest til at holde kontakten med gamle kammerater, familie og 

bare på at være social. Jeg bruger den til at se også nogle sjove videoer en gang i mellem, 

jeg vil mene at jeg bruger meget tid på facebook, måske en 3 timer om dagen sammenlagt. 

Jeg bruger det jo lidt om morgen, når jeg står op, og så på arbejde og når jeg er hjemme 

tjekker jeg ogs lige min profil.  

 

Respondent 6: Jeg bruger det også mest til Messenger, at skrive med mine venner og jeg 

bruger også meget Facetime, altså videoopkald, især når jeg rejser. Og ja bare til at se 

hvad folk laver og hvad de sætter ind. Jeg uploader sjældent noget selv. Det er som om at 

man ikke gør det længere, det gjorde man mere for mange år siden på facebook, og nu er 

der ligesom andre medier som erstatter det. Fordi nu er der for eksempel Instragram og 

Snapchat. Jeg bruger det okay meget, måske 2 timer om dagen.  

 

3. Spørgsmål: Hvad er jeres holdning til, at 68% af virksomhederne i Danmark 

bruger facebook?  

Respondent 1: Altså det er et frit marked og de må jo være hvor de vil, det er forståeligt 

at de vil være der hvor forbrugerne er. Hvor skulle man ellers sætte sine reklamer op 

henne som virksomhed? Altså hvis man sælger kvindesko, så skal man jo være der, hvor 

kvinderne er. Men altså, dét som er skræmmende, er de algoritmer, man ender i, når man 

først har trykket på noget. Når man først har klikket på en  reklame, så vælter det bare 

ind. 

 

Respondent 2: Jeg forstår godt, at så mange virksomheder bruger facebook. Jeg ville dog 

ønske man som virksomhed gjorde mere ud af at tænke over hvor meget og hvad, man 

reklamerer for. Personligt får jeg et dårligere billede af virksomheden end egentlig at 

synes mere godt om dem, fordi mængden er frustrerende. 
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Respondent 3: Fra en virksomheds side overrasker antallet af virksomheder mig ikke, 

man ville jo være idiot, hvis man ikke var der hvor forbrugerne er. 

 

Respondent 4: Jamen fra en virksomheds synspunkt er det en god måde for potentielle 

kunder og mine kunder at komme tættere på min virksomhed på. Som forbruger oplever 

jeg dog selv at det kan være så irriterende med de lorte annoncer og reklamer i newsfeed, 

fordi alt bliver delt derinde det er så ulempen. 

 

Respondent 5: Det er jo logisk at virksomhederne vil være der, hvor forbrugerne er. Men 

det kan være rigtig irriterende, når der dukker en masse reklamer op midt under de 

videoer, jeg ser.   

 

Respondent 6: Jeg synes det er både godt og skidt. Jeg har selv brugt annoncerne, fordi 

jeg ville hjælpe min mor med at promovere hendes blomsterbutik og ved for eksempel 

helligdage er funktionen en god måde at gøre lokale beboere opmærksomme på udvidede 

åbningstider, så de ved, at de kan komme forbi hendes butik, men det er skummelt og 

uhyggeligt som en forbruger, at der er en, som kan sidde og bruge mig som en målskive 

for reklamen, men det er jo nemt for virksomhederne at gøre det på facebook, og derfor 

forstår jeg hvorfor det er attraktivt. 

 

4. Spørgsmål: Har I nogensinde købt noget fra en virksomhed, som har henvendt sig 

direkte til jer på facebook?  

Respondent 1: Jeg har aldrig købt noget fra en virksomhed, som har henvendt sig til mig.  

 

Respondent 2: Jeg har købt noget tøj og nogle sko før på grund af annoncerne på 

facebook. 

 

Respondent 3: Jo altså jeg har købt noget fra annoncerne som lød spændende. Jeg så en 

video af en duftspreder formet som et æg som var et j apansk mærke. Der var et særligt 
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tilbud. Jeg vidste lidt om produktet før, og at man i Japan bruger det meget. Jeg slog 

egentlig bare til på grund af tilbuddet.  

 

Respondent 4:   Jeg har købt en t-shirt på tilbud, som jeg havde søgt på på Nikes 

hjemmeside, det var også en annonce på facebook.   

 

Respondent 5: Jeg har faktisk aldrig købt noget, hverken fra bannerannoncerne eller en 

virksomhed som har kontaktet mig direkte. Hvis jeg har brug for noget så skal jeg nok 

søge på det. 

 

Respondent 6: Jeg har købt produkter på grund af annoncerne, et eksempel er her for en 

uge siden hvor jeg gik ind på en hjemmeside som havde 25 % rabat på alt tøj og jeg gik ind 

en sent om aftenen og fik smidt nogle ting i kurven og kigget på noget forskelligt tøj som 

jeg kunne lide. Klokken var lidt mange og jeg lukkede hjemmesiden ned uden at 

gennemføre købet. Dagen efter havde jeg glemt alt om det tøj jeg kiggede på aftenen 

forinden og så kom der en annonce på facebook som mindede mig om at det var sidste 

dag for rabatten, og så endte jeg med at købe en masse tøj. 

 

5. Spørgsmål: Gør det nogen forskel for jer om virksomheder sender jer 

reklametilbud på e-mail eller Messenger?  

Respondent 1: Det gør en forskel for mig, fordi jeg bruger facebook mere end min e-mail 

til at have kontakt til mine venner og min familie og derfor ville jeg føle mit private space 

bliver invaderet. Min e-mail bruger jeg til at spore mine pakker eller tjekke 

ordrebekræftelser og derfor ville jeg ikke synes det var lige så irriterende. Men min 

facebook bruger jeg jo mere til at skrive med folk. Jeg ville blive mere irriteret over 

indbakkebeskeder på min Messenger, fordi så er jeg nødt at slette beskeder for at kunne 

skrive ordentligt med mine venner. I min e-mailindbakke gør det ikke den store forskel 

for mig, da min e-mail bliver spammet med alt det, som jeg signet op til. Jeg bruger mere 

tid på min facebook end min e-mail.  
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Respondent 2:  Facebook er i min verden reserveret til at skrive med venner og tagge og 

dele. Så udelukkende til sociale formål. Det ville derfor virke mere forstyrrende for mig, 

hvis virksomheder begyndte at sende mig en masse mærkelige tilbud til min 

Messenger.  Min e-mail bruger jeg til alle mulige formål. Den bruges for eksempel at se om 

virksomheder har sendt mig mails med gode tilbud. Jeg bruger også mere tid på min 

facebook end min e-mail.  

 

Respondent 3: Min mail bruger jeg mest i arbejdsmæssig sammenhænge, når kunder 

skal kontakte mig vedrørende tidsbestilling. Min e-mail bruges overhovedet ikke i sociale 

sammenhænge, da det er nemmere med facebook.  Min facebook bruges til at skrive med 

min familie, da jeg ikke ser dem så ofte, og derfor ville det være rigtig irriterende at skulle 

slette virksomhedernes beskeder på Messenger.  

 

Respondent 4:  Min e-mail er en skraldespand for alle de nyhedsbreve, som jeg tilmelder 

mig, for at spare 10%. Min e-mail spiller ikke nogen bestemt rolle som sådan, men 

Messenger bruges til at kontakte venner og familie, og der hører virksomhedernes 

beskeder ikke til. 

 

Respondent 5: Hvis det var første gang ville jeg bare ignorere det. Men jeg ville ikke købe 

noget fra en virksomhed som sender beskeder direkte til mig. Jeg har ikke prøvet det før, 

at modtage en besked fra en virksomhed før i Messenger, men det ville være forventeligt 

synes jeg. Men hvis det gentog sig ville jeg bede virksomheden om at stoppe med at sende 

beskeder til mig. Der vil være en forskel hvis det skete, men det er det bare ikke endnu.  

 

Respondent 6: Jeg tror bare jeg ville ignorere det, jeg ville ikke engang svare på det fordi 

et tilbud er aldrig godt nok og intet er gratis i en her verden, hvorfor fanden sku de 

kontakte lige præcis lille mig fra Vanløse?  

 

 

 

6. Spørgsmål: Følger I en virksomhed på facebook, og har I tænkt over hvorfor? 
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Respondent 1: Det er meget overfladisk det hele, jeg har egentlig ikke tænkt over hvorfor 

jeg følger en virksomhed. Men ved nærmere eftertanke er det nok fordi, jeg gerne vil se 

deres opslag. 

 

Respondent 2: Jeg gør det for at se hvad virksomheden laver eller hvis de har nogle nye 

produkter eller noget. De virksomheder jeg følger er nogen mine venner enten har 

anbefalet eller nogle hvis produkter jeg rigtig godt kan lide. 

 

Respondent 3: Jeg følger virksomheder hvis produkter jeg har købt tidligere og har gode 

erfaringer med. Så jeg følger dem fordi jeg er nysgerrig efter at vide, om de kommer med 

noget nyt og hvad. 

 

Respondent 4: Det er jo fordi man kan lide brandet, hvorfor skulle man ellers gide at like 

virksomheden og se deres indhold hver dag? 

 

Respondent 5: Jeg følger egentlig ikke nogle virksomheder. Kun sider som har 

underholdende indhold såsom sjove videoer af pranks og bilsider. Jeg er ligeglad med 

deres produkter og jeg orker ikke at blive bombarderet med deres opslag hver dag.” 

 

Respondent 6: Jamen ofte synes jeg godt om fx butikker, restauranter eller cafeer fordi 

jeg kunne lide maden eller hvis jeg havde en god oplevelse i en butik, for at kredittere 

virksomheden for servicen. Så jeg synes godt om virksomhederne for også at gøre dem 

mere synlige over for mine venner, det virker lidt som en anbefaling. Jeg tror på at antallet 

af følgere siger noget om hvor god virksomheden er. Om hvor vellidte de er. 

  

7.Spørgsmål: Er jeres registrerede oplysninger om jer selv korrekte på facebook? 

Respondent 1: Jeg har aldrig tastet oplysninger om hvor jeg har gået i folkeskole eller 

hvilket universitet, jeg går på. Men facebook gør mig ofte opmærksom på at udfylde de 

oplysninger, som mangler, og da jeg klikkede ind på et tidspunkt kunne jeg se at mange af 

mine oplysninger om mig faktisk allerede var tastet ind på forhånd, det havde facebook 

simpelthen kunne regne ud, garanteret på baggrund af mine venner. Jeg skulle bare 
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trykke på godkend men det gjorde jeg selvfølgelig ikke, fordi det vil jeg have er privat. Jeg 

har heller ikke skrevet, hvilken by jeg er fra.  

 

Respondent 2: Jeg skriver oplysninger om hvilken by jeg er fra, hvor jeg har gået i skole 

og hvad jeg studerer. Jeg synes det er fint, at folk udefra ved de her ting om mig. 

 

Respondent 3: Jeg skriver ikke hvor jeg bor, altså by, men jeg skriver hvor jeg går i skole. 

Jeg ved faktisk ikke hvorfor jeg gør det, det har jeg ikke tænkt over. Jeg gør det bare. 

 

Respondent 4: Jeg har bare skrevet de mest basale ting, såsom hvilken by jeg er fra og 

navn fordi det gør mig ikke noget, det står der 

 

Respondent 5: Jeg skriver ikke korrekte oplysninger om mig selv udover mit navn og 

fødselsdato, jeg har for eksempel skrevet at jeg bor i Tyskland. Jeg synes ikke at jeg 

behøver skrive noget om mig selv, fordi det ved mine venner godt.   

 

Respondent 6: Jeg føler mig mindre udsat når jeg ikke deler for mange oplysninger om 

mig selv. Jeg skriver ikke noget, fordi jeg ikke føler, jeg skylder nogen noget information. 

De som kender mig ved de her oplysninger om mig som facebook vil have jeg udfylder. Jeg 

tror mange mennesker skriver alle mulige oplysninger fordi de gerne vil have andre 

mennesker de ikke kender ved de her ting om dem. 

 

8. Spørgsmål. Er I bekymret for jeres privatliv, når I bruger facebook? 

Respondent 1: Jeg blev rigtig bekymret for mit privatliv da mine billeder på min 

facebook blev gemt af en som brugte mine billeder på sin datingprofil på Tinder hvor en 

af mine venner gjorde mig opmærksom på det. Det fik mig til at tænke på, at man egentlig 

aldrig kan være sikker på hvor ens billeder eller oplysninger ryger hen, det er super 

skræmmende.  
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Respondent 2:  Jeg tror at det, der skræmmer mig mest ved internettet er, at jeg ikke har 

nogen kontrol over, hvor mine oplysninger eller delte billeder kommer hen især nu hvor 

folk kan tage skærmbilleder. Det ødelægger min tillid til internettet og det er også derfor 

jeg er mere påpasselig med hvad jeg deler.   

 

Respondent 3: Jeg kan nogle gange godt føle at der står en person derude, som holder øje 

med mine handlinger på min computer eller mobiltelefon og vil bruge det imod mig. Men 

jeg ved jo heller ikke særligt meget om internettet, og jeg tror helt bestemt det har en 

betydning for usikkerheden for mit privatliv. Annoncerne der så dukker op på min 

facebook gør ikke den følelse bedre. Hvis jeg er inde på ASOS og kigger på tøj, men lukker 

fanen ned og går ud af hjemmesiden så er der jo en grund til det, altså jeg gider ikke købe 

kjolen alligevel og går ud af det, og jeg gider ikke se på reklamen hele tiden. 

 

Respondent 4: Ja på facebook. Jeg føler at nogen holder øje med mig på grund af alle de 

annoncer, der bliver vist frem på min profil, fordi det er ofte nogle annoncer fra en 

virksomhed hvis hjemmeside som jeg måske dagen eller timer forinden havde besøgt”. 

 

Respondent 5: Nej jeg har faktisk ikke bekymret mig om mit privatliv på internettet. 

Heller ikke på facebook. Jeg har ikke været ude for noget, som har vækket bekymring. Jeg 

tror det er en blanding af mange ting. Min profil er privat, jeg deler ikke særligt meget om 

mig selv og jeg har ikke flere hundred venner på facebook. 

  

Respondent 6: Jeg har selv oplevet at være medlem af en ammegruppe på facebook, hvor 

en mor gjorde os andre medlemmer opmærksomme på, at der var en mand, som havde 

fået adgang til disse private billeder som blev delt internt, og at han havde sat disse 

billeder ind af kvindernes bryster på diverse hjemmesider. Det gjorde faktisk at jeg blev 

meget bekymret og opmærksom på hvad jeg deler ud af mit privatliv.  De her billeder som 

blev sat ind internt i gruppen var meget private, det gjorde mig rigtig ubehagelig tilpas at 

nogen havde fået adgang til dem. Det fik mig til at tænke, at jeg skal passe mere på med 

hvad jeg deler ud af. 
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9. Spørgsmål: Er der nogle former for reklamer på facebook, som du bliver særligt 

irriteret over? 

Respondent 1: Jeg kan godt blive meget irriteret over annoncerne på facebook, fordi jeg 

føler at der konstant er nogen, der prøver at sælge mig noget. Hvis jeg har købt noget fra 

Sportmaster eller besluttet mig for ikke at købe noget alligevel så vælter det alligevel ind.  

Men de der pop-up videoer er også provokerende. Jeg skal da have lov til selv at styre, 

hvad jeg vil se.  

 

Respondent 2: Jeg hader alle former for reklamer. Jeg skal nok selv søge på nogle 

produkter, hvis jeg har brug for noget. Det er også derfor jeg ikke bryder mig om 

annoncerne, fordi de er jo over det hele, engang var de kun i nyhedsoversigten og jeg har 

lagt mærke til, at annoncerne er på Messenger nu også.  

 

Respondent 3: Mit forhold til annoncer er lidt splittet, fordi det kan både være rigtig 

irriterende med mængden af fremvisninger men andre gange bliver jeg mindet om nogle 

gode tilbud på en hjemmeside, som jeg har besøgt, og også nogle lignende produkter, som 

har gjort at jeg har sparret penge på nogle produkter jeg alligevel skulle købe i 

butikkerne.  

 

Respondent 4: Jeg har været ude for at en slikbutik som jeg følger, har taget kontakt til 

mig over Messenger, efter jeg havde syntes godt om og kommenteret et opslag fra dem 

om de der amerikanske chips Cheetos, jeg taggede min veninde. Butiksejeren mindede 

mig om, at de havde et begrænset parti tilbage. Jeg har stillet butikken et spørgsmål nogle 

måneder forinden vedrørende nogle kager fra USA som de havde fået på lager, som jeg 

ville købe til min lillebror. Det syntes jeg var upassende og jeg svarede ikke tilbage. Jeg er 

også ret chokeret over at annoncer er begyndt at ryge mellem mine venners historier.   

  

Respondent 5: Jeg synes det er rigtig irriterende, når en annonce bliver vist i min 

nyhedsoversigt efter jeg har søgt på noget bestemt på Google, som jeg ikke har købt men 

bare søgt på.  
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Respondent 6: Jeg bliver rigtig irriteret over de der pop-up reklamer som dukker op når 

jeg som et eksempel ser en video på facebook med min halvandet år gamle søn, så bliver 

han også mega forstyrret af reklamen og prøver at fjerne den. Han ved jo godt, det ikke er 

sjovt og at det forstyrrer og sætter filmen eller videoen på pause. Min første indskydelse 

er at fjerne reklamen jo hurtigere den forsvinder jo bedre. Han er så koncentreret og vil se 

sit nu og her, og så pludselig bliver han distraheret. Det vil være ligesom hvis jeg sad og så 

en rigtig god film og jeg var tvunget til at slukke for tvet i 5 sekunder.    

 

10. Spørgsmål: Har du tilmeldt dig en virksomheds nyhedsbrev med din e-mail? 

Respondent 1: Ja det har jeg. Jeg synes det fint fordi jeg tilmelder jo mig selv fordi jeg er 

interesseret i deres produkter eller varer. og jeg kan jo altid super nemt framelde det, så 

klikker jeg lige på linket og så er man afmeldt. 

 

Respondent 2: De virksomheder jeg har givet samtykke til, vil jeg gerne se mails fra, og 

alt andet er pisse irriterende. Hvis jeg skal søge på noget i min mailindbakke er det super 

besværligt fordi der er så mange mails som er irrelevante for mig. Jeg har mange gange 

afmeldt nyhedsbreve af den grund.  

 

Respondent 3: Ja, og jeg bliver mere irriteret over mails eller jeg ikke har givet samtykke 

til, fordi jeg jo ikke forventer at modtage noget fra en virksomhed jeg ikke vil have noget 

at gøre med. Jeg har for eksempel syntes godt om en virksomhed, som sælger plakater, nu 

kan jeg ikke lige huske hvad den hed, men jeg modtog minimum to mails hver dag fra dem 

og så valgte jeg at afmelde deres nyhedsbreve. Men jeg modtager stadig nyhedsbreve fra 

et spa sted fordi jeg får nogle rigtig gode tilbud fra typisk en gang om måneden og det er 

sådan typisk specielt lavet til deres medlemmer. Jeg følte til sidst at plakatvirksomheden 

ikke var troværdig længere, fordi der altid var 3 for 2 plakater. Altså til sidst gav det bare 

ikke nogen mening for mig at modtage mails fra dem mere fordi der altid var tilbud på 

deres produkter. 
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Respondent 4: Ja det har jeg og det har været fordi jeg har været interesseret i 

virksomhedens produkter. Men når jeg modtager det tjekker jeg altid lige op på om det 

interesserer mig eller ej, altså indholdet v2ed at læse emnefeltet. 

 

Respondent 5: Ja det har jeg. Jeg har givet samtykke til at modtage reklamer, og så har 

jeg jo selv bedt om det, så det er noget jeg gerne vil se. Det gør mig mere tålmodig i 

forhold til alt det, jeg modtager. Men jeg får det ofte i så store mængder så jeg anser det 

faktisk for at være spam. I nyhedsbrevene står for eksempel nu er vores vinterkollektion 

ude, men man ved jo godt hvornår man skal kigge på vinterfrakker. 

 

Respondent 6: Ja det har jeg, fordi virksomheden interesserer mig. Men det kan være 

svært med alle de mails jeg modtager at tage stilling til om jeg skal afmelde mig eller ej. 

Altså nogle gange så lader jeg være, fordi tænk nu hvis der kommer et godt tilbud blandt 

de forskellige mails. Det er bare irriterende hvis jeg får mange mails fordi det svært at 

holde styr på dem og det fylder meget. 

 

  

 


